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قانــون زجــر االعتــداء علــى 
القوات الحاملة للسالح:

المواطــن مــدان حتــى تثبــت 
بدعم من :براءته



لم يستثن فيروس كورونا المستجد أي دولة منذ ظهوره في الصين في أواخر 2019 حسب منظمة الصحة 

العالمية، ليتحول إلى وباء عالمي مخلفا ورائه األالف من القتلى وشلل تام في الحركة االقتصادية.

وإن اختلفــت المقاربــات المعتمــدة مــن قبــل الــدول فــي مقاومتــه، إال أن أغلبهــا اشــتركت فــي إجــراء واحــد 

وهو الحد من حرية التنقل لتجنب انتشار العدوى. 

هــذا الظــرف الطــارئ علــى اإلنســانية ال يمكــن أن يســتمر علــى ما هــو عليه اليــوم، حيث يقبــع قرابــة 3.2 مليار 

شــخص حــول العالــم فــي منازلهــم تطبيقــا للحجــر الصحــي الشــامل كوســيلة وقتيــة لمجابهــة هــذا 

الفيروس. 

وقــد أدى هــذا لتوقــف العديــد مــن القطاعــات حــول العالــم عــن العمــل وأهمهــا قطــاع النقــل، فــي حيــن 

تمكنــت بعــض القطاعــات األخــرى مــن مواصلــة نشــاطها عــن بعــد مثــل قطــاع الخدمــات، وذلــك 

باستعمال جميع الوسائل المخولة للعمل بهذه اآللّية.

وإن كان العمــل عــن بعــد بمثابــة ســترة نجــاة للعديــد مــن الــدول والشــركات، إّال أّن دوال أخــرى مــن بينهــا 

ــتمرارية  ــى اس ــم وعل ــى عمله ــاظ عل ــن الحف ــن م ــن المواطني ــاس لتمك ــر األس ــى حج ــع حت ــم تض ــس ل تون

الدولة 

تونس عن بعد

اإلطار العام

Francis Akindès

https://bws.la/qyGo2Zo

https://bws.la/QyGo4Vu
Coronavirus2

1 : « Le con�nement est la seule solution face au coronavirus,

: 3 milliards d’humains désormais con�nés pour limiter la propagation du Covid-19   

2

1

 mais il risque de déboucher sur des émeutes »  



والمرفــق العمومــي. حيــث يقــوم العمــل عــن بعــد أساســا علــى بنيــة تحتيــة متطــورة وبرمجيــات مؤّمنــة، 

وخاصة إطار قانوني ينظم مجال المعلوماتية بالتوازي مع ما سبق ذكره لحماية حقوق األفراد.

ــة العمــل عــن بعــد اّلتــي كانــت إحــدى أهــّم التوصيــات مــن الحكومــة التونســّية فتحــت الّنقــاب عــن  إن ألّي

ــة فــي  ــة وعلــى جملــة مــن اإلشــكالّيات المتعّلقــة بواقــع المعلوماتّي اإلطــار القانونــي المنّظــم لهــذه األلّي

تونس.

  أقــر دســتور غــّرة جــوان 1959 فــي فصله التاســع بالحــق في حمايــة المعطيات الشــخصية، مســتثنيا الحاالت 

التي نص فيها القانون على خالف ذلك ليبقى هذا الحق شبيها بالخيال العلمي ألعوام.

وبعــد صــدور دســتور 2014 ألغيــت عبــارات االســتثناء، حيــث جــاء بالفصــل 24 "تحمــي الدولــة الحيــاة الخاصــة، 

وحرمة المسكن، وسرية المراسالت واالتصاالت والمعطيات الشخصية"

تعتمد أغلب الدول في قوانينها على تصنيف المعطيات الشخصية إلى صنفين وهما: 

معطيــات شــخصية "عاديــة": مثــل االســم أو الصــورة أو الصــوت أو الرقــم المنجمــي لوســائل النقــل   

الخاصة أو أي معلومة من شأنها أن تمككنا من التعرف على شخص بصفة مباشرة أو غير مباشرة.،

المعطيــات  أو خاصــة  العرقــي  االنتمــاء  أو  الجنســية  الحيــاة    معطيــات شــخصية حساســة: مثــل 

المتعلقــة بالصحــة، حيــث تخــص أغلــب الــدول فــي العالــم المعطيــات الخاصــة بصحــة مواطنيهــا بقواعــد 

قانونيــة صارمــة، و ذلــك الرتباطهــا باألمــن القومــي الــذي أصبــح المواطــن التونســي يوليــه أهميــة بالغــة 

ــاع  ــة قط ــن و أهمي ــع الراه ــة الوض ــى دق ــل عل ــر دلي ــذا خي ــل ه ــا، و لع ــن كورون ــا زم ــاب و حديث ــن اإلره زم

الصحة العمومية. 

ــف،  ــد جني ــة بع ــا الثاني ــي دورته ــات ف ــع المعلوم ــة لمجتم ــة العالمي ــنة 2005 القم ــي س ــس ف ــت تون  احتضن

وكانــت آنــذاك التعدديــة السياســية فــي البــالد والحريــات بصفــة عامــة نشــاهدها فقــط فــي نشــرات أخبــار 

النظام.

ــراح  ــالق س ــية إط ــلطات التونس ــن الس ــة م ــات الحقوقي ــن المنظم ــدد م ــب ع ــاس، طال ــذا األس ــى ه  وعل

ــر  ــر آنــذاك مــن أكب مســاجين الــرأي حتــى تحظــى تونــس بشــرف تنظيــم هــذا الحــدث العالمــي، والــذي يعتب

التظاهرات التي تشهدها تونس.

المعطيــات  بحمايــة  خــاص  قانــون  تســن  أن  التونســية  الجمهوريــة  مــن  دول  عــدة  كذلــك  وطلبــت 

الشــخصية، حيــث ليــس مــن المعقــول أن تنظــم دولــة مثــل هــذا الحــدث دون توفــر الشــروط األساســية 

الحتضانه كافتقارها لقوانين تنظم مجال المعلوماتية.

أّي إطار قانوني
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جاء الرد من النظام التونســي آنذاك بســرعة، حيث تم إصدار القانون األساســي عدد 63 لســنة 2004 المؤرخ 

فــي 27 جويليــة 2004 المتعلــق بحمايــة المعطيــات الشــخصية علمــا وأن دول أخــرى مثــل ألمانيــا ســنت 

قوانينهــا فــي هــذا المجــال منذ ســنة 1977 وكذلك فرنســا ســنة 1978، وكان ذلك لتجنب تكرار مــرارة التجارب 

ــرب  ــن الح ــم زم ــك إعدامه ــد ذل ــم بع ــجالت ليت ــي س ــاء ف ــب األبري ــف وتعّق ــي تصني ــة ف ــابقة والمتمثل الس

العالمية الثانية.

واصلــت الــدول المتقدمــة العمــل الفعلــي علــى دعــم التكنولوجيــا فــي حيــن مكــث المشــرع التونســي مكانــه 

منــذ ســنة 2004، وخيــر دليــل على ذلك أن المواطن التونســي وليومنا هذا يجهل أبســط حقوقــه الرقمية أو 

المتعلقــة بالحيــاة الخاصــة بصفــة عامــة. هــذا بالرغــم مــن مرور 16 ســنة منــذ صدور القانــون المتعلــق بحماية 

المعطيــات الشــخصية وبالرغــم مــن تزايــد العــدد الهائــل مــن التونســيين المرتبطيــن بشــبكة إنترنــت 

ــغ  ــذي بل ــد ال ــن بع ــة ع ــدارس االبتدائي ــجيل بالم ــل التس ــم مث ــة له ــات المتاح ــتعمال الخدم ــم الس وولوجه

90 بالمائة سنة 2019.

ــانة"  ــة، إال أن "الترس ــيادة الوطنّي ــن الس ــزءا م ــي 2020 ج ــت ف ــي أصبح ــة والت ــيادة الرقمّي ــة الس ــم أهمي رغ

تجاهلــه  وواصلــت  المجتمــع  لــه  يطمــح  الــذي  التكنولوجــي  التطــور  تســاير  لــم  التونســية  التشــريعية 

ومعادتهــا للحريــات واالنتقــال الرقمي مثل اإلبقاء على قانون 2004 الذي يكتســي ولليــوم طابعا زجريا خاصا 

بالمواطنين مستثنيا الدولة في أغلب األحيان.

لقانون األساسي عدد 63 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية 
https://bws.la/CyGo5xe

https://bws.la/pyGpqNA

https://bws.la/nyGphXh

 مقال بصحيفة لوموند بتاريخ 21 مارس 1974
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نجنــي اليــوم فــي تونــس ثمــار ســنوات مــن التأخــر الرقمــي، والــذي إن كان فــي وقــت ســابق يقتصــر علــى 

حرمــان المواطنيــن والمواطنــات مــن التمتــع بخدمــات إداريــة ســريعة ونجاعــة عــن بعــد، إلــى المســاهمة 

فــي انتشــار الوبــاء مــن خــالل افتقارنــا ســنة 2020 لقاعــدة بيانــات دقيقــة تمكننــا مــن التعــرف علــى 

إلــى تجمــع العديــد مــن األشــخاص دون احتــرام شــروط  مســتحقي اإلعانــات االجتماعيــة والــذي أدى 

السالمة قصد الحصول على إعانات ذات صبغة معاشية.

أدى تجاهــل الدولــة التونســية ومعاداتهــا لالنتقــال الرقمــي طيلــة ســنين لتزايــد هجــرة المهندســين 

التونسيين في مجال اإلعالمية نحو الدول التي تتكلم لغتهم.

أصبحــت تونــس زمــن كورونــا شــأنها شــأن ســائر الــدول تطلــب مــن مواطنيهــا البقــاء فــي بيوتهــم 

ــات  ــتعمال الحكوم ــم اس ــرض. ورغ ــذا الغ ــة له ــائل المخول ــتعمال الوس ــد باس ــن بع ــم ع ــاء حاجياته وقض

المتعاقبــة لمصطلــح الّرقمنــة وتبّنيهــا للمســألة فــي خطابهــا الّسياســي، إّال ان االنتقــال الرقمــي الفعلــي 

لــم يلمســه المواطــن علــى ارض الواقــع وبقــي حبــرا علــى ورق فــي ظــّل اســتعمال أليــات تقليدّيــة تتمّثــل 

ــر الهاتــف القــار أو الفاكــس. وظهــرت مؤخــرا خدمــات أخــرى عــن بعــد مثــل إســتخالص  فــي االتصــال عب

بعض الفواتير أو إستخراج بعض الوثائق المتعلقة بالحالة المدنية.

فــي مقابــل ذلــك كشــفت األزمــة الصحّيــة عــن قــدرة البــالد علــى مواكبــة الّثــورة الرقمّيــة، وفتحــت المجــال 

أمــام آليــات عمــل وحوكمــة جديــدة باســتعمال تطبيقــات عالمّيــة غايتهــا تقريــب المســافات، كمــا فتحــت 

المجــال للمبدعيــن مــن خــالل تطويــر تطبيقــات جديــدة تعتمــد علــى المعطيــات الشــخصّية لمجابهــة الوبــاء 

ولتسهيل التواصل دون الحاجة إلى الحضور الفعلي في مقّرات العمل.

ــى  ــا أو حت ــروس كورون ــد في ــع ض ــاح ناج ــاد لق ــد ايج ــدول قص ــن ال ــابق بي ــي لتس ــي العالم ــع الصح أدى الوض

لمجــّرد الســيطرة عليــه فــي أســرع وقــت ممكــن، ممــا أصبــح يشــّكل خطــرا علــى الحقــوق والحريــات حتــى 

فــي أعتــى الديمقراطيــات، فالســيطرة الســريعة علــى الوبــاء تعنــي التعافــي الســريع لالقتصــاد، ممــا يشــكل 

فرصة لبناء عالقات وتحالفات إستراتيجية جديدة تحت غطاء المساعدات الطبية او المالية.

وفي هذا الســياق أصدر مجلس حقوق اإلنســان باألمم المتحدة بيان بتاريخ 16 مارس 2020 داعيا فيه الدول 

ــا المســتجّد،  ــي تّتخذهــا فــي التصــّدي لتفشــي فيــروس كورون ــة الت ــر األمني إلــى تجنــب المبالغــة فــي التدابي

كالتعــرض للمدافعيــن عــن حقــوق اإلنســان والمــّس مــن الحريــات تحــت غطــاء الصحــة العامــة والخطــر 

ــي  ــر مســمى بالــدول الت ــى أجــل غي ــى التقليــص مــن اإلجــراءات االســتثنائية وعــدم تواصلهــا إل الداهــم، وإل

أصبحت في مرحلة متقدمة من السيطرة على الوباء والرجوع إلى الحياة العادية.

االنتقال الّرقمي بين الموجود والمنشود
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كمــا أكــدت لجنــة اليونســكو الدوليــة ألخالقيــات البيولوجيــا ولجنــة اليونســكو العالميــة ألخالقيــات المعــارف 

العلمية والتكنولوجية بتاريخ 6 أبريل 2020 في بيان بشأن وباء كوفيد19- "االعتبارات األخالقية من وجهة نظر 

عالميــة" حيــث ورد بالنقطــة التاســعة بالبيــان:"9 يمكــن للتكنولوجيــات الرقميــة مــن قبيــل الهواتــف النقالــة 

ــح، إذ  ــع الجوائ ــل م ــي التعام ــا ف ــؤدي دورا محوري ــي أن ت ــذكاء االصطناع ــي وال ــل االجتماع ــائل التواص ووس

يمكــن االســتعانة بهــا لرصــد انتشــار المــرض وســلوك األفــراد والتنبــؤ بهمــا والتأثيــر فيهمــا. ولذلــك مــن 

ــتعمال  ــة باس ــية المرتبط ــة والسياس ــة واالجتماعي ــائل األخالقي ــة المس ــى معالج ــرص عل ــدا الح ــم ج المه

هــذه التكنولوجيــات بصــورة مناســبة. وينبغــي احتــرام حقــوق اإلنســان دائمــا وتحقيــق التــوازن الدقيــق بيــن 

قيم الخصوصية من جهة وقيم السالمة واألمن من جهة ثانية".

بتطــور الوضــع الوبائــي منــذ مــارس 2020، انتقلــت تونــس مــن مرحلــة الحاجــة الملّحــة للرقمنــة إلــى مرحلــة 

تفــادي الخطــر الداهــم. أي مــن الفعــل إلــى رّدة الفعــل، حيــث أصبــح اســتعمال التقنيــات الحديثــة لمقاومــة 

الوبــاء فــي هــذا الوضــع بالــذات أمــر حتمــي وهــذا مــا أوجــب علــى الهيئــة الوطنيــة لحمايــة المعطيــات 

الشخصية لعب الّدور الذي أوكلها لها القانون.

 أســند الفصل 76 من القانون األساســي عدد 63، الصادر بتاريخ 27 جويلية 2004 المتعلق بحماية المعطيات 

الشــخصية للهيئــة مهّمــة تحديــد الضمانــات الضروريــة والتدابيــر المالئمــة لحمايــة المعطيــات الشــخصية. 

كمــا نــّص الفصــل األول مــن نفــس القانــون أنــه "لــكل شــخص الحــق فــي حمايــة المعطيــات الشــخصية  

المتعلقــة بحياتــه الخاصــة باعتبارهــا مــن الحقــوق األساســية المضمونــة بالدســتور. وال يمكــن أن تقــع 

معالجتها إال في إطار الشفافية واألمانة واحترام كرامة اإلنسان ووفقا لمقتضيات هذا القانون". 

مقال لفرانس 24 حول تطبيقات تونسّية في زمن الكورونا

بيان مجلس حقوق اإلنسان باألمم المتحدة بتاريخ 16 مارس 2020

7

https://bws.la/QyGpCwU

https://bws.la/uyGpTql

https://bws.la/myGpBkx

8

10 بيان بشأن وباء كوفيد19- "االعتبارات األخالقية من وجهة نظر عالمية"

Le Covid-19, «une crise des droits humains»
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احتــرام  بالصحــة دون  المتعلقــة  المعطيــات الشــخصية  التعســف فــي تجميــع ومعالجــة  وعليــه، فــإن 

الشــروط القانونيــة مجانــب للصــواب وخرقــا للدســتور مــن خــالل ضــرب مبــدأ التناســب المنصــوص عليــه 

صلب الفصل 49.

أصــدرت الهيئــة الوطنية لحماية المعطيات الشــخصية في 27 مــارس 2020 جملة من التوصيات تطالب من 

خاللهــا جميــع المتداخليــن فــي مقاومــة الوبــاء بمــا فــي ذلــك القطــاع العــام والخــاص، إلــى مســاندة 

مجهــودات الدولــة لتجــاوز هــذه الجائحــة مــع احتــرام خصوصيــة الفتــرة الراهنــة والقبــول ببعــض اإلجــراءات 

االســتثنائية.   حيــث جــاء علــى لســان الهيئــة "ويجــب أن يحصــل الوعــي للجميــع بأنــه إذا بــدت التدابيــر المتخــذة 

مــن الســلطة العموميــة مفرطــة مــن وجهــة نظــر األفــراد، فمــن األرجــح أن ذلــك هــو الحــال، ولئــن توفــرت 

ــا  ــوع إليه ــخصية والرج ــات الش ــة المعطي ــة لحماي ــة الوطني ــريك الهيئ ــم تش ــا." ورغ ــررة التخاذه ــباب مب أس

ــدي  ــا التص ــول له ــي ال يخ ــون الحال ــا. إال أن القان ــب اختصاصه ــل صل ــي تدخ ــائل الت ــي المس ــا ف ــداء رأيه إلب

ــي  ــا بتلق ــة قانون ــا مكلف ــواء بمأنه ــد الس ــى ح ــام عل ــاص أو الع ــاع الخ ــي القط ــاوزات ف ــة للتج ــة ناجع بطريق

الشــكايات وإحالتهــا علــى القضــاء، باإلضافــة إلــى حــاالت الشــغور التــي تعانــي منهــا صلــب مجلــس الهيئــة 

ومحدوديــة المــوارد الماليــة والبشــرية المتوفــرة لديهــا. ليقتصــر عملهــا فــي الفتــرة الحاليــة علــى إبــداء الــرأي 

وتقديم االستشارات وإصدار أهّم التوصيات في شأنها.

ــا  ــرية، وكم ــد األرواح البش ــذ عدي ــن أن ينق ــن يمك ــع الراه ــي الوض ــة ف ــادل المعلوم ــال وتب ــرعة إيص أن س

ذكرنــا أعــاله، أشــارت المنظمــات الدوليــة علــى أن اإلجــراءات المتخــذة والتــي تحــد مــن حريــة األفــراد ال يمكــن 

أن تتواصــل بعــد الجائحــة. إذ ال يجــب أن يحجــب الحــق فــي الصحــة الحقــوق األخــرى مثــل الحــق فــي العمــل 

والحــق فــي الولــوج للقضــاء وحريــة التعبيــر علــى حــد الســواء. حيــث لــم يميــز الدســتور وال المعاهــدات 

الدوليــة فــي بنودهــا بيــن الحقــوق ولــم تــأت بتصنيــف تفاضلــي بشــأنها ، وال يجــب بــأي شــكل مــن األشــكال 

أن يخّير األشخاص بين حقهم في الحياة وحقهم في الخصوصية.

المعطيــات  الجائحــة وخاصــة منهــا  المواطــن نفســه مجبــرا علــى تقديــم معطياتــه زمــن  يجــد  ولئــن 

ــيان،  ــي الّنس ــن ف ــّق كّل مواط ــا لح ــخ تطبيق ــو الفس ــا ه ــا مبدئي ــإن مآله ــة، ف ــة بالصح ــة المتعلق الحساس

حيــث جــاء فــي القــرار عــدد 4 بتاريــخ 5 ســبتمبر 2018 فــي معالجــة المعطيــات الشــخصية المتعلقــة بالصحــة 

فــي فصلــه الثالــث أن: "حــق الشــخص المعني بالمعالجة في فســخ معطياته الشــخصية أو إخفاء هويته 

في الصور وحسب اآلجال التي يحددها القانون". 

تنبيه: حق، قد يخفي آخر!
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ويكــون ذلــك بعــد إعــالن الجمهوريــة التونســية انتهــاء "الحــرب" علــى هــذا الوبــاء، وبالتالــي انتهــاء الغايــة التــي 

تــم مــن أجلهــا تجميــع المعطيــات. إال أنــه مــن الممكــن وبعــد إتبــاع اإلجــراءات القانونيــة والتقنيــة االزمــة أن 

تســمح الهيئــة الوطنيــة لحمايــة المعطيــات الشــخصية باســتمرار معالجــة تلــك المعطيــات إذا توفــرت 

أســباب مــن شــأنها أن تســاعد الدولــة التونســية علــى حســن التصــرف فــي األزمــات القادمــة أو لدعــم البحــث 

العلمي. 

لكــن إدراج معطيــات حساســة بمنصــات أجنبيــة أو اســتعمال تطبيقــات ال يتــم إيــواء محتواهــا علــى التــراب 

التونسي يعتبر أوال جريمة يعاقب عليها القانون التونسي وانتهاكا للسيادة الرقمية الوطنية.

لهــذا يجــب أن تحتــرم جميــع الجهــات المتداخلــة فــي مجابهــة وبــاء كورونــا القوانيــن الجــاري بهــا العمــل وأن 

تشــدد الرقابــة علــى مــن ينشــرون معطيــات حساســة علــى منصــات أجنبيــة، حيــث ال يمكــن بعــد ذلــك 

التحكــم فــي المعطيــات المدرجــة بهــا أو نقلهــا أو إصالحهــا أو إتالفهــا أو حتــى االســتفادة منهــا. خاصــة وأن 

أغلــب المنصــات ومحــّركات البحــث ووســائل التواصــل االجتماعــي هــي شــركات محدثــة تحــت قوانيــن دول 

أجنبيــة، والتــي بالرغــم مــن التطــور التكنولوجــي الــذي بلغتــه فإنهــا تفتقــر ألبســط متطلبــات حمايــة حقــوق 

األفراد وخصوصيتهم، ونخص بالذكر في هذا السياق الواليات المتحدة األمريكية. 

وهــذا مــا جــاء فــي القــرار الصادر عــن هيئة حمايــة المعطيات الشــخصية عــــدد 3 بتاريــخ 5 ســبتمبر 2018 والذي 

المعطيــات  بحمايــة  المتعلــق  المجــال  فــي  ومالئمــة  كافيــة  حمايــة  توفــر  التــي  الــدول  بتحديــد  يتعلــق 

الشــخصية، حيــث لــم يتــّم ذكــر الواليــات المّتحــدة األمريكيــة ضمــن الــدول التــي توفــر حمايــة كافيــة فــي هــذا 

المجال.

وبالتالــي فــإن الحــل الوحيــد يتمثــل فــي إحــداث منصــات وطنيــة تكــون تحــت اإلشــراف المباشــر للدولــة 

التونســية اّلتــي تكــون مطالبــة فــي نفــس الســياق بتأميــن جميــع المعطيــات المدرجــة بهــا وإعــالم العمــوم 

بحقوقهــم كالحــق فــي االطــالع علــى معطياتهــم المســجلة والحــق فــي تحيينهــا واالعتــراض عليهــا إن كانــت 

هنــاك معلومــات خاطئــة وأال تتجــاوز معالجــة المعطيــات مــا تــم التصريــح بــه مســبقا عنــد أخذهــا والحــق فــي 

النسيان بعد مدة زمنية معقولة.

https://bws.la/jyGpNKK
توصيات الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية بشأن حماية المعطيات الشخصية خالل فترة وباء الكوفيد 19
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نوصي العموم في هذه الفترة الزمنية الحساسة التي نمر بها إلى: 

التثبــت قبــل إدراج أي معطيــات شــخصية وخاصــة تلــك المتعلقــة بالصحــة فــي أي منصــة أو تطبيــق لــم 

يصدر عن الجهات الرسمية. 

وإن كان مــن المعتــاد فــي وقــت األزمــات أن نشــهد العديــد مــن المبــادرات التطوعيــة مــن خــالل تقديــم 

آليات أو منصات تجّمع معطيات حساسة قصد مساعدة الدولة في مجابهة الوباء إال أنها يجب أن:

تخضع لترخيص مسبق من الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية

ــة  ــون وخاص ــا للقان ــن احترامه ــة وحس ــة الالزم ــروط الفني ــاع الش ــالمتها وإتب ــن س ــت م ــد التثب ــك بع وذل

قدرتها على تأمين المعطيات المدرجة بها وعدم فقدنها أو سرقتها أو إتالفها من الغير.

يجــب اســتعمال اآلليــات المصــادق عليهــا مــن الجهــات المخــول لهــا ذلــك والتــي يتــم الترويــج لهــا عبــر 

وســائل اإلعــالم الرســمية أو عبــر صفحــات التواصــل االجتماعــي لــوزارة الصحــة أو المتداخليــن فــي هــذا 

الشأن.

كمــا يجــب أن تكثــف الهيئــة الوطنيــة لحمايــة المعطيــات الشــخصية مــن تدخلهــا عبــر وســائل اإلعــالم 

لتحســيس األفــراد خاصــة فــي هــذا الوضــع الحســاس علــى احتــرام القانــون ســواء القطــاع الخــاص أو 

العام، وأن تذّكر األفراد بحقوقهم (المذكورة أعاله)

إن اســتعمال التقنيــات الحديثــة فــي العمــل عــن بعــد لــن يكــون االســتثناء بعــد جائحــة كورونــا، حيــث فــي 

ــب  ــي يج ــددا، وبالتال ــروس مج ــي الفي ــن تفش ــذر م ــام الح ــى تم ــدول عل ــى ال ــع، تبق ــح ناج ــاب تلقي ــل غي ظ

مسايرة التطور الواقع على حياة اإلنسان والذي من األرجح أن يستمر لما بعد الجائحة، ولذلك:

هــذه  صلــب  المباشــرين  للتقنييــن  أكبــر  مكانــة  والخاصــة  العموميــة  الشــركات  تعطــي  أن  يجــب 

المؤسسات

تطوير البرمجيات المستعملة والبنية التحتية الرقمية.

كمــا يجــب ســن ميثــاق يأخــذ بعيــن االعتبــار حقــوق األفــراد وحســن ســير العمــل والتذكيــر المتواصــل 

بعدم نشر معطياتنا باستهتار وال مباالت وإلى مزيد تأمين شبكات االتصال.

أهم التوصيات



وحيــث ال تخلــو تونــس مــن كفــاءات فــي هــذا المجــال، ممــا مــن شــأنه أن يســاعد علــى خلــق مواطــن شــغل 

ــا التنافســية فــي مجــال المعلوماتيــة خاصــة وأن هــذه الفتــرة شــهدت العديــد مــن  وعلــى تحســين قدرتن

ــان  ــة بي ــالمة المعلوماتي ــة للس ــة الوطني ــدرت الوكال ــث أص ــل. حي ــة والتحي ــة كالقرصن ــات اإللكتروني الهجم

بالمنصــات  معلومــات  أي  إدراج  قبــل  والتثبــت  الحــذر  علــى  المواطنيــن  خاللــه  مــن  تحــث  للعمــوم 

والتطبيقات المتاحة على إنترنت.

إن التأخــر التكنولوجــي فــي تونــس وإن كان فــي ظاهــره مــن الصعــب تداركــه، إال أنــه فــي حــدود بضــع أشــهر 

ثبــت عكــس ذلــك. هــذا يحيلنــا إلــى اإليمــان بطاقاتنــا البشــرية وتشــريك الشــباب حتــى فــي أعتــى األزمــات 

والــذي برهــن عــن حســن نيتــه فــي تقديــم المســاعدة والتقــدم بالبــالد وحفــض األرواح البشــرية، دون أن 

ــي  ــة الت ــارب المقارن ــن التج ــدروس م ــذ ال ــان وأخ ــوق اإلنس ــة لحق ــادئ العام ــون والمب ــد بالقان ــى التقي ننس

تغلبــت علــى هــذه الجائحــة فــي وقــت قياســي دون التنكيــل بحقــوق األفــراد. وعــدم االنســياق وراء الحلــول 

الســهلة والمكلفــة كالمراقبــة الشــاملة للمجتمــع وخــرق القواعــد القانونيــة أو اختــزال اإلجــراءات والتســامح 

مع الفساد تحت غطاء "الحرب على الوباء".

https://bws.la/XyGp2pU
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