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المحتویاتجدول
مقدمة 1

للمنطقةعملخطةالمفتوحة:الحكومةاألول:الفصل

أفریقیاشمالفيالمدنياإلعالمالثاني:الفصل

اإلنسانلحقوقالمدنیةالتكنولوجیاالثالث:الفصل

والتوصیاتالخالصة

* صوتیةبصیغةمتاحةالمقابالتھذه

مقدمة
1
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مجموعةأحدمعمقابالتالتقريرھذايتضمن

المحلیةالفاعلةوالجھاتالخبراءمنمتنوعة

والتكنولوجیاالمدنیةالتكنولوجیامجاالتفي

ھذهتجمیعتمأفريقیا.شمالفيالحكومیة

المعرفةلتبادلالطموحمعالمحادثات

وجھاتلتقديمالجاريةالجھودفيوالمساھمة

ملفاتكانتالمنطقة.منمختلفةنظر

النحوعلىمقابلتھمتمتالذيناألشخاص

وأصحاب،والنشطاء،الصحفیونالتالي:

،والتقنیون،السیاسةوخبراء،األعمال

مجالفيوالباحثون،والمحامون،واألكاديمیون

منالتوصیاتتجمیعتموقد،اإلنسانحقوق

ھذامناألخیرالفصلفيالمحادثاتھذه

تمتالذيناألشخاصنشكرأننودالتقرير.

ووجھاتخبراتھممشاركةعلىمقابلتھم

منمدعومالمنشورھذابسخاء.معنانظرھم

قبل Collaboration on International ICT
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Policy إفريقیاوجنوبشرقفي (CIPESA). ال

تشارك CIPESA ھناالواردةاآلراءبالضرورة .

الحكومةاألول:الفصل
العملخطةالمفتوحة:
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للمنطقة

إفريقیاشمالفيالمفتوحةالحكومة

معمحادثة

نبال 

وحدة،والتنمیةاالقتصاديالتعاونمنظمةفيالسیاساتمحللبوزينيألیساندرو

المفتوحةالحكومة

الملخص

: لمنطقةالحالیةالعامةوالنظرة،اإللكترونیةوالحكومةالمفتوحةالحكومةمفاھیماستكشف،*المقابلةھذهفي
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والتنمیةاالقتصاديالتعاونومنظمةالمتحدةلألممالتابعةاإلسكوانشرتللمستقبل.العملوخطواتإفريقیاشمال

العربیةللدولالمفتوحةالحكومةسیاسةلتوصیاتواالجتماعياالقتصادياألثربعنوانجديًداتقريًرامؤخًرا .

األفكارتفكیك:1الجزء

المقیدة  DY

: ،واالتصاالتالمعلوماتتكنولوجیاعلىتركزالتي،اإللكترونیةللحكومةالمؤسسياإلعدادبینالفرقھوما

الحكومةعلىنركزأنيجبولماذاالتمايزھذاإجراءالمھممنلماذاالحوكمة؟علىتركزالتي،المفتوحةوالحكومة

؟حاسمةكقضیةالمنفتحة

االقتصاديالتعاونمنظمةفينسمیھاكما،الرقمیةالحكومةأواإللكترونیةالحكومة،الواقعفيبوزيني:ألیساندرو

الحكومةتكونأنيمكنالشيء.نفسلیساولكنھماالبعضببعضھمامرتبطانمفھومانالمفتوحةوالحكومة،والتنمیة

تقنیاتباستخداماإللكترونیةالحكومةترتبطالمفتوحة.للحكومةقويًاتمكینیًاعامالًالرقمیةالحكومةأواإللكترونیة

تھدفحوكمةثقافةھيالمفتوحةالحكومةبینما،أفضلعامةخدماتلتقديمالحديثةواالتصاالتالمعلوماتتكنولوجیا

على،االنفتاحتدعمأنبالفعلواالتصاالتالمعلوماتلتكنولوجیايمكن،لذلكوالمشاركة.والمساءلةالشفافیةإلى

الفرصةتتیحالتيوالتطبیقات،السلطاتمعالتفاعلمنالمواطنینتمكّنالتيالمنصاتفيفكر،المثالسبیل

االقتصاديالتعاونمنظمةدولبعضفينراھاالتيذلكإلىوماالشفافیةوبوابات،أخطاءأومالحظاتلتقديم

بل،الحاالتبعضفياالنفتاحإلىتلقائیًاتؤديالاإللكترونیةالحكومةلكنوتونس.المغربفيأيًضاولكنوالتنمیة

،التقنیةمنخفضةأيًضاالمفتوحةالحكومیةالمبادراتتكونأنيمكن،ذلكإلىباإلضافةاالنفتاح.ضدتعملأنيمكن

حكومیةمبادرةفھذه،الحكومیةالعقودوتحلیلالمعلوماتإلىالوصولطلببتقديممواطنقیامفيتفكركنتإذا

وتعززالمفتوحةالحكومةھدفمعالرقمیةالحكومةتتماشىأنالمھممن،لذلكتشريعیًا.قانونًاتتطلبالمفتوحة

مفتوحةحكومیةأداةتكونأنيمكنولكنھاآلیةلیستإنھاوالمشاركة.والمساءلةالشفافیة .

DY: اإللكترونیةالحكومةمصطلحمرةألوليسمعونعندماالخط""تخطيواإلداريةاإلجراءاتفيالبعضيفكرقدبینما

الحصولفيالحقوتعزيزالمشاركةلتعزيزلتقدمهالمزيدلديھااإللكترونیةالحكومةأنعلىالضوءالتقريريسلط،

ھذا؟كیفالمعلومات.على

فیماالمفتوحة.الحكومةوتساعدتعززأنيمكناإللكترونیةالحكومةأنجیًداالتقريريذكرحق.علىأنتإدلبي:نبال

وتعززتدعمأناإللكترونیةللحكومةيمكنحیثالجوانبمنالعديدھناك،المثالسبیلعلى،بالمشاركةيتعلق

وانفتاحھا.البیاناتانفتاحھوأھمھا،المثالسبیلعلىككل.الحكوميوالعملالقرارصنعفيالمواطنینمشاركة

منھائلةمجموعاتتجمعفھي،راسخةإلكترونیةحكومةلديھاالمنطقةفيالبلدانمنالعديدفإن،تعلمكما

سیعززالمواطنین.مشاركةيعززأنشأنهمنالبیاناتھذهفتحبالمجتمع.الصلةوذاتللغايةالمھمةالبیانات

البلدانفيالمعلوماتبیاناتإلىوصوللديناكانكلما،الواقعوفي،البیاناتانفتاحخاللمنوالمساءلة.الشفافیة

باالنفتاحتلتزمالحكومةأنيعنيوھذا،وتونسالمغربفيلدينا،إفريقیاشمالفي،القوانینھذهمثللديھاالتي

بأمنمتعلقةالبیاناتتكونعندمابالطبعباستثناء،المواطنینبالنسبةللغايةلالھتماممثیرأمروھوافتراضيبشكل
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تعزيزاإللكترونیةالحكومةخاللمنالیومالمتاحةالرقمیةللمنصاتيمكناألشكال.أحدھوھذاالدولة.سیادةأو

الحكومیةالبواباتخاللمنالطريقةبھذهاستخدامھاويمكنالحكومیةاالستراتیجیةالقراراتفيالمواطنینمشاركة

فقطلیسقطاع.بأيتتعلقالئحةأيفيالعامالرأيمنوالتحقق،القوانینلصیاغة،الدولةفيالمھمةللمبادرات

تقديمللناسيمكنحیثاإللكترونیةالحكومةخدماتإلىمباشرةھوآخرنموذجبالطبع.لإلتصاالتاألعلىالمجلس

لتلبیةالخدماتھذهتعزيزللحكومةيمكناإللكترونیة.الحكومةلبرامجالمقدمةالخدماتحولومالحظاتھمتعلیقاتھم

المواطنینمتطلبات .

المنطقةعلىعامةنظرة:2الجزء

DY: علىالمبادراتھذهمنالعديدالمفتوحة.الحكومةممارساتلتبنيمبادراتالمنطقةفيالبلدانبعضتتخذ

المفتوحةالحكومةتبنيمنالحالیةالمرحلةحولأفكاركھيماالمثال.سبیلعلىالبلدياتفيالمحليالمستوى

ووطنیًا؟محلیًاالعملالمھممنولماذا

تتبنىالمستوياتمختلفعلىوالبلدانللغايةواسعةالمنطقةواحدة.إجابةتقديمالصعبمنبوزيني:ألیساندرو

االقتصاديالتعاونمنظمةبینالمشتركتقريرناقراءةعلىاألمريھمهمنكلأشجعمنفتحة.حكومیةمبادرات

معالموضوعھذاعلىنعمل،الكاريبيالبحرشرقدولمنظمةفيأفضل.عامةنظرةيقدموالذيواإلسكواوالتنمیة

أحرزتالدولھذهمعظمإنأقولأنيجبولبنان.األردنمعأيًضاولكن،إفريقیاشمالمنطقةفيوتونسالمغرب

المعلوماتإلىالوصولقوانینعننبالتحدث،القانونياإلطارمثلمختلفةجوانبفياألخیرةالسنواتفيتقدًما

،بالطبعمشاركة.منصاتوأطلقتالمفتوحةالحكومةشراكةإلىالدولبعضانضمتواقعة.حقیقةاآلنأصبحتالتي

القانونیةواألطر،القانونیةالنصوصتنفیذفإن،لذاوقتا.تستغرقللحكمكثقافةالمنفتحةالحكومةتحديات.ھناك

التنفیذيكونماغالبًاالوقت.بعضوستستغرقالبدايةفيالمبادراتبعضتزالالوقتا.تستغرقسوفالجديدة

منللعديدبالنسبةألنهمھممستوىفھوذكرتهالذيالمحليالمستوىأماالشيء.بعضبطیئینوالممارسة

والصحةوالتعلیموالمدارساألساسیةبالخدماتويتعلقللغايةملموسإنهالعامة.السلطاتمعيتفاعلونالمواطنین

مبادراتإطالقاألسھلمن،لذلكالسیاسیة.الناحیةمنحساسیةأقليكونماوغالبًاللغايةملموسإنه...

المشاركةمنصاتالبلدانمعظمفيالمحلیةالمبادراتتشملالمحلي.المستوىعلىلالنفتاحجديدةشجاعة

مبادراتبتنفیذواألردنوالمغربتونسفيالمحلیةالسلطاتوتقومالمدروس.المواطنینوتجمعالمواطنینومیزانیات

منمعینمستوىضمانمحاولةالمھممنلذلكمبعثرة.تكونماغالبًاالمبادراتھذهأنھوالتحذيراتأحدمماثلة.

مھمأمرإنهالرأسي.التنسیقبعض،والمحليالوطنيالمستويینبینأيًضاولكنالمبادراتھذهبینالتنسیق

فيللغايةمحدودةولكنھااألحیانبعضفيللغايةمشجعةتكون،ناحیةمن،المبادراتھذهنطاقتوسیعألنللغاية

كثقافةالمنفتحةالحكومةالوطني.المستوىعلىالجھوداتساقلضمانأيًضاولكن،البلدياتمناثنینأوواحدة

للغايةمھمأمروالمحلیةالوطنیةالمستوياتجمیععلىتنفذأنيجبللحكم .

DY: اإلجابةكانتإذاالحقیقي؟العالمفيتأثیرھافھم/وقیاسمتابعةيمكنناھل،المبادراتتنفیذعنبالحديث

فكیف؟،بنعم

6



األسھلمن،الواقعفيوالمواطنین.القرارصناعمنكثیررأسعلىوھيللغاية.معقدةالقیاسمسألةإدلبي:نبال

إنھاتعقیًدا.أكثرتأثیرھاقیاسفإن،ذلكومعقیاسھا.السھلمنمحددة.أھداًفانحددعندمابهنقومماقیاسدائًما

ھذافيتساھمالتيالعناصرمنالعديدھناك،التأثیرنقیسعندما،عاموبشكلتطوراً.أكثرمنھجیةإلىبحاجة

يمكننا،عامبشكلالتأثیر.علىتؤثرالتيالعواملمنالعديدھناكواحدة.مبادرةفيبهنقوممافقطولیس،التأثیر

الشفافیةتحقیقھدفھايھمناما،عامبشكلالمفتوحةللحكومةبالنسبةنسبیًا.سھلوھذابهنقوممامراقبة

ھذه،تعلمكما،ذلكومعالمفتوحة.للحكومةمھمةالعواملھذهكل..الفسادمنوالحدوالكفاءةوالمحاسبة

مابطريقةتوفرالتياإللكترونیةللحكومةبالنسبة،المثالسبیلعلىفیھا.تساھمالعواملمنوالعديدللغايةمعقدة

مؤشريوجدالیوم.المتاحةالقیاساتمنالعديدوھناكنسبیًاسھلةفھي،إلكترونیًاللمواطنینالخدمات UNDESA

أنكما،للغايةبهمعترفمؤشروھو،اإللكترونیةللحكومة OECD ويمكنناالرقمیة.للحكومةجًداجیدقیاسلديھا

الحصولنفضلنحنالتطورات.لمقارنةطريقةإنھاجیًدا.ومثبتللغايةبهمعترفاآلنوھووالمناطقالبلدانمقارنة

المستوىعلىأوالعالممستوىعلىالدولبینالتنافسمنبدالًالدولتقدمعلىللتعرفالقیاساتھذهعلى

لدينايكونأنيمكنأواآلراءإلىالمستندالقیاسلمعرفةاالستطالعاتاستخداميمكننا،للتأثیربالنسبةاإلقلیمي.

قیاسھا.يمكنناملموسةأشیاءألنھاالمیزانیةفيأوالتكلفةأوالوقتفيالتوفیرمثلقیاسھايمكنمحددةعناصر

تطوًراأكثرمنھجیةإلىويحتاجتعقیًداأكثرالمشاركةأوالمساءلةقیاسفإن،ذلكومع .

DY: ذلك؟إلىوماالزياراتعددمثلباألرقامفقطيتعلقالاألمرأنالقوليمكنناإذن

منبدالًالمسحمنمزيدإلىيحتاجآخرشيءكلولكنبسھولةماديشيءكلقیاسيمكننعم.ادلبي:نبال

،القانونسیادةمثلالعناصرلھذهالمؤشراتمنعددحولعالمیةاتفاقیاتھناكأنأذكرأنأودالمباشر.القیاس

مبادرةبقیاسيتعلقالاألمرلكنالجیدة.المقايیسمنالعديدھناكالمنظمات.منالعديدقبلمنمقدموبعضھا

النتائجھذهمثلفييساھمقدالذيبأكملهالحكوميبالنظامأكثريتعلقبل،واحدة .

التالیةالخطوات:3الجزء

DY: يزالالالتنسیقوالمبادرات.لإلجراءاتاالعتبارفيأخذھايمكنالتيالمختلفةوالمستوياتالجوانبعنتحدثنا

استراتیجیةمنجزًءاتكونعندماتأثیرالمفتوحةالحكومةلمبادرةيكونأنالمرجح"منالتقريرعننقالًمستحسنا.

وتنسیقاألجلطويلةاألھداففيالنظرالمھممنلماذااألخرى."اإلجراءاتمعجیًداومنسقةاألجلوطويلةأكبر

؟الجھود

الحكوماتجھودنراقب،والتنمیةاالقتصاديالتعاونمنظمةفيتماًما.االقتباسھذاأؤكدأنا،نعمبوزيني:ألیساندرو

التحدياتأحدأنالحظناوقدإفريقیا.وشمالاألوسطالشرقمنطقةمثلأخرىودولاألعضاءلبلدانناالمنفتحة

لماذامتسق.منسقنھجاتباعضمانوصعوبةالمفتوح.الحكوميللتدخلالمتناثرةالطبیعةبالفعلھوالمشتركة

مثلالفاعلةوالجھاتالمؤسساتمنواسعةمجموعةإشراكإلىتمیلالمفتوحةالحكومةمبادراتألن،حسًناھذا؟

منالكثیرتفتقرالتشتت.إلىالمبادراتتمیلوالمواطنین.المدنيوالمجتمعالعامةوالسلطاتالوزاراتبرلمانات

ونھجورؤيةوطنیةاستراتیجیةإلىالحاجةسببھووھذامشترك.وھدف،مشتركفھمإلىالجیدةالمبادرات

ويمكن،النتائجلتحقیقالدولةمستوياتأعلىمنقیادةالمفتوحةالحكومةتتطلب،ذلكإلىباإلضافةاستراتیجي.
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تحقیقيمكنناالوقًتا.التغییريستغرق،سابًقاذكرناكماالزخم.ھذابناءفيللغايةاالستراتیجيالنھجيساعدأن

ھناكتكونربمااألمد.طويلمنظورإلىحاجةھناكالسببلھذافقط.عامینغضونفيالحوكمةثقافةفيتغییر

موظفيإقناعيجبكماالمدى.طويلالمنظورھذابناءفيللمساعدةسنوات10أو5عنتزيداستراتیجیةإلىحاجة

للثقة.وجیدةوأنفسھمللبلدمفیدةوأنھاضارةلیستالمفتوحةالحكومةبأنالعمومیینوالمسؤولینالمدنیةالخدمة

لھممفیدةوأنھاباألشیاءللقیامجیدةجديدةطريقةھذهأنالمواطنینإقناعيتطلبكماإلقناعھم.وقتإلىيحتاج

نھجوجودفإن،لذلكمخصصة.تقییمیةومراقبةومسؤولیاتمؤسساتيتطلبكماوجھًدا.وقًتايتطلبأيًضا

التعاونمنظمةأمانةأنفيالسببھووھذاما.بلدفيالمفتوحةالحكومةتوجیه،ذلكيوفرأنيمكناستراتیجي

ھذهالمفتوحة.للحكومةوطنیةاستراتیجیاتتطويرالشريكةوالدولاألعضاءالدولعلىتقترحوالتنمیةاالقتصادي

،إفريقیاشمالعلىتركزألنكنظًراسنوات.10أو5مدىعلىواألولوياتواألھدافالتعريفاتتحددرسمیةوثیقة

تشاركیةبطريقةالوثیقةھذهمثللتطويروالمغربتونسمعحالیًانعملفإننا .

DY: البلدانفیھاتكونمنطقةفياألھداف؟ھذهلتحقیقواالتصاالتالمعلوماتتكنولوجیااستخداميمكنكیف

،الحوكمةفيبھاوالثقةالتكنولوجیاتبنيمنمختلفةمستوياتفيوھياالتصالمنمختلفةمراحلفيالمختلفة

تساعد؟أنللشراكاتيمكنوھل،المستقبلياالتجاهترىكیف

فيوكذلكإفريقیاوشمالاألوسطالشرقمنطقةفيواالتصاالتالمعلوماتتكنولوجیاتتقدم،بالطبعإدلبي:نبال

تعدالتفاوت.منالرغمعلىللمنطقةجًداوجیدةللغايةمفیدةاإلقلیمیةالشراكاتإنأقولأنأودإفريقیا.شمال

المثالسبیلعلىألنناالخبراتتبادلوبالطبعالتطوريةاألفكاروتبادلالممارساتأفضللتبادلللغايةمھمةالشراكات

تعلمكمافلسطین.مععملناعندمامثلأخرىبلدانفيتونسمنخبراءعلىاألحیانبعضفينعتمدعملنافي

فإن Escwa الممارساتأفضللتبادلمھمةالشراكاتتعدإفريقیا.شمالفيفقطلیسالعربيالمستوىعلىيعمل

المعلوماتتكنولوجیامثلمحددةبمواضیعمرتبطإقلیميعملإطارلديكيكونأنأيًضاالمھممنولكن،ذلكإلىوما

الدولياإلطارعنقلیالًيختلفقدالذياإلطارمنالنوعھذايأخذقدالمفتوحة.والحكومةوالحكومةواالتصاالت

حیثمنالحكم.أوواالتصاالتالمعلوماتتكنولوجیامثلمختلفةمواضیعفيالمنطقةخصوصیاتاالعتبارفيالموجود

الحكمجانبفينسبیًاضعفاءنحنالمنطقة.خصوصیاتعلىنعتمدنحنالمثالسبیلعلىالمفتوحةالحكومة

قدماً.المضيعلىتطوراًاألقلالبلدانيشجعإقلیمیةواستراتیجیاتأطروجودإنالعالم.فياألخرىبالمناطقمقارنة

أوبلدلكلالحًقاتخصیصھايمكنالتياإلقلیمیةاالستراتیجیاتھذهبامتالكالقرارصانعيإلقناعجًداجیدةأداةإنھا

فيجًداالشائعةالعمللخططتخصیصھايمكن OpenGov االقتصاديالتعاونمنظمةأننعلمنحنالصدد.ھذافي

المستوىعلىقیاساتنجريعندماواألردن.والمغربلتونسالمفتوحةالحكومةعملخطةعلىتعملوالتنمیة

إلجراءالحاالتبعضفيجیدةأداةإنھاقدما.المضيعلىالبلدانيشجعأنيمكنجیدة.منافسةفھذه،اإلقلیمي

البلدانبعضأنمنالرغمعلى،ككلالعربیةالمنطقةعننتحدثعندمااإلقلیمي.المستوىعلىالمقارنةھذه

فيمتقدمةوالمغربتونسمثلالبلدانبعضأننذكرأنيمكننا،واالتصاالتالمعلوماتتكنولوجیافيحًقامتقدمة

جیدةأمثلةإنھاعام.بشكلالقانونيواإلطار،المؤسساتمثلواالتصاالتالمعلوماتتكنولوجیامنمحددةمجاالت

التعاونمجلسدولمثلللتكنولوجیاتقدًماأكثربشكلإلیھاالوصوليتعذرالتيللبلدانالتعلمالجیدمنوحتى

االستراتیجيالمستوىعلىجیدةأدواتتكونأنويمكنللغايةمفیدةالشراكاتتعد،المنطقةإلىبالنظرالخلیجي.

فيالمنطقة.فيمختلفةمستوياتدائًماھناكستكون،بالطبعالقیاس.ومستوىالتنفیذومستوى Ict ، نظرناإذا

خدماتتطويرأجلمنالناشئةبالتقنیاتاھتماًماأكثرالخلیجيالتعاونمجلسدولفإن،العربیةالمنطقةإلى

ھيالمغربمثلإفريقیاشمالدولوالمشاركة.المفتوحةبالبیاناتالمتعلقةاألجزاءبعضحتىأواإللكترونیةالحكومة
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االجتماعیة.التنمیةفيوالمشاركةباالنفتاحالمرتبطةالخدماتمنالمزيدبتطويرأكثرمھتمةالدخلمتوسطةدول

المعلوماتتكنولوجیامجالفياألساسیةبالمكوناتأكثرتھتمالركبعنالمتخلفةالبلدانبعضأنحینفي

شراكاتلديناتكونعندمابلدانھم.فيالتقنیاتاستخداملتعزيزأفضلتحتیةوبنیةأفضلقوانینوجودمثلواالتصاالت

المضافةالقیمةوربماموجودةتكونوقدبھادرايةعلىالقادةيكونأنويجبالمستوياتفياختالفاتلدينايكونقد،

.أيًضا

بالتكنولوجیاتلتقيالحكومة المفتوحة

المغربمندروسالمدنیة:

معمحادثة

سمسمنجوالمغربلمشاركةالتنفیذيالمديرالسوكإسماعیل .

ملخص 

: مواجھتھايتمالتيوالتحدياتالمدنيالمجتمععملمنلالستفادةالتكنولوجیااستخدامعلى*المقابلةھذهتركز

سمسملمشاركةالتنفیذيالمدير،لصوقإسماعیلضیفناأخبرنامحلیًا. citoyenne ، تنفیذفيالمنظمةتجربةعن

منواحدردتلقيمننوابوكمنصةرحلةخاللبناسارلقد.2014عاممنذالمغربفيالمدنیةالتكنولوجیامشاريع

وتدريباإلنترنتشبكةعلىموقعھاوتقییم،العامةللمؤسساتشريكاإلنترنتعبرالمجالستنظیمإلىالبرلمانیین

البرلمانيالعملتغطیةعلىالصحفیین .

سمسممشاركةعنموجزةفكرةجمھورنابإعطاءلنبدأس: Citoyenne ، الحاليوالعملالقصة .

II: األحزابجمیعمعنعملالبرلمان.فيممثلیھمإلىللوصولاستخدامھاللناسيمكنمنصةسمسم.مشاركة

معمختلفةأنشطةفيللمشاركةاھتمامھمونستخدم،النوابومجلس،األولىالغرفةفيالممثلةالسیاسیة

المدني.المجتمعمعالتشريعفيوالتعاون،البرلمانداخليحدثماحولالمعلوماتوتبادل،والتواصل،المواطنین

داخلوالمساءلةوالشفافیةاالنفتاحثقافةوتعزيزالمدنيوالمجتمعالمواطنینمعالعملعلىحملھمنحاول

منطقةفيأيًضاونعملالمغربفيعامبشكلالمعلوماتإلىالوصولعلىللعملأيًضاتوسعنالقدالمؤسسة.

بدائلإنشاءإلىيھدفمشروعوھو،التغییرأجلمناالبتكاريسمىمشروععلىإفريقیاوشمالاألوسطالشرق

وشمالاألوسطالشرقمنطقةفيتقییديةسیاقاتفياستخدامھاوالنشطاءالمدنيللمجتمعيمكنتكنولوجیة

فيموجودةقیودأيعلىللتغلباستخدامھايمكنھماإلنترنتعبرحلولإلىالتوصلنحاولبعملھم.للقیامإفريقیا

.سیاقھم
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أكثرالشبابتجدھل،المغربفيالشبابوقطاعالمدنیةالتكنولوجیامنكلفيخبرةلديهشخًصابصفتكس:

لألجیالتفضیًالحًقالیسھذاأنأمالمدنیةللمشاركةالتكنولوجیاالستخدامتقبالً

أعتقدالأوسع.جمھور،أكبرجمھورإلىللوصولالفرصالمدنيللمجتمعتوفرالمدنیةالتكنولوجیاأنأعتقدالثانیة:

أنهأعتقدالألننياإلنترنتعبرالمشاركةأواإلنترنتعبرالمنصاتعلىفقطيعتمدماشيءھناكيكونأنيجبأنه

منصاتعلىالشبابإلشراكمحاولةفيالمدنیةالتكنولوجیاعلىاآلننعملنحندائًما.شامالًيكونأنيمكن

إلىالذھابفعلیك،والمواطنینالشبابإشراكتريدكنتإذاأنهنعتقدتحديات.أيًضاھناكولكنفرصھناكاإلنترنت.

لكنالحالي.مكانھافياالجتماعيالتواصلووسائلاإلنترنتعبرالمنصاتتكونأنيمكنھم.وأينيوجدونحیث

علىالموجود.الوحیدالمحتوىلیساإلنترنتعلىبكالخاصالمحتوىبالتحديات.درايةعلىتكونأنأيًضاعلیك

ثقةعلىيؤثرأنيمكناإلنترنتعلىمحتوىأيًضافھناك،والمواطنینالبرلمانبینالثقةبناءحاولناإذا،المثالسبیل

نحاولنحنالبرلمان.معاإلنترنتعبربعملنااھتماًماھناكأنالعملبدأناأنمنذالحظنابمؤسساتھم.المواطنین

مرةملموس.بشكلاالتصالعدموضعفييحدثماشيءلجعلوالمؤسساتالمواطنینمناالھتمامھذااستخدام

واحدةلديھاتونسأنأعتقدمختلفة.بلدانفيالبرلماناتمعتعملمشاريعرأينالقدبنھجك.حًقااألمريتعلق،أخرى

أو،انفتاًحاأكثرلتكونمعھاوالعملالمؤسساتمعالتعاونتريدھلرئیسیتان:طريقتانالنھج.فياالختالفلكن،

الوصولتريدماوأيًضاسیاقكعلىبناًءبهالقیامعلیكيتعیناختیارأنهأعتقدبعیدة؟مسافةمنللمساءلةتحّملھا

فرصأيونستغلانفتاًحاأكثرلتصبحنفسھاالمؤسسةمعالعملمنالفوائدمنالمزيدللتورأينا،المغربفيإلیه.

معینةبقضیةالبرلمانیینجانبمناھتماملديناكانإذالذلكملموس.بشكلماشيءلتحقیقاإلنترنتعبرلدينا

شیًئاويفعلونمًعايجلسونوالبرلمانیینالمدنيالمجتمعنجعلأننحاولفإننا،المواطنونبهيھتمشيءأيًضاوھي

معینةمؤسساتتقدمهأنيمكنلماأكبر  توقعاتقدمنااألحیانبعضفيأنناأيًضاأدركنالقداإلنترنت.خارجذلكحیال

ھيوماالسیاقيوفرهمامعكبیرحدإلىسرعتنانكیفوأنبذلكدرايةعلىنكونأنعلینالذلكالحالي.الوقتفي

نھجناھوھذاأخرىمرةولكنھنا.اإلحباطبعضھناكيكونأنيمكنالحالي.الوقتفيلهجاھزةالمؤسساتتلك

ونھجمنظورمسألةوھو .

الزمن؟عبرتطورأيرأيتوھلالبرلمانیینإقناعرحلةكانتكیف،البرلمانمععملكفيس:

ووضع،اإلنترنتعلىمنصةوضعھيالفكرةكانت،2014عامفيلنابالنسبةتعلیمیةتجربةكانتلقدثانیًا:

ممثلووسیجیب،معھمبالتواصلللمواطنینوالسماححساباتھموإنشاء،المنصةتلكعلىالبرلمانیینمعلومات

الفريقتواصلعندماكبیر.حدإلىالفكرةھذهكانتالمنصة.خاللمنلھمالمقدمالطلبأوسؤالأيعلىالبرلمان

كانتمتوقعا.ذلكوكانالمنصة.إلىباالنضماممھتًماكانفقطواحدبرلمانيفقط.واحًدارًداتلقینا،برلمانیًا395مع

وھميستتبعهمايعرفونالإنھممدني.مجتمعمنظمةمعمشابًھاشیًئافیھايفعلونالتياألولىالمرةھيھذه

وسائلعلىلإلشرافيخضعالالنقاشألناالجتماعيالتواصلوسائلعلىللھجوماألحیانمعظمفييتعرضون

منصةعلىالمحادثةأنإلقناعھموقًتااستغرقتلقدبنّاًء.حواًراولیساالتھاماتمنالكثیرمع،االجتماعيالتواصل

مابطريقةتنظمسلوكمدونةلدينايكونأنھيبھانقومالتيالطريقةبالفعل.لإلشرافخاضعةستكوننوابوك

معايیرتحترمالتياألسئلةفقطنقبلنحنلذلك،باالعتدالنوابوكفريقيقوموالمواطنینالبرلمانیینبینالمحادثة

لقدالبرلمان.بعملذلكويتعلقمحترمةبطريقةأسئلتھمطرحإلىبحاجةالناسأنھوالوحیدالشيءمعینة.
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لقدالتطور.منالكثیررأيناالحینذلكمنذبناءة.حواراتإجراءيمكنحیثآمنمكانأنهإلقناعھموقًتااألمراستغرق

العملحولاألنشطةمنالكثیربتنظیموقمناالسیاسیةاألحزابمختلفمنبرلمانیًا130منأكثرمعللعملتطورنا

االجتماعاتھيالمشاركةعلىالبرلمانیینلتشجیعالوقتذلكفيبدأناھاالتيالمبادراتإحدىكانتالبرلماني.

إلىاآلناسمھابتغییروقمنا،اإلنترنتعبر Cafe politique ، نستضیفحیثاإلنترنتعبرمباشرةمناقشةوھي

والتشريعاتالعامةالسیاسةحولھامحادثاتإلجراءوالصحفیینواألكاديمیینالمدنيالمجتمعونشطاءالبرلمانیین

المؤسسةمعللعملأيًضاتطورنالقدالبرلمان.منواالھتمامالتطورمنالكثیررأينالذلكمناسبا.ذلككانكلما

موقعھمعنتقنیةدراسة  لھمقدمناأنناھوالنوابغرفةمعبالتعاونالماضيالعامبهقمناواحدشيءنفسھا.

المواطنینمتناولفيوجعلهالمعلوماتمنالمزيدإلضافةبھمالخاصالويبموقعتحديثمنھمطلبنااإللكتروني.

معھمالعملمناطلبواكمااألساسي.نظامھمتحديثوتمإيجابيبشكللهاستجابواشيءھذاوالمستخدمین.

تغطیةكیفیةعلىلتدريبھمالستخدامهونخططللصحفییندلیًالللتوأصدرنالقدالبرلمان.فيالصحفیینتدريبعلى

حققتھاالتيالصغیرةالنجاحاتعلىالبناءنحاولونحن.2014عاممنذالتقدممنالكثیرإحرازتملقدالبرلمان.عمل

المؤسسة.ندعمحیثالدعمنھج،التنسیقنھجعلىالحفاظنحاولجدا.جیدبشكليسیركانلقدالمؤسسة.

أنأيًضاندركولكننانحبھاالأشیاءوھناك،أسرعبشكلتتحركنراھاأننودالتياألشیاءمنالكثیربالتأكیدھناك

صبوراكنفقطمفیًدا.عملنايكونأنيمكنأينلمعرفةمعھاوالتحدثدعمھاونحاولوقًتاتستغرقاألشیاءھذه .

رصدتھا؟التياالھتمامنقاطھيوماالتعلیقاتھيما،المواطنینمنالمشاركةشكلكانكیفس:

غیراألحاديثوبعضالبرلمانداخليجريماالمواطنونيفھمال،األحیانأغلبفياالھتمام.منالكثیرھناكالثاني:

والمناقشة،برلمانیةقناةلدينالیس،المثالسبیلعلىالمغربفيالمعلومات.إلىوصوليوجدوال،لھمواضحة

القاعدةولكناستثناءاتھناكالدستور.بموجبيحدثماورؤيةالحضورللمواطنینيمكنوالخاصةاللجانداخل

اللجنةداخلسريةمناقشاتھيالعامة

قامواكلھم.،الحضوريستطیعونالالبرلمانیینألنيتكیفأنالبرلمانعلىكانلالھتمام.مثیرةكانت،كوفیدأثناء

فياإلعالم.وسائلفيرؤيتهيمكنكممااالھتماممنالكثیرھناككانمنصاتھم.علىاللجانمنالمناقشةببث

فيأنهاألمرفيماكلالمواطنین.مناالھتماممنالكثیرھناكالمباشر.البثفيحتىأواإلنترنتعبرالمناقشات

معلوماتتقديمعلیكالمناقشة.متابعةمناألشخاصيتمكنحتى،يحدثماشرحعلیكيتعیناألحیانبعض

المحلیةبالقضاياتتعلقالمنصةعلىتلقیناھاالتياألسئلةمنالكثیركانتالمنصة.داخلنبدأهشيءإنهمبسطة.

مقاطعوإنتاج،عملورشلتنظیمالعودةعلیناكاناألخرى.المؤسساتتفعلكما،البرلمانیونعلیھايعملالالتي

كانتمؤسسةإنھامتوقعا.يكونأنيجبكانعلیه.اإلجابةيمكنھموماوالبرلمانیونالبرلمانيفعلهمالشرحفیديو

يتوقعهوماالمجتمعفيالجديدةالتغییراتمعالتكیفكیفیةتعرفأوتدركلمالمؤسسةأنأعتقدلعقود.حًقامغلقة

فيالمعلوماتإلىللوصولقانوناآلنيوجد،المثالسبیلعلىاإلنترنت.عبرالمعلوماتعلىالعثورمنالناس

المؤسسةعلىيتعینھلأوالمؤسسةمنالمعلوماتطلبعلیكيتعینأنهفيتكمنالتحدياتبعضلكنالمغرب.

منذلك.حولتدورالتيالمناقشاتمنالكثیرھناكالويب.علىموقعھاعلىاستباقيبشكلالمعلوماتمشاركة

حتىاألخرىللمؤسساتمثاالًويقدميقودأنالمتوقعمنألنهأفضلبشكليعملأنللبرلمانيمكن،نظريوجھة

دائمالیستانھاالمواطنین.جانبمنإيجابیةمصلحةدائًمالیستإنھاالمعلومات.إلىالوصولمنالمواطنونيتمكن
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المعلوماتتقديمھونفسھاالبرلمانیةوالمؤسسةاإلعالمووسائلالمدنيالمجتمعدورلكنمستنیرة.مصلحة

فيتجريالتيالمناقشاتفيوالمشاركةلفھمھاللمواطنینوواضحةالمناسبالوقتفيتأتيالتيالصحیحة

إلیھاالوصوليمكنوالمعقدةالمناقشاتھذهبعضتكونأنيمكنالبرلمان. ..

منوھلالحقھذامنلالستفادةالتكنولوجیااستخدامترىكیف،المعلوماتإلىالصحیحبالوصوليتعلقفیماس:

المعلومات؟ھذهتقديمكیفیةمعرفةأيًضاالمھم

وجودإنبالقوللنبدأالمغرب.فيقانونلديناكانعندماعلیهالعملبدأناشيءإنه،المعلوماتإلىالوصولالثاني:

يكون،علیهنحصلأنبمجرد،ذلكبعداإلطالق.علىوجودھاعدممنأفضلالمعلوماتإلىالوصولبشأنتشريع

ثقافةيدعموالالكفايةفیهبمافعالغیرأنهأوالوصولمنيحدإنهقائلین،وانتقادهالقانونفيالنظرھوفعلنارد

وصولمنتحدالمثالسبیلعلىمقاالتعلىالعثوردائًمايمكنكالبالد.فيواالنفتاحالمعلوماتإلىالوصول

بعضقضاءيمكننالكنسمسم.فيداخلیًاإجراؤھاعلیناكانمحادثةإنھاتدعمھا.مماأكثرالمعلوماتإلىالمواطنین

التيالفرصاستغاللعلىوحملھمبهالمواطنینتوعیةفيالوقتقضاءأيًضايمكنناولكنالقانونانتقادفيالوقت

كانتذلك.علىمثاالأعطيسوفالتحديات.تلكإلصالحالمؤسسةدفعومحاولةالتحدياتعنالبحثثم،يوفرھا

إرسالبسھولةللمواطنینيمكنحیثمنصةالحكومةتنشئاللماذاھيأجريناھاالتيالمبكرةالمناقشاتإحدى

فيماشيءإنجازتمألنهللغايةمحظوظینكنامعینة.مؤسساتإلىالذھابمنبدالًالمعلوماتإلىالوصولطلبات

يمكنحیثمنبًراجعلت"الشفافیة"أنأعتقدذلكأجلمنندفعأنعلینايكنلمالمغرب.فياألولىالمراحل

تنظیمإلىباإلضافةبهقمناالذيالوحیدالشيءأخرى.تحدياتھناك،ذلكعلىعالوةالطلبات.تقديمللمواطنین

المعلوماتواستخدامممارستھايمكنھموكیفالمعلوماتإلىالوصولفيحقھمعنالناسنخبرحیثالعملورش

الحكومیةالمنصة،الشفافیةمنصةعلىالمعلوماتإلىوصولطلب100و80بینماأيًضا  أنفسناقدمناتلقیھا.بعد

يوجدھلالقانون.فيالتأخیرفيعلیھاأجابواوھلعلیھاللرداستغرقتهالذيالوقتومقدارالطلباتھذهوتتبعنا

ھناكوكانواسعنطاقعلىاإلعالموسائلتداولتھادوريةتقاريرأصدرناثمالحكومیة؟المؤسساتبینتنسیق

األمرينظمالذيالمعلوماتإلىالوصولقانونھناكأنحقیقةما.مكانفيتبدأأنعلیكالمواطنین.مناھتمام

قدماً.تمضيأنالحكوماتمننتوقعأنيمكنناالقدماً.المضيمسؤولیةالمدنيالمجتمعيتحملجید.أمرھوبرمته

دائًمايعرفونالفھمإبالغھمتموإذادائًماالمواطنینإبالغيتمالاألشیاء.ھذهمثلفيوقتھمقضاءيحبونأنھمأعتقد

واحدةمؤسسةإلىيذھبونقدألنھمإحباطاتدائًماھناك،ذلكيفعلونعندماوحتىذلك.علىبناًءالتصرفكیفیة

مرھقةالعملیةتكونأنيمكنتأخیرات.ھناكأوالمحددالوقتفيلھميستجیبونالأنھمأوطلباتھمقبوليتموال

كلماالحكومةودفعالحقھذاممارسةعلیناوالمراقبة.الوقوفيمكنناال،مدنيكمجتمعاألحیان.بعضفيومحبطة

بصفتنالكنالتحديات.منالعديدسنواجهالجديدة.الثقافةمننوعإنھاوقتا.يستغرقسوف،أخرىمرةذلك.أمكن

جانبمنالمواطنینتثقیفومحاولةالجديدةالثقافةھذهوقیادةأنفسناتركیزإلىنحتاج،مدنيمجتمعمنظمات

والثقافةالمدنیةالمشاركةوتشجیعدعمھوالھدفاألمام.إلىودفعھمالحكومةمحاسبةوكذلكومساعدتھمواحد

فعالیةوأكثرأسھلاإلنترنتعبرالمنصاتاستخداميكونأنيمكنمنھا.الحدمنبدالًالمدنیة .

العامة؟النقاشاتفيالمواطنینمشاركةلتشجیعالدولةتفعلهأنيمكنالذيماس:
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ذلكاستخداميمكننا..فیهالعیبماويخبرناالمدنيالمجتمعفیهينظرأنوبعدقانونلدينايكونأنقبلأفكرالثاني:

منبدالًاألمامإلىسیدفعناھذاالمدنیة.المشاركةبشأنجیدتشريعإنشاءفيسیساعدسابقة.عملیةفي

أفضلمشاركةإلىندعوأفضل.بشكلبهالقیامللحكومةيمكنماحولتقاريروتقديموانتقاده،القانونعلىالحصول

منفسنضغط،اإلعدادقیدالقانونكانعندماشاركناإذاالتشريعیة.العملیةفيوالمواطنینالمدنيالمجتمعمن

وصولعلىللردأقصرنھائیةمواعیدتحديدأجلمنوسندفع،اإلنترنتعبرالمنصاتاستخداممنالمزيدأجل

ھذاتطبیقفيومساعدتھاالحكومةمتابعةفيدوًراالمدنيالمجتمعوإعطاءالمعلوماتطلباتإلىالمواطنین

،السكانتغیرلقدالثمانینیات.فيالطريقةبنفس2022عامفيتشريعإصداريمكنكالأنهھوالثانياألمرالقانون.

يكونأنيجبشيءھوالتكنولوجیااستخدامالمواطنین.وتوقعاتوالتنمیةالتقدممستوىتغیرلقدالتشريع.وتغیر

قانونلديناكانلوتخیلحیاتنا.فيموجودإنهالمناصرة.أووالمشاركةالمدنیةللمشاركةننتجھاآلیةأيفيموجوًدا

تخیلالحكومیة.المؤسساتإلىطلباتتقديمللمواطنینيمكنحیثمنصةننشئلملكنناالمعلوماتإلىالوصول

مؤسسةأيإلىلتقديمهنموذجلطباعةشخصیًاالذھابالمواطنینمننطلبزلناماولكنناالقانونھذالديناكانلو

التشريععملیاتفيالمدنيوالمجتمعالمواطنینإشراكمنمزيدإلىندعومنھا.المعلوماتإلىالوصوليريدون

والمنصاتالتكنولوجیااستخدامإلىندعوكمااآللیات.ھذهتنفیذفيالمدنيالمجتمعإشراكإلىوندعوالمبكرة.

المؤسساتفيالثقةفیهتقلوقتفيللغايةمھمأمرإنهالمواطنین.قبلمنالمشاركةمنالمزيدلخلقاإللكترونیة

نحنالمدني.المجتمععنللحديثيقودناھذاكشركاء.المواطنینلتعزيزالجھدمنالمزيدبذلعلینايجب،الرسمیة

فيشيءدائًماھذاالمنطقة.فيالديمقراطیةمنلمزيدبحاجةنحنالمدني.للمجتمعأكبرمساحةإلعطاءبحاجة

المجتمععملفيوالديمقراطیةالمساحةمنمزيدإلىبحاجةنحنمدني.كمجتمعنجريھاالتيالمناقشةقلب

أفضلنتائجإلىفقطيؤديأنيمكنأنهأعتقدالمدني. .

المدنيالمجتمعأنتعتقدماذاسیاقنا؟فيالمدنیةالتكنولوجیامبادراتودعمتنفیذكیفیةحولأفكاركھيماس:

علیه؟يركزأنيجب

المجتمعيواجھھاالتيالتحدياتلكنالمستويات.مختلفعلىجدامھمالمنطقةفيالمدنيالمجتمععملج:

مكان.كلفينفسهھوأنهأقولالأناالحاالت.بعضفيھائلةإفريقیاوشمالاألوسطالشرقمنطقةفيالمدني

لیسعموًمااألمرلكنالمنطقة.فيآخرإلىبلدمنمختلفةتحدياتوتواجهمختلفةبفرصالمدنیةالمجتمعاتتتمتع

عننتحدثعندماالحقیقیة.التحدياتأحدالعملاستدامةتعدالمنطقة.فيالمدنيالمجتمعيفعلكماسھالً

المؤسساتإلىالمدنيالمجتمعجانبمنالمعرفةنقلمننوعإلىنحتاج،المواطنینوإشراكالمدنیةالتكنولوجیا

ألنبذلكنقومفإننا،والبرلمانیینالمواطنینبینبناءحواربإنشاءنوابوكمنصةعلىقمناإذاأنهلنفترضالعامة.

نريدالبرلمان.إلىاكتسبناھاالتيوالخبرةالمكتسبةوالمعرفةالمھمةھذهنقلنود.2014عامفييكنلمالبرلمان

الفراغنمألكناوالبرلمانیین.المواطنینبینوسیطةمنظمةنكونأننريدالالمواطنین.معيتفاعلالبرلماننرىأن

لتدريباستعدادعلىنحنوالخبرة.المعرفةھذهلنقلاستعدادعلىنحنالمسؤولیة.ھذهالبرلمانيتولىأنونريد

تكونأنيجبالعامةالمؤسساتإننقولدائًماألنناھنافرصةھناكأنأعتقدلكننيالعمل.بھذاللقیامالبرلمانكادر

بملءيبدأأنالمدنيللمجتمعيمكنجدا.جیدبشكلذلكيفعلونالانھماإلنترنت.عبرالمعلوماتوتوفرانفتاًحاأكثر
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مستدامة.لتصبحطريقةإنھابذلك.القیامعلىموظفیھابتدريبالحكوماتتقومأنھوالنھائيالھدفلكنالفراغ.

دائمايمكنناالمھمة.ھذهلتوليالعامةالمؤسساتعلىالضغطدائًمايمكننادائًما.يساعدحوارقنواتوجود

،البرلمانمععملناأثناءالمستقبل.فيعلیھاللعملالقضايامنسینفدالمدنيالمجتمعأنأعتقدالالمساعدة.

فائدةدائًماھناكآخرشيءإلىاالنتقالدائًماويمكنناذلكيفعلواأننريدھم

اإلعالمالثاني:الفصل
إفریقیاشمالفيالمدني
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وسائلفيالمواطنیندورتصورإعادة

اإلعالم

معمحادثة

مؤسسة،بلعیدنھى Madha Yahduth ، تونسمنمدنیةإعالمیةمبادرة .

السیاقفيوالتحدياتوالفرص،تونسفيالمدنياإلعالممبادراتفيبحثنا،*المقابلةھذهفيملّخص:

المعلوماتعلىالحصولفيالحقممارسةفيالمواطنیندورھووماالمحلي .

تونس؟فيبدأتهلماذاورائھا؟منقصتككانتماذايھودوث؟مدحابدأتولماذايھودوتمدحاعنحدثنا:1س

عدمأونقصبسبببأزمةتونسفياإلعالميالمشھديمر،الواقعفيتونس.مننبدأأنعلیناكانبالطبعملحوظة:

الذينالتونسیینالمواطنینطلبعلىللردإعالمنانبدأأناخترناإم.إفمسكحالةمثلاإلعالناتمنعائداتوجود

الرئیسیةاإلعالمبوسائليثقونيعودوالملألسف . Sp Madha Yahduth توفیريتمحیثاإلنترنتشبكةعلىموقعھو

المائةفي100بنسبةتشاركيإطارالصحفیین.قبلمنمنھاوالتحققفحصھاويتم،المواطنینقبلمنالمعلومات .

Madha Yahduth يشاركلذلكأيًضا.اإلنجلیزيةباللغةالمستقبلفيوآملوالفرنسیةالعربیة،بلغتینمتوفر

فييحدثماسیماوال،مدنھمفيتجريالتيالجاريةاألحداثعلىموقعنازوارإطالعفيالتونسیونالمواطنون

التقلیديةاإلعالموسائلخاللمنتغطیتھايمكنالالتيالريفیةالمناطق .

التضلیل؟فخفيتقعالكیفالعملیة؟تبدوكیفيھود؟مدحاءفيالمواطنيساھمكیف:2س

التواصلوسائلباستثناء،٪100بنسبةالمواطنینبمساھمةتونسفيصحفیةمنصةغیابظلفيملحوظة:

الموجودةالمواقعزالتمابینمارسمیة.بطريقةأنفسھمعنللتعبیرالمواطنونفیهيسعىوقتفي،االجتماعي

النقاشفياإلنترنتعبربالمساھمةللمواطنیننسمحلذلكاإلعالم.وسائلرأييمثلالالمواطنینرأيأنتعلن

مجردولیسللمعلوماتكمیسرالصحفيقواعدفإنلذاللصحفیین.والمھنیةاألخالقیةالقواعدمراعاةمعالعام

فيجًدانشیطونولكنھمصحفيتدريبلديھملیسالذينالمواطنینقدراتبناءفيأيًضاذلكسیساھممساھم.

فيالخبراءمساھماتعلىالضوءنسلطالكاذبةاألخبارانتشارمعالمحلیة.بمجتمعاتھمالمتعلقةالعامةالشؤون

ھوومااالقتصاديةوالظواھرالسیاسيبالقراراألمريتعلقعندماأوالسیاسیةبالشؤونالمتعلقةاألسئلةأوالمجاالت

العامللرأيمھم

. يغطيالتونسفيالحاليالصحافةقانونحتىوالمدنياإلعالمعنالتغاضيأحیانًايتم،سیاقنافي:3س

وسائلعنتختلفكیفالمحلي؟المعلوماتمشھدفيالمدنياإلعالممالءمةترىكیفالمدني.واإلعالمالتدوين

التقلیدية؟اإلعالم

مھمةملحوظة: Madha Yahduth التشاركيوالحكمالتعبیرحريةدعمثمللمواطنینالمعلوماتتوفیرھيالرئیسیة
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للمواطنینيمكنالرأي.مقاالتعلىمقتصرةلیستالمساحةأنفيالسببھوھذاالموثوقة.المعلوماتوتبادل

األحداثصورإرسالمنيتمكنواحتىوالتقارير.الفیديووتغطیةوالصورالمقابالتمثلالمساھماتأنواعجمیعإرسال

نقدمأنناھوالفرقمفیدة.أنھايرونالتيالمعلوماتمننوعأيأوبھايھتمونالتيواإلجراءات،إلینانظموھاالتي

مثلوالجمعیاتالجامعاتمثلمعروفةمؤسساتقبلمنمدعومةولكنمجانیةلیستتدريبیةبرامجالوقتنفسفي

الثانيالمواطن.بصحافةتعريفھمھواألولالمستوىمستويات.ثالثةمنالبرنامجھذايتكونالدولي.التدريبمركز

الصحافةمدرسةإلىالوصوليعد،تونسفيالصحافة.مدرسةإلىالوصولھوواآلخرالصحافةعالمإلىتقديمهھو

،جیدةصحافةعلىالحصولأردناإذاواالختبارات.لالمتحاناتاالستعدادعلیك،العالمأنحاءجمیعفيسھالً.أمًرا

جنوبإلىنذھبأننريد،العاصمةفيفقطلیسمناطقفيالعملنريدعلیھا.مدربونأشخاصلدينايكونأنيجب

حولمعلوماتمشاركةويريدونفیسبوكعلىوصفحاتمدوناتالماضيفيلديھمكانأشخاصمعللعملتونس

الناسمنالمزيدمعمجتمعاتھم .

أيًضا؟محلیًاوتنمومحلیًا؟المدنياإلعالممبادراتتبدأأنالمھممنأنهتعتقدلماذا:4س

عنالتعبیرعلىالناسنشجعأنعلیناالیوم.مھممنأكثرھومحلیةمدنیةإعالمیةمبادراتوجودإنملحوظة:

100بنسبةالمواطنینبمساھمةتونسفيصحفیةمنصةوجودعدممعالمحلیة.الموضوعاتفيبحريةأنفسھم

تعلناإلعالموسائلتزالالبینماآرائھمعنللتعبیرللمواطنینالفرصةاالجتماعيالتواصلوسائلتتیح،المائةفي

العالقاتمنالخروجعلىالمواطنینمساعدةنريداإلعالم.وسائلتمثلالالمواطنونيقدمھاالتياآلراءأن

عنالیومنتحدثالمواطنین.معيعملونصحفیونلديناالسببلھذاقبل.منالمعلوماتمنوالتحققاالجتماعیة

عندمااألحداث.جمیعإلىالوصولاإلعالملوسائلبالنسبةالیومالسھلمنلیسخامسة.كقوةالمدنياإلعالم

الصورالتقاطعلىوقادرونھناكالمواطنینولكنموجودينالصحفیونيكونالربما،ذلكغیرأوھجومعنتتحدث

فياإلعالم.وسائلمعومشاركتھاالفیديوومقاطع Madha Yahduth ، مشاركتھانريدفنحن،معلوماتلديناكانتإذا

وحتىالجمعیاتمعشراكاتتطويرنريدآخرشيءأيأوشعارنااستخدامعلیھملیساألخرى.اإلعالموسائلمع

الخارجفييعیشونالذينالمواطنین .

فيرؤيتهنتوقعأنيمكنالذيما:5س Madha-Yahduth المستقبلفي

األشیاءمنالمزيدلدينامساھمة.500منوأكثرمنشورمقال100منأكثرلدينا،اإلطالقمنشھرينبعدمالحظة:

وأوروباإفريقیامثلأخرىومناطقالعربيالعالمفيرئیسيبشكلأخرىدولفيالتواجدمثلندركھاأنيجبالتي

نأمل،األولىالخمسالسنواتخاللأخرى.مناطقإلىالفكرةلتصديرنخطط،جديدةفكرةإنھاالمتحدة.والواليات

فيأترددوالالبودكاستمدققيجمیعإلىأتوجهوالمنطقة.تونسفيالمواطنینالصحفیینمنالمزيدتدريبفي

مجتمعاتكمفييحدثماحولبالمعلوماتوالمساھمةلديناالتدريبمجتمعاتإلىلالنضمامبنااالتصال .

اإلنترنتانقطاعأوقاتفيالتقاريرإعداد
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. معمحادثة ،

الرقمیةوالحقوقالسودانقضاياعنيكتبسودانيإعالميباحثھوحمدخطاب .

س 

: الوضعھووماالماضیةالقلیلةاألشھرفيالسودانفييحدثكانعماعامةلمحةجمھورناإعطاءيمكنكھل

الحالي؟

KH: الحكومةحلعسكري.بانقالباالنتقاليالسیاديالمجلسرئیسبرھانالجنرالقام،2021أكتوبر25في

اآلنحتىاالنقالب.رفضھمعلىلالحتجاجالشوارعإلىالسودانیوننزلذلكبعدالوزراء.رئیسواعتقلاالنتقالیة

إعالنفيفشلبرھان.ھووالرئیسعسكريةحكومةالسودانتحكم،)2022(يناير)الثانيكانونفي(مسجل

جديدوزراءرئیستعیینأوجديدةحكومة .

فيخبرتككانتكیفالصحفي؟العملعلىالحفاظيمكنككیفشھور.منذمستمرةوالتوتراتاالحتجاجاتس:

حالككیفوانتالسیاق؟ھذامثلفيالتقاريرإعداد

KH ” لمألنهالصحفيعمليأوقفت،االنقالبمنشھربعد،الواقعفيشھور.منذوالتوتراتاالحتجاجاتاستمرت

إعدادفيعمليتوقفالخرطوم.والعاصمةالبالدفيمختلفةأماكنإلىاالنتقالأستطعولم،إنترنتھناكيكن

الفترةتلكخاللواحدمقالسوىأكتبولم،التقارير .

معینة؟ويبمواقعأومحتوىاستھدفتھلتكرارھا؟مدىما،اإلنترنتبإغالقيتعلقفیماس:

KH: ،ذلكبعد.2021نوفمبر18إلىأكتوبر25منيوًما25استمرفقد،االنقالببعداإلنترنتبإغالقيتعلقفیما

وعاداإلنترنت.خدمةمزوديضدقضائیةدعوىالمستھلكحمايةمنظمةرفعتعندماقاضٍحكماإلنترنتاستعاد

أماكنأوالخرطومالعاصمةفيمخططةاحتجاجاتھناككانتعندماأغلقوهلقداالنقالبیین.منبقرارأيضااإلنترنت

علىاألمريقتصرلمتاًما.إغالًقاكانلقد،معینمحتوىأوويبموقعأياإلغالقيستھدفلم،الواقعفيأخرى.

االتصالوسائلجمیعقطعأيًضاتمولكن،القصیرةالنصیةوالرسائلالھاتفشبكاتأيًضاأغلقوابل،فحسباإلنترنت

االحتجاجاتأثناء .

أيھناككانتھلاالرض؟علىتحدثالتيواالنتھاكاتالتجاوزاتلتوثیقاستخدامھايتممعینةادواتايةس:

إزالته؟أوالمحتوىبإزالةمنصةأيقامتھلاالجتماعي؟التواصلوسائلعلىالمحتوىنشرفيمشاكل

KH: المباشرة.معلوماتنشردونباإلنترنتاتصالدوننعملكنااإلنترنت.بدونولكنطبیعيبشكلالعملواصلنا

ونقوم،الصورونلتقط،باإلنترنتاتصالدونسنعملالزمني.اإلطارھذاخاللاستخدمناھامحددةأدواتتوجد

نقوم،الضوئیةاأللیافنقاطمثلإنترنتنقاطأيعلىنعثروعندما،المقابالتوإجراء،الفیديومقاطعبتسجیل

لممعھا.نعملكناالتيالوسائطومنصاتالدولیةوالمنصات،االجتماعيالتواصلوسائلعلىمستنداتنابتحمیل

بعضبإغالققاموااإلنترنتعادعندماولكناالجتماعيالتواصلوسائلعلىالمحتوىنشرفيمشاكلھناكتكن
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مثلاالجتماعيالتواصلوسائل WhatsApp و Facebook. سنستخدم VPN أيحذفيتملمالحظر.ھذالتمرير

أعرفهمحتوى .

تحدياھذاكانھلالمعلومات؟منالتحققفيتواجھھاالتيالتحدياتھيما،الخاطئةبالمعلوماتيتعلقفیماس:

األخیرة؟اآلونةفيمتزايدا

KH: الحظتاإلنترنت.قطعبسببالمضللةالمعلوماتمنموجةھناككانتأنهأقولأنأستطیعال،الفترةتلكخالل

منكان،اإلغالقأثناءباالنقالب.المتعلقةالموضوعاتببعضتتعلقمضللةأومضللةمعلوماتأوموجةاالنقالبقبل

الصعبمنكانقصیرة.نصیةرسائلأومكالماتھناكتكنلماألحیانبعضفيالمعلومات.منالتحققللغايةالصعب

شخصأيمنمعلوماتأيعلىالحصولجًدا .

العصیبة؟األوقاتھذهخاللالسودانفيوالتقلیديةالرقمیةالوسائطبینتراھاالتيالفروقماس:

KH: أنأستطیعاالنقالب.أثناءالرقمیةاإلعالمیةوالتغطیةالتقلیديةاإلعالموسائلبیناالختالفاتمنالكثیرھناك

التحققكیفیةوموظفیھا،المعلوماتنشركیفیةعلىقدراتھاتطورفھي،جیدبشكلتنموالرقمیةالوسائطإنأقول

المسؤولینمنالمعلوماتأخذخاللمنفقطالتقلیديةاإلعالموسائلتعملاحترافي.بشكلوالعملاألخبارمن

وسائلمتطلباتلتلبیةمؤسستھمفيجديدةدماءلدفعجديدةمھاراتتطويرعلیھميجبالرسمیین.الحكومیین

الحديثةاإلعالم .

18



الثالث:الفصل

التكنولوجیا

أجلمنالمدنیة

حقوق
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الفضاءخاللمناإلنسانحقوقمجال

الرقمي

معمحادثة

لیبیافيالعدالةأجلمنمحامون،يوسفبنمھدي

لیبیافيالعدالةأجلمنمحامونإلىجمھورنابتقديملنبدأس:

ھياألساسیةمھمتنالندن.فيمقرھاحكومیةغیرولیبیةدولیةمنظمةھيلیبیافيالعدالةأجلمنمحامونأ:

برامجثالثةخاللمنلیبیاعلىعقدمنذعملنالقدلیبیا.فياإلنسانحقوقواحتراموالمساءلةالعدالةتحقیق

المشاريعبعضعلىنعملنحن،حالیًاالقانون.برنامجوكذلك،القدراتوبناءوالبحوث،والتواصلالمناصرةرئیسیة:

الضحاياودعماإلنسانحقوقانتھاكاتحاالتلتوثیقلیبیااإلنترنت.فيعبرأوشخصیًاسواءالقدراتوبناء،القائمة

اإلنسانلحقوقالدولیةوالمحكمةاإلنسانحقوقلجنةمثلإلیھاوالوصولالمختلفةالعدالةمساراتتحديدفي ...

لیبیافيالحاليالوضععنعامةلمحةنعطیھمدعونا،شركائناأتباع

. الماضيالعقدفيمتعددةمسلحةنزاعاتلیبیاواجھت،تعلمكمالیبیا.فيالوضعتلخیصدائًماالصعبمنأ:

وأكتوبر2019أبريلبین،األساسفي،لذلكمتعددة.وطنیةمؤسساتوانھیارحادةإنسانیةأزماتفيتسببت

الوطنيوالجیشالمتحدةاألمممنالمدعومةالوطنيالوفاقبحكومةيسمىمابینمسلحنزاعحدث،2020

للقانونانتھاكاتاألطرافجمیعارتكبت،النزاعھذاخاللوحولھا.طرابلسفيرئیسيبشكلذلكحدثاللیبي.

إطالقلوقفاتفاقعلىالتوقیعتم،المطافنھايةفيحرب.جرائمإلىالحاالتبعضفيترقى،اإلنسانيالدولي

مارسفيالوطنیةالوحدةحكومةتسمىمؤقتةحكومةتشكیلتم،ذلكبعدطويلة.مفاوضاتعملیةوأعقبتهالنار

فياالنتخاباتتنظیمالرئیسیةأھدافھاأحدكانواستقراًرا.سالًماأكثرلیبیافياآلمالبالفعلذلكأثاروقد.2021

االنتخاباتوقوانین،الكاملوغیرالواضحغیرالدستورياألساسذلكفيبماعديدةألسبابولكن.2021ديسمبر

أنمؤخًراالبرلمانأوالنوابمجلسأعلنالیوم.إلىيقودناوھذااالنتخابات.إجراءيتملم،بشدةعلیھاالمتنازع

تشكیلعلىاآلنويعملون،جديدوزراءرئیسانتخبوايتنحى.أنويجبانتھىقدالوطنیةالوحدةحكومةتفويض

يتمحتىالتنحيويرفضشرعيغیرالتعیینأنالوطنیةالوحدةحكومةيعتبر،أخرىناحیةمنالجديدة.الحكومة

الوضع.سیتطوركیفالواضحغیرمنالصراع.تجددأوحكومتانللیبیايكونأنخطرھناك،أخرىمرةاالنتخابات.تنظیم

علىالسیطرةعلىوالتنافساالزدھارفيتستمرالمسلحةوالجماعاتالمیلیشیاتأنھومؤكدھوماولكن
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منواسعةمجموعةعنمسؤولةالمسلحةوالجماعاتالمیلیشیاتھذهالحاسم.والنفوذالمالیةوالمكاسباألراضي

ماغالبًاوالتعذيب.التعسفيواالعتقالواالختطافالقانونيغیرالقتلذلكفيبما،الخطیرةالدولیةالجرائم

جنسھمأوالعرقیةأصولھمأوثروتھمأوالسیاسیةانتماءاتھمبسبباألشخاصيستھدفون .

ھذااألحداثاضطرابمعاللیبيالمدنيالمجتمعيتعاملكیفس:

. شبكةمعنعملنحنوحیويًا.حیًااللیبيالمدنيالمجتمعيزالال،مستحیلةتحدياتأنهيبدومماالرغمعلىج:

فيالموجودونأولئكھماإلنسان.حقوقعنوالمدافعینوالناشطیناللیبیةالمدنيالمجتمعمنظماتمنوطنیة

األقلیاتأوللفئاتالمساعدةأواإلنسانيالدعمويقدمون،اإلنسانحقوقانتھاكاتويوثقون،األمامیةالخطوط

الدولة.ومؤسساتالمسلحةوالجماعاتالمیلیشیاتتفرضھاقمعحملةسیاقفييعملونفھم،ذلكومعالضعیفة.

يخضعونأنھمكما،والتعذيبالتعسفيواالعتقالاالختطافذلكفيبماالعنیفةالھجماتتستھدفھمماوغالبا

المجتمعممثل،عليجوھرحالةبتوثیققمنا،المثالسبیلعلىوالترھیب.والتھديدالمراقبةأشكاللجمیع

شاركأنبعدلیبیاغرب،مصراتةفيالمیلیشیاتإحدىقبلمنقانونيغیربشكلوتعذيبهاعتقالهتمالذيالمدني

نزاعأثناءجويةغارةعلىوالتعلیقبالتوثیققامحیثاالجتماعيالتواصلوسائلعلىحسابهعلىفیديومقطع .

القیودمنالمزيدالسلطاتوتفرض،ساريةالقذافيعھدمنقوانینعدةتزالالالقانوني.اإلطارھوآخرمھمعنصر

شروطمعصارمةأنظمةأدخلوا،الماضيتموز/يولیوفي،المثالسبیلعلىاللیبیة.المنظماتوإسكاتلشل

قضائیةرقابةأيدونلإلدارةمفرطةسلطةومنحالتمويلبشأنعادلةغیروأنظمة،قمعیةتسجیل .

يحتوياإلنترنت.جرائملمكافحةللغايةإشكالیًاقانونًاالنوابمجلساعتمد،المثالسبیلعلى،الماضيأكتوبرفي

عبروالمحتوىالويبمواقععلىالجماعیة.للمراقبةالطريقتفتحوقدوالنشرالتعبیرحريةتھددإجراءاتعلىالقانون

جديدقانونوصیاغةالقانونھذافيالفوريبالطعناللیبیةالسلطاتطالبنا،آخرينشركاءجانبإلىاإلنترنت.

اإلنسانحقوقمعايیرمعيتماشى .

أطلقت،اإلنسانحقوقعنبالحديثس: LFJL أخبرنا،اإلنسانحقوقمجالفيللتثقیفاإللكترونيللتعلممنصة

للغايةمھًماالبشريةالمواردتعلیميعدولماذاالمبادرةھذهعن

فيجديدة.حلولإيجادمعالشخصيتدريبناتكییفعلیناكان،األخرىالمنظماتمنالعديدمثل،الوباءأثناءج:

المشكالتبعضبسببلیبیافيخاصة،تحدياتهلهأيًضاھذاولكنمباشرةتدريبیةدوراتإجراءاستكشفنا،البداية

استدامة.وأكثرمالءمةأكثربديلإيجادعلیناكانالكھرباء.مشكالتاألحیانبعضوفيباإلنترنتباالتصالالمتعلقة

حیثمنبرلدينايكونأنھيالفكرةأديال.أكاديمیةوھياإلنترنتعلىمنصةإلنشاءبھاأتیتالتيالطريقةھيھذه

يحتاجونمامعرفةيمكنھمحیثالناسلعامةإلیھاالوصوليمكنالمستقبلوفيوالصحفیین.والمحامینالنشطاء

ممتعةتجربةكانتلقداإلنسان.حقوقجرائمتوثیقحولتدريبیةبدورةأوالًبدأنالیبیا.فياإلنسانحقوقحولإلیه

أخذفقطيمكنكالالتكیف.علینايتعینأنهأيًضاأدركنالكنناالرقمیة.التجربةمنأفضلبشكللالستفادةللغاية
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علینايعمل.الھذااإلنترنت.عبرالتنسیقفيفقطووضعھاشخصيتدريبفيتقدمھاالتيالتقديمیةالعروض

ساعاتأربعمنأكثرتساويالرقميالتعلممنواحدةساعة،المثالسبیلعلىتعلیمیة.تجربةخلقفيالتفكیر

معالعملأثناءوإتاحتھاللغايةالمعقدةالموادتكثیفكیفیةحولالتحدياتبعضواجھنالقدالشخصي.التدريبمن

خاللمندقائق.عشرمدتھافیديومقاطعفيوضعھاوكیفیة،أسبوعمنأكثرتستغرققددورةلتقديمالخبراء

األدواتاكتسابمنالمتعلمونيتمكنحتىوجذابةتفاعلیةوجعلھاالمعلوماتإلىالوصولإتاحةحاولنا،المنصة

أنهمنالرغمعلىالرقميالتعلمالشخصي.التدريبمنبعنصراالحتفاظحاولنا،نفسهالوقتوفي..أيًضاوتطبیقھا

الحريةمنالمزيديمنحإنهذلك.إكمالونحاولاإلنترنتعبرالتعلمقیودأيًضاندركأنناإال،المزايامنالعديديوفر

شركائنالتثقیفواألدوات .

المشاركینمنالفعلردودكانتكیفس:

كانتالمزاياإحدىأنأعتقدومكثفة.للغايةبسیطةولكنھاجذابةمادةقدمتأنھابمعنىإيجابیةالتعلیقاتكانتج:

شيءإنهيناسبه.الذيالوقتفيالموادبعضزيارةوإعادةلمراجعةالعودةللمشاركويمكنمتاحالمحتوىأن

المستقبلفيجديدةدوراتتطويرفيونفكرسنواصله .

بشكلاستخدامھايتمالتيالمیدانیةالتقنیاتإحدىھذه،اإلنسانحقوقانتھاكاتتوثیقعنبالحديثس:

ذلككیفتدريجي.

االجتماعي.التواصلووسائلالذكیةالھواتفاستخدامانتشارذلكفيبما،الرقمیةالتكنولوجیاظھورمعبالتأكید.أ:

نجمعالتيالطريقةغیرتلقدمضى.وقتأيمنأكثرمعلوماتإلىالوصولاآلناإلنسانحقوقباحثيبإمكانبات

المتاحةالمعلوماتكمیةبسببفقطلیسإنهاإلنسان.لحقوقالجسیمةاالنتھاكاتعلىاألدلةونحفظونحللبھا

بسبب،لیبیافي،المثالسبیلعلىمعینة.مناطقأومناطقإلىالوصولفيالمتمثلالتحديأيًضايعالجولكنه

مھًماالمفتوحالمصدرعلىالمقدمالتوثیقمنوالمزيدالمزيدأصبح،لذلكخطیرة.وأمنیةماديةحواجزھناك،الصراع

الدولیةالجنائیةالمحكمةأصدرت،2017عامفي،مثاالًإلعطائكواالضطھاد.الجنائیةوالتحقیقاتالمساءلةألغراض

األولىھيھذهالتوقیفمذكرةكانتحرب.جرائمارتكاببتھمةورفليمحموداللیبيالعسكريالقائدباعتقالأمًرا

يمكنلذااإلنترنت.علىالمنشورةالفیديوومقاطعاالجتماعيالتواصلوسائلمحتوىإلىحصريًاتستندالتي

مثلومحتوىصوًراالجناةينشر،األحیانبعضفيالطرق.منلهحصرالبعددالمصدرالمفتوحالمحتوىاستخدام

Werfelli نشريمكنقضاياھم.حولالمعلوماتلنشرالرقمیةاألدواتالضحايايستخدم،األحیانبعضفيذكرت.كما

حدوثوقتمنوالتحقق،النتائجالستخالصجمعھاتمالتيالمعلوماتتحلیليجب،ذلكبعدولكنالحوادث.صور

ھناكأنأعتقدلكننيللحقائق.والحكومیینالحكومیینالمسؤولینروايةلتناقض،الشركاتشھودوإفادات،االنتھاك

والخصوصیةاألخالقیةاالعتباراتمثلالمصدرمفتوحةبالوثائقيتعلقفیماأيًضاتظھرقدالتيالتحدياتمنالعديد

بعضفيعلیھاشركائناندربالتيالجوانبأحدھذا،إذنالرقمي.األمنجانبوأيًضاالمعلوماتوصحةوالموافقة

الأدلة.إلىالتوثیقوتحويلالتحقیقلدعمأيًضاآمنةبطريقةالمصدرمفتوحالتوثیقعملأداةالكتسابالمھاراتھذه

تكونأنيمكنأنھاوتزعممجھولتعريفملفبواسطةاإلنترنتعلىعشوائيبشكلمنشورةصورةالتقاطيمكنك

الوصفیةالبیاناتمثل،التحققإجراءيجبالمحاكم.تقبلھاأنالمحتملغیرمنولكن،عالیةقیمةلھايكونقددلیالً.

أدلةإلىالتوثیقتحويليمكنك،األدواتھذهباستخدامالصورة.مصدروتتبع .
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الخالصة

والتوصیات
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والتكنولوجیاالحكومیةالتكنولوجیامجاالتفيمحلیینوممثلینخبراءمعالمقابالتمنسلسلةالتقريرھذاجمع

تواجھھاالتيوالتحديات،إفريقیاشمالبلدانفيالمحلیةالسیاقاتخصوصیاتالمناقشةنقاطتغطيالمدنیة.

المنطقةفيالرقمیةبالحقوقللنھوضالرئیسیةوالفرص .

والصحفیینوالنشطاءالخاصوالقطاعالحكومیةوالوكاالتالسیاساتلواضعيمفیًدامصدًراالتقريريكونأننأمل

الحكومیةوالتكنولوجیاالمدنیةالتكنولوجیامبادراتمنالمزيدلتنفیذعملھمفياإلنسانحقوقومنظمات .

ھيالرئیسیةتوصیاتنا :

العامةوالمؤسساتللحكومات :

● المعلوماتإلىالوصولتشريعاتوسنلتطوير

● لإلعالنالعامةللبیاناترقمیةمنصاتتطويرخاللمنواالنفتاحالشفافیةوتمكینلتعزيز

● المعلوماتإلىالوصولفيالمواطنینلحقوفًقاالصلةذاتوالوثائقالمعلوماتعناستباقي .

● وكذلكالتشريعاتصیاغةمناألولىالمراحلفيالمدنيالمجتمعإشراكخاللمنتشاركينھجلتنفیذ

المناسبةاآللیاتتنفیذ

المدنيللمجتمع
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● الدعوةحمالتفيالجھودوتوحیدالخبراتلتبادلدائمةدينامیاتلخلق

● . المدنیةالتكنولوجیالمشاريعشاملوتنفیذتصمیمضمان

● جمعھاعندالبیاناتسالمةوضمانواضحةخصوصیةسیاساتالعتماد

الخاصللقطاع :

● األعمالبشأنالتوجیھیةالمتحدةاألمممبادئذلكفيبما،اإلنسانلحقوقالدولیةالمعايیرمعللتوافق

الرقمیةالحقوقتحميالتيالوطنیةوالقوانین،اإلنسانوحقوقالتجارية .

● استباقيبشكلالشفافیةتقاريرنشر

الخالصة

حقوقعنوالدفاع،الشمالیةألفريقیاوالمدفوعاتالمحلیةالمواقعبسیاقاتالخاصةالمناقشةنقاطوالتوصیات.

للمنطقةالرقمیةالحقوقفيالمحرزالتقدمأجلمنالمتاحةالفرصوالمبادئاإلنسان .

Nous espérons que le rapport sera une ressource utile for les décideurs et les gouvernementales، le

secteur private، la mise en œuvre des droits، les members and d'autres Initiative for civiques human and

de technology gouvernementales.

:

Pour les gouvernements et les enterprise publiques:

Élaborer et promulguer une législation sur l'accès à l'information

Favoriser et permettre la Transparence et l'ouverture en développant des plateformes numériques de

Rendiiques والمعلوماتالمواطنةحقوقبمطابقةالصلةوثیقة،وآخرون .
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Mettre en œuvre une approche participative en incluant la société civile dans les premières étapes de la

législation ainsi que la mise en place de mécanismes appropriés

Pour la société civile

Créer une dynamique durable pour partager l'expertise et conjuguer les efforts dans les campagnes de

plaidoyer

Mettre en avant des communautés d'experts et de citoyens compétents pour assurer une conception et

une mise en œuvre inclusives de projets de technologies civiques

Adopter des politiques de confidentialité claires et assurer la sécurité des données lors de leur collecte

Pour le secteur privé :

Respecter les normes internationales relatives aux droits de l'homme, y compris les principes directeurs

des Nations Unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme, et les lois nationales protégeant les

droits numériques.

Rapports de transparence publiés de manière proactive
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التوصیات

والتكنولوجیاالحكومیةالتكنولوجیامجاالتفيمحلیینوممثلینخبراءمعالمقابالتمنسلسلةالتقريرھذاجمع

تواجھھاالتيوالتحديات،إفريقیاشمالبلدانفيالمحلیةالسیاقاتخصوصیاتالمناقشةنقاطتغطيالمدنیة.

المنطقةفيالرقمیةبالحقوقللنھوضالرئیسیةوالفرص .

والصحفیینوالنشطاءالخاصوالقطاعالحكومیةوالوكاالتالسیاساتلواضعيمفیًدامصدًراالتقريريكونأننأمل

الحكومیةوالتكنولوجیاالمدنیةالتكنولوجیامبادراتمنالمزيدلتنفیذعملھمفياإلنسانحقوقومنظمات .

ھيالرئیسیةتوصیاتنا :

العامةوالمؤسساتللحكومات

المعلوماتإلىالوصولتشريعاتوسنلتطوير

العامةللبیاناترقمیةمنصاتتطويرخاللمنواالنفتاحالشفافیةوتمكینتعزيز

المعلوماتإلىالوصولفيالمواطنینحقمعيتوافقبماالصلةذاتوالوثائقالمعلوماتعناستباقيبشكلاإلعالن .

اآللیاتتنفیذوكذلكالتشريعاتصیاغةمناألولىالمراحلفيالمدنيالمجتمعإشراكخاللمنتشاركينھجتنفیذ

المناسبة
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المدنيللمجتمع

المناصرةحمالتفيالجھودوتوحیدالخبراتلتبادلمستدامةدينامیاتلخلق

المدنیةالتكنولوجیالمشاريعشاملوتنفیذتصمیملضمانالمھرةوالمواطنینالخبراءمجتمعاتلتقديم

جمعھاعندالبیاناتسالمةوضمانواضحةخصوصیةسیاساتاعتماد

الخاصللقطاع

التجاريةاألعمالبشأنالتوجیھیةالمتحدةاألمممبادئذلكفيبما،اإلنسانلحقوقالدولیةللمعايیرلالمتثال

الرقمیةالحقوقتحميالتيالوطنیةوالقوانین،اإلنسانوحقوق .

استباقيبشكلالشفافیةتقاريرنشر
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