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اإلعالن األفريقي لحقوق وحريات اإلنرتنت  

مقدمة

تُعترب حامية حقوق اإلنسان والحريات عىل شبكة اإلنرتنت التحدي األكرب يف العرص الرقمي، والقارة 
األفريقية ليست استثناء. من هنا جاءت أهمية اإلعالن األفريقي لحقوق وحريات اإلنرتنت استجابة لهذا 

التحدي.

ينمو عدد املتصلني باإلنرتنت برسعة يف جميع أنحاء القارة األفريقية، حيث يتوزع املاليني من األفراد 
املتصلني باإلنرتنت واملشاركني يف قضايا متنوعة عىل وسائل االعالم االجتامعية واملنصات الرقمية األخرى، مبا 

فيها املسائل السياسية، والحوكمة، والتنمية االجتامعية واالقتصادية وغريها.

كام هو الحال يف باقي أنحاء العامل، بدأت العديد من البلدان األفريقية بتبني سياسات أو لوائح أو قوانني 
لتنظيم، ويف بعض الحاالت، التحكم بشبكة اإلنرتنت. يف الواقع، تنتقل العديد من البلدان األفريقية من 

تنظيم بسيط إىل نظام أكرث شموالً برسعة كبرية.

من الواضح افتقار العديد من الحكومات يف أفريقيا إىل كل من املوارد التقنية والقانونية لترشيعات مناسبة 
واإلرادة السياسية لتوفري الحامية الشاملة لحقوق اإلنسان يف مجال اإلنرتنت والتقنيات الرقمية.

من الواضح افتقار العديد من الحكومات يف أفريقيا إىل كل من املوارد التقنية والقانونية لترشيعات مناسبة 
واإلرادة السياسية لتوفري الحامية الشاملة لحقوق اإلنسان يف مجال اإلنرتنت والتقنيات الرقمية.

تظهر جهود تنظيم اإلنرتنت واألنشطة الرقمية كتكرار لبعض مامرسات البلدان األخرى التي ال تحمي 
حقوق اإلنسان عىل شبكة اإلنرتنت والتقنيات الرقمية. فقد اتجهت العديد من الحكومات األفريقية لتبني 

قوانني شكلية من دول أو مناطق أخرى وتطبيقها بدون أي تغيريات أحياناً. يف العموم، فإن الظروف املحلية 
يف البلدان التي اعتمدت هذه القوانني تختلف كثريًا عن تلك التي ُوضعت فيها باألصل.

باإلضافة إىل ذلك، تفتقر السياسات والترشيعات يف معظم البلدان األفريقية إىل آليات عملية ملشاركة 
شاملة، مام يؤدي الستبعاد العديد من أصحاب املصلحة وال سيام مؤسسات املجتمع املدين.

وكانت النتيجة اعتامد أدوات متيل النتهاك الخصوصية، وقمع حرية التعبري عىل اإلنرتنت والحقوق األخرى، 
مثل الحق يف محاكمة عادلة يف محكمة قانونية. ويظهر تحليل هذه األدوات أنها كثريًا ما تفرض العقوبات 

عىل أنواع معينة من السلوك دون الحاجة إلجراءات التقيص السليمة.

عىل الرغم من وجود رغبة قانونية من قبل الحكومات للحد من األنشطة اإلجرامية عرب اإلنرتنت، ال سيام 
الجرائم املالية واألنشطة اإلرهابية، ولكنها تستعمل هذه األهداف كذريعة للحد من انتقاد الحكومات.

لذا يسعى اإلعالن األفريقي لحقوق والحريات اإلنرتنت لتعزيز معايري حقوق اإلنسان ومبادئ االنفتاح يف 
صياغة سياسات اإلنرتنت وتطبيقها يف القارة.

كان الدافع وراء اإلعالن هو الحاجة لتطوير والتأكيد عىل مجموعة من املبادئ التي تؤدي الستنباط ورمبا 
إلهام سياسات وترشيعات حقوق اإلنرتنت والحريات والحوكمة يف أفريقيا. من املتوقع أن تُطبق هذه 
املبادئ عىل شكل واسع النطاق عىل املستويات الوطنية واإلقليمية. وهكذا، يهدف اإلعالن إىل إنشاء 

بيئة إنرتنت تتوافق مع معايري حقوق اإلنسان األساسية وتلبية احتياجات وأهداف التنمية االجتامعية 
واالقتصادية يف أفريقيا عىل أفضل وجه.
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ديباجة

من منطلق أن اإلنرتنت هو مكان ومرجع لتحقيق كل حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك الحق يف تبني الرأي دون 
أي تدخل، والحق يف حرية التعبري واإلعالم، والحق يف حرية التجمع وتكوين الجمعيات، والحق يف حرية 

الفكر والضمري والدين، والحق يف التحرر من التمييز بجميع أشكاله، وحق األقليات العرقية أو الدينية 
أو اللغوية يف التمتع بثقافاتهم الخاصة أو املجاهرة ومامرسة دينهم الخاص، أو استخدام لغتهم الخاصة 

وحقوقهم االقتصادية واالجتامعية والثقافية،

وبالتأكيد عىل أن شبكة اإلنرتنت ذات أهمية خاصة يف التنمية االجتامعية واالقتصادية والبرشية يف أفريقيا،

ومن أجل االستفادة الكاملة من إمكانات تطويره، يجب ضامن أن اإلنرتنت متاحاً وميرساً لجميع األشخاص 
يف أفريقيا،

وتشديداً  عىل أن اإلنرتنت أداة حيوية لتحقيق حق جميع الناس يف املشاركة بحرية يف حكم بالدهم، 
والتمتع باملساواة يف الحصول عىل الخدمات العامة،

وباإلشارة إىل عدد من املعايري اإلقليمية التي تندرج يف سياق حامية حقوق اإلنسان عىل شبكة اإلنرتنت، 
وال سيام امليثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب لعام 1981، وإعالن ويندهوك يف تعزيز وجود 

صحافة أفريقية مستقلة وتعددية لعام 1991، وامليثاق األفريقي للبث اإلذاعي لعام 2001، وإعالن مبادئ 
حرية التعبري يف أفريقيا لعام 2002، واإلعالن األفريقي للوصول إىل املعلومات عام 2011، واتفاقية االتحاد 

األفريقي لألمن السيرباين وحامية البيانات الشخصية عام 2014.

واعرتافاً ً  باألدوار التي لعبتها العديد من املنظامت األفريقية والدولية، يف تعزيز الوصول واستخدام 
اإلنرتنت يف أفريقيا، مبا يف ذلك لجنة االتحاد األفريقي، ولجنة األمم املتحدة االقتصادية ألفريقيا، ووكالة 

نيباد للتخطيط والتنسيق واليونسكو،

وإذ نضع يف االعتبار الجهود املتواصلة التي تبذلها املنظامت الدولية والجهات املعنية األخرى لتطوير 
مبادئ حقوق اإلنسان عىل اإلنرتنت، وخاصة منذ اإلعالن املشرتك لسنة 2011 بشأن حرية التعبري واإلنرتنت 
من قبل املقررين الخاصني األربعة حول حرية التعبري: مبا يف ذلك قرار األمم املتحدة ملجلس حقوق اإلنسان 

لسنة 2012 عىل تعزيز وحامية والتمتع بحقوق اإلنسان عىل شبكة اإلنرتنت، قرار الجمعية العامة لألمم 
املتحدة عام 2013 بحق الخصوصية يف العرص الرقمي، قرار مجلس حقوق اإلنسان يف األمم املتحدة عام 

2014 عن اإلنرتنت وحقوق اإلنسان، املبادئ التوجيهية لألمم املتحدة بشأن األعامل التجارية وحقوق 
اإلنسان، مبادئ جوهانسربج بشأن حرية التعبري واألمن الوطني، الحق يف مشاركة املبادئ الرضورية 

واملتوافقة، ومبادئ مانيال بشأن مسؤولية الوسطاء،

وإذ يدعو للقلق استمرار عدم املساواة يف االستخدام والوصول لإلنرتنت، واالستخدام املتزايد لإلنرتنت من 
قبل الجهات الحكومية وغري الحكومية كوسيلة النتهاك حقوق األفراد يف الخصوصية وحرية التعبري من 

خالل مراقبة اإلعالم واألنشطة ذات الصلة،

وإذ ندرك أن  بعض األفراد والجامعات -وبخاصة النساء والفتيات، وذوي االحتياجات الخاصة، واألقليات 
العرقية والدينية والجنسية، واألشخاص الذين يعيشون يف املناطق الريفية -قد تكون مهددة باإلقصاء 

والتهميش فيام يتعلق مبامرسة حقوق اإلنسان عىل اإلنرتنت والتقنيات الرقمية،
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وبالتأكيد عىل   مسؤولية الدول يف احرتام وحامية ومامرسة حقوق اإلنسان لجميع الناس،

ونتيجة قناعتنا بأهمية جميع أصحاب املصلحة األفريقية يف االستثامر لخلق بيئة مواتية لإلنرتنت ومتكينها 
بحيث تخدم حقاً 

احتياجات األفارقة من خالل اعتامد وتنفيذ هذا اإلعالن،

نعلن هنا:



اإلعالن األفريقي لحقوق وحريات اإلنرتنت

املبادئ 

الرئيسية
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االنفتاح1. 

يجب أن تكون بنية اإلنرتنت مفتوحة وموزعة، وينبغي أن تبقى عىل أساس املعايري والتطبيقات املفتوحة 
وتضمن العمل املشرتك وذلك لتمكني تبادل مشرتك للمعلومات واملعرفة. إن فرص تبادل األفكار واملعلومات 

عىل شبكة اإلنرتنت هي جزء ال يتجزأ من تعزيز حرية التعبري وتعددية وسائل اإلعالم والتنوع الثقايف. 
يف حني تدعم املعايري املفتوحة كل من االبتكار واملنافسة، وتعزيزاً لاللتزام بحيادية الشبكة من الفرص 

املتساوية والغري متييزية يف تبادل املعلومات عىل شبكة اإلنرتنت.

الوصول إىل اإلنرتنت بتكلفة مقبولة2. 

ينبغي أن يكون الوصول إىل اإلنرتنت متاحاً وبأسعار معقولة لجميع األشخاص يف أفريقيا دون متييز عىل أي 
أساس مثل العرق، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو رأي سيايس أو غري سيايس، أو األصل القومي 

أو االجتامعي، أو الرثوة، أو املولد، أو أي وضع آخر. يلعب الوصول إىل اإلنرتنت دوًرا حيويًا يف التنمية 
البرشية، ويُسهل مامرسة عديد من الحقوق والحريات اإلنسانية، مبا يف ذلك الحق يف حرية التعبري واإلعالم، 

والحق يف التعليم، والحق يف التجمع وتكوين الجمعيات، والحق يف املشاركة الكاملة يف الحياة االجتامعية 
والثقافية والسياسية والحق يف التنمية االجتامعية واالقتصادية.

حرية التعبري3. 

لكل فرد الحق يف اعتناق اآلراء دون تدخل من أحد.

لكل فرد الحق يف حرية التعبري، ويشمل هذا الحق حريته يف طلب وتلقي ونقل املعلومات واألفكار 
مبختلف أنواعها من خالل التقنيات الرقمية واإلنرتنت دون اعتبار للحدود.

ومامرسة هذا الحق ال تخضع ألي قيود، إال ما ينص عليه القانون، وتعقبها غاية مرشوعة كام هو منصوص 
عليه رصاحة مبوجب القانون الدويل لحقوق اإلنسان )خاصة حقوق اآلخرين أو سمعتهم، أو حامية 

األمن الوطني، أو النظام العام أو الصحة العامة أو اآلداب العامة( ويكون رضوري ومناسب لهذه الغاية 
املرشوعة.

حق الحصول عىل املعلومات4. 

لكل فرد الحق يف الوصول إىل املعلومات عىل شبكة اإلنرتنت. عىل أن تكون هذه املعلومات متاحة بحرية 
للجميع عىل شبكة اإلنرتنت، مبا يف ذلك البحوث العلمية واالجتامعية، واملنتجة بتمويل عام.

حرية التجمع وتكوين الجمعيات واإلنرتنت5. 

لكل شخص الحق يف استخدام اإلنرتنت والتقنيات الرقمية واملتعلقة بحرية التجمع وتكوين الجمعيات، 
متضمنة يف ذلك الشبكات واملنصات االجتامعية.

ال يجوز فرض أية قيود عىل االستخدام والوصول إىل اإلنرتنت والتقنيات الرقمية فيام له عالقة بالحق يف 
حرية التجمع وتكوين الجمعيات ما مل يرشعها القانون، وتعقبها غاية مرشوعة كام هو منصوص عليه 

رصاحة مبوجب القانون الدويل لحقوق اإلنسان )كام هو محدد يف املبدأ 3 من هذا اإلعالن( ويكون رضوري 
ومناسب لتنفيذ هذه الغاية مرشوعة.
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التنوع الثقايف واللغوي6. 

لألفراد والجامعات الحق يف استخدام لغتهم الخاصة أو اللغة التي يختارونها إلنشاء وتبادل ونرش 
املعلومات واملعرفة من خالل شبكة اإلنرتنت.

يعمل التنوع اللغوي والثقايف عىل إثراء عملية تنمية املجتمع. وينبغي حامية واحرتام تنوع أفريقيا اللغوي 
والثقايف، مبا يف ذلك وجود كل اللغات األفريقية ولغات األقليات، وتعزيزها عىل اإلنرتنت.

الحق يف التنمية والوصول للمعرفة7. 

لألفراد واملجتمعات الحق يف التنمية، ولإلنرتنت دور حيوي يف املساعدة عىل تحقيق التطبيق الكامل 
ألهداف التنمية املستدامة واملتفق عليها وطنياً ودولياً، ويعترب أداة حيوية إلعطاء فرصة ملشاركة الجميع يف 

عمليات التنمية.

الخصوصية وحامية البيانات الشخصية8. 

لكل فرد الحق يف الخصوصية عىل اإلنرتنت، مبا يف ذلك الحق يف حامية البيانات الشخصية التي تتعلق به. 
لكل فرد الحق يف اتصال مجهول الهوية عىل شبكة اإلنرتنت، واستخدام التكنولوجيا املناسبة لضامن اتصال 

آمن وخاص ومجهول.

ال ينبغي أن يخضع الحق يف الخصوصية عىل شبكة اإلنرتنت ألي قيود، باستثناء تلك التي ينص عليها 
القانون، ويُعترب غاية مرشوعة كام منصوص عليه رصاحة مبوجب القانون الدويل لحقوق اإلنسان، )كام هو 

محدد يف املادة 3 من هذا اإلعالن( ويكون رضوري ومناسب لهذه الغاية املرشوعة.

األمن واالستقرار ومرونة اإلنرتنت9. 

لكل فرد الحق يف االنتفاع من ضامن واستقرار ومرونة اإلنرتنت، باعتباره مصدر عام عاملي شامل. يجب أن 
تكون شبكة اإلنرتنت آمنة ومستقرة ومرنة وموثوقة وجديرة بالثقة. ينبغي أن يتعاون كل أصحاب املصلحة 

من أجل ضامن الفعالية يف مواجهة املخاطر والتهديدات التي يتعرض لها أمن واستقرار اإلنرتنت.

إن املراقبة غري القانونية والرقابة واعرتاض اتصاالت املستخدمني عىل اإلنرتنت عن طريق الجهات الحكومية 
أو غري الحكومية تقوض أمن وموثوقية شبكة اإلنرتنت بشكل أسايس.

10. الفئات املهمشة والفئات املعرضة للخطر

ينبغي احرتام وحامية حقوق جميع الناس، دون متييز من أي نوع، الستخدام اإلنرتنت كوسيلة ملامرسة 
والتمتع بحقوق اإلنسان، واملشاركة يف الحياة االجتامعية والثقافية.

11. الحق يف محاكمة عادلة

لكل شخص الحق يف محاكمة عادلة ألي مطالبات قانونية أو انتهاكات للقانون فيام يتعلق بشبكة اإلنرتنت.

يجب أن تأخذ مبادئ املسؤولية، مبا يف ذلك حق الدفاع يف القضايا املدنية أو الجنائية، بعني االعتبار 
املصلحة العامة يف حامية التعبري واملنصة التي متت فيه، عىل سبيل املثال، حقيقة عمل اإلنرتنت بوصفه 

مجاالً للتعبري العام والحوار.
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 12. الحوكمة الدميقراطية ألصحاب املصلحة املتعددين

لكل فرد الحق يف املشاركة يف إدارة اإلنرتنت. يجب أن تتم حوكمة اإلنرتنت بأسلوب يدعو لدعم وتوسيع 
حقوق اإلنسان إىل أقىص حد ممكن. يجب أن يكون إطار إدارة اإلنرتنت مفتوح وشامل ويدعو للمساءلة 

والشفافية والتعاون.

 13. املساواة بني الجنسني

للمساعدة عىل ضامن القضاء عىل جميع أشكال التمييز عىل أساس الجنس، يجب إعطاء النساء والرجال 
حصة متساوية يف كيفية الوصول واملعرفة واستخدام وتكوين شبكة اإلنرتنت. لذا فالجهود املبذولة لزيادة 
فرص الوصول يجب أن تعرتف وتعالج التفاوت القائم بني الجنسني، مبا يف ذلك التمثيل الناقص للمرأة يف 

مواقع صنع القرار، وخاصة يف إدارة اإلنرتنت.

إدراكاً لهذه املبادئ يف اإلنرتنت يتطلب التايل:
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تطبيق

 املبادئ
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االنفتاح

وفقاً ملبدأ حيادية الشبكة، يجب أن تُعامل جميع البيانات املوجودة عىل اإلنرتنت بطريقة متساوية وغري 
متييزية، وال يجوز معاملتها بشكل مختلف، بناء عىل املستخدم، أو املحتوى، أو املوقع، أو املنصة، أو 

تطبيق، أو نوع األجهزة املتصلة، أو وسائط االتصال.

ينبغي الحفاظ عىل هيكلية شبكة اإلنرتنت بوصفها وسيلة تبادل حرة ومفتوحة، متساوية وغري مميزة 
للمعلومات واالتصاالت والثقافة. ال يجب أن يكون هناك أي امتيازات خاصة أو عقبات ضد تبادل 

املعلومات عىل اإلنرتنت أو أي جزء أو محتوى عىل أسس اقتصادية، اجتامعية، ثقافية أو سياسية. يف 
هذا السياق، ال يجوز تأويل أي نص يف هذا اإلعالن عىل أنه منع ألي عمل إيجايب يهدف لضامن املساواة 

الحقيقية للشعوب أو الجامعات املهمشة.

الوصول إىل اإلنرتنت بتكلفة مقبولة

يجب اعتامد سياسات وترشيعات تعزز وصول الجميع بالتساو لشبكة اإلنرتنت متضمنة عدالة وشفافية 
لتنظيم السوق ورضورات خدمة عاملية واتفاقيات الرتخيص.

يكون الدعم املبارش بالغ األهمية لتسهيل الوصول إىل إنرتنت عايل الرسعة، ذلك من خالل إنشاء بنية تحتية 
ومرافقها الالزمة، مبا يف ذلك االتصال مبصدر مفتوح مرخص أو غري مرخص، وانشاء تغذية كهربائية، ومراكز 
مجتمعية لتكنولوجيا املعلومات واملكتبات واملراكز الثقافية والعيادات واملدارس، كل ذلك لجعل اإلنرتنت 

يف متناول الجميع وبأسعار مقبولة.

عىل نفس القدر من األهمية، دعم إنشاء نقاط تبادل اإلنرتنت وطنية وإقليمية، لرتشيد وخفض تكاليف 
اإلنرتنت عىل املستويات الوطنية واملحلية وشبه اإلقليمية. ومن الرضوري أيضاً معالجة التنوع الرقمي بني 

الجنسني، مع مستوى التوظيف والتعليم والفقر ومحو األمية واملوقع الجغرايف التي تؤدي لخفض مستويات 
وصول النساء األفريقيات باملقارنة مبستويات الرجال.

ينبغي تشجيع تبادل أفضل املامرسات حول كيفية تحسني االتصال باإلنرتنت لجميع قطاعات املجتمع بني 
الدول األفريقية.

وينبغي أن توجه هذه الجهود الرامية إىل ضامن أفضل مستوى ممكن من االتصال باإلنرتنت بأسعار 
مناسبة ومعقولة للجميع، مع مبادرات الخاصة باملناطق غري املتصلة والغري مستحقة للخدمة.

ال ينبغي بالسامح بقطع أو بطء االتصال بشبكة اإلنرتنت، أو أجزاء منها، لجميع السكان أو رشائح من 
العامة، ألي سبب من األسباب، مبا يف ذلك لدواعي النظام العام أو أسباب تتعلق باألمن الوطني.

املطلوب من وسطاء اإلنرتنت أن يكونوا شفافني حول أي مامرسات لالتصاالت أو إدارة املعلومات التي 
يحددونها، وينبغي تقديم املعلومات ذات صلة عن هذه املامرسات بشكل متاح ويف متناول جميع أصحاب 

املصلحة.

حرية التعبري

تشكل عمليات حجب املحتوى، والفلرتة، واإلزالة، والحظر التقني أو القانوين يف الوصول إىل املحتوى قيود 
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جدية عىل حرية التعبري وال ميكن تربيرها إال إذا امتثلت بشكل صارم للقانون الدويل لحقوق اإلنسان، كام 
تؤكد املادة 3 من هذا اإلعالن. يعد الحجب اإللزامي لجميع املواقع، أو عناوين برتوكول اإلنرتنت، أو منافذ 

الشبكة، أو برتوكوالت الشبكة، أو أغراض االستخدام )مثل الشبكات االجتامعية( إجراءاً تعسفياً -مامثل 
لحظر صحيفة أو إذاعة -ال ميكن اتخاذه إال وفقاً للمعايري الدولية، عىل سبيل املثال عند الرضورة لحامية 

األطفال من االعتداء الجنيس.

تعد أنظمة فلرتة املحتوى التي تفرضها الحكومة أو مزود الخدمة، التي ال ترتكز عىل متييز املستخدم النهايئ 
أحد أشكال الرقابة املسبقة والغري مربرة باعتبارها تقييداً لحرية التعبري.

ينبغي عىل املنتجات املصممة لفلرتة محتوى املستخدم النهايئ أن تكون مصحوبة مبعلومات واضحة 
للمستخدمني حول كيفية عملها والثغرات املحتملة لعملية الفلرتة األكرث شموالً.

ليس هناك من هو مسؤوالً عن محتوى شبكة اإلنرتنت ما مل يكن مؤلفه. عىل الوسطاء ممن لديهم قوانني 
تنظيم ذاتية، أو ممن يتخذون قرارات بخصوص مشاكل املحتوى والخصوصية، يجب أن تُأخذ قرارتهم 

باعتبار الحاجة لحامية حرية التعبري، والتي تكون رشعية وفقا ملعايري حقوق االنسان الدولية، مبا يف ذلك 
إعالن مانيال بشأن مسؤولية الوسطاء. كام يجب أن تلتزم العمليات التي وضعها الوسطاء بالشفافية وتكون 

قابلة للمراجعة القضائية.

تلتزم الدول التزاماً إيجابياً باتخاذ خطوات ملنع وقوع هجامت عنيفة ضد أي شخص عىل أراضيها. وتأخذ 
هذه االلتزامات أهميتها خاصة عندما يتعرض األفراد العتداء بسبب مامرستهم لحقهم يف حرية التعبري عىل 

اإلنرتنت. يجب عىل الدول خلق بيئة مواتية للمشاركة يف النقاش العام من قبل جميع األشخاص املعنيني، 
ومتكينهم من التعبري عن آرائهم وأفكارهم دون خوف. يف حالة حدوث اعتداء، يجب عىل الدول إجراء 

تحقيق مستقل ورسيع وفعال من أجل جلب كل من الجناة واملحرضني للعدالة. كام يجب عليهم ضامن 
متكني الضحايا من الحصول عىل العالجات املناسبة والشاملة ملا أصابهم.

ينبغي االعرتاف بالصحفيني والعاملني يف وسائل اإلعالم واالتصاالت األخرى التي تساهم يف تشكيل النقاش 
العام والرأي العام عىل اإلنرتنت، كممثلني لتشكيل اآلراء واألفكار، وصنع القرار والدميقراطية. تشكل 

االعتداءات عىل املشاركني يف األنشطة الصحفية نتيجة لعملهم، اعتداء عىل حق حرية التعبري. باإلضافة إىل 
ذلك، يجب وضع املبادئ التوجيهية لحامية أولئك الذين يجمعون وينرشون املعلومات للعامة، مبا فيهم 
الصحفيني واملدافعني عن حقوق املرأة وحقوق اإلنسان، لضامن سالمتهم. وينبغي صياغة هذه املبادئ 
التوجيهية بهدف توافق األطر الترشيعية واملامرسة واملعايري اإلقليمية والدولية املعمول بها، وعمليات 

تعزيز القانون عىل املستوى الوطني.

ينبغي البدء يف اإلجراءات أو تكثيفها لتنفيذ هذه املبادئ التوجيهية وأفضل املامرسات من خالل جهود 
الدول والجهات الفاعلة األخرى، مبا يف ذلك التعاون اإلقليمي، وتوفري برامج وأنشطة املساعدة التقنية.

ينبغي عىل الدول مراجعة وإصالح ترشيعاتها املتعلقة بحرية التعبري عىل اإلنرتنت وضامن أن هذا الترشيع 
يتوافق متاماً مع املعايري الدولية. وعىل وجه الخصوص، ينبغي إلغاء التشهري الجنايئ والتحريض وخطابات 

اإلساءة، وتطبيقاً ذلك عىل شبكة اإلنرتنت.

ينبغي احرتام حقوق الجميع للمشاركة يف التعبري الفردي أو الجامعي عن اآلراء املعارضة، رد الفعل أو 
االستجابة، القيم أو املصالح من خالل شبكة اإلنرتنت. يجب أن يكون للجميع الحق يف استخدام اإلنرتنت 
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كأداة و/أو منصة لالحتجاج.

حق الحصول عىل املعلومات

توفر شبكة اإلنرتنت فرصاً جديدة للوصول إىل املعلومات، وفرصاً للحكومات للتواصل مع الناس من خالل 
استخدام البيانات املفتوحة. ميكن للبيانات املفتوحة وأشكال جديدة من التشاور عرب اإلنرتنت أن متّكن 

الناس من القيام بدور أكرث نشاطاً يف الشؤون العامة.

ينبغي عرض البيانات واملعلومات الحكومية لتكون يف متناول الجمهور، مبا يف ذلك نرشها بشكل استباقي 
وروتيني، إال إذا وجدت أسباب مرشوعة تتوافق مع سيادة القانون متنع من نرشها، مبا يف ذلك حرية 

ترشيع املعلومات.

من واجب السلطات العامة والهيئات الخاصة التي تؤدي الوظائف العامة، وتوفر الخدمات العامة أو 
تستخدم األموال العامة، جمع وحفظ املعلومات عن عملياتها وأنشطتها نيابة عن السكان. وعليهم أيضاً 

االلتزام باحرتام الحد األدىن من املعايري فيام يتعلق بإدارة هذه املعلومات لتكون يف متناول الجميع. وينبغي 
للجهات الفاعلة الحكومية وغري الحكومية ذات الصلة إثبات املامرسات الجيدة يف مجال إدارة البيانات. 

يجب أن يكون استخدام وإعادة استخدام البيانات واملعلومات التي تسيطر عليها الحكومة متاح مجاناً إن 
أمكن. وإن مل يكن ذلك ممكناً، ينبغي أن تكون األسعار شفافة ومعقولة، ومتساوية لجميع املستخدمني، 

وغري مصممة لتكون عائقاً أمام استخدام أو إعادة استخدام البيانات.

يجب عىل املواد ذات حقوق امللكية التي تحتفظ بها الهيئات العامة أن تكون مرخصة إلعادة استخدامها 
وفقاً لقوانني الوصول للمعلومات وأطر الرتخيص.

يخضع التزام الهيئات العامة لتبادل كل املعلومات الصادرة بتمويل من األموال العامة لقواعد واضحة يف 
القانون، كام منصوص عليها يف إعالن مبادئ حرية التعبري يف أفريقيا، وتنطبق عىل النرش االستباقي لهذه 

املعلومات عىل شبكة اإلنرتنت بشكل علني، وميكن إعادة استخدامها بحرية.

حرية التجمع وتكوين الجمعيات واإلنرتنت

ميكن لإلنرتنت أن يزيد من فرص وقدرات األفراد والجامعات يف تكوين الجمعيات وإدارة املنظامت 
والجمعيات.

ميكن أن تزيد من عدد األعضاء والوصول للجمعيات من خالل السامح ملجموعات الناس عىل التواصل 
بغض النظر عن الحدود املادية. ويوفر أدوات جديدة لتنظيم تلك الجمعيات عىل أرض الواقع، فضالً عن 

إمكانية تنظيم االجتامعات واالحتجاجات عىل اإلنرتنت.

وبالتايل، يجب عىل الجميع االستمتاع بالوصول غري املقيد إىل اإلنرتنت. وأي إغالق أو حجب الوصول إىل 
منصات الشبكات االجتامعية، واإلنرتنت بشكل عام، يشكل تدخالً مبارشاً لهذا الحق. ولذلك يجب حامية 

الوصول الحر واملفتوح لشبكة اإلنرتنت يف جميع األوقات.

التنوع الثقايف واللغوي
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يجب تعزيز التنوع اللغوي والثقايف املوجود يف القارة األفريقية، وينعكس هذا عىل اإلنرتنت. هذا يتطلب 
من الحكومات وضع سياسات شاملة وتخصيص موارد لدعم تطوير واستخدام أدوات لتسهيل التنوع 

اللغوي عىل شبكة اإلنرتنت. وهذا يشمل تعزيز التكنولوجيا واملحتوى املطلوب للوصول واستخدام أسامء 
النطاقات، والربمجيات والخدمات واملحتوى يف جميع اللغات. وينبغي إيالء اهتامم خاص لتعزيز الوصول 

للغات األقليات.

هناك حاجة لتعزيز فرص منخفضة التكلفة أو مجانية ومناهج التدريب واملواد الالزمة للمتحدثني بلغات 
األقليات الستخدام اإلنرتنت.

ينبغي الحفاظ عىل تنوع املحتوى أيضاً وتعزيزها، مبا يف ذلك عن طريق تشجيع املجموعات والجامعات 
املتنوعة ملشاركة املحتوى عىل شبكة اإلنرتنت وذلك من خالل التحويل الرقمي للرتاث الرتبوي والعلمي 

والثقايف.

حق التطوير والوصول للمعرفة

تطوير ثقافة اإلعالم واملعلومات أمر رضوري لضامن حصول مستخدمي وسائل اإلعالم عىل املهارات 
الالزمة لتقييم والتعامل مع أنواع مختلفة من املعلومات، مبا يف ذلك تلك املتعلقة بتنميتهم االجتامعية 

واالقتصادية والثقافية والسياسية.

ينبغي تصميم تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وتطويرها وتنفيذها بطريقة تُسهم يف تحقيق التنمية 
البرشية املستدامة وتعزيزها. ولذلك، ينبغي اعتامد سياسات لخلق بيئة مُتكن مختلف الجهات الفاعلة 

ملتابعة املبادرات يف هذا الصدد.

يجب وضع مناهج وسائل اإلعالم وبرامج املعلوماتية يف املدارس واملؤسسات العامة األخرى. حيثام 
أمكن، يجب أن يصل أطفال املدارس وغريهم من الطالب إىل األجهزة التي تدعم خدمة اإلنرتنت. هناك 
أيضاً الحاجة إىل سياسات من شأنها أن تحسن من فرص حصول الفتيات عىل التعليم الجيد وتكنولوجيا 

 ،)STEM( املعلومات واالتصاالت وتعميمه يف سياسات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات
والسياسات الصديقة للعائلة يف أماكن العمل.

الخصوصية وحامية البيانات الشخصية

ال يجوز جمع و/أو معالجة البيانات أو املعلومات الشخصية من قبل الدول والجهات الفاعلة غري الحكومية 
مثل مزودي االتصاالت، ومزودي خدمات الربيد، وغريهم من الوسطاء، وفقاً ملبادئ حامية البيانات، مبا يف 
ذلك ما ييل: يجب أن تتم معالجة البيانات الشخصية أو املعلومات بصورة عادلة وقانونية، يجب الحصول 

عىل البيانات الشخصية أو املعلومات لغرض محدد أو أكرث وألغراض مرشوعة. يجب عدم التفريط بالبيانات 
الشخصية أو املعلومات التي تتم معالجتها لغرض محدد. يجب حذف البيانات الشخصية أو معلومات 

عندما تعد غري رضورية لألغراض التي ُجمعت من أجلها.

يجب أن تتوافق عمليات الجمع واالحتفاظ واالستخدام والكشف عن البيانات الشخصية أو معلومات مع 
سياسة خصوصية شفافة تتيح للناس معرفة ما هي البيانات أو املعلومات التي يتم جمعها عنهم، لتصحيح 

املعلومات غري الدقيقة، وحامية هذه البيانات أو املعلومات من الكشف بغري أذن. يجب تحذير العامة 
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حول احتامل إساءة استخدام بياناتهم عىل اإلنرتنت. من مسؤولية الهيئات الحكومية والجهات الفاعلة غري 
الحكومية التي تجمع أو تحتفظ أو تجهز أو تفصح عن البيانات إخطار صاحب الشأن عند تعرض البيانات 

أو املعلومات الشخصية التي تم جمعها عنهم للفقدان أو الرسقة.

الرقابة الجامعية أو العشوائية لألفراد أو رصد اتصاالتهم، تشكل تدخالً غري مقبول، وبالتايل انتهاك حق 
الخصوصية، وحرية التعبري وحقوق اإلنسان األخرى. يجب حظر الرقابة الجامعية مبوجب القانون.

يعد الجمع واالعرتاض واالحتفاظ ببيانات االتصاالت شكل من التدخل يف حق الخصوصية وحرية التعبري، 
إذا تم فحصها يف وقت الحق أو استخدامها أم ال.

من أجل تلبية متطلبات القانون الدويل لحقوق اإلنسان، يجب أن تخضع املراقبة املستهدفة لالتصاالت 
عرب اإلنرتنت لقوانني واضحة وشفافة وكحد أدىن االمتثال للمبادئ األساسية التالية: أوالً، يجب عىل مراقبة 
االتصاالت أن تستهدف بشكل موضوعي نتيجة اشتباه الرتكاب أو مشاركة يف ارتكاب جرمية خطرية. ثانياً، 

يجب عىل مراقبة االتصاالت أن تكون بأذن قضايئ ويجب إخطار األفراد املوضعون تحت املراقبة والذين 
يتم رصدها اتصاالتهم يف أقرب وقت ممكن بعد االنتهاء من عملية املراقبة. ثالثاً، يجب أن يخضع تطبيق 
قوانني املراقبة لرقابة برملانية قوية ملنع سوء التعامل وضامن مساءلة أجهزة االستخبارات ووكاالت تنفيذ 

القانون.

ينبغي االعرتاف بحق األفراد يف الخصوصية، وحاميتهم من مراقبة غري قانونية من قبل أشخاص آخرين، أو 
كيانات القطاع الخاص أو املؤسسات، مبا يف ذلك يف أماكن عملهم أو الدراسة ونقاط اتصال اإلنرتنت العامة.

أمن واستقرار ومرونة اإلنرتنت

لكل فرد الحق يف التمتع باتصاالت آمنة عىل شبكة اإلنرتنت مبا يف ذلك الحامية من الخدمات واإلجراءات 
التي تهدد أمن واستقرار ومرونة اإلنرتنت.

يجب حامية أمن واستقرار ومرونة اإلنرتنت ومنع الهجامت ضد نظم املعلومات. التشفري هي واحدة من 
الطرق الرئيسية التي ميكنها تحقيق ذلك.

ينبغي أن تعرتف الدول يف ترشيعاتها ومامرساتها أن التشفري هو رشط أسايس لحامية رسية وأمن 
املعلومات. عىل وجه الخصوص، يتعني عىل الدول تعزيز التشفري كمعيار أسايس لحامية الحق يف حرية 

التعبري والخصوصية عىل شبكة اإلنرتنت، وتعزيز استخدام الربمجيات مفتوحة املصدر.

يف الوقت نفسه، ينبغي للحكومات أن متتنع عن اعتامد تدابري تتطلب أو تعزز تقنيات خفية يف أجهزة 
وبرمجيات ومنتجات التشفري. ينبغي إلغاء القوانني التي تحظر استخدام منتجات مشفرة، وال سيام من قبل 

املستخدمني النهائيني، أو القوانني التي تتطلب ترخيص من الحكومة الستخدام املنتجات املشفرة.

يتعني عىل الرشكات أن متتنع أيضاً عن إضعاف املعايري الفنية وتوفري خدمات التشفري القوي للمستخدمني.

ينبغي أن تشمل مبادرات تحسني أمن اإلنرتنت ومعالجة التهديدات األمنية الرقمية تعاون بني الحكومات 
والقطاع الخاص واملجتمع املدين واألوساط األكادميية واملجتمع التقني.

الفئات املهمشة والفئات املعرضة للخطر
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يجب عىل الحكومات والجهات الفاعلة الغري حكومية أن تحرتم وتحمي حق جميع األفراد يف الحصول 
واستخدام اإلنرتنت. وينبغي إيالء اهتامم خاص الحتياجات الفئات املعرضة لخطر التمييز للتمتع بحقوقهم 

اإلنسانية، مبا يف ذلك النساء وكبار السن والشباب واألطفال، واألقليات، مبا يف ذلك األقليات العرقية 
واللغوية والجنسية والدينية، وغريها من الفئات املهمشة مثل السكان األصليني، واألشخاص ذوي اإلعاقة، 

واملجتمعات الريفية أو الناس الذين يعيشون يف املناطق الريفية.

اإلجراءات القانونية 

يجب عىل الحكومات أن تحرتم حق كل فرد يف حامية متساوية مبوجب القانون. وهذا يعني ال ميكن ألحد 
أن يتعرض للتوقيف بشكل تعسفي أو معاقبته عىل أي عمل، مبا يف ذلك بالنسبة إىل أي مطالبات قانونية 

أو انتهاكات للقانون فيام يتعلق باإلنرتنت. حامية هذا الحق يتطلب الحق يف محاكمة عادلة وعلنية يف 
غضون فرتة زمنية معقولة من قبل محكمة مستقلة، مختصة وحيادية، مؤسسة بحكم القانون. يجب عىل 

املحكمة املختصة أن تضمن إمكانية اإلعفاء عند التعامل مع املسألة.

ينبغي أن تحرص القضايا القانونية املتعلقة مبحتوى اإلنرتنت يف الدول التي حصلت فيها تلك الحاالت ولديها 
اتصال حقيقي ومبارش، كون وقوع القضية ضمن أراضيها، تم تحميل املحتوى منها و/أو تم توجيهه عىل 
وجه التحديد يف تلك الدولة. ينبغي لألطراف خاصة أن تكون قادرة عىل رفع دعوى ضمن سلطة قضائية 

معينة حيث ميكن تأكيد ترضرهم يف تلك السلطة القضائية فقط.

عند تحميل محتوى متشابه بشكل كبري يف نفس املكان، يجب أن تحدد فرتة رفع القضايا القانونية من املرة 
األوىل لتحميل املحتوى وينبغي السامح بإجراء واحد فقط عن األرضار التي لحقت نتيجة ذلك املحتوى، 
وتعويض األرضار يف جميع املجاالت من املرةاالوىل حيثام كان ذلك مناسبا )قاعدة "النرش ملرة واحدة"(.

الحوكمة الدميقراطية ألصحاب املصلحة املتعددين

من املهم تحسني قرارات أصحاب املصلحة وصياغة السياسات عىل املستوى الوطني من أجل ضامن 
املشاركة الكاملة لجميع األطراف املعنية. ينبغي تأسيس هيئات مستقلة وذات إمكانيات ألصحاب املصلحة 

املتعددين لتوجيه سياسة اإلنرتنت عىل املستوى الوطني.

يجب أن تكون آليات إدارة اإلنرتنت الوطنية مبثابة حلقة وصل بني االهتاممات املحلية وآليات اإلدارة 
اإلقليمية والعاملية، مبا يف ذلك تطور نظام حوكمة اإلنرتنت.

املساواة بني الجنسني

برصف النظر عن معالجة الفجوة الرقمية بني الجنسني )املذكورة تحت املبدأ 2 و13  من هذا اإلعالن(، 
ينبغي تشجيع إنشاء وتعزيز املحتوى عرب اإلنرتنت الذي يعكس أصوات النساء واحتياجاتهن، وتدعو وتدعم 

حقوق املرأة.

ينبغي تطوير وتعزيز وضع العمليات واآلليات التي متكن من املشاركة الكاملة والنشطة واملتساوية للنساء 
والفتيات يف اتخاذ القرارات حول كيفية تشكيل اإلنرتنت.

كون بيئة اإلنرتنت تعكس عدم املساواة التي تواجه النساء والفتيات يف املجتمع عىل نطاق أوسع، ينبغي 
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أن تُستخدم املبادئ األساسية التي تقوم عليها شبكة اإلنرتنت - الالمركزية، واإلبداع، وتعزيز املجتمع 
واملستخدمني - لتحقيق املساواة بني الجنسني عرب اإلنرتنت. يجب أن تكون الجهود، مبا يف ذلك ترشيع 
شامل يف الحق يف املساواة أمام القانون وعدم التمييز، والتعليم، والحوار االجتامعي والتوعية واسعة 

النطاق، الوسيلة الرئيسية ملعالجة املشاكل الكامنة وراء عدم املساواة والتمييز بني الجنسني.

ينبغي متكني النساء والفتيات للتحرك ضد عدم املساواة بني الجنسني عىل شبكة اإلنرتنت أيضاً، مبا يف ذلك 
استخدام أدوات تعزز املراقبة الجامعية ملختلف أشكال عدم املساواة، واألدوات الفردية التي تسمح مبتابعة 

والحد من نرش املعلومات الشخصية الخاصة بهن عىل اإلنرتنت )مبا يف ذلك مصادر البيانات العامة(، 
وتحسني استخدام عدم الكشف عن الهوية وأدوات حامية األسامء املستعارة.

باإلضافة إىل ذلك، يجب عىل كل القيود الهادفة لحظر الكراهية القامئة عىل نوع الجنس الذي يشكل 
تحريضاً عىل العنف أو التمييز أو العداء أن متتثل امتثاالً تاماً للرشوط التالية:

األسباب التي تدعو وتتضمن التحريض القائم عىل نوع الجنس،	 
ينبغي النظر يف قصد تحريض اآلخرين عىل ارتكاب أعامل التمييز أو العداوة أو العنف كعنرص 	 

حاسم ومهم  للتحريض،
ينبغي أن تتضمن الترشيعات التي تحظر التحريض إشارة محددة وواضحة لتحريض التمييز أو 	 

العداوة أو العنف مع إشارات إىل املادة 20 )2( من RPCCI العهد الدويل الخاص بالحقوق 
املدنية والسياسية ويجب تجنب لغة أوسع أو أقل تحديداً وينبغي أن تتفق مع ثالثة اختبارات 

للرشعية والتناسب و الرضورة،
يجب أن تقترص العقوبات يف القانون الجنايئ عىل أقىس أشكال التحريض وتُستخدم فقط كمالذ 	 

أخري يف حاالت مربرة متاماً، عند قصور أي وسيلة أخرى قادرة عىل تحقيق الحامية املطلوبة.
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نداء إىل الحكومات 

وجميع أصحاب املصلحة 

اآلخرين
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ندعو جميع أصحاب املصلحة التخاذ اإلجراءات كل بدوره، والتعاون من أجل تطبيق الحقوق واملبادئ يف 
هذا اإلعالن، كام هو منصوص عليه أدناه:

عىل جميع أصحاب املصلحة األفارقة، مبا يف ذلك الهيئات اإلقليمية واملحلية والحكومات الوطنية 
ومنظامت املجتمع املدين واملؤسسات اإلعالمية، والتكنولوجيا ذات الصلة ورشكات اإلنرتنت، 

القيام مبا ييل:

املوافقة رسمياً عىل هذا اإلعالن، اإلعالن األفريقي لحقوق وحريات اإلنرتنت.	 
استخدام هذا اإلعالن لتطوير فهم أعمق لكيفية تطبيق حقوق اإلنسان الحالية عىل شبكة 	 

اإلنرتنت.

يجب عىل الحكومات الوطنية يف أفريقيا، كالعبني رئيسيني، احرتام وحامية وضامن الحقوق 
املنصوص عليه  يف هذا اإلعالن، مبا يف ذلك:

تصديق وتفعيل جميع املعاهدات الدولية واإلقليمية ذات الصلة بحقوق اإلنسان واملتعلقة 	 
بحامية حقوق اإلنسان عىل شبكة اإلنرتنت، من خالل دمجها يف ترشيعاتها الوطنية أو غري ذلك،

اعتامد سياسات وقوانني وتنظيامت واضحة لحامية هذه الحقوق، يف امتثال كامل للمعايري الدولية 	 
وأفضل املامرسات، ومبشاركة كاملة وفعالة يف املجتمع املدين والجهات املعنية األخرى يف جميع 

مراحل تطورها.
توفري ضامنات كافية ضد انتهاك هذه الحقوق وضامن عالجات فعالة النتهاكاتها،	 
ضامن عمل املنسقني الوطنيني يف قطاعي االتصاالت واإلنرتنت من حيث وفرة املوارد، الشفافية 	 

واستقالل عملياتهم.

املنظامت واملؤسسات اإلقليمية القومية األفريقية:

ينبغي للجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب إنشاء آلية لتعزيز ورصد حقوق وحريات 	 
اإلنرتنت يف أفريقيا.

عىل االتحاد األفريقي أن يأخذ زمام املبادرة يف إنشاء برنامج أفريقي مشرتك للعمل عىل حوكمة 	 
اإلنرتنت، بحيث يضمن ويعزز حقوق األفارقة عىل شبكة اإلنرتنت، وتحديد املخاوف األفريقية يف 

نظام اإلدارة العاملية لإلنرتنت.
ينبغي للمؤسسات األفريقية األخرى ذات الصلة بتطوير برامج لدعم املؤسسات الوطنية )مبا يف 	 

ذلك اللجان الوطنية لحقوق اإلنسان والقضاء( لفهم وحامية حقوق اإلنسان عىل اإلنرتنت.
يتعني عىل االتحاد اإلفريقي لالتصاالت االعرتاف وتعزيز مبادئ الوصول والكلفة املقبولة يف هذا 	 

اإلعالن.

املنظامت الدولية:

ينبغي لليونسكو دمج هذا اإلعالن يف اسرتاتيجياتها »األولوية ألفريقيا«. ينبغي لليونسكو تعزيز 	 
النهوض بالحقوق االجتامعية والثقافية عىل شبكة اإلنرتنت، فضال عن استخدام اللغات املحلية 

واملحتوى املحيل عىل شبكة اإلنرتنت. ينبغي لليونسكو أيضاً تطوير مشاريع لقوانني لحامية حرية 
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التعبري عىل اإلنرتنت والخصوصية.
يتعني عىل االتحاد العاملي لالتصاالت االعرتاف وتعزيز مبادئ الوصول والكلفة املقبولة يف هذا 	 

اإلعالن.

عىل املجتمع املدين القيام مبا ييل:

السعي لزيادة الوعي العام ألهمية اإلنرتنت يف تطبيق حقوق اإلنسان،	 
الدفاع عن حقوق وحريات اإلنرتنت. مراقبة قوانني وترشيعات اإلنرتنت وتسليط الضوء عىل 	 

االنتهاكات، مبا يف ذلك ضمن تقاريرها إىل هيئات املعاهدات اإلقليمية والدولية وغريها من آليات 
حقوق اإلنسان،

التواصل مع املقرر الخاص املعني بحرية التعبري والوصول إىل املعلومات يف إفريقيا بشأن التدابري 	 
الرامية إىل دعم حرية التعبري فيام يتعلق بشبكة اإلنرتنت،

تشجيع ومراقبة مشاركة النساء والفتيات يف جميع املجاالت ذات الصلة بتنمية وحوكمة اإلنرتنت.	 

عىل املؤسسات اإلعالمية القيام مبا ييل:

نرش هذا اإلعالن واملبادئ الواردة فيه للعامة.	 

تحسني فهم العامة لقضايا اإلنرتنت وتعزيز الوعي حول أهمية اإلنرتنت لجميع قطاعات املجتمع، 	 

وال سيام بني الفئات املهمشة واملجتمعات املحرومة.

عىل جميع الوسطاء القيام مبا ييل:

دمج وتطبيق سياسة »االحرتام والحامية واإلنصاف« للقيام بواجباتها يف احرتام حقوق اإلنسان، مبا 	 
يف ذلك شبكة اإلنرتنت والتقنيات الرقمية.

احرتام حقوق اإلنسان إىل أقىص حد ممكن. عىل سبيل املثال، عند مواجهة مطالب الحكومة التي 	 
تنتهك حقوق اإلنسان، يتعني عىل الرشكات ترجمة مطالب الحكومة بشكل مقتضب قدر اإلمكان 

والحصول عىل توضيح وأساس قانوين لهذه املطالب، طلب أمر من املحكمة قبل تنفيذ الطلب 
الحكومي، والتواصل بشفافية مع املستخدمني حول مخاطر االمتثال ملطالب الحكومة.

االستثامر يف أدوات اإلنرتنت والربمجيات والتطبيقات التي تزيد من تبادل املحتوى املحيل 	 
والثقافات، وتبسيط تبادل املعلومات عرب الحواجز اللغوية.

نرش تقارير شفافة عن طلبات الحكومة لبيانات املستخدم، وإزالة املحتوى، تعطيل الشبكة، 	 
ومعدالت االمتثال عىل أساس منتظم. يجب ترجمة كل سياسات الرشكة عن الخصوصية وحامية 
البيانات، مبا يف ذلك معدالت االحتفاظ بالبيانات وإشعار املخالفات إىل اللغات املحلية وتسهيل 

الوصول إليها عىل موقع الرشكة الوطنية عىل شبكة اإلنرتنت.

عىل املجتمعات التقنية القيام مبا ييل:

ابتكار وتطوير برمجيات مفتوحة املصدر، والبيانات املفتوحة، واملوارد التعليمية املفتوحة 	 
للمستخدمني األفارقة.

املشاركة بنشاط يف عمليات أصحاب املصلحة املتعددين التي تتعامل مع حقوق اإلنسان، فضالً 	 
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عن إدارة اإلنرتنت يف أفريقيا وتوفري مدخالت السياسة إىل القضايا املتصلة باإلنرتنت.
ضامن املشاركة األفريقية يف تطوير املعايري املفتوحة.	 

عىل املؤسسات األكادميية والبحوث والتدريب يف أفريقيا القيام مبا ييل:

احرتام وتعزيز املعايري املفتوحة لإلنرتنت من حيث الهندسة التقنية وتصميم شبكة اإلنرتنت،	 
دمج دورات عن حقوق وحريات اإلنرتنت يف مناهجها الدراسية.	 
التعزيز واملساهمة يف تطوير املحتوى املحيل، وخاصة املحتوى الذي يعزز استخدام اإلنرتنت من 	 

قبل الجامعات واملجتمعات املهمشة،
املشاركة بفاعلية يف إنتاج أدلة علمية لحقوق وحريات اإلنرتنت يف أفريقيا،	 
الرتويج واملشاركة يف تعزيز قدرة أفريقيا للمساهمة يف املحتوى والخربة يف املحافل الدولية 	 

واإلقليمية والوطنية لتطوير اإلنرتنت وسياساته.
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بعض املجموعات املشاركة

The Institute for Social Accountability 
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