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 توبي ماندال املدير التنفيذي ملركز القانون والدميقراطّية ورقة من إعداد

نظرا ملا تلقيه من تها اىل اللغة العربية حرّية التعبري إىل ترمجللدفاع عن بادر االئتالف املدني 

تعتمد على املعايري الدولية توصيات تقدمه من  أضواء على املشروع األخري للدستور التونسي و

 .حلرية التعبري وجتارب الدول الديقراطية احلامية للحق يف حرية التعبري والصحافة والنفاذ للمعلومة

 

 :من  9102أفريل  92تأسس يف الذي ويتكّون االئتالف  

 يقظة من اجل الدميقراطية والدولة املدنية مجعية -

 الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق اإلنسان -

 النقابة الوطنية للصحفيني التونسيني -

 النقابة العامة للثقافة واإلعالم التابعة لالحتاد العام التونسي للشغل -

 النقابة التونسية لإلذاعات احلرة -

 ة واحلزبيةالنقابة التونسية للصحف املستقل -

مركز تونس حلرية الصحافة -
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مركز القانون والديمقراطية، منظمة حقوقية غير ربحية كندية تعمل في مختلف 

أنحاء العالم من أجل توفير الخبرة القانونية بشأن الحقوق األساسية التي يعتمد 

 .عليها أي مجتمع ديمقراطي

 

Centre For Law And Democracy 

democracy.org-www.law 

democracy.org-info@law

Tel: 1 902 431 3688

http://www.law-democracy.org/
mailto:info@law-democracy.org
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ال يزال العمل مستمرا على كتابة دستور جديد لتونس بعد الثورة التي 

هذه الورقة على مالحظات وتحتوي . 1122أطاحت بنظام بن علي في جانفي 

انطالقا من المعايير   1122حول مشروع  الدستور المؤرخ  في غرة جوان 

 .الدولية

I  

التي تعنى بحماية  البنودللدستور على عدد من  يحتوي المشروع األخير

حمي أيضاً سرية يعلى الخصوصية و 32 فصلالركزيو. حرية التعبير

اذا أخذنا بعين خاصة  ا،مهم   البندوقد يكون هذا . المراسالت واالتصاالت

النقاش الجاري حول مراقبة المراسالت حول العالم، التي أفضت إليها االعتبار 

االعترافات المتعلقة بهذا الموضوع من قبل وكالة األمن القومي في الواليات 

 .األمريكية المتحدة

  :على الضمانات األساسية لحرية التعبير بقوله23الفصل ويحتوي

 .حرية الرأي والفكر والتعبير واإلعالم والنشر مضمونة"

ال يمكن الحد من حرية التعبير واإلعالم والنشر إال بموجب قانون يحمي حقوق 

 .الغير وسمعتهم وأمنهم وصحتهم

 ."ال يمكن ممارسة رقابة مسبقة على هذه الحريات

أو الحق في النفاذ إلى المعلومات )الحق في المعلومة 23الفصل ويضمن

 : بالشكل اآلتي( الموجودة بحيازة السلطات الرسمية
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الحق في النفاذ إلى المعلومة مضمون في حدود عدم المساس باألمن الوطني 

 .وبالحقوق المضمنة في الدستور

وأخيرا،  .الحريات األكاديمية وحرية البحث العلمي23الفصل ويضمن

  : باإلجمال قيودا على الحقوق  كما يلي84الفصل يتضمن

يقرر القانون الضوابط المتعلقة بالحقوق والحريات المضمونة بهذا الدستور "

وال ُيتخذ القانون إال لحماية حقوق الغير . ال من جوهرهانوممارستها بما ال ين

وتسهر الهيئات . العامةأو لمقتضيات األمن العام أو الدفاع الوطني أو الصحة 

 ."القضائية على حماية الحقوق والحريات من أي انتهاك

لكن في نفس . ويرحب بهذه الضمانات التي تتماشى مع المعايير الدولية

الوقت  فإن هذه الضمانات ال تتوافق  بشكل  كامل مع المعايير الدولية في هذا 

القيود المفروضة على  ويكمن جوهر المشكل هنا في مدى اتساع رقعة. المجال

  .الفصولهذه الحريات والتي قد تسمح بها هذه 

وتتمثل النقطة األولى في انه ليس من الممارسات السليمة التنصيص على 

21والنشر كتلك التي نجدها في واإلعالمقيود خاصة بحقوق التعبير 

وفي نفس الوقت إخضاع هذه الحقوق لنظام القيود الشامل على جميع 20

دخال قيود محددة على حرية إ ن  إ.84الفصل الحريات كتلك التي نجدها في

وفي نفس الوقت إخضاع هذه 02و 23 ينالفصلالتعبير واإلعالم والنشر في

ه من ن  بأعا يعطي لألسف انطبا84الفصل الحريات للقيود العامة التي نجدها في

 . من هذه الحقوق الضروري خاصة الحد  
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ب على الدستور أن ينص فقط على نظاٍم واحٍد للقيود على حرية ويتوج  

مانة المتعلقة وفي حال وجود نظام خاص للقيود منصوص عليه في الض  . التعبير

 .د على الحقوقظام العام للقيوال يجوز إخضاع هذا الحق أيضاً للن   ،بحرية التعبير

تسمح للقوانين بالحد 84و 23و 23للفصول  ومن جهة أخرى، فان قراءة مندمجة

من حرية التعبير واإلعالم والنشر لحماية حقوق وسمعة اآلخرين، وحماية األمن 

ويتماشى هذا مع المعايير الدولية  طالما . القومي والنظام العام والصحة العامة

هذه القيود من خالل قانون، وفي  عالقة بالمصالح التي تعترف وقع  ادخال 

من 23بالفصل لكن،ال يوجد(. ...الخ تهموسمعق اآلخرين حقو)بوجوب حمايتها 

لمعلومة الذي يضمنه هذا  الفصل  ال في االمشروع ما يفيد بأن الحد من الحق 

 .بمقتضى قانون إاليكون 

إشكاال ألنها ال تفرض أي شرط على القوانين  الفصولوتطرح جميع هذه 

جوهر  ع النيل منبقة ومنما عدا منع الرقابة المس ،التي تحد من تلك الحقوق

وهذا ما .  للمشرع للحد من هذه الحقوق ويعطي هذا سلطة تقديرية واسعة. قالح

. يتناقض مع القانون الدولي الذي يشترط أن يكون أي قيد لحرية التعبير ضروريا

ويعتبر هذا  شرطا  على قدر كبير من األهمية للحد من  القيود، كما أن الغالبية 

كام  الدولية المتعلقة بحرية التعبير تتخذ على أساس شرط العظمى من األح

.هذا "الضرورة"

   :أوجه لمبدأ الضرورة ولقد حددت المحاكم ثالثة
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 ،ًبين القيود والمصلحة التي تسعى  يجب أن يكون هنالك ارتباط منطقي أوال

أن تكون هذه القيود مصاغة بدق ة لضمان الحماية  رط تلك القيود لحمايتها، بش

 .وان ال تكون اعتباطية أو مجحفة

  في (  تسعى الى تقييد الحق بأقل قدٍر ممكنٍ  ثانياً، يتوجب على هذه القيود أن

يشار الى . ))أو في حال عدم القدرة على تجنب هذا األمر ،حال الضرورة

 .("ية المفرطةالعموم"ـب األحيانمخالفة هذا الشرط في بعض 

 ويتضمن هذا المقارنة بين . ثالثاً، يتوجب على القيود أن تكون متناسبة

للحد  على حرية التعبير وبين ( السلبي)ُعنصرين، وتحديداً بين َفَرضية األثر 

و كلما كان األذى لحرية التعبير أكبر  .اثرها اإليجابي في حماية هذه المصلحة

 .من اإلفادة، ُيعتبر الحد غير  شرعي

 البلدان الديمقراطية تعابير مختلفة لتحديد مفهوم  وَتستعمل  مختلف دساتير

فعلى . أو ضمني نجد ذلك دائماً إما بشكل صريحكشرط للقيود، و "الضرورة"

للحقوق والحريات يسمح  عهد الكنديمن ال الفصل األول سبيل المثال، نجد أن

خاضعة فقط لتلك القيود المعقولة المنصوص عليها في " بان تكون الحقوق

".يمكن البرهنة على مشروعيتها  في مجتمٍع حر وديقراطي القانون والتي

من دستور أفريقيا الجنوبية على مجموعة أكثر تفصيالً  23الفصل ينصو

 :الحريات يحد من من القيود ألي قانون

 بواسطة إال   في وثيقة الحقوق كن الحد من الحقوق المنصوص عليهاال يم (2

في مجتمع ديمقراطي   اومبرر ام بشرط أن يكون هذا الحد معقوالع قانون

ن يأخذ بعين أ، و ، المساواة والحرية قائم على أساس الكرامة اإلنسانية

 :، بما فيها لةجميع العناصر ذات الص  االعتبار



7 

 

 يعة هذا الحقطب،

 أهمية الهدف من الحد، 

 طبيعة ومدى الحد،

 لعالقة بين الحد والغرض منها، 

 تقييدا لتحقيق الغرض األقل   الوسائل. 

  نص   أو في أي  ( 2)باستثناء ما هو منصوص عليه في الفقرة األولى 

س حق  مكر   من أي   قانون أن يحد   ستور، ليس باإلمكان ألي  آخر في الد  

 .في وثيقة الحقوق

 إلىمثلما تشير األمثلة الواردة أعاله، فانه يمكن أن تؤدي صياغات مختلفة  

لكن الغياب شبه الكامل ألية . ة للحقوق بشكل مطابق للمعايير الدوليةحماية فعلي  

 .إشكاالتستور يطرح عدة شروط للقوانين المقيدة لحرية التعبير في مشروع الد  

 

 

 

 
  اتــــــــــــــتوصي

يجب أال يتضمن الدستور أكثر من نظام   -

 واإلعالمواحد يقيد حرية التعبير 

يجب  التنصيص بوضوح على أن  أي تقييد  -

، ال يكون واإلعالمللحق في حرية التعبير 

بقانون مثلما هو الشأن بالنسبة  إالا 

 .التي تحد من حقوق أخرى للقيود

معيار  أو" الضرورة"معيار  يجب اشتراط -

عند فرض أي تقييد على الحق في  مماثل

 .واإلعالمحرية التعبير 
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II 

ى احداث عدد من الهيئات ينص الباب السادس من مشروع الدستور عل

ى دعم الديمقراطية، حسب ما جاء في لتتمتع باالستقاللية وتعمل ع ةالدستوري

ستورية من هذه الهيئات الد   كما ينص هذا الفصل على أن تنتخب .211الفصل 

وينظم القانون طريقة تعيين . عب وتكون مسؤولة أمامهقبل مجلس نواب الش  

 .أعضاء هذه الهيئات وصالحياتهم وهياكلهم التنظيمية

: كما يلي اإلعالمالحيات هيئة ص 338الفصل ويحدد

تتولى هيئة االعالم تعديل قطاع االعالم، وتطويره، وتسهر على ضمان حرية "

 .تعددي نزيه إعالملى المعلومة، وعلى ضمان إوحق النفاذ  واإلعالمالتعبير 

 .وتستشار الهيئة وجوبا في مشاريع القوانين المتصلة بمجال اختصاصها

،  الكفاءة والنزاهةتتكون الهيئة من تسعة أعضاء مستقلين محايدين من ذوي 

كل  ايباشرون مهامهم لفترة واحدة، مدتها ست سنوات، ويجدد ثلث أعضائه

." سنتين

ألن احداثها . دار الكثير من الجدل حول الجدوى من احداث مثل هذه الهيئة

 :في الدول الديمقراطية اإلعالميثير مشكلتين تتعلقان بصالحياتها وبكيفية تعديل 

النفاذ  تتمثل في جمع  الهيئة بين تعديل االعالم ومراقبة

ان هذين الوظيفتين تختلفان تمام االختالف وال يمكن الجمع بينهما في . للمعلومة

والجدير بالذكر في هذا الصدد أن للدول . هيئة واحدة في أي دولة ديمقراطية
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السمعي والبصري،  واحدة مكلفة بتعديل االتصال:  الديمقراطية هيئتين  مختلفتين

 .واألخرى مسؤولة عن مراقبة مدى االلتزام بالحق في النفاذ للمعلومة

:هذه أمثلة عما يجري في الدول الديمقراطية في هذا المجالو

في فرنسا، يسهر المجلس األعلى لالتصال السمعي والبصري على تعديل  -

لنفاذ أما مراقبة مدى احترام الحق في ا.  االتصال السمعي والبصري

 .للمعلومة فتعود بالنظر لهيئة النفاذ للوثائق االدارية

في أندونيسيا، تتولى الهيئة األندونيسية لالتصال السمعي والبصري مهمة  -

في حين تعود مسؤولية مراقبة مدى . تعديل المشهد السمعي والبصري

 .لإلعالمحماية الحق في الوصول للمعلومة الى اللجنة المركزية 

ولى هيئة االذاعة والتلفزيون واالتصاالت تعديل المشهد السمعي في كندا، تت -

ا مراقبة مدى احترام الحق في النفاذ للمعلومة، فهي من أم  . والبصري

 صالحيات مفوض االعالم

تقوم الهيئة المستقلة لالتصال بجنوب افريقيا بتعديل  إفريقيافي جنوب  -

لمعطيات الشخصية أما مسؤولية مراقبة ا. االتصال السمعي والبصري

ومدى احترام الحق في النفاذ للمعلومة، فتعود بالنظر للهيئة التعديلية لحماية 

المعلومات التي سيتم احداثها قريبا بموجب قانون حماية المعلومات 

.الشخصية

السمعي والبصري ومراقبة  الجمع في هيكل واحد بين وظيفتي التعديل إن  

مما دفع العديد من . من شأنه أن يتسبب في اثارة العديد من المشاكل اإلعالم

ان :  كما تجدر االشارة الى أن من بين نقاط االختالف. الدول لتجنب حدوثها
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الحق في االعالم حق يمارسه جميع الناس، بينما يعد حق تعديل االتصال السمعي 

اإلعالموالبصري شأنا خاص له عالقة بوظيفة 

مة أهم مسؤولية تقع ة قرارات الهياكل العمومية بحجب المعلوتعد مراجع

هر على مراقبة مدى احترام الحق في النفاذ هيئة مكلفة بالس   على عاتق أية

أما أهم دور يجب أن تقوم به هيئة تعديل االتصال السمعي والبصري . للمعلومة

التزام الحاصلين اعي والتلفزي ومراقبة مدى فيتمثل في اسناد تراخيص البث االذ

ن أن ويتبي  . عليها هذه التراخيص ي تنص  الت   بشروط البث   على هذه التراخيص

 إعالميينهذين الوظيفتين تستهدفان فئتين مختلفتين من الفاعلين وتشمالن نشاطين 

 .مختلفين تماما

 الجوهري  باالختالفر ل في أن القانون الدولي  يقتتمث  

بما في ذلك الصحافة  اإلعالموالتنظيم  بين مختلف قطاعات لطرق العمل 

أن تأخذ  ويقتضي اإللكتروني واإلعالمصري السمعي والب واإلعالمالمكتوبة 

 .اإلعالمالدول ذلك بعين االعتبار عند تعديل مختلف مكونات قطاع 

عن المقرر الخاص  1112ديسمبر  21جاء في بيان مشترك صادر في  فقد

 اأوروبلألمم المتحدة لحرية الرأي والتعبير ومندوب  منظمة األمن والتعاون في 

المكلف بحرية  ةاألمريكيالمكلف بحرية االعالم والمقرر الخاص لمنظمة الدول 

:التعبير ما يلي
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لتعديل  هياكل عمومية تملك للدول الديمقراطية ال األغلبية الساحقة إن  

كما أنه لم . الصحافة المكتوبة، تاركة المجال للعاملين بها لممارسة التعديل الذاتي

 .االنترنتتعديل  إلىيحدث الى اليوم أن لجأت دولة ديمقراطية 

بمقتضى  ،أن عددا قليال من الدول الديمقراطية أحدثت إلى اإلشارةوتجدر 

 في ال  إالقرار ال يعد مشروعا لكن مثل هذا . مجالس للصحافة المكتوبة ،قوانين

 .نظام تعديل ذاتي إقامةالحاالت التي يثبت فيها فشل أهل المهنة في 

نظام  إلقامةأما في تونس، فيجب اتاحة مزيد من الفرص للصحافة المكتوبة 

قبل محاولة  االعتبارتعديلي ذاتي وأخذ الجهود التي تم بذلها في هذا االتجاه بعين 

.القانون ىبمقتضفرض أي تنظيم 

 

                                            

 

   

 

 

                                                           

 ومنذ .http://www.osce.org/form/66176: التالي الرابطعلى هذا البيان عبر  اإلطالعيمكن 1 

شرع المقرر الخاص بحرية التعبير للجنة االفريقية لحقوق االنسان والشعوب في دعم ، 6002سنة 

 .الموقف الوارد بهذا البيان المشترك

 

 

 اتــــــــــــــتوصي

هيئتين  إحداثص الدستور على يجب أن ين -

هيئة لالتصال  اإلعالممستقلتين في قطاع 

السمعي والبصري وهيئة أخرى لمراقبة 

 .النفاذ للمعلومة

الفرصة للصحافة المكتوبة  إعطاءيجب  -

 .لتعديل نفسها

 

http://www.osce.org/form/66176
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Work on preparing a new constitution for Tunisia, following the revolution which 
overthrew the Ben Ali regime in January 2011, has been ongoing for some time now. 
This Note provides comments on the latest draft, dated 1 June 2013, from the perspective 
of international standards. 
 
Guarantees of freedom of expression 
A number of provisions in the new draft Constitution are relevant to the protection of 
freedom of expression. Article 23 focuses on privacy, but also protects the confidentiality 
of correspondence and communications. This provision is perhaps particularly relevant in 
light of the ongoing current debate about the monitoring of correspondence in countries 
around the world, sparked by revelations about such monitoring in the United States by 
the National Security Agency. 
 
Article 30 contains the main guarantees for freedom of expression. It states: 
 

The freedoms of opinion, belief, expression, information and publication are guaranteed. 
The freedoms of expression, information and publication may only be restricted by a law 
which protects the rights, reputations, security or health of others. 
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Subjecting these freedoms to prior control is forbidden.1 
 
Article 31 guarantees the right to information (or right to access information held by 
public authorities), as follows: 
 

The right of access to information is guaranteed subject to the condition that it does not 
compromise national security or the rights guaranteed by this constitution.2 

 
Article 32 guarantees academic freedom and freedom of research. Finally, Article 48 
provides generally for restrictions on rights in the following terms: 
 

Any restrictions on the rights guaranteed by this Constitution shall be determined by law, 
provided that they shall not deny the essence of the right. No law restricting rights shall 
be adopted other than to protect the rights of others or for reasons of public order, 
national security or public health. The courts shall protect rights and freedoms against any 
violation.3 

 
These guarantees are very welcome and are largely in line with international standards. 
At the same time, they fail to comply fully with international standards in this area. The 
main problem is the scope of restrictions on these rights that these proposed provisions 
would permit. A first point is that it is not good practice to provide for special restrictions 
on the rights to expression, information and publication, as found in Articles 30 and 31, 
while also subjecting these rights to the general regime of restrictions on all rights, found 
in Article 48. The inclusion of specific restrictions on the freedoms of expression, 
information and publication in Articles 30 and 31, while still subjecting them to the 
general restrictions found in Article 48, gives the unfortunate impression that it is 
particularly necessary to restrict these rights. The Constitution should only provide for 
one regime for restrictions on freedom of expression. If there is a specific regime of 

                                                
1 This and other provisions have been translated informally by the Centre for Law and Democracy. The 
English translations are, in turn, based on an informal French version from the Arabic original, conducted 
by Democracy Reporting International (DRI). The French version of Article 30 is as follows: 

 
Les  libertés  d’opinion,  de  pensée,  d’expression,  d’information  et  de  publication  sont 
 garanties. Les  libertés  d'expression,  d’information  et  de  publication  ne  peuvent  être  limitées 
 que  par  une  loi  qui  protège  les  droits  des tiers, leur réputation, leur sécurité et leur santé. 
Il est interdit de soumettre ces libertés à un contrôle préalable.  

2 The DRI French version is as follows: 
 

Le  droit  d’accès  à  l’information  est  garanti  à  condition  de  ne  pas  compromettre  la  sécurité 
nationale  ou  des  droits  garantis  par la Constitution.  

3 The DRI French version is as follows: 
 

La loi détermine les restrictions relatives aux droits et libertés garanties par la présente 
Constitution et de leur exercice, sans que cela ne porte  atteinte  à  leur  essence.  La  loi  n’est 
 adoptée  que  pour    protéger  les  droits  d’autrui  ou  pour  des raisons de sécurité publique, de 
défense nationale ou de santé publique. Les instances juridictionnelles veillent à la protection des 
droits et libertés de toute violation. 
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restrictions set out in the guarantee for freedom of expression, the right should not also be 
subject to the general regime for restrictions on rights.  
 
Otherwise, the combined operation of Articles 30, 31 and 48 allows laws to restrict the 
freedoms of expression, information and publication to protect the rights and reputations 
of others, national security, public order and public health. This is consistent with 
international standards insofar as it requires restrictions to be provided for in a law, and 
as regards the interests which it recognises as needing protection (rights and reputations 
of others and so on). However, there is no specific stipulation that the right to 
information, as guaranteed by Article 31, may only be restricted by a law. 
 
All of these provisions are problematical, however, inasmuch as they do not impose any 
conditions on laws which restrict these rights, other than ruling out prior censorship and 
complete denial of the essence of the right. This allocates a very wide measure of 
discretion to lawmakers to limit rights. In contrast to this, international law requires any 
restrictions on the right to freedom of expression to be ‘necessary’. This is a very 
important limitation on restrictions, and the large majority of international cases on 
freedom of expression are decided on the basis of this requirement of ‘necessity’. 
 
Courts have identified three aspects of the requirement of necessity. First, restrictions 
must be rationally connected to the interest they seek to protect, in the senses that they are 
carefully designed to provide the protection and that they are not arbitrary or unfair. 
Second, restrictions must impair the right as little as possible (breach of this condition is 
sometimes referred to as ‘overbreadth’). Third, restrictions must be proportionate. This 
involves comparing two factors, namely the likely (negative) impact of the restriction on 
freedom of expression and its benefits in terms of protecting the interest. Where the harm 
to freedom of expression is greater than the benefit, the restriction is not legitimate. 
 
Different national constitutions in democracies use different terms to define the 
‘necessity’ limitation on restrictions, but some sort of limitation is always either explicit 
or implicit. For example, section 1 of the Canadian Charter of Rights and Freedoms 
allows rights to be “subject only to such reasonable limits prescribed by law as can be 
demonstrably justified in a free and democratic society”. Article 36 of the Constitution of 
South Africa provides for a more detailed set of constraints for any law which restricts 
rights: 
 

(1) The rights in the Bill of Rights may be limited only in terms of law of general 
application to the extent that the limitation is reasonable and justifiable in an open and 
democratic society based on human dignity, equality and freedom, taking into account all 
relevant factors, including-  

(a)  the nature of the right;  
(b)  the importance of the purpose of the limitation;  
(c)  the nature and extent of the limitation;  
(d)  the relation between the limitation and its purpose; and  
(e)  less restrictive means to achieve the purpose.  
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(2) Except as provided in subsection (1) or in any other provision of the Constitution, no 
law may limit any right entrenched in the Bill of Rights. 

 
As these examples show, different formulations may effectively protect rights in line with 
international standards. But the almost complete absence of any constraint on laws which 
restrict freedom of expression in the proposed Constitution is very problematical. 
	  
	  

	  
Recommendations:	  

	  
Ø The constitution should only provide for one regime for restrictions on freedom of 

expression and information.  
Ø It should be clear that any restrictions on the right to information should be 

provided for by law, as is the case for restrictions on other rights. 
Ø The standard of ‘necessity’ or a similar standard should be imposed on any 

restrictions on the rights to freedom of expression and information. 
	  

	  
 
Institutional structures 
Chapter VI of the proposed Constitution envisages the creation of a number of 
Constitutional bodies which, pursuant to Article 122, shall be independent and seek to 
support democracy. Article 122 also provides for these bodies to be elected by, and to be 
accountable to, the National Assembly. The specific manner by which members of these 
bodies shall be appointed, along with their powers and organisational structures, shall be 
established by law.  
 
Article 124 provides for the ‘information commission’, as follows: 
 

The information commission is responsible for the regulation and development of the 
information sector, and it shall guarantee freedom of expression and information, the 
right to access information and the establishment of a pluralistic and integrated media 
environment.  
 
The Commission must be consulted on draft laws in its area of competence. The 
commission shall have nine members who shall be independent, neutral, competent, 
experienced and honest, and who shall be appointed for a single period of six years, with 
a third of the members being appointed every two years.4 

                                                
4 The DRI French version is as follows: 
 

L'instance  de  l'information  est  chargée  de  la  régulation  et  du  développement  du  secteur  de  
l’information,  elle  veille  à  garantir la liberté d’expression  et  d’information,  le  droit  d’accès  à  
l’information  et  l’instauration  d’un  paysage  médiatique  pluraliste  et  intègre. 
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There has been a lot of debate about the appropriateness of this body. There are two 
problems with its scope in terms of how democracies approach regulation of the 
information sector. First, it combines media regulation with oversight of access to 
information (i.e. the right to access information held by public bodies). These are two 
entirely different functions and no democracy combines them in one body. Instead, 
democracies have two different bodies, one to regulate the broadcast media and one to 
provide for oversight of the right to information.  
 
A few examples of how democracies approach this issue are as follows: 

• In France, the Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA; Superior Council for 
Broadcasting) regulates broadcasting, while the Commission d'accès aux 
documents administratifs (CADA; Commission for Access to Administrative 
Documents) provides oversight of the right to information. 

• In Indonesia, the Komisi Penyiaran Indonesia (KPI; Indonesia Broadcasting 
Commission) is responsible for broadcast regulation, while the Komisi Informasi 
Pusat (KIP; Central Information Commission – there are also state-level 
information commissions) provides oversight of access to information. 

• In Canada, the Canadian Radio-television and Telecommunications Commission 
(CRTC) regulates broadcasting, while the Information Commissioner provides 
oversight of access to information. 

• In South Africa, the Independent Communications Authority of South Africa 
(ICASA) regulates broadcasting, while the Information Protection Regulator, 
soon to be established through the Protection of Personal Information Act, will 
provide oversight of both protection of personal data and access to information. 

 
Combining the broadcast regulation and information oversight functions in one body is 
likely to create many problems, which is why this has been avoided in other countries. 
Among other differences, the right to information applies to everyone, whereas regulation 
of broadcasting is a much more specific, media-related function. The primary 
responsibility of a right to information oversight body is to review refusals by public 
bodies to disclose information, while the primary role of a broadcast regulator is to 
license broadcasters (and ensure that they respect their licence conditions). These two 
functions thus address completely different sets of actors, and relate to completely 
different types of information activity. 
 
Second, international law recognises the very different ways that different media sectors 
– including print, broadcast and the Internet – function and requires States to take that 
into account when regulating these sectors. A 2003 Joint Declaration by the United 
Nations (UN) Special Rapporteur on Freedom of Opinion and Expression, the 
                                                                                                                                            

L'instance est obligatoirement consultée pour les projets de lois relatifs à son domaine de 
compétence. L’instance  se  compose  de  neuf  membres  indépendants,  neutres,  compétents,  
expérimentés et intègres qui effectuent leur mission pour un mandat unique de six ans avec 
renouvellement du tiers de ses membres tous les deux ans. 
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Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE) Representative on 
Freedom of the Media, the Organization of American States (OAS) Special Rapporteur 
on Freedom of Expression states: 
 

Regulatory systems should take into account the fundamental differences between the 
print and broadcast sectors, as well as the Internet.5 

 
The large majority of democracies do not have statutory bodies to regulate the print 
media sector, instead leaving this sector to regulate itself and, so far, no democracy has 
established a general body to regulate the Internet. In a few democracies, statutory press 
councils have been established, but this is legitimate only where the print media sector 
has failed to establish its own self-regulatory systems. In Tunisia, the print media should 
be given more opportunity to establish its own self-regulatory system, taking into account 
the fact that some efforts in this direction have been made, before any statutory system is 
imposed. 
	  

	  
Recommendations:	  

	  
Ø The Constitution should envisage two independent bodies in the information 

sector: a broadcast regulator and an access to information oversight body.  
Ø The print media should be given an opportunity to regulate themselves.  

	  
	  

                                                
5 Adopted 19 December 2003. Available at: http://www.osce.org/fom/66176. Starting in 2006, the 
newly created African Commission on Human and Peoples’ Rights (ACHPR) Special Rapporteur on 
Freedom of Expression and Access to Information has also participated in these Joint Declarations. 


