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نظرة عامة
إنرتنت مفتوح - حيث ميكن لجميع املواطنني التعبري عن أنفسهم بحرية، مشاركة األفكار ومناقشتها، واالنخراط يف األنشطة 

االقتصادية – وهذا هو جزء جوهري من الدميقراطية الحديثة والحيوية. من الرضوري ضامن أن يكون اإلنرتنت مفتوًحا ومتاًحا عىل 

حد سواء لتعزيز املشاركة الدميقراطية، ومتكني املشاركة املتساوية يف اقتصاد السوق، وترويج املساءلة االجتامعية.

أدى التحول املتزايد يف الخطاب السيايس والحوار االجتامعي يف املنصات اإللكرتونية إىل ارتفاع مقابل يف استخدام اإلنرتنت كأداة 

ميكن أن تسكت املعارضة، ترويج العنف، وتخليد عدم املساواة السائدة، مبا يف ذلك فيام يخص الوصول واالستخدام. إن الطبيعة 

الجديدة واملتطورة برسعة لإلنرتنت تعني أن العديد من املواطنني غري مدركني أو مضللني فيام يتعلق بكيفية تطبيق حقوقهم 

األساسية مثل الكالم والتجمع واالتحاد يف عامل رقمي.

وبناء عىل ذلك، قام كل من مركز املرشوعات الدولية الخاصة )CIPE(، واملعهد الدميقراطي الوطني )NDI(، ومركز املساعدة 

اإلعالمية الدولية )CIMA( بتطوير املبادئ الدميقراطية لشبكة اإلنرتنت املفتوحة. وقد تم تأسيس هذه املبادئ التسعة عىل عمل 

االئتالف الدينامييك لحقوق اإلنسان واملبادئ يف األمم املتحدة )IRPC(، وهي مجموعة عمل تشمل عدد من أصحاب املصلحة 

يف منتدى إدارة اإلنرتنت )IGF(، والتي تصدرت الجهود املبذولة لرشح كيفية تتجىل حقوق اإلنسان املعرتف بها دوليًا يف الفضاء 

الرقمي. ما مييز هذه الوثيقة هو أنها تخترب مبادئ عريضة، تحديدا من منظور يبني كيف أنها جزء ال يتجزأ من دميقراطية القوية.

بينام يتنقل املواطنون الدميقراطيون واإلصالحيون عرب البيئات السياسية املتغرية، نأمل أن يساعد هذا الدليل الناشطني الذين 

يعملون من أجل الدميقراطية يف عرص اإلنرتنت وربطهم يف شبكات أقران عاملية لتبادل أفضل املامرسات. كام يعمل الدليل كأداة 

للمنارصة ميكن أن تستخدمها املنظامت يف دفع الحكومات والقطاع الخاص واملجتمع املدين إىل االلتزام بحقوق اإلنسان العاملية من 

خالل مبادئ ومعايري اإلنرتنت املفتوحة.

https://openinternet.global
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1. حرية التعبري عن الرأي
يجب أن يكون الجميع قادرين عىل البحث عن املعلومات وتلقيها ونرشها بحرية عىل اإلنرتنت دون رقابة أو أي تدخل آخر.

 

ما الذي تبحث عنه يف دميقراطية؟

إن اإلنرتنت هو مجال ملناقشة عامة مفعمة حيث يستطيع جميع الناس بغض النظر عن الدين، الجنس، العرق، التوجه الجنيس، والطبقة 

االجتامعية واالقتصادية التعبري عن آرائهم بحرية، مبا يف ذلك اآلراء املعارضة حول السياسات واإلجراءات و / أو الشخصيات العامة. يجب أن 

يتمكن مستخدمو اإلنرتنت من مناقشة أي موضوع عىل اإلنرتنت دون تدخل غري مربر أو مراقبة غري قانونية أو خوف من عقاب.

إشارات تحذيرية من إنرتنت غري دميقراطي
• حجب أو تصفية املحتوى بشكل تعسفي تحكمي، مثل حجب مواقع شبكية إخبارية محددة بحيث يتعذر عىل املواطنني الوصول إىل املعلومات 

ذات الصلة.

• إساءة استعامل قوانني التشهري أو قوانني امللكية الفكرية لغرض خنق التعبري.

• فرض املسؤولية الوسيطة دون حاميات كافية ملرفأ آمن.

• تطلب الهيئات التنظيمية والهيئة القضائية من وسطاء اإلنرتنت مثل مزودي خدمة اإلنرتنت )ISP( أو مزودي استضافة املواقع الشبكية أو 

مديري مواقع الويب أو منصات الوسائط االجتامعية إزالة املحتوى دون تربير قانوين.

• تعطل الجهات الفاعلة السياسية الحوار الدميقراطي عرب إغراق فضاء اإلنرتنت بـ التضليل ، املتصيدون، آليات التتبع املربمجة، أو لغة املضايقة.

• يتسبب العنف عرب اإلنرتنت، سواء ارتكبه أفراد أو منظامت، يف قيام مواطنني ناشطني سياسياً بفرض الرقابة الذاتية أو باالنسحاب كلياً من حيز 

املناقشة العامة خوفاً من العواقب.

جهود الدعوة الناجحة للدفاع عن هذا املبدأ:

إقرتح قانون جرائم إلكرتونية تم تطبيقه يف الفلبني يف عام 2012 تنفيذ عقوبات متزايدة بحق التشهري ومنح السلطات سلطة غري محدودة لتتبع 

املعلومات عرب اإلنرتنت. راود نشطاء حرية اإلنرتنت قلق من أن العديد من أحكام هذا القانون قد تنتهك حرية التعبري عن طريق منع الفلبينيني 

من نرش املحتوى بحرية عىل مواقع الشبكة واملشاركة يف املناقشات عرب اإلنرتنت دون خوف من حظر أو مواجهة عقوبات خطرية. ردا عىل ذلك 

، اتحدت املنظامت املؤيدة للدميقراطية من جميع االطياف السياسية للطعن يف دستورية القانون. قام هؤالء برفع الوعي وشجعوا جهود املنارصة 

حول املخاطر التي يفرضها القانون عىل حرية التعبري والخصوصية من خالل االحتجاجات واجتامعات املائدة املستديرة وأنشطة بناء القدرات.

 كانت مؤسسة بدائل اإلعالم )FMA( ، وهي منظمة تأسست بعد سقوط ديكتاتورية ماركوس سويا مع التحالف الفلبيني لحرية اإلنرتنت 
 PIFA وهو ائتالف واسع النطاق من الدعاة املؤيدين للدميقراطية وحرية اإلنرتنت، من بني املنظامت يف خطوط النضال األمامية. كانت ،)PIFA(

كذلك واحدة من 20 منظمة لتقديم 15 التامسات إىل املحكمة العليا حول دستورية القانون.
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ساهمت الجهود العامة يف املحاكم والتحركات يف الشوارع يف إزالة ثالثة أحكام مطعون فيها من القانون، مبا يف ذلك حكم يسمح 

للحكومة بحظر أو تقييد الوصول إىل بيانات الحاسوب. أعلنت املحكمة العليا أن هذه األحكام غري دستورية وأخرت تنفيذ القانون. 

عىل الرغم من املخاوف العامة بشأن األحكام الباقية، أدت الحملة الوطنية ضد قانون الجرائم اإللكرتونية إىل نقطة تحول للناشطني 

الفلبينيني؛ أظهرت قوة الناس عندما يجتمعون ويقاتلون من أجل أهمية حقوق اإلنسان عرب اإلنرتنت يف الفلبني. وقد أدت الحملة، 

التي كانت مجزئة يف البداية، إىل حركة أكرب موّحدة بهدف حامية حقوق اإلنسان وحرية التعبري عىل اإلنرتنت. وهكذا ، استلزم األمر 

قانونًا خاطئًا وحمالت عامة نشطة لبدء حوار أوسع حول الخصوصية واملراقبة واألمن الرقمي. لقد استلهم الناشطون يف جنوب 

رشق آسيا1 من جهود الدعوة الفلبينية، التي فهموها كمثال عىل كيفية إبالغ الجمهور العام بالتوازن املطلوب بني تدابري مكافحة 

جرائم اإلنرتنت والحقوق األساسية.

مصادر مختارة من االطر الدولية:

ميثاق األمم املتحدة لحقوق اإلنسان، املادة 19: “لكل إنسان الحق يف حرية الرأي والتعبري؛ ويشمل هذا الحق حرية اعتناق • 
اآلراء دون أي تدخل والبحث عن املعلومات واألفكار وتلقيها ونقلها من خالل أي وسيلة إعالمية برصف النظر عن الحدود. 

  1“

 امليثاق الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية، املادة 19: “)1( لكل فرد الحق يف اعتناق آراء دون مضايقة، )2( لكل • 

شخص الحق يف حرية التعبري، يشمل هذا الحق الحرية السعي للحصول عىل جميع أنواع املعلومات واألفكار وتلقيها 

ونقلها، بغض النظر عن الحدود، سواء شفهياً أو كتابة أو مطبوعة، يف صيغة فن، أو من خالل أي وسائط أخرى يختارها؛ )3( 

تنطوي مامرسة الحقوق املنصوص عليها يف الفقرة 2 من هذه املادة عىل واجبات ومسؤوليات خاصة. ومن ثم ، فقد تخضع 

لقيود معينة، ولكن يجب أال يكون ذلك إال مبوجب القانون وتكون رضورية لغرض: )أ( احرتام حقوق اآلخرين أو سمعتهم؛ 
)ب( لحامية األمن القومي أو النظام العام. )النظام العام(، أو لحامية الصحة العامة أو اآلداب العامة. “3” 2

قرار مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة رقم 32 لعام 2016: “يجب أيًضا حامية الحقوق نفسها التي يتمتع بها األشخاص عند • 

عدم التواصل باإلنرتنت باملثل عندما يتواصلون عىل الشبكة العنكبوتية، خصوًصا حرية التعبري، والتي تكون قابلة للتطبيق برصف النظر 

عن الحدود وعرب أي وسائط يختارها املرء.”

1 http://www.rstreet.org/2015/09/10/the-business-case-for-cambodian-Internet-freedom/

2 http://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/

3. http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CCPR.aspx

https://openinternet.global
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2. حرية التجميع والجمعيات
ينبغي أن يكون الجميع التمكن من التواصل بحرية عرب اإلنرتنت وعىل اإلنرتنت ألغراض اجتامعية أو سياسية أو ثقافية أو غريها.

 

ما الذي تبحث عنه يف دميقراطية؟
تعد اإلنرتنت منصة مهمة للتنظيم السيايس حيث يستطيع املواطنون التعاون لتحقيق أهداف دميقراطية. ميكن للمواطنني التواصل بسالم مع 

اآلخرين عىل اإلنرتنت. توفر اإلنرتنت مساحة مفتوحة لألفراد ملامرسة حقوقهم الدميقراطية والدفاع عن حقوق اآلخرين.

إشارات تحذيرية من اإلنرتنت غري الرسمي:
• مينع املواطنون من الوصول إىل مواقع الشبكة وتطبيقات الرسائل الرسيعة التي تسهل التعبئة السياسية.

• تضغط الحكومات عىل مواقع الشبكة ووسائل اإلعالم االجتامعية إلزالة العالنية لحدث ما، ألن هذا يحدد من قدرة املواطنني عىل 

جدولة موعد لعقد اجتامع عام أو تنظيم احتجاج.

• اخرتاق عنارص األمن ملجتمعات اإلنرتنت ملراقبة املجموعات.

جهود الدعوة الناجحة للدفاع عن هذا املبدأ:

تعترب وسائل إلعالم االجتامعية أداة تنظيم هامة للصحفيني وجامعات التوعية يف أوغندا. استخدمت Facebook و WhatsApp و تطبيقات 

مراسلة األخرى لتبادل 4 املعرفة السياسية، لربط القادة مع املؤيدين، وتنظيم األحداث - حتى تبادل املعلومات حول انتهاكات الحكومة. خالل 

 Facebook احتجاجات “امليش إىل العمل5” الوطنية يف عام 2011، والتي عارضت تكاليف املعيشة املرتفعة بعد االنتخابات الرئاسية، وفر كل من

و Twitter تدفق مستمر من التحديثات من املتظاهرين واملارة والصحفيني. 3 

 

رغم ذلك، فإن استخدام وسائل اإلعالم االجتامعية ميكن أن يكون له عواقب خطرية عىل املجموعات املهمشة مثل مجتمع املثليات واملثليني 

ومزدوجي امليل الجنيس ومغايري الهوية الجنسانية LGBT((. ُعرف عن حكومة أوغندا أنها تجمع معلومات املستخدمني وتحاكم أفراد استناًدا 

عىل املعلومات املشرتكة عىل الشبكات االجتامعية. تعترب أوغندا واحدة من 76 دولة يتم فيها تجريم املثلية الجنسية حاليًا، ويخىش نشطاء 

الـ LGBT أن تتم مراقبة محادثاتهم عرب اإلنرتنت واستخدامها ضدهم. من خالل نرش املعلومات املأخوذة من الصور واملحتوى املنشور عىل 

Facebook، كشفت صحيفة محلية عن هوية العديد من أعضاء مجتمع الـ LGBT يف عام 2011 ومرة أخرى يف عام 2014. ويعتقد أن قصص 
صحف الفضائح يف عام 2011 ساهمت يف قتلDavid Kato 6 الناشط البارز يف حقوق املثليني. 4

 

وعالوة عىل ذلك، قيدت الحكومة مراراً جامعات التأييد يف استخدام اإلنرتنت لتبادل املعلومات السياسية. يف عام 2016 ، قام املنظم اإلعالمي يف 

البالد بتقييد استخدام WhatsApp 7 و Facebook و Twitter ملنع تنظيم االحتجاجات قبيل االنتخابات الرئاسية يف فرباير/شباط كام فعلت 

الحكومة من قبل يف عام 2011. يف كلتي الحالتني، فرضت اللجنة االنتخابية 8 إغالق وسائل اإلعالم االجتامعية .5   

4
 https://books.google.com/books?id=2dmeBQAAQBAJ&pg=PA367

6 
https://en.wikipedia.org/wiki/Walk_to_work_protest
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 ردت مجموعات املجتمع املدين بطريقتني. أوالً، سعوا إىل تعميق قدراتهم الرقمية األمنية. يف الفرتة التي سبقت انتخابات عام 2016، شمل ذلك 

استخدام الشبكات االفرتاضية الخاصة )VPN( ملشاركة املعلومات. نرشت مجموعات املجتمع املدين املعلومات حول كيفية استخدامها من خالل 

البث اإلذاعي. أظهرت حقيقة أن الهاشتاج UgandaDecides# التي إتجهت إىل التغريد عىل تويرت كيف متكنوا من نرش معرفتهم من خالل 

الشبكات املحلية والتواصل مع وسائل اإلعالم الدولية. ثانيا، قامت جامعات املجتمع املدين ببناء تحالفات مع منظامت دولية لجذب االنتباه إىل 

االنتهاكات التي تحدث يف أوغندا. يف عام 2016 ، دعمت رشكة Access Now تحالف مجموعات للمطالبة 9 بتوقف الحكومة عن إغالق اإلنرتنت 

7  6.#KeepitOn كجزء من حملة

مصادر مختارة من االطر الدولية:

• تنص املادة 20 من إعالن األمم املتحدة العاملي لحقوق اإلنسان عىل أن “لكل فرد الحق يف حرية التجمع السلمي والتضامن”.

• مجلس حقوق اإلنسان يف أوروبا ملستخدمي اإلنرتنت والجمعية والرابطة واملشاركة. 10 “لديك حرية اختيار أي موقع أو تطبيق أو أي خدمة 

أخرى من أجل تشكيل املجموعات االجتامعية والجمعيات واالنضامم إليها وتعبئتها واملشاركة فيها سواء كانت معرتف بها رسميًا من قبل 

السلطات العامة أم ال”.

تقرير املقرر الخاص املعني بالحق يف حرية التجمع السلمي والتضامن، ماينا كياي، 21 أيار/مايو 2012. يف التقرير، تناشد املقررة • 

الخاصة الدول “أن تعرتف بأن ميكن مامرسة الحق يف حرية التجمع السلمي والتضامن من خالل التقنيات الجديدة، مبا يف ذلك عرب اإلنرتنت.”

10   http://www.coe.int/en/web/internet-users-rights/assembly-association-and-participation

9 https://www.accessnow.org/uganda-blocks-social-media-harms-human-rights/

8
 https://freedomhouse.org/report/freedom-net/2016/uganda

7
 http://www.bbc.com/news/world-africa-35601220

6
 https://www.theguardian.com/world/2016/jan/26/uganda-lgbt-groups-david-kato-murder-5-years-on

https://openinternet.global
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3. الوصول
يجب أن يكون مبقدور الجميع الوصول اىل واستعامل إنرتنت مفتوحة ومأّمنة.

ما هي صيغة ذلك يف دميقراطية؟
يجب أن يكون جميع أعضاء املجتمع قادرين عىل التعرف عىل اإلنرتنت والوصول إليها واستخدامها. لضامن تكافؤ الفرص للمشاركة، يحدد 

أصحاب املصلحة الرئيسيون يف القطاعني العام والخاص ويعالجون أوجه عدم املساواة املوجودة يف إمكانية الوصول، ال سيام بني النساء وسائر 

املجموعات املهمشة.

إشارات تحذيرية من اإلنرتنت غري الرسمي:

 تؤدي خطط النطاق الرتددي العريض الوطنية إىل إهامل أو تأخري غري معقول يف وصول إفراد املجتمعات القروية اىل • 

الشبكة،  مام يؤدي اىل تركهم مع نطاق ترددي منخفض و/أو بدائل عالية التكلفة للوصول عرب اإلنرتنت.

ارتفاع تكاليف حظر الوصول إىل املجتمعات األفقر.• 

نقص يف وجود استثامرات يف البنية التحتية للنفاذ إىل النطاق العريض والهواتف النقالة يف جميع أنحاء البلد.• 

ال يوجد إطار التنظيمي الذي يرعى املنافسة.• 

تفرضه الحكومة رداً عىل االحتجاجات السياسية يهدد قدرة الكسب ودخل رجال األعامل املحليني الذين يستخدمون • 

اإلنرتنت يف إدارة أعاملهم.

جهود الدعوة الناجحة للدفاع عن هذا املبدأ:
يف نيجرييا، أغفلت خطط النطاق الرتددي العريض الوطنية املجتمعات الريفية، مام تركها تستعمل نطاق ترددي منخفض وخيارات عالية التكلفة 

للوصول إىل اإلنرتنت. وهذا يعني أن رسوم البيانات عريضة النطاق والبيانات املتنقلة ال ميكن تحمل عبئها من قبل الكثريين يف نيجرييا، ال سيام 

الفقراء. تكلف اشرتاكات النطاق الرتددي العريض يف الخطوط الثابتة ما متوسطه 39 يف املائة من معدل الدخل، بينام تبلغ تكلفة حزم النطاق 

العريض املتنقل 13 يف املائة. وبالنظر إىل أن ما يقرب من 80 يف املائة من النيجرييني يكسبون دون خط الفقر )دوالران يف اليوم أو أقل( ، فإن 

الوصول إىل اإلنرتنت بعيد املنال وال ميكن تحمله بالنسبة لغالبية املواطنني يف نيجرييا.

 

يعمل التحالف من أجل اإلنرتنت ميسورة، وهو تحالف عاملي يعمل عىل القدرة عىل تيسري تكاليف اإلنرتنت، مع قادة املجتمع املدين النيجريي 

من أجل زيادة الوعي حول هذه القضية من خالل مجموعات العمل املوضوعية. فعىل سبيل املثال، تعمل مجموعة العمل املعنية بالشفافية من 

أجل استنفار املستهلكني وشفافية األسعار مع تحالف من املنظامت غري الحكومية النيجرييةNGOs( 11( التي كانت تقود حمالت لزيادة الوعي 

بسياسات األسعار والرضائب التي اقرتحت يف نيجرييا. تتضمن إحدى السياسات املقرتحة فرض رضيبة بنسبة تسعة باملائة عىل خدمات الصوت 

والبيانات والرسائل القصرية للمستهلكني. هذه السياسة ستجعل اإلنرتنت أكرث تكلفة للمستهلكني النيجرييني. تقول املجموعات أنها قلقة من 

عواقب السياسة املقرتحة يف بيئة يضطر فيها املزارعون إىل تسلق األشجار ملجرد الحصول عىل اتصال مستقر باإلنرتنت.

 
11

 http://a4ai.org/a4ai-nigeria-multi-stakeholder-coalition/a4ai-nigeria-coalition-members/
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عمل قادة املجتمع املدين الذين هم جزء من التحالف عىل بناء حوار صحي بني املنظمني واملجتمع املدين والحكومة. لقد كانت االسرتاتيجية 

الرئيسية، وفقا للناشطني، هي تشجيع مجموعات إليجاد طرق بناءة للعمل مع الحكومة واالستفادة من مصالح كل من هذه املجموعات لحامية 

وخفض تكاليف املستهلكني النيجرييني. وتسعى إىل بناء عالقات مع الهيئة التنظيمية وإطالعها عىل طرق التواصل بشكل أفضل مع مجموعات 

املستهلكني واالنشعال معها، مثل مشاركة محتواها عرب الوسائط االجتامعية بدالً من النرشات الصحفية. درس آخر مهم تعلمناه هو أنه ميكن أن 

يكون مثمرا تحديد هوية الرواد يف الحكومة للعمل عىل هذه القضايا.

مصادر مختارة من أطر دولية:

 املجلس األورويب لحقوق اإلنسان ملستخدمي اإلنرتنت التضامن والرباط واملشاركة: “ينبغي أن يكون وصولك يف املتناول وغري متييزي. • 

يجب أن يكون لديك أكرب قدر ممكن من الوصول إىل محتوى اإلنرتنت والتطبيقات والخدمات باستخدام األجهزة التي تختارها. “12

 
 

12
 http://www.coe.int/en/web/internet-users-rights/assembly-association-and-participation

https://openinternet.global
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4. الخصوصية وحامية البيانات
 

يجب أن يكون لكل شخص الحق يف الخصوصية عرب اإلنرتنت. تلتزم املؤسسات والكيانات التي تحفظ البيانات الشخصية بجمعها 

واالحتفاظ بها ومعالجتها والتخلص منها والكشف عنها بطريقة مسؤولة.

ما الذي تبحث عنه يف دميقراطية؟

يجب أن تتوافق اإلجراءات األمنية والقيود املفروضة عىل اإلنرتنت التي تنفذها الحكومات أو الكيانات األخرى مع قانون حقوق اإلنسان ومعايريه 

الدولية. حامية الخصوصية والبيانات تتضمن الحامية ضد اإلخرتاق الغري األخالقي، اعرتاض البيانات، ورسقة الهوية. يضمن وسطاء اإلنرتنت تبني 

t.السياسات واملامرسات التي تحمي من الطلبات غري القانونية للبيانات الشخصية من قبل كيانات حكومية أو غري تابعة للدولة

 

إشارات تحذيرية عن إنرتنت غري دميقراطية
تتطلب السلطة الحكومية أن تكون جميع أجهزة الكمبيوتر التي يتم بيعها يف الدولة مجهزة بربامج تصفية أو مراقبة.• 

ال تضمن املنظامت التي تجمع البيانات الشخصية من املستهلكني رسية وخصوصية تلك البيانات.• 
أسامء املستخدمني الخاصة بحساباتهم عىل وسائل التواصل االجتامعي مع الحكومة، حتى يتمكنوا بسهولة من تعقب ومعاقبة أولئك • 

الذين يصدرون بيانات مناهضة للحكومة.

تجرم الحكومات التشفري الذي مينع املواطنني من التواصل مع بعضهم البعض بأمان؛ صحفيني يتواصلون مع املصادر، وغريهم.• 

تتتبع الحكومة جميع أنشطة ومعامالت األفراد باستخدام تحليالت البيانات الوصفية لبطاقة هوية املواطن.• 

قوات األمن والرشطة التي تتطلب الوصول إىل استخدام اإلنرتنت الفردي عن طريق أخذ هاتف الشخص.• 

جهود الدعوة الناجحة للدفاع عن هذا املبدأ:
يف بورما، تركت ثغرات يف القانون املواطنني عرضة للخطر عندما تعلق األمر بالخصوصية وحامية البيانات. خففت القيود املفروضة عىل 

الخصوصية منذ انتقال البلد من الحكم العسكري، ولكن االفتقار إىل قوانني حامية البيانات وعدم وجود وعي عام حول الخصوصية وحامية 

البيانات ميثالن تحديات كبرية لحامية اإلنرتنت املفتوح. تطبيقات املراسلة مثل Viber وFacebook Messenger، عىل سبيل املثال ، هي أداة 

االتصال الفعلية للناشطني، وتستخدم لتنظيم الفعاليات واألنشطة السياسية. هذه األدوات هي أرخص من املكاملات الصوتية، أكرث سهولة بكثري 

من الخطوط األرضية، وأسهل يف االستخدام من الربيد اإللكرتوين، وهي الطريقة األساسية التي يتواصل بها الناس يف بورما. تلقى الناشطون 

عقوبات قاسية ملشاركة محتوى ميكن اعتباره تهديًدا ألمن الدولة 13. غالباً ما تكون هذه التطبيقات غري آمنة، مام ميكن سلطات والية بورما أو 

وكالء الدولة اعرتاض محادثاتهم. أثناء حملة قمع احتجاجات الطالب يف مارس/آذار 2015، تم أخذ الهواتف املحمولة من قبل الرشطة 14. قلق 

نشطاء يف ذلك الوقت أن تستخدم هذه املعلومات عىل هذه الهواتف ضدهم يف نهاية املطاف.

 

يف عام 2016 ، شکلت المنظمات غیر الحکومیة تحالفا، حقوق الحقوق الرقمیة، لغرض حمایة النشطاء وتعلیمھم حمایة البیانات ،. قاد التحالف، 

بقيادة فانديار، وهو مركز ميامنار لألعامل املسؤولة، وميامنار تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من أجل التنمية، وحرية التعبري ميامنار، محادثة 

وطنية حول هذه القضية. باالستفادة من الخربة من املنطقة واملنظامت الدولية 15 ، نجحت 22 منظمة محلية يف بورما يف اإلشارة إىل الفجوات 

عندما يتعلق األمر بالخصوصية وحرية التعبري يف قانون االتصاالت الوطنية 16، وهو قانون شامل يرشف عىل تطوير قطاع االتصاالت يف بورما. كام 

شاركوا يف اجتامعات مع الحكومة وشنوا حملة مواجهة عامة

ourvoiceourhluttaw17# تدفع لتعديل 23 مقالة، مبا يف ذلك مقالة عن اعرتاض قانوين للبيانات.
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مصادر متنوعة من أطر دولية:
الجمعية العامة لألمم املتحدة ، القرار 69/166 ، الحق يف الخصوصية يف العرص الرقمي لعام 2014.• 

معايري لشبكة إنرتنت حرة ومفتوحة وشاملة، مكتب املقرر الخاص لحرية التعبري يف لجنة البلدان األمريكية لحقوق اإلنسان، 2017.• 

«الفقرة 231: تدابري لتقييد التشفري تقلل من قدرة الناس عىل حامية أنفسهم من الخروقات غري القانونية لخصوصيتهم.” «

«الفقرة 228:” تلتزم الدول باحرتام الخطاب املجهول كمامرسة للخصوصية وحرية التعبري، وال يجوز لها إال أن تقتيض بشكل  «

استثنايئ إثبات الهوية أو إثبات الهوية من الشخص الذي يعرب عنها، مع تطبيق معيار التناسب “.

«الفقرة 227:” يجب ضامن األماكن املجهولة الخالية من املالحظة والتي ال يتم توثيق الهويات واألنشطة فيها “. «

«الفقرة 212:” تشكل مراقبة اإلنرتنت يف أي شكل من أشكالها أو تبايناتها تدخالً يف الحياة الخاصة للناس، وميكن أن تؤثر أيضاً،  «

املحاكمة وحرية التعبري والوصول إىل املعلومات. من املعرتف به إقليمياً وعاملياً أن املراقبة غري القانونية أو التعسفية واعرتاض 

وجمع البيانات الشخصية ال يؤثران فقط عىل الحق يف الخصوصية وحرية التعبري، بل ميكن أن يتعارضان مع مبادئ املجتمع 

الدميقراطي.«الفقرة 204:” لحامية الخصوصية عىل اإلنرتنت ، يجب ضامن رسية البيانات الشخصية عرب اإلنرتنت. 

عند إجرائها بطريقة غري مرشوعة، عىل الحقوق يف اإلجراءات القانونية الواجبة والنزاهة يف «

 

17   https://www.facebook.com/MMTelecomLaw/photos/a.821155664669495.1073741830.821091201342608/1347827635335626/?-
type=3&theater

16 https://www.article19.org/resources.php/resource/38665/en/myanmar:-telecommunications-law

15
 https://www.forbes.com/sites/chynes/2016/12/21/digital-rights-must-become-a-top-priority-in-myanmars-

connectivity-revolution/#4fde153b2267

14
 https://pen.org/sites/default/files/unfinished_freedom_lowres.pdf

13
 https://www.fastcompany.com/40438242/jailed-for-a-facebook-poem-the-fight-against-myanmarsdraconian-

defamation-law

https://openinternet.global
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5. االمن واالمان الخصوصيان
 

يجب احرتام السالمة الشخصية واألمن وحاميتها وتحقيقها عرب اإلنرتنت.

 

ما شكل هذا يف دميقراطية؟
تم تأسيس الحامية القانونية التي تعالج التهديدات بالعنف الجسدي والجنيس والنفيس أو املضايقات املقدمة عرب اإلنرتنت. عالوة عىل ذلك، 

توجد وسائل حامية ضد املعلومات املضللة عرب اإلنرتنت أو حمالت التصيد التي تحرض عىل العنف أو التمييز أو العداء ضد األفراد أو الجامعات.

 

إشارات تحذيرية من إنرتنت غري رسمي:
ر من النساء النشيطات سياسياً عن املالحقة عرب اإلنرتنت، والتصيد، واالبتزاز املتولدة يف الفضاءات عىل اإلنرتنت والتي لها • 

تأثري إبتدايئ عىل الشخص وعىل املواجهة املادية.

جهود الدعوة الناجحة للدفاع عن هذا املبدأ:
تواجه النساء يف باكستان تهديدات بالتحرش البدين والجنيس والنفيس عىل اإلنرتنت. يتزايد انتشار الصور الفاضحة والتهديدات 

باالبتزاز بشكل متزايد. من عام 2014 إىل عام 2015، تم اإلبالغ عن أكرث من 3000 جرمية إلكرتونية إىل وكالة التحقيقات الفيدرالية، 

ومن هذه الحاالت تم استهداف نصف النساء تقريبًا يف وسائل اإلعالم االجتامعية.18 ويقّدر املراقبون عدًدا أكرب بكثري من الحاالت 

التي ال يتم اإلبالغ عنها. يف الواقع، يف ورش العمل التي أجرتها مؤسسة الحقوق الرقمية، ذكرت العديد من طالبات الجامعات أنهن 

ال يعرفن أن التحرش عىل االنرتنت كان ميثل جرمية.
 

 املنصات اإللكرتونية مجااًل هاًما للمشاركة السياسية والتعبري والتعبئة يف باكستان. وبالتايل، فإن التحرش عرب اإلنرتنت يؤثر بشكل مبارش عىل 

املشاركة السياسية للمرأة، مبا يف ذلك النساء الصحفيات والسياسيات. يف عام 2016، أنشأت مؤسسة الحقوق الرقمية خطًا ملكافحة التحرش عرب 

اإلنرتنت19 ميكن للنساء االتصال به للحصول عىل املساعدة عند تعرضهن للمضايقات عىل اإلنرتنت. أحد األهداف الرئيسية لخط املساعدة هو 

سد العجز يف الثقة بني الناجني ووكاالت إنفاذ القانون. أظهر تحليل ألكرث من 400 حالة20 أن أكرث العوائق شيوًعا أمام 

املشاركة املتساوية هي االستخدام غري التوافقي للمعلومات وانتحال الهوية واخرتاق الحسابات والربيد األسود وتلقي رسائل غري مرغوب فيها. 

تشمل أكرث الفئات املستهدفة النساء ، األطفال، واملدافعون عن حقوق اإلنسان ومجتمعات األقليات. كام كانت مؤسسة الحقوق الرقمية تقود 

الجهود الرامية إىل تعزيز الحامية القانونية للنساء والرد إلسعاف الناجني من خالل توصيات لوكاالت إنفاذ القانون والحكومة. لدى باكستان مركز 

استجابة وطنية للجرائم اإللكرتونية، ولكنها واجهت تحديات تخدم النساء خارج املدن الكربى.

مصادر مختارة من االطر الدولية:
تقرير املقرر الخاص املعني بتعزيز وحامية الحق يف حرية الرأي والتعبري، الفقرة 81: “تلتزم الدول بحامية األفراد من تدخل أطراف ثالثة • 

من شأنها أن تقوض التمتع بالحق يف حرية الرأي والتعبري.”
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6. الشمول
 

يجب تعزيز التنوع الثقايف واللغوي عىل اإلنرتنت، ويجب تشجيع االبتكار التقني والسيايس لتيسري تعددية التعبري.

 

ما الذي تبحث عنه يف دميقراطية؟
تم تصميم اإلنرتنت وصيانتها بطريقة تشجع عىل إرشاك جميع الشعوب، مثل النساء واألشخاص ذوي اإلعاقة وغريهم من السكان املهمشني. يتم 

إنشاء محتوى اإلنرتنت بهدف تعزيز التنوع واملشاركة الدميقراطية. ويشمل ذلك التنوع اللغوي وااللتزام مبعايري إمكانية الوصول، حتى يتمكن 

جميع األفراد من التواصل أو مشاركة املعلومات أو إنشاء محتوى عرب اإلنرتنت باللغة التي يختارونها.

إشارات تحذيرية من اإلنرتنت غري الدميقراطي:
ال تلتزم املواقع اإللكرتونية الرسمية بأفضل املامرسات أو املتطلبات القانونية ملعايري إمكانية الوصول، مام مينع األشخاص • 

ذوي اإلعاقة من التفاعل مع املوقع أو استخدامه.

 تستثني الحكومات التي تنرش املعلومات عرب اإلنرتنت بصورة روتينية الرتجامت لألفراد غري الناطقني بلغة السكان.• 

تصبح املساحة عىل اإلنرتنت مغلقة أمام مشاركة النساء والشعوب املهمشة.• 

 

جهود الدعوة الناجحة للدفاع عن هذا املبدأ:
يقدر عدد األشخاص ذوي اإلعاقة يف الهند مبا يصل إىل 150 مليون شخص، واملعدالت املسجلة ألولئك الذين يعانون من ضعف يف الرؤية هي من 

بني أعىل املعدالت يف العامل. عملت مجموعات التأييد الهندية، مثل مركز اإلنرتنت واملجتمع )CIS( عىل ضامن قدرة هؤالء األفراد عىل املشاركة 

الكاملة عرب اإلنرتنت من خالل الرتويج للسياسات التي تعطي األولوية إلمكانية الوصول. وتشمل هذه السياسة الوطنية بشأن إمكانية الوصول 

إىل اإللكرتونيات العاملية ، وقانون حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، واملبادئ التوجيهية الخاصة بشبكة الحكومة الهندية )GIGW(، والتي جميعها 

تتطلب مشاركة جميع املعلومات الحكومية يف أشكال ميكن الوصول إليها. ومع ذلك، أثبتت جامعات املنارصة بنجاح أن السياسات وحدها غري 

كافية واتخذت إجراءات لضامن وصول األشخاص ذوي اإلعاقة إىل املوارد واملعلومات الهامة عرب اإلنرتنت.

20
 http://digitalrightsfoundation.pk/wp-content/uploads/2017/04/4-Month-Report.Final_.pdf

19
 https://digitalrightsfoundation.pk/cyber-harassment-helpline-completes-its-four-months-ofoperations/

18
 https://digitalrightsfoundation.pk/drfpcwstraining/

https://openinternet.global

 12



تعترب الهواتف املحمولة عىل وجه الخصوص بوابة حيوية للوصول إىل الخدمات الحكومية، ولكن تطبيقات الهاتف املحمول تظل بعيدة عن 

متناول العديد من األشخاص ذوي اإلعاقة، وخاصة ذوي اإلعاقات البرصية. فعىل سبيل املثال، الحظت رابطة الدول املستقلة )CIS( يف عام 

2015 أن برنامج MyGov، وهو منصة إرشاك املواطنني املتنقلني للحكومة الهندية وتطبيق رئيس الوزراء، كان يتعذر الوصول إليه إىل حد كبري: 

فالشاشات ال ميكن التنقل فيها من قبل املستخدمني املعاقني برصيًا، وال ميكن أيًضا قراءتها باستخدام قارئ شاشة. واستناداً إىل ذلك، عملت 

CIS مع منظامت الدعوة األخرى عىل وضع مبادئ توجيهية إلمكانية الوصول للتطبيقات املتنقلة وأوصت بها حكومة الهند لتبنيها كمعيار. كام 

ناشدت مجموعات التنارص، مثل املركز الوطني لتعزيز توظيف املعوقني )NCPEDP(، القطاع الخاص لضامن أن املنتجات املصممة لخدمة هذه 

االحتياجات ميسورة التكلفة ومتاحة لألشخاص ذوي اإلعاقة.

وهم يناشدون الرشكات الهندية وصانعي السياسات من خالل الدعوة إىل النداء العاملي للتكنولوجيا املساعدة لضامن عدم ترك املجتمعات 

قة وراءها. وقد ساعد التأييد املستمر والوالءات القانونية الجديدة املطبقة عىل القطاعني العام والخاص، وزيادة األبحاث يف هذا املجال عىل  املعوَّ

تعزيز قضية الوصول إىل تطبيقات الهاتف املحمول. أنشأ املركز الوطني للمعلومات لجنة لتنقيح الـ  GIGW إللحاقها مع املعايري الدولية.

مصادر مختارة من االطر الدولية:

تقرير املقرر الخاص املعني بتعزيز وحامية الحق يف حرية الرأي والتعبري، الفقرة 87: “حيثام توجد البنية التحتية للنفاذ إىل اإلنرتنت، • 

يشجع املقرر الخاص الدول عىل دعم املبادرات لضامن إمكانية الوصول إىل املعلومات عرب اإلنرتنت بطريقة مجدية من قبل جميع 

قطاعات السكان، مبا يف ذلك األشخاص ذوي اإلعاقة واألشخاص املنتمني إىل أقليات لغوية.”

معايري لشبكة إنرتنت حرة ومفتوحة وشاملة، مكتب املقرر الخاص لحرية التعبري عن لجنة البلدان األمريكية لحقوق • 

اإلنسان، 201721 “ينبغي للدول اتخاذ تدابري تهدف إىل الحد من العقبات اللغوية من أجل جعل التعليم أمراً قابالً 

للتطبيق وضامن الوصول لجميع الناس يف ظل ظروف متساوية. كام ينبغي أيًضا “الرتويج للمحتوى األصيل واملحيل األصيل 

عىل اإلنرتنت.”

21
 http://www.oas.org/en/iachr/expression/docs/publications/INTERNET_2016_ENG.pdf
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7. املساواة الشبكية
 

يجب أن يكون لدى الجميع حق الوصول العام واملفتوح إىل محتوى اإلنرتنت خاليًا من تحديد األولويات التمييزية أو التصفية أو 

التحكم يف حركة املرور عىل أسس تجارية أو سياسية أو غريها.

 

كيف سيبدو ذلك يف دميقراطية؟

يتمتع جميع املواطنني باملساواة يف الوصول إىل املحتوى املتاح للجمهور عىل اإلنرتنت. ال ميكن التمييز ضد املواقع والخدمات التي يستطيع 

املواطنون الوصول إليها بناًء عىل محتواها السيايس. ال يسمح بإغالق أو اخرتاق الوصول إىل اإلنرتنت ألي سبب، مبا يف ذلك النظام العام أو أسس 

األمن القومي.

إشارات تحذيرية من اإلنرتنت غري الدميقراطي:
ترسيع محتوى معني يف مقابل االعتبارات التجارية.• 

تعتيم اإلنرتنت الذي يعيق الوصول يف بلد أو منطقة أو مدينة أو حي معني.• 

اختناق خدمة اإلنرتنت أثناء االنتخابات أو غريها من األحداث السياسية )مثل االحتجاجات( بحيث ال ميكن للمواطنني • 

تعميم الصور أو مقاطع الفيديو.

املواطن يف بلد ما غري قادر عىل الوصول إىل مواقع الشبكة املتوفرة عىل نطاق واسع يف البلدان األخرى بسبب الرقابة • 

املحلية والتنظيم الحكومي.

 

جهود الدعوة الناجحة للدفاع عن هذا املبدأ:
منع إغالق شبكة اإلنرتنت التي فرضتها الحكومة يف الكامريون الوصول عرب اإلنرتنت إىل جزء كبري من سكان البالد ألكرث من ثالثة أشهر يف أوائل 

عام 2017. 22 واستهدف اإلغالق املنطقة الناطقة باللغة اإلنجليزية يف البلد، وهي منطقة كانت مهمشة تاريخياً من قبل األغلبية الناطقة 

بالفرنسية. يف الفرتة التي سبقت انقطاع اإلنرتنت، حذرت الحكومة الكامريونية عالنية مستخدمي اإلنرتنت من فرض عقوبات جنائية عىل أي 

إجراءات لنرش أخبار كاذبة عىل وسائل التواصل االجتامعي يف املنطقة الناطقة باللغة اإلنجليزية. عىل الرغم من ادعاء الحكومة بأن هذا اإلجراء 

سيمنع انتشار املعلومات الخاطئة، فقد رأى معظم املراقبني أن الحكومة تهدف إىل وقف االحتجاجات األخرية عن طريق الحد من االتصاالت 

بتطبيقات الرسائل اإلعالمية االجتامعية ومنابر االتصال األخرى عرب اإلنرتنت. يعتقد النشطاء أن الحكومة كانت تدرك متاًما الدور الحيوي الذي 

لعبته اإلنرتنت يف تنظيم االحتجاجات.

أطلقت مجموعات الناشطني غري املتأثرة باإلغالق حملة عاملية لوسائل اإلعالم االجتامعية، #bringbackourinternet، لزيادة الوعي حول التعتيم. 

فقد سعوا إىل قيادة الجهود لتطبيق الضغوط املحلية واإلفريقية والدولية عىل الحكومة. كام أنها اشرتكت مبارشة يف رشكة كامتيل، وهي رشكة 

االتصاالت الوطنية يف البلد. وأخريًا، أنشأت الرشكات الناشئة “مخياًم الجئني ملستخدمي اإلنرتنت”، 23 حيث أحرض األعضاء أجهزة مودم اإلنرتنت 

املحمولة ليستخدمها اآلخرون بدالً من السياقة إىل أكرب مدينة أخرى، وهكذا دواال، الستخدام اإلنرتنت. من خالل هذه الجهود ، التكنولوجيا 

الكامريونية و

22
 http://www.bbc.com/news/world-africa-39665244

23 
https://qz.com/942879/an-internet-shutdown-in-cameroon-has-forced-startups-to-create-an-internetrefugee camp-in-bonako-village/
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قامت املجتمعات الناشطة برفع الوعي العاملي تجاه عملية اإلغالق، مام أدى إىل مامرسة الضغط عىل الحكومة.

مصادر مختارة من االطر الدولية:

 تقرير املقرر الخاص املعني بتعزيز وحامية الحق يف حرية الرأي والتعبري، الفقرة 79: “يدعو املقرر الخاص جميع الدول إىل ضامن • 

الحفاظ عىل الوصول إىل اإلنرتنت يف جميع األوقات، مبا يف ذلك يف أوقات االضطرابات السياسية. “24

24
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/HRC/17/27
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8. معايري
 

يجب أن تستند بنية اإلنرتنت وأنظمة االتصاالت وصيغ املستندات والبيانات إىل معايري مفتوحة تضمن قابلية التشغيل التام 

وإدماج الجميع وتكافؤ الفرص للجميع. 

ما دور هذا يف دميقراطية؟
جب أن تكون معايري/تنسيقات اإلنرتنت مفتوحة مع قليل من الحواجز أو عدمها يف طريق الوصول إليها لضامن قدرة املستخدمني ومضيفي 

املحتوى ومزودي الخدمة عىل تبادل املعلومات بحرية. ال تستخدم املعايري الفنية كوسيلة إلنجاز الرقابة أو املراقبة

إشارات تحذيرية من اإلنرتنت غري دميقراطي:
تطوير معيار تقني مع نية رصيحة يف متكني تتبع أو مراقبة مستخدمي اإلنرتنت الفرديني.• 

ترفض الحكومة اعتامد معايري إنرتنت دولية تحد بشكل فعال من وصول املواطنني إىل اإلنرتنت العاملي.• 

 

جهود املنارصة الناجحة للدفاع عن هذا املبدأ: يعترب 
االتصال بأمان وإتصال عرب اإلنرتنت تحديًا للناشطني الدميقراطيني والصحفيني يف كل مكان. يف السنوات العرش األخرية دعت مجموعات الدفاع 

العاملية مركز الدميقراطية والتكنولوجيا )CDT( ومؤسسة الحدود اإللكرتونية )EFF( أصحاب املواقع لدعم HTTPS، أو بروتوكول نقل النص 

التشعبي مع S إضافية لـ “آمنة”.

يساعد استخدام موقع الـ HTTPS يف ضامن اتصال املستخدمني باملواقع التي ينوون استخدامها، كام أن املحتوى الذي يتم نقله بني خادم موقع 

الشبكة ومتصفح املستخدم يكون أقل عرضة للمراقبة أو التشويش. طبقة األمان اإلضافية تجعلها أقل احتامالً لوكالء الحكومة، 

أو مقدمي خدمة اإلنرتنت او املخرتقني ملعاينة املستخدمني عرب اإلنرتنت. بدون HTTPS، ميكن أن يحل الوكيل محل األخبار أو إدخاالت 

Wikipedia مع محتوى بديل، وتتبع عادات القراء، وحتى اعرتاض كلامت املرور.

 

منذ إصدار بروتوكول HTTPS األصيل يف عام 1995، أصبح معياًرا صناعيًا لتقديم التشفري وتوثيق املحتوى عىل اإلنرتنت. يف عام 2010، قامت 

Google كذلك اعتمدت يف وقت الحق HTTPS بواسطة default2. كام إتجهت منظامت إعالمية مثل يب يب يس وواشنطن بوست ونيويورك 

تاميز إىل HTTPS. واليوم يتجاوز متوسط حجم حركة املرور املشفرة حركة املرور غري املشفرة 27. بتعديل محرك البحث الخاص بها لتسبب 

Facebook و Wikipedia و HTTPS.25 املستعرضات بإرسال طلبات البحث عرب

25
 https://web.archive.org/web/20100526165218/http:/www.h-online.com:80/security/news/item/Google-secures-search-with-SSL-encryption-1006020.html
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عىل الرغم من زيادة الوعي، هناك الكثري مام ينبغي عمله. هذا ما تقوله مؤسسة حرية الصحافة، مشرية إىل أن العديد من املواقع اإلخبارية 

الدولية الرئيسية مل تقم بعد برتحيل مواقعها إىل HTTPS26 مبا يف ذلك قناة الجزيرة واملوندو )إسبانيا( وفرنسا 24 )فرنسا(، وكالة أنباء شينخوا 

)الصني( ، والهندو )الهند(. من خالل حمالت الدعوة العاملية، قامت مراكز CDT و EFF أيًضا بتعليم صناع القرار يف الصناعة عن فوائد27 

HTTPS. تعمل أدوات الرتحيل مثل Let’s Encrypt، وهي خدمة تم تطويرها بواسطة مجموعة أبحاث أمان اإلنرتنت ومكّون املتصفح اإلضايف 

EFF ، HTTPS: // everywhere، عىل دعم احتياجات ماليك املواقع الصغرية واملستخدمني. واألهم من ذلك أن هذه املجموعات تعترب وجود 

اسرتاتيجيات دعائية مجزأة ملجموعات أصحاب املصلحة، مبا يف ذلك الرسائل املخصصة، كاسرتاتيجية مهمة لتعزيز الوعي والعمل.

مصادر مختارة من االطر الدولية:
معايري لشبكة إنرتنت حرة ومفتوحة وشاملة ، مكتب املقرر الخاص لحرية التعبري التابع للجنة البلدان األمريكية لحقوق اإلنسان، 2017 - • 

الفقرة 231: “إن التدابري الرامية إىل تقييد التشفري تقلل من قدرة الناس عىل حامية أنفسهم من اإلخرتاقات غري املرشوعة يف مجال حقوق 

اإلنسان”. خصوصيتهم. وتشمل التدابري ... فرض السجالت الرئيسية املركزية أو إنشاء األبواب الخلفية لتمكني جمع االتصاالت حتى من 
األجهزة املشفرة. “28

توصية مجلس منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي OECD بشأن مبادئ صنع سياسة اإلنرتنت. كانون األول / ديسمرب ٢٠١٣ • 

“وتسمح اإلنرتنت لألشخاص بإعطاء صوت لتطلعاتهم الدميقراطية، وأن يكون أي قرار سيايس مرتبط بها يشجع عىل االنفتاح والتأكيد عىل 
احرتام حقوق29

28  
http://www.oas.org/en/iachr/expression/docs/publications/INTERNET_2016_ENG.pdf

29
 http://www.oecd.org/sti/ieconomy/49258588.pdf

27
 https://www.wired.com/2017/01/half-web-now-encrypted-makes-everyone-safer/

26
 https://www.facebook.com/notes/facebook-engineering/secure-browsing-by-default/10151590414803920/
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9. حوكمة
 

يجب أن ترسخ حقوق اإلنسان والعدالة االجتامعية األسس القانونية واملعيارية التي عىل أساسها تعمل اإلنرتنت. وينبغي أن يحدث 

ذلك بطريقة شفافة ومتعددة األطراف، بناء عىل مبادئ االنفتاح واملشاركة الشاملة واملساءلة..

ما دور هذا يف دميقراطية؟
يجب أن ميثل أصحاب املصلحة املعنيني بإدارة اإلنرتنت قطاًعا مشرتكًا من املنظامت، مثل حكومات ومجموعات املجتمع املدين وممثيل القطاع 

الخاص واألوساط األكادميية، ووسائل اإلعالم ليك تكون دميقراطية وتعددية حقاً. التنوع أمر رضوري لحوكمة اإلنرتنت وهو شامل وممثل. 

إشارات تحذيرية من اإلنرتنت الالدميقراطي:
 تشمل هيئات إدارة اإلنرتنت مسؤولني حكوميني وممثلني معينني من قبل الحكومة فقط.• 

تستثني املؤمترات واملنتديات املعنية بإدارة اإلنرتنت، سواء بشكل مبارش أو غري مبارش، املشاركة من ممثيل الجنوب العاملي.• 

توجد فقط رشكات التكنولوجيا واالتصاالت املتعددة الجنسيات، وتستثنى أجزاء كبرية أخرى من القطاع الخاص، مثل • 

أصحاب املشاريع أو رابطات األعامل الصغرية.

جهود املنارصة الناجحة للدفاع عن هذا املبدأ:
يف النيبال، قاد الفرع الوطني لجمعية اإلنرتنت جهودا رامية إىل إنشاء هيكل حكومي متعدد املصالح يضم الحكومة واملجتمع املدين والقطاع 

الخاص من خالل تنظيم منتدى وطني إلدارة اإلنرتنت. وبذلك سعى هؤالء إىل التأكد من أن القرارات املتعلقة بسياسة اإلنرتنت تشمل مشاركة 

جميع أصحاب املصلحة املتأثرين.

 

يف عام 2009 أطلق رشيديب راياماجي ومجموعة من النشطاء فرع جمعية اإلنرتنت يف النيبال. بعد حضور املنتديات العاملية لحوكمة اإلنرتنت 

)IGF(، وهو مؤمتر لسياسات متعددة ألصحاب املصلحة تم تنظيمه برعاية األمم املتحدة، قرر النشطاء النيباليون التخطيط ملنتدى إدارة اإلنرتنت 

الخاص بهم يف النيبال. حدث هذا يف السياق الذي تزايد فيه انتهاك حقوق املواطن عىل اإلنرتنت وارتفع مستوى الوعي حول عدم وجود قوانني 

ولوائح محددة لحاميتها. كان هناك شعور متزايد بني جامعات املجتمع املدين بأن هناك حاجة إىل تطوير منصة جديدة ملناقشة هذه القضايا.

من خالل اجتامعات IGF Nepal وعرب عمل فرع جمعية اإلنرتنت النيبالية, إستطاع هؤالء الناشطون توفري منصات لألشخاص، خاصة الشباب، 

ملناقشة رؤيتهم واسرتاتيجياتهم لتعزيز إنرتنت أكرث انفتاًحا وأمانًا يف النيبال ومشاركة هذه األفكار مع صانعي السياسة العامليني. واألهم من ذلك 

أنهم ينظرون إليه عىل أنه بداية لجهد أكرب لتطوير آلية إلرشاك مجتمع صناعة السياسات املحيل والدويل الذي ال يزال لديه مستوى من التفكر 

حول كيفية فهم قضايا إدارة اإلنرتنت وتنفيذها يف النصف الجنويب للكرة األرضية.
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مصادر مختارة من االطر الدولية:

إعالن مبادئ القمة العاملية ملجتمع املعلوماتWSIS(. 12( 30 ديسمرب/كانون االول 2003. املادة 20. “الحكومات وكذلك القطاع الخاص • 

واملجتمع املدين واألمم املتحدة واملنظامت الدولية األخرى لها دور ومسؤولية هامني يف تطوير مجتمع املعلومات، كام يناسب، يف عمليات 

صنع القرار. إن بناء مجتمع معلومات محوره اإلنسان هو جهد مشرتك يتطلب التعاون والرشاكة بني جميع أصحاب املصلحة “

توصية مجلس منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي OECD بشأن مبادئ صنع سياسة اإلنرتنت. 13 ديسمرب/كانون االول • 

2011.31

 

31 
http://www.oecd.org/sti/ieconomy/49258588.pdf

30
 http://www.itu.int/net/wsis/docs/geneva/official/dop.html
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