
 

 بحث مسحّي حول الحقوق الرقمّیة في منطقة الشرق األوسط
 وشمال أفریقیا
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 ملّخص تنفیذّي
حقوق مجلس أقّر الدولّي. 1 للقانون وفًقا اإلنسان حقوق من یتجزأ ال جزءًا الرقمّیة الحقوق                ُتعتبر
التي الحقوق "نفس بأّن بها" 2 والتمتع اإلنترنت على اإلنسان حقوق وحمایة "تعزیز قراره في (HRC)                 اإلنسان
من ال19 البند ویوّضح اإلنترنت". على أیًضا بالحمایة تحظى أن یجب اإلنترنت خارج األشخاص بها                 یتمّتع

  القانون الدولي أّن لكّل شخص الحّق في التعبیر عن الرأي، 3 ویشمل ذلك المنّصات الرقمّیة. 4
تمكین في والتعبیر الرأي حرّیة دور حول اإلنسان حقوق لمجلس 2/23 رقم قرار ینادي ذلك، على                  عالوة
اإلنترنت شـبكة علـى والتعبیر، الرأي حرّیة النساء ممارسة وتكفل وتحترم تعزز "أن بضرورة الدول                النساء

 وخارجها، بمن في ذلك النساء العضوات، والنشاطات في المنّظمات غیر الحكومّیة". 5
األوسط الشرق منطقة أن وحیث العالمّي، 6 الصعید على بالتراجع آخذة اإلنسان حقوق حالة ألّن                ونظًرا
تزاید مع بالتزامن المنطقة، في األساسّیة اإلنسان حقوق لوضع خاصٍّ بشكٍل سلبّیة صورة ُتجسد أفریقیا                 وشمال
هذه أنحاء جمیع في الُمستخدمة القمعّیة واإلجراءات القوانین وتزاید المدنّیة، الفضاءات على المفروضة               القیود
وذلك وإدانات، اعتقاالت موجة من المنطقة في اإلنسان حقوق عن المدافعون/المدافعات یعاني وعلیه،               المنطقة.
بسبب للخطر المدافعون/المدافعات هؤالء یتعّرض وكما الرأي، عن التعبیر في حّقهم على متصاعد هجوم                في
وسجن المعارضة إسكات تسّهل قوانین وهي الحكومة، لصالح تفصیلها تّم وغامضة فضفاضة              قوانین

 الناشطین/الناشطات. 7

 

 أهداف ودوافع هذا المسح
مّما را، تطو أقّل التنظیمّیة الُبنى أن إال جدا، متطّورة التحتّیة الرقمیة الُبنى أّن من البحث هذا                  ینطلق
وحقوق الرقمّیة الحقوق وحمایة الرقمّیة، للتكنولوجیا المتزاید االستخدام بین سلبّیة عالقة نشوء إلى               یؤّدي
من خائفین/خائفات أنفسهم/أنفسهن المواطنون/المواطنات یجد لذلك، ونتیجة للمواطنین/المواطنات.          اإلنسان

  استخدام التكنولوجیا، وخصوًصا فیما یتعّلق بالتعبیر عن آرائهم عبر اإلنترنت.
في الرقمّیة الحقوق وممارسات سیاسات حول المتوّفرة األبحاث لتحلیل المسحّي البحث هذا تصمیم               تّم
السیاسات تطویر فرص تحدید على خاّص بشكٍل الضوء تسلیط وتّم وتونس. والمغرب، واألردن، لبنان، من                 كل
عالوة المنطقة. في اإلنسان وحقوق الرقمّیة الحقوق حمایة ظروف تحّسن أن المحتمل من التي                والممارسات
المستوى على المستقبلّیة األبحاث إلفادة وذلك الالزمة، البحوث في الفجوات أیًضا المسح یحّلل ذلك،                على

 اإلقلیمّي.
في للتغییر اإلبتكار وشبكة االجتماعّي اإلعالم لتطویر العربّي المركز حملة- قبل من المسح هذا                ُأجري
في اإلقلیمّیین الشركاء قدرات لبناء المشترك مشروعهما من كجزء أفریقیا، شمال و األوسط الشرق                منطقة
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فضاء لخلق رؤیته للتغییر اإلبتكار لشبكة االقلیمي المركز طّور حیث أفریقیا. وشمال األوسط الشرق                منطقة
المجتمع ومنّظمات النشاطات / الناشطین تجمع ومبتكرة تعاونّیة شبكة لبناء مهمته ذمن وذلك ومحمّي، حّر مدني                

 المدنّي من أجل تسهیل وتبادل الخبرات والموارد بهدف مواجهة تضییق المساحات المدنّیة، وذلك من خالل:
المجتمعّیین/المجتمعیات- والمبادرین/المبادرات المدنّي المجتمع منّظمات بین تعاون نموذج          إنشاء

 وخبراء/خبیرات التكنولوجیا في المنطقة.
 المبادرة لفحص العدید من الخدمات واألدوات المبتَكرة المتعّلقة بالمناصرة الرقمّیة والنشاط الرقمّي.-
االستثمار- تعزیز خالل من للشبكة اإلقلیمي المركز ألعضاء واالستدامة واالستقاللّیة التعاون             ضمان

 بموارد األعضاء.
 

والحكومات، الدولّیة التكنولوجیا شركات على وللضغط المشتركة للمناصرة قاعدة بمثابة لیكون البحث هذا               ُصمِّم
إلى البحث یهدف حیث اإلنترنت. عبر التعبیر حرّیة في الحق وخصوًصا الرقمّیة، بالحقوق التزامها                لضمان
ورفع المناصرة، في المشاركة وإلى أفریقیا، وشمال األوسط الشرق منطقة في الرقمّیة الحقوق حالة وتقییم                 مسح

 الوعي حول موضوع إغالق الفضاءات المدنّیة وتقییدها عبر اإلنترنت.
 

 المنهج
أدبّیة مراجعة إلجراء االجتماعّي اإلعالم لتطویر العربي المركز حملة- ِقَبل من البحث فریق تكلیف                تّم
واألردن، لبنان، في الرقمّیة الحقوق حول اإلقلیمّیة، أو المحلّیة المتوّفرة/السابقة، للدراسات/األبحاث             شاملة
ذلك یشمل الُمستهدفة. الدول من دولة كّل في الشأن أصحاب مع مقابالت وإلجراء وتونس،                والمغرب،
والهیئات المدنّي المجتمع مؤسسات من اإلنسان حقوق مجال في خبیرات وخبراء/ تكنولوجیا              خبراء/خبیرات
بالحقوق المتعّلقة والبیانات اإلحصائّیات وتوثیق مسح أجل من وذلك والُممّولین، الخاّص والقطاع              الحكومّیة،
أكثر بیئة إلى المواطنین وصول تحسین شأنها من التي جدیدة سیاسات بسّن توصیات واقتراح وتحدید                 الرقمّیة،
األبحاث في الموجودة الفجوات وتحدید ، بهم/بهن الخاصة اإلنسان حقوق و الرقمیة حقوقهم لممارسة                أماًنا
األوسط الشرق منطقة في الرقمّیة الحقوق حول شاملة مستقبلّیة لدراسة توصیات وتقدیم المتوّفرة               والبیانات
وتجمیع الكتابة مرحلة خالل المسح مسوّدة على الشركاء مختلف من التعقیبات طلب وأیًضا أفریقیا،                وشمال

 البیانات، وذلك لضمان النهج التشاركّي ومشاركة كّل أصحاب المصلحة.
  

معهم مقابالت إلجراء المركزّیین، العالقة ألصحاب محتملة بأسماء قائمة البحث فریق حّدد البدایة،               في
كّل وشملت المرّكزة العمل مجموعات مع مناقشات أربع إجراء تّم حیث المكتبّیة. المراجعة عملّیة إطار                 في
العبر استخالص على وقدرتهم ومعرفتهم ومشاركتهم خبرتهم على بناًء مسبًقا اختیارهم تّم مشارًكا 15                مجموعة
بمواقفهم مرّكزةالمشاركة عمل مجموعة كّل في المشاركین من ُطلب دولتهم. في الرقمّیة الحقوق               بسیاق
الباحثین لتزوید الجماعّي بالنقاش كامل بشكٍل المشاركة منهم ُطلب كما الرقمّیة، بالحقوق المتعّلقة               وتجاربهم
وبالتجربة. بالرأي االختالفات لتحدید أیًضا وإّنما المشاركون، علیها یوافق التي المواضیع حول فقط لیس                بنظرة
المختلفة بالجوانب المحیط الثقافّي للسیاق أعمق وتحلیل فهم توفیر أجل من الردود وتحلیل ونسخ توثیق                 تّم

 للحقوق الرقمّیة عبر الدول المستهدفة.
حقوق عن ومدافعین/ات مهنّیین/ات، قانونّیین/ات على أسئلة عشرة ُطرحت ذلك، إلى             باإلضافة
الدول من دولة كل في المدنّي، المجتمع من ومؤسسات وصحافّیین/ات، اإلنترنت، خدمات ومزّودي               اإلنسان،
مجاالت على األسئلة ورّكزت البؤرّیة، والمجموعات المقابالت خالل األسئلة هذه ُطرحت حیث              المستهدفة.
والدیمقراطّیة، الذاتّیة، والرقابة التحتّیة، والُبنى والسیاق، واألرشفة، والفرص، والتحّدیات، واإلصالح،            السیاسة
السیاسّیة الجوانب بأخذ التركیز مجموعات قاد الذي المیّسر وقام المزّیفة. األخبار ومحاربة الطفل،               وحقوق
السیاسات إلى النظر ذلك ویشمل قادها، التي التحلیل عملّیة في االعتبار بعین والثقافّیة واالجتماعّیة                واالقتصادّیة
إلى للوصول المتاحة التحتّیة الُبنى إلى باإلضافة التكنولوجیا، وشركات الحكومة قادتها التي              والممارسات
كّل في السیاسات تحدید عملّیة على االجتماعّي اإلعالم وتأثیر بالدولة، المتعّلقة المعلومات وتوّفر               اإلنترنت،
الُمستهدفة الدول في تعمل التي األهلّي المجتمع ومنّظمات الحقوقّیة المنّظمات بین ُأجري الذي االستطالع                دولة
باحثین من ُطلب المرّكزة. العمل مجموعات خالل من ُأجري والذي الثانوّي، الرئیسّي المعلومات مصدر                هو

 محلّیین كتابة قائمة تشمل عشر تصنیفات واعتبارات للجودة للتحّقق من المعلومات.
تصمیمها تّم حیث المستقبل في والمناطقّیة المشتركة المناصرة لجهود مرجعًا البحث هذا نتائج               ُتعّد
في الرقمّیة الحقوق حمایة لمناصرة أنجع استراتیجّیات تحدید في آخرین والعبین الناشطین/الناشطات              لمساعدة

 كّل واحدة من الدول قید البحث، وعبر منطقة الشرق األوسط وشمال أفریقیا ككل.
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 محدودّیة البحث

والمغرب، واألردن، لبنان، من كل في الرقمّیة الحقوق موضوع لفحص ُمصّمم البحث هذا أّن حین                 في
یمكن والتي الموضوع، حول المتوّفرة والمعلومات المعمقة المعرفة وقلة الوقت ضیق أّن إّال كلّي، بشكٍل                 وتونس

  استخدامها في التحلیل والفحص، شكلت محدودیة لهذا لبحث.
قوانین إصدار من تطویرها تّم والتي الرقمّیة، الحقوق تصنیفات على البحث هذا إطار في الفریق                 رّكز
لمواطنیها، طبیعّیة كحقوق وضمانها توفیرها الدولة على التي الرقمّیة الحقوق من مجموعة حول ودولّیة                محلّیة
الرقمّیة، الحقوق أهّم على المتاحة الموارد ترّكز األساسّیة. الحقوق من یتجّزأ ال كجزء معها التعامل یجب                  كما
باإلضافة الحقوق. هذه لحمایة والممارسات السیاسات في نقص هناك أّن فیها یبدو التي الحاالت في                 وخصوًصا
متاحة. أو منشورة غیر مهّمة معلومات هناك أّن كما صلة، وذات وُمحدَّثة كافیة دراسات تتوّفر ال ذلك،                   إلى
في خبراء مع مقابالت تشمل نوعّیة بأبحاث المكتبیة المراجعة عملیة استكمال تّم وقد المحدودّیة، هذه                  لمواجهة
صعوبات واجه البحث هذا أّن أیًضا ذكره الجدیر من قصیر. استطالع إلى باإلضافة الرقمّیة، الحقوق                 مجال
األمر وهذا وُمفّصلة، رسمّیة معلومات إلى للوصول جدّیة لتحّدیات وتعّرض الحقوق، من العدید مسح في                 كثیرة

 یشبه الواقع المزري لحق الوصول إلى المعلومات والحق في إتاحة األرشیفات الرقمّیة.
 

 االستنتاجات
الرقمیة الحقوق وضع تحلیل في لها االستناد تم والتي األساسیة، الحقوق الرقمّیة الحقوق تعریف                یشمل
واالقتصادّیة، السیاسّیة، العوامل االعتبار بعین ُأخذ أّنه كما وتونس، والمغرب، واألردن، لبنان، من كل                في
للظروف كلیا منظوًرا یوّفر بأّنه النهج هذا فائدة تتمّثل الحقوق. هذه على تؤّثر التي والثقافّیة                 واالجتماعّیة،
برامج تطویر یدعم أّنه كما أفریقیا، وشمال األوسط الشرق منطقة في األشخاص یواجهها التي                والتحّدیات
سیاسات على التركیز تّم الرقمّیة. الحقوق حمایة دون تحول التي الرئیسّیة العقبات مع للتعامل                مستقبلّیة
الرقمّیة. التكنولوجیا الستخدام وُمهّددة وإقصائّیة متكافئة غیر بیئات تخلق التي والشركات الحكومات              وممارسات
في قوتها زیادة أجل من الرقمّیة للتكنولوجیا والشركات الحكومات استغالل على خاّص بشكٍل التركیز تّم                 كما
والخطر الرقمّیة، بالحقوق تتعّلق مواضیع ودراسة تغطیة في واألكادیمّیة اإلعالمّیة المؤّسسات تفشل              حین

 المتزاید على الحقوق الرقمّیة لألشخاص الذین یعیشون في منطقة الشرق األوسط وشمال أفریقیا.
ففي كاٍف. غیر وتونس والمغرب، واألردن، لبنان، في الرقمّیة الحقوق لحمایة المّتبع القانونّي               اإلطار
في الحّق تكریس خالل من مواطناتها مواطنیها/ خصوصّیة لحمایة كبیرة خطوات تونس اّتخذت               حین
الخصوصّیة في الحّق موضوع إلى المسح هذا في أخرى دولة أّي تتطّرق لم الجدید، دستورها في                  الخصوصّیة
في تفشل ومتناقضة غامضة قوانین عّدة تمریر تّم ذلك، من بدًال مرضیة. بطریقة المواطنین تحمي                 بطریقة
حدِّ على والشركات الحكومات أّن حیث خاّص بشكٍل مقلق األمر هذا الئق. بشكٍل الرقمّیة الحقوق وحمایة                  تحدید
هذا أصبح والتعلیم. الصّحة مثل أساسّیة، خدمات إلى للوصول رقمّیة تقنّیات الستخدام المواطنین تدفع                سواء
اّتصال على المواطنین/المواطنات یكون ألن أكثر ملّحة حاجة خلق الذي الكورونا وباء بسبب أكثر ا ملح                 الوضع
في الضغط یستمّر بأن كبیر خطر هناك عملها. لرقمنة والمنّظمات والشركات المؤّسسات حّفز كما                باإلنترنت،
تتعّرض وأن العالمّي، المستوى على الوضع هو كما التشریع، نحو الضغط تجاوز في الرقمنة نحو المنطقة                  هذه

 الحقوق الرقمّیة لألشخاص في منطقة الشرق األوسط وشمال أفریقیا النتهاك متزاید.
أفضل بیئة تخلق أن وتونس والمغرب، واألردن، لبنان، بإمكان التي الطرق لتحدید المسح هذا                یسعى
خالل من التالي تحدید تّم للجمهور، المتاحة المعلومات لمحدودّیة نظًرا اإلنسان. وحقوق الرقمّیة الحقوق                لحمایة
خالل ومن المتاحة، الوطنّیة والبیانات السابقة، واالستطالعات والدراسات لألبحاث مكّثف مكتبّي             استعراض

 االستطالع والمجموعات البؤرّیة التي شارك بها الخبراء، والتي ُعقدت من خالل هذا المسح:
یتمّكن1. كي المطلوبة الرقمّیة التحتّیة الُبنى حول الفصل هذا یرّكز اإلنترنت : إلى الوصول في                الحّق

والحواسیب الكمبیوتر، أجهزة عبر الوصول هذا یشمل اإلنترنت. إلى الوصول من             المواطنون
ذات اإلنترنت خدمات من مختلفة أنواع إلى الوصول إلى باإلضافة الخلیوّیة، واألجهزة              المحمولة،
إلى الوصول تكالیف تحّمل على القدرة إلى أیًضا الفصل هذا یتطّرق والخلیوّي. العریض               النطاق

 اإلنترنت وفهم الفجوة الرقمّیة الموجودة بین المواطنین، وكیفّیة التغّلب على هذه الفجوة.
بالخصوصّیة،2. عالقة لها مواضیع إلى التطّرق البحث هذا في دول عّدة حاولت الخصوصّیة : في                الحّق

في الفرد حّق المحاوالت هذه تشمل القوانین. خالل من أو الدستور، خالل من ذلك كان                 إن
اّتصاالت في ونشاطه اإلنترنت عبر وبیاناته الشخصّیة، معلوماته تتضّمن والتي            الخصوصّیة،
الحكومات ِقَبل من المراقبة، لتكنولوجیا المتزاید باالستخدام خاّص اهتمام هناك أخرى.             ومراسالت
باإلضافة المواطنین، على والسیطرة والقّوة الموارد من المزید الكتساب سواء، حدٍّ على              والشركات
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من استخدامها األشخاص بإمكان التي الوقائّیة والتدابیر التشفیر استخدام على المفروضة القیود              إلى
 أجل حمایة حّقهم في الخصوصّیة.

أفریقیا،3. وشمال األوسط الشرق منطقة في الرقمّیة المواد معظم تظل الرقمي : النسیان أن في                الحق
أّن من الرغم على وبسهولة. للمراقبة، ُعرضًة األشخاص یجعل مّما الشبكة، على لالسترجاع               قابلة
هذا ناقش الذي األول العربّي البلد تونس كان حیث الشأن، هذا في متقّدمتان واألردن تونس مثل                  دول
اإلنسان، بحقوق یتعّلق فیما المّتحدة األمم مع شراكة عن األردن أعلن فیما القانونّي، اإلطار في                 الحق

 إال أّن التدابیر المتعّلقة بهذا الحق غائبة تماًما في لبنان والمغرب.
في4. الحّق یحمي وتونس األردن في التشریع أّن من الرغم على المعلومات : إلى الوصول في                 الحّق

مع بنجاعة. الحّق هذا استخدام حول العام الوعي في نقص هناك التشریعّیة، المعلومات إلى                الوصول
مؤّسسات اجتمعت حیث اإلقلیمّي المستوى على األخیرة السنوات في المناصرة مجهود تزاید              ذلك،
منالّیة قوانین اعتماد دعم أجل من والصحافّیون للفساد المحاربة والمنّظمات المدنّي             المجتمع

  المعلومات.
تطویر5. في مهم جزء هو الرقمّي االقتصاد إلى الوصول الرقميّ : االقتصاد إلى الوصول في                الحّق

بالتجارة تتعّلق قوانین سّن الذي الوحید البلد هو لبنان ذلك، مع البحث. هذا إلیها یتطّرق التي                  الدول
یوجد ال ولكن، اإللكترونّیة. التجارة موضوع تتناول متفّرقة أحكام األردن لدى بالمثل،              اإللكترونّیة.
تطّور یدعم أن شأنه من الذي األمر االلكترونّیة، بالتجارة یتعّلق قانونّي إطار أّي والمغرب تونس                 لدى

 هذه الدول بشكٍل أفضل.
السلطات6. نجحت التعبیر، حرّیة في الحق یحمي الدستور أّن من الرغم على التعبیر : حرّیة في                 الحّق

وذلك والُمماِنعة، الُمعاِرضة األصوات ومعاقبة وتهمیش إلسكات مختلفة طرق إیجاد األربعة الدول              في
من استثناءات خلق طریق عن أو الصحافة، وقانون العقوبات قانون في ثغرات استغالل طریق                عن
البنى على سیطرتها أیًضا الدول هذه وّسعت اإلرهاب. مكافحة قوانین أو طوارئ قوانین تطبیق                خالل
خالل من وذلك اإلنترنت، خدمات مزّودي على وأیًضا واالّتصاالت، المعلومات لتكنولوجیا             التحتّیة
(كما السیاسّي واالنتماء التأثیر خالل من أو واألردن)، تونس في الحال هو (كما حكومّیة شبه                 ملكّیة
في الرقابة مكافحة في أساسیا ُعنصًرا المدنّي المجتمع ُیعتبر ولكن، والمغرب). لبنان في الحال                هو
على االحتجاج خالل من أو الدولة، مراقبة خالل من إّما تونس، في وخصوًصا األربعة،                الدول

  القوانین والسیاسات التقییدّیة، والمطالبة باإلصالح.
على7. القائم والعنف والعنصرّیة الكراهیة خطاب یتزاید الجنسيّ : والتحّرش التمییز الكراهیة،             خطاب

كبیرة أعداد وجود بسبب خاص بشكٍل صعًبا الحال یجعل مّما دراستها، تّمت التي الدول كّل في                  الجندر
على ترّكز التي القوانین بعض هناك أّن حین في دراستها. تّمت التي الدول من عدد في الالجئین                   من
كّل تحمي ال القوانین هذه أّن إال مثًال، تونس في الكراهیة، وخطاب العنصرّیة موضوع                تناول
الجرائم قانون مثًال، الكراهیة، خطاب أخرى قوانین تجّرم المیم. مجتمع وخصوًصا             األقلّیات،
إلسكات بسهولة به التالعب ویمكن غامض الكراهیة خطاب تعریف أّن إال األردن، في               االلكترونّیة

 المعارضین. هناك أیًضا قوانین قلیلة جدا توّفر الحمایة ضّد العنف عبر اإلنترنت القائم على الجندر.
بها8. موثوق غیر معلومات كبیر حدٍّ إلى العالم حول تنتشر الكورونا، جائحة بدایة منذ المزّیفة :                 األخبار

في تظهر التي التعریفات ولكن المزّیفة، األخبار لمكافحة قوانین واألردن تونس من كّل شّرع                ومزّیفة.
لتقیید الحكومة من محاولة اإلنسان حقوق منّظمات وتعتبرها عادًة، واسعة تعریفات هي القوانین               هذه
الكاذبة األخبار من الجمهور لحمایة القانونّي اإلطار تفتقد األخرى البلدان تزال ال التعبیر.               حرّیة
المدنّي المجتمع ِقَبل من جهود هناك كانت ذلك، مع األدّلة. على تعتمد دقیقة معلومات                ولتوفیر

 لمواجهة انتشار المعلومات الكاذبة عن طریق مواقع ومبادرات للتحّقق من المعلومات.
 
 
 

 توصیات
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الحقوق حول    توعیة
والتثقیف   الرقمّیة

 اإلعالمّي

وكیفّیة الرقمّیة حقوقهم أفضل بشكٍل لیفهموا السلطة، وأصحاب القرار، وصانعي الجمهور، وعي لزیادة حاجة                هناك
هناك التعلیمّیة. والمؤّسسات المدنّي، والمجتمع واإلعالم، الحكومة، وممارسات سیاسات خالل من الحقوق هذه               حمایة
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عادًة تعتبر والتي المنطقة، هذه في الریفّیة المناطق في وخصوًصا اإلعالمّي، التثقیف في لالستثمار أیًضا                 حاجة
 محرومة من هذه الفرص.

والمعلومات الوصول إلى اإلنترنت المرور إدارة وممارسات سیاسات بشأن شّفافین یكونوا وأن الشبكة حیادّیة احترام اإلنترنت مزّودي                على
إلى الوصول تكالیف لتقلیل العریض النطاق أسواق تنافس تشجیع والمشّرعین السیاسات صانعي على یّتبعونها.                التي
معقولة بتكلفة اإلنترنت إلتاحة التحتّیة البنى وتوسیع تطویر في االستثمار اإلنترنت خدمات مزّودي على                اإلنترنت.

 للمواطنین العادّیین ذوي الدخل المتوّسط.

من الوصول إلى المعلومات حّد أدنى تشمل بحیث المعلومات، إلى الوصول في الحّق تحمي قوانین الحكومات تتبّنى ألن حاجة                  هناك
طلبات یقّدم أن من شخص أّي القوانین تمّكن أن یجب العاّمة. المصلحة أو القومّي باألمن یتعّلق فیما                   االستثناءات
أن یجب بتاًتا. تكالیف دون أو التكالیف، من حّد وبأدنى قانونّي، بشكٍل نفسه عن التعریف دون المعلومات إلى                    للوصول
في الحّق ینتهك من یخضع أن یجب أقصى. كحّد یوم 20 خالل إجابات على الحصول إمكانّیة أیًضا القوانین                    تتیح

 الوصول إلى معلومات إلى عقوبات تأدیبّیة وجنائّیة.

األسواق إلى    الوصول
 اإللكترونّیة

بالتجارة تتعّلق قوانین تشریع أیًضا الحكومات على اإلنترنت. عبر االقتصادّیة للمعامالت ثقة منظومة لخلق حاجة                 هناك
فرًصا تخلق بحیث جدیدة، زبائن وبتجارب االستهالكّي، بالنشاط یتعّلق قویا قانونیا إطاًرا ترّسخ والتي                اإللكترونّیة،

 جدیدة للمصالح الكبیرة والصغیرة، وأیًضا لجیل جدید من التّجار الذین یبیعون بالتجزئة.

مفتوحة قوانین الخصوصّیة وتطویرها والبیانات بالخصوصّیة المتعّلقة والممارسات السیاسات تكون أن تضمن أن الحكومات              على
القوانین إنفاذ وآلّیات بالخصوصّیة، تتعّلق قوانین تأسیس هذا یشمل المصلحة. أصحاب من العدید ُتشرك وأن                 للجمهور،
حال في شخص. أّي ضّد تمّیز ال أّنها بحیث واألفراد، للمؤّسسات الوعي زیادة وبرامج سلوك قواعد تطویر                   وتشجیع

 فشل االمتثال لهذه القوانین، على الحكومات توفیر تدابیر الئقة.

ومعالجة حمایة البیانات وتخزین تجمیع كیفّیة موضوع تتناول أن الشخصّیة بالبیانات المتعّلقة والتدابیر واإلرشادات القوانین               على
تكون أن یجب الشخصّیة. البیانات على تحصل متى تكشف وأن شّفافة تكون أن الخاّصة الشركات على البیانات.                   ونشر
من جزًءا تكون وأن مسبقة، وبموافقة قانونّي، بشكٍل البیانات على الحصول یتم وأن محدودة، البیانات تجمیع                  عملّیة
معلومات على الحصول أیًضا لألفراد یحّق أن یجب الشخصّیة. البیانات حمایة یضمن الذي الخصوصّیة إدارة                 برنامج

  عن بیاناتهم.

القومّي األمن    قوانین
 والمراقبة

وممارسات سیاسات تقییم یجب للجمهور. معروفة العاّم والنظام القومّي باألمن المتعّلقة القوانین تكون أن یجب                 
على لذلك. وفًقا إصالحها یتم أن أو اإلنسان، بحقوق المتعّلقة الدولّیة للمعاییر امتثالها بحسب اإلرهاب ومكافحة                  المراقبة
قوانین سّن علیها أو للتشفیر، المستخدمین وصول تقیید أو منع أو التشفیر، معاییر تقّوض أو ُتضعف أّال                   الحكومات

 تطالب الشركات بتوفیر خدمات تشفیر.

أّال الهوّیة الرقمّیة ویجب یجب، كما السیبریانّي األمن وإطار التحتّیة البنیة تعمل عندما طوعّي أساس على الرقمّیة الهوّیة اعتماد                   یجب
من للتقلیل البیانات من األدنى الحّد وتحویل جمع یجب األساسّیة. الخدمات إلى األشخاص یصل كي إلزامّیة                  تكون

 الضرر في حال كشف البیانات. كما یجب أّال تكون المعلومات البیومترّیة إلزامّیة لتلّقي المساعدة أو الخدمات.

قواعد الحّق في أن ُتنسى مقابل الشخصّیة بیاناتهم معالجة على االعتراض وبحّق بیاناتهم مسح بحّق األفراد یتمّتع أن الضرورّي                 من
الوصول بإمكانّیة یتمّتعوا وأن الشخصّیة، بیاناتهم في حّقهم حول المستخدمین إعالم یجب اإلنترنت. عبر التي                 البیانات

 إلى معلومات حول حّقهم في أن ُینسوا. على الحكومات أیًضا أن تسّن سیاسات صارمة لحمایة هذا الحق.

على حرّیة التعبیر التعبیر. حرّیة على متوازنة وغیر جائرة تقییدات بفرض تسمح التي التشریعات جمیع إلغاء الحكومات                 على
الحكومة توّجهها التي الطلبات كّل وهدف وطبیعة حجم یكشف وُمتاح منتظم بشكٍل بیانات تنشر أن أیًضا                  الحكومات
بكشف قانونیا الشركات ُتطاَلب أن یجب خصوصّیتهم. وعلى بالتعبیر المستخدمین حرّیة على تؤّثر والتي                للشركات،

 معلومات مهّمة وشاملة حول اإلجراءات التي تّتخذها، والتي من شأنها أن تؤّثر على حرّیة التعبیر للمستخدمین.

خطاب   العنصرّیة،
القائم والعنف    الكراهیة،

 على الجندر
 

هذ تطبیق یجب كما االلكترونّي، والتنّمر الجندر، على القائم والعنف والتمییز، العنصرّیة، محّددة قوانین تعالج أن                  یجب
خالل من وذلك للتمییز، القوانین بعض مساهمة لكیفّیة خاّص بشكٍل االهتمام یجب مستقّلة. هیئات بإشراف                 القوانین

 استثناء أشخاص معّینین، كأفراد مجتمع المیم مثًال.
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 األخبار المزّیفة
 

استجابة توفیر أجل من األزمات، وقت للتواصل خطًطا تطّور أن أفریقیا وشمال األوسط الشرق في الحكومات                  تحتاج
للتثقیف ضرورة هناك شفافا. والجمهور الحكومات بین ما التواصل یكون أن یجب الُمضلِّلة. للمعلومات                فورّیة
شركات مسؤولّیات ولتحدید مسؤول، بشكٍل المعلومات مشاركة ممارسات تشّجع ولحمالت المدارس، في              اإلعالمّي
المدنّي، المجتمع مع بالتشاور المزّیفة األخبار مكافحة قوانین تحدیث یجب المزّیفة. األخبار مكافحة في                التكنولوجیا

 لضمان حمایة القوانین للمواطنین دون المّس بحقوقهم األساسّیة، كالحّق في حرّیة التعبیر.


