
 
 

 

 دلیل إرشادات التطبیق لمبادئ حریة التعبیر والخصوصیة
 

 1. الغرض من هذه الوثیقة
 2. اتخاذ القرارات في الشركات بشكل مسؤول

 3. حریة التعبیر والخصوصیة
 4. التعاون بین الجهات المعنیة المتعددة

 5. الحوكمة والمحاسبة والشفافیة
 

 ملحق أ: تعریفات
 

 1. الغرض من هذه الوثیقة
 
واالتصاالت المعلومات تقنیة لقطاع واإلرشاد التوجیه ("المبادئ") والخصوصیة التعبیر حریة مبادئ تقدم 1-1             

 والجهات المعنیة فیه لحمایة وتعزیز التمتع بهذه الحقوق عالمیًا.
 

و1-2 المشاركة، الشركات قبل من المبادئ هذه تطبیق كیفیة حول التفاصیل من المزید هذه التنفیذ إرشادات                   توفر
 تهدف هذه الوثیقة إلى:

 
مع(1) تحسینها مع المبادئ، نفذت قد أنها توضح أن للشركة یمكن خاللها من التي اإلجراءات من عدد                   توصیف

 الوقت.
 

 (2) توفیر اإلرشادات والتوجیهات للشركات بشأن كیفیة تنفیذ المبادئ.
 

المحاسبة عمل إطار في موضح هو وكما الماثلة. التطبیق إرشادات باستخدام المبادئ المشاركة الشركات تطبق 1-3                
من عامین كل المبادئ هذه تطبیق في حققته الذي التقدم حسب مشاركة شركة كل تقییم سیتم المرفق، والتعلم                    والسیاسة
في مخلصة جهوًدا تبذل الشركة كانت إذا ما العالمیة الشبكة مبادرة إدارة مجلس ویقرر مستقلة. تقییم جهات                   جانب

 تطبیق مبادئ مبادرة الشبكة العالمیة أم ال، مع تحسین ذلك مع الوقت.
 

نمو مع وذلك العالمیة، الشبكة مبادرة إدارة مجلس جانب من وتقییمها هذه التطبیق إرشادات فعالیة مراجعة ستم 1-4                  
 خبرات مبادرة الشبكة العالمیة في تطبیق المبادئ، وستتضمن عملیة المراجعة ما یلي:

 
  (1) حذف أو مراجعة أو إضافة إرشادات معینة كما هو مناسب.
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أو لصعوبات تخصیصها یمكن والتي التطبیق إرشادات من معینة أقسام تطویر االعتبار بعین األخذ (2)               
 مشكالت معینة تتعلق بأجزاء مختلفة من قطاع تقنیة المعلومات واالتصاالت.

 

 2. اتخاذ القرارات في الشركات بشكل مسؤول
 

 الحوكمة والرقابة والقیادة
 

بحقوق المتعلقة الشركة ممارسات على اإلستراتیجیة الرقابة عن مسئوًال المشاركة الشركة إدارة مجلس یكون 2-1               
  اإلنسان، بما في ذلك احترام جمیع أنشطة الشركة وعملیاتها التي تؤثر على حریة التعبیر

 والخصوصیة.
 

اإلدارة مجلس أعضاء من فرعیة مجموعة أو اإلدارة لمجلس تابعة دائمة لجنة تقوم أن یجوز للتطبیق :                  إرشادات
  بمساعدة كامل مجلس اإلدارة باالضطالع بمسئولیاته في اإلشراف اإلستراتیجي.

 
"المجلس یشمل اإلدارة مجلس تعریف فإن طبقتین، من مكون إدارة مجلس هیكل إلى الشركات تخضع حینما 2-2                 

 التنفیذي"، وُیسمى في هذه الحالة "المجلس اإلداري".
تطبیق بها یتم التي الكیفیة ذلك في بما اإلنسان، حقوق بشأن المنتظمة اإلدارة تقاریر ویقیِّم اإلدارة مجلس                   یستقبل

  االلتزامات المنصوص علیها في المبادئ.
 

إلى والخصوصیة التعبیر حریة مخاطر مع التعامل بشأن مسئولیاته یسند أن اإلدارة لمجلس یجوز التطبیق:                 إرشادات
 اإلدارة من المستویات العلیا الذین لدیهم سلطات مناسبة داخل الشركة.

 
 3-2 یقوم مجلس اإلدارة بما یلي:

 
إلدارة(1) للشركة الشامل النهج مع تتوافق بصورة والخصوصیة التعبیر بحریة المتعلقة المخاطر              مراجعة

 المخاطر.
 

ذلك في بما األشخاص، تواجه التي المخاطر إلى والخصوصیة التعبیر حریة مخاطر تشیر للتطبیق:                إرشادات
 األشخاص الموجودون في المجموعات أو الجماعات غیر المحددة، في هذا المستند.

 
من وغیرهم الموظفون ذلك في بما الشركة، موظفي وحریة سالمة مع تتوافق بصورة للمبادئ الشركة تنفیذ (2)                 

 األشخاص الذین یعملون لدى الشركة المشاركة.
 

 (3) المشاركة في التدریبات المناسبة حول المخاطر المتعلقة بحریة التعبیر والخصوصیة.
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تأخذ أن صلة، وذا مغزى ذا اًلتدریب یكون أن ضمان أجل من المشاركة، الشركات على ینبغي للتطبیق:                   إرشادات
موظفي من التدریب یتلقون من و/أو اإلدارة مجلس أعضاء ومسئولیات دور التدریب وتنفیذ تصمیم عند اعتبارها                  في

 اإلدارة العلیا.
 

التعبیر حریة على تؤثر التي المشكالت أو المسائل تصعید یجب ومتى كیف بشأن واضحة إرشادات وضع (4)                 
 والخصوصیة إلى مستویات أعلى بالشركة.

 

بحریة المتعلقة الواجبة العنایة عملیات من وغیرها اإلنسان حقوق على األثر وتقییم المخاطر               إدارة
 التعبیر والخصوصیة

 
الدولیة للمعاییر ومراعاًة اإلنسان، وحقوق التجاریة باألعمال المتعلقة التوجیهیة المتحدة األمم لمبادئ وفًقا 2-4              
وتقییم ومنع تحدید أجل من اإلنسان حقوق بشأن الواجبة العنایة تبذل أن المشاركة الشركات على اإلنسان،                  لحقوق
فیها تتسبب والتي والخصوصیة التعبیر حریة حقوق لها تتعرض قد التي المخاطر حدة من والتخفیف أسباب                  ومعرفة
اإلنسان لحقوق والمحتملة الفعلیة التأثیرات تقییم العملیة هذه وتشمل وعملیاتها. وأنشطتها وخدماتها الشركة               منتجات
في مبین هو كما اآلثار هذه مع التعامل بكیفیة واإلبالغ االستجابة، وتعقب علیها، والعمل النتائج ودمج األفراد،                   على
والمحتملة، الفعلیة اإلنسان حقوق تأثیرات تقییم عند الشركات، على وینبغي التطبیق. إرشادات دلیل من الثاني                 القسم
اإلنسان حقوق ومجموعات المعنیة البالد داخل من أصوات بینها من المصادر، من متنوعة مجموعة على تعتمد                  أن
المحلیة والممارسات القوانین كانت إذا ما تقیِّم أن الشركات على ینبغي كما الدولیة. والمنظمات الحكومیة                 والجهات

 ذات الصلة موافقة لمتطلبات سیادة القانون ولألعراف الدولیة واإلقلیمیة المتعلقة بحقوق اإلنسان أم ال.
 

أن إدراك مع مستمرة، الواجبة العنایة إجراءات من وغیرها اإلنسان حقوق على األثر تقییمات تكون أن ینبغي 2-5                  
الشركة وتشغیل عملیات بیئة لتطور نظًرا الوقت مع تتغیر قد والخصوصیة التعبیر بحریة المتعلقة المسائل                 طبیعة

 وكذلك تغیر نطاق حقوق اإلنسان في كل نظام قانوني.
 

حریة فیها تتعرض قد ظروًفا توضح أعاله 4-2 القسم في المبینة اإلنسان لحقوق الواجبة العنایة كانت إذا 2-6                  
الحقوق على األثر تقییمات بتوظیف المشاركة الشركات تقوم تعزیزها، یتم أو الخطر إلى والخصوصیة                التعبیر
عملیة فیها كشفت مواقف یلي وفیما مناسًبا. ذلك یكون حسبما المخاطر من للحد فعالة إستراتیجیات ووضع                  اإلنسان

 العنایة الواجبة عن الحاجة إلجراء تقییمات األثر على حقوق اإلنسان:
 

تقیید(1) أو المستخدم بیانات على للحصول الحكومیة للمطالب لالستجابة الداخلیة اإلجراءات وتنقیح              مراجعة
 المحتوى في األسواق القائمة.

 
بشكل(2) محمیة والخصوصیة التعبیر حریة فیها تكون ال التي األسواق وخصوصًا جدیدة أسواق في                الدخول

 جید.
 
 مغادرة األسواق، وبخاصة األسواق التي ال تكون فیها حریة التعبیر والخصوصیة محمیة بشكل جید.(3)
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التي(4) األخرى واألطراف والموردین واالستثمارات محتملین، شركاء ونشاطات وإجراءات سیاسات            مراجعة
 لها عالقة بحمایة حریة التعبیر والخصوصیة كجزء من عملیة الحذر والوعي القانوني للشركة.

 
 تصمیم وإدخال تقنیات ومنتجات وخدمات جدیدة واستخدامها.(5)

 
 االستحواذ على شركات أخرى أو تكوین شراكة تشغیلیة (على سبیل المثال، مشروعات مشتركة)(6)

 
عالقة أو جدید نشاط أي تطور عن اإلبالغ أجل من مبكًرا اإلنسان حقوق على األثر تقییمات إجراء ینبغي 2-7                   
ولكن التقییمات، هذه من الغرض بحسب والحجم التفصیل حیث من مستویات عدة على التقییمات هذه وتجرى                  جدیدة.

 یتوجب على الشركات المشاركة:
 

التجاریین(1) والشركاء باألسواق یتعلق فیما اإلنسان حقوق على األثر تقییمات الستخدام األولویة              إعطاء
والخصوصیة التعبیر حریة على خطر أكبر تمثل التي (المنتجات/الخدمات) والتقنیات العالقات من              وغیرها

 أو حیثما تتواجد أكبر إمكانیة لتعزیز حقوق اإلنسان.
 

المعنیة(2) الجغرافیة المنطقة داخل من أصوات المثال سبیل على ذلك في بما متعددة، موارد من                 االستفادة
هذه من كجزء تطویرها تم التي والمواد الدولیة والمنظمات الحكومیة والهیئات اإلنسان حقوق               ومجموعات

 العملیة التي تدخل فیها جهات معنیة متعددة.
 

مشروعات(3) في الدخول قبل وذلك بالعملیات، تحكم وجود عدم وتأثیرات اإلنسان حقوق مخاطر               مراجعة
 مشتركة أو الخروج منها.

 
معها(4) توافقها مدى وتقییم سوق كل في الصلة ذات القانونیة والممارسات واألنظمة المحلیة القوانین                مراجعة

اإلعالن من و12 19 المادتان وبخاصة واإلقلیمیة، الدولیة اإلنسان حقوق وأعراف القانون سیادة               متطلبات
 العالمي لحقوق اإلنسان والمادتان 19 و17 من المعاهدة الدولیة للحقوق المدنیة والسیاسیة.

 
األفریقي المیثاق تضمنها التي األعراف إلى اإلقلیمیة" اإلنسان حقوق "أعراف مصطلح یشیر التطبیق:               إرشادات
والحریات اإلنسان حقوق لحمایة األوروبیة واالتفاقیة اإلنسان لحقوق األمریكیة واالتفاقیة والشعوب اإلنسان              لحقوق
وینبغي المختلفة، اإلنسان حقوق صكوك توفرها التي الحمایة بین وفجوات تعارض هناك یكون قد إنه حیث                  األساسیة.

 أن یكون من حق الفرد الحصول على أقصى حمایة توفرها أحكام القانون المعمول به.
 

 توظیف التعلم من الحاالت الواقعیة واألمور التي وقعت قبل ذلك.(5)
 

القوانین(6) في ملموسة تغییرات حدوث عند مثال الوقت، مرور مع اإلنسان حقوق على األثر تقییمات                 تحدیث
 واللوائح أو األسواق أو المنتجات أو التقنیات أو الخدمات.

 
من(7) والحد اإلنسان حقوق على المحتملة السلبیة التأثیرات لتجنب مستمر بشكل المناسبة اإلجراءات               اتخاذ

السلبیة التأثیرات منع أجل من المشاركة، الشركات على ینبغي المثال، سبیل على معها. والتعامل                مخاطرها
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العملیات في اإلنسان حقوق على األثر تقییمات نتائج تدمج أن مخاطرها، من والحد اإلنسان حقوق                 على
اإلجراءات ذلك في بما المخاطر، وإدارة المخاطر مراجعة أجل من للشركة األخرى              واإلجراءات

 والعملیات التي یتم تنفیذها فیما یتعلق بالدمج واالستحواذ.
 
 وضع إجراءات وآلیات داخلیة لالستفادة من نتائج تقییمات األثر في وضع سیاسة الشركة وممارساتها.(8)

 
في(9) تنظر العلیا اإلدارة أن المخاطر تقییم إطار في استشارتها تتم التي الخارجیة المعنیة للجهات                 التوضیح

 النتائج.
 

 الشركاء والموردین والموزعین
 

 8-2 ستتبع الشركات المشاركة هذه المبادئ وإرشادات التطبیق في جمیع الظروف التي تملك فیها التحكم بالعملیات.
 

التسبب أو توجیه -على مباشر غیر أو مباشر بشكل - القدرة بالعملیات" "التحكم مصطلح یعني للتطبیق :                  إرشاد
التصویت بحق تتمتع أسهم ملكیة أو عقد بموجب ذلك یكون وقد المعني، بالكیان الخاصة السیاسات أو اإلدارة                   بتوجیه

 أو بالتمثیل في مجلس اإلدارة أو أي جهة حاكمة مشابهة.
 

من المبادئ اتباع لضمان الممكنة الجهود أفضل ببذل تقوم بالعملیات التحكم المشاركة الشركات تملك ال وعندما 2-9                 
 قبل شركائها في العمل واالستثمارات والموردین والموزعین واألطراف األخرى ذات العالقة.

 
المختلفة. التعاقدیة والترتیبات العالقات بحسب سیختلف المشاركة الشركات تأثیر أن به المعترف من للتطبیق:                إرشاد
في النتائج أفضل تحقیق أجل من معقولة إجراءات حسنة بنیة الشركة تتخذ أن الجهود" "أفضل مصطلح یعني                   كما

 الظروف وتنفیذ اإلجراءات وفًقا لنتائجها المنطقیة.
 

التجاریین الشركاء على جهودها تركیز المشاركة الشركات على ینبغي الغیر، مع بالعالقات یتعلق وفیما 2-10               
یؤثر بشكل الشركة تمارسها التي التجاریة األنشطة یمارسون ممن وغیرهم والموزعین والموردین              واالستثمارات
إعطاء المشاركة الشركات على وینبغي التعبیر. وحریة الخصوصیة وحمایة احترام في الشركة دور على                مادًیا
ما أشد والخصوصیة التعبیر حریة على المخاطر تكون حیثما و/أو ممكن تأثیر أكبر فیها تملك التي للظروف                   األولویة

 تكون.
 

ینبغي فإنها منها، الحد أو العمل لعالقات السلبیة التأثیرات لمنع التأثیر إلى المشاركة الشركات تفتقر وحینما 2-11                 
 علیها تقییم الطریقة التي یمكنها بها زیادة قدرتها على التعامل مع تلك التأثیرات السلبیة على مدى الوقت.

 
بالمبادئ االلتزام بعد توقیعها یتم والتي العالقة ذات العقود جمیع في المقاربة بهذه األخذ یفترض للتطبیق:                  إرشاد

 وأیضًا في جمیع العقود ذات العالقة الموجودة مسبقًا.
 

 الدمج في عملیات العمل
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لضمان العمل بعملیات قیامها خالل خطوات واتخاذ المالئمة الداخلیة البنى بتطویر المشاركة الشركات ستقوم 2-12               
 إدخال االلتزامات المطروحة في المبادئ في تحلیالت الشركة وعملیاتها واتخاذ القرارات فیها.

 
  13-2 وسیتضمن هذا مع مرور الوقت:

 
 البنیة

بشكل(1) فیه العلیا اإلدارة مشاركة ویتضمن العلیا، اإلدارة من مسؤول یرأسه اإلنسان لحقوق فریق                تكوین
 فاعل لتصمیم وتنسیق وقیادة تطبیق المبادئ.

 
بحقوق معني مخصص فریق من یتكون فقد الشركات؛ داخل مختلفة بصور الفریق هذا تنظیم یجوز للتطبیق:                  إرشاد
للشركة االجتماعیة االستدامة/المسؤولیة مثل بالشركة، الموجودة أو الجدیدة البنى أساس على تقوم إدارة أو                اإلنسان
 وسیاستها وفرق الخصوصیة أو االمتثال وأخالقیات العمل أو الفرق (االفتراضیة أو المكونة من تخصصات مختلفة)

 
یتم(2) المستخدمین وخصوصیة التعبیر بحریة المتعلقة الحكومیة بالمطالب تتعلق التي اإلجراءات كون              ضمان

 اإلشراف والموافقة علیها من قبل عضو مناسب وذي أقدمیة كافیة في الشركة ویتم توثیقها بشكل مالئم.
 

 اإلجراءات
وتوثیق(3) والخصوصیة التعبیر حریة تحمي التي للسیاسات متسًقا تطبیقًا تضمن مكتوبة إجراءات              تأسیس

للقیام التفاصیل من كاٍف بكم معها التوافق ومدى السیاسات توثیق ینبغي السیاسات. هذه مع التوافق                 مدى
 بمراجعة داخلیة وخارجیة الحقًا.

 
اإلجراءات(4) تطبیق لضمان وذلك الجودة، ضمان عملیات في والخصوصیة التعبیر حریة مراجعة              إدراج

  الموضحة في المبادئ.
 

والخصوصیة،(5) التعبیر حریة على قیوًدا تفرض التي الحكومیة واألوامر الطلبات من بسجل              االحتفاظ
 وتفرض الحصول على معلومات شخصیة.

 
 العالج/التظلم

والخصوصیة(6) التعبیر حریة بمسائل المتعلقة التظلمات رفع من تمكینهم أجل من للمستخدمین تظلم آلیة                وضع
ممارساتها أن مشاركة شركة قررت إذا مكن. إن لها المباشر العالج أجل ومن فیها للنظر الشركة                  إلى
بنفسها تقوم، فإنها عكسیة، تأثیرات خلق في ساهمت أو تسببت قد أنها أو المبادئ هذه مع تتوافق ال                    التجاریة
عدم لمنع مغزى ذات إجراءات وضع ذلك في بما للعالج، وسیلة بتأسیس آخرین، فاعلین مع بالتعاون                  أو

 وقوع هذا التضارب أو التأثیر مرة أخرى.
 

المتحدة األمم مبادئ من 31 المبدأ في المبینة الفاعلیة لمعاییر وفًقا التظلم آلیات تصمیم یجب للتطبیق:                  إرشاد
 التوجیهیة المتعلقة باألعمال التجاریة وحقوق اإلنسان، وذلك لضمان فاعلیة آلیات التظلم.
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األخرى(7) المعنیة واألطراف للموظفین خاللها من یمكن والتي أخرى آمنة قنوات أو للتحذیر آلیات                توفیر
المرتبط العقاب من الخوف ودون الهویة جهالة على الحفاظ مع أو سري بشكل المبادئ خروقات عن                  التبلیغ

 باإلبالغ عن هذه الخروقات
 

ممارسات لمراقبة الشكاوى في محقق شخص تحدید أو تعیین شركة لكل یمكن المثال، سبیل على للتطبیق:                  إرشادات
 العمل الخاصة بالشركة والمرتبطة بحریة التعبیر والخصوصیة .

 
 الموظفون
طریق(8) عن مثًال – داخلیة قنوات خالل من الشركة بسیاسات أو بالمبادئ المعنیین الموظفین جمیع                 إبالغ

 الشبكة الداخلیة بالشركة - وتوطید التزام الشركة بالمبادئ من خالل برامج تدریب أو توجیه الموظفین.
 
التعبیر(9) لحریة لتحدیات مواجهتهم احتماًال األكثر للموظفین أكبر بشكل مفصلة تدریبات             توفیر

األطقم یتضمن قد وهذا اإلنسان. حقوق على األثر تقییمات على التدریبات هذه وترتكز               والخصوصیة،
األعمال. وتطویر والمبیعات والتسویق القانوني والمجال والتوافق الحسابات تدقیق مجاالت في             العاملة
مثل الصلة، وثیقة المناسبة الجهات من موظفین إلى أیًضا والتدریب التوجیه برامج ُتقدم أن                وینبغي

 المشاركین، والموردین، والموزعین، كلما كان ذلك ممكًنا.
 
 تطویر إجراءات تصعیدیة للموظفین الذین یسعون للحصول على إرشادات حول تطبیق المبادئ.(10)
 

 3. حریة التعبیر والخصوصیة
 

 المطالب والقوانین واللوائح الحكومیة
 

  1-3 ستقوم الشركات المشاركة بما یلي:
 

والطلبات(1) ("القیود ولوائحها وقوانینها مطالبها في ومتسقة وشفافة محددة تكون أن على الحكومات               تشجع
إلى الوصول على القیود ذلك، في بما الخصوصیة، في الحق أو التعبیر حریة على تؤثر التي                  الحكومیة")

 المحتوى أو قیود االتصال، أو المطالبات التي یتم إصدارها بشأن الخصوصیة واالتصاالت.
حریة(2) بشأن الدولیة والمعاییر للقوانین موافقة طلباتها و تفرضها التي القیود تكون أن على الحكومات                 تشجع

تطبیق لطریقة مشترك فهم إلى للوصول الحكومات مع الفاعلة المشاركة ذلك ویشمل والخصوصیة.               التعبیر
  القیود الحكومیة بصورة تتوافق مع المبادئ.

 
أو(3) االتصاالت على قیود فرض لطلبات واستجابتها الشركة تقییم كیفیة على تنص وإجراءات سیاسات                تتبنى

 االطالع على المحتویات أو اإلفصاح عن المعلومات الشخصیة.
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إعطاء(4) في الحكومات فیها تخفق التي الحاالت في الشركة استجابة كیفیة واإلجراءات السیاسات تلك                تتناول
بعین األخذ واإلجراءات السیاسات هذه وتتضمن المحلیة. القانونیة باإلجراءات التقید أو كتابیة              أوامر

 االعتبار متى یمكن االعتراض على مطالب حكومیة مثل هذه.
 

الحكومات فیها تقوم قد التي الحاالت المشاركة الشركات تتبناها التي واإلجراءات السیاسات تعالج للتطبیق:                إرشاد
 بمطالب عبر وسطاء أو أطراف أخرى لتجنب اإلجراءات القانونیة المحلیة.

 
تقوم الحكومیة، للسلطات شخصیة معلومات تقدیم أو محتوى إزالة أو االتصاالت تقیید الشركة من ُیطلب حینما 3-2                 

 الشركات المشاركة بما یلي:
 

أو(1) التعبیر حریة تقیید (واحد) إلى تسعى حینما المحلیة القانونیة اإلجراءات اتباع الحكومات من                تطلب
 (اثنان) االطالع على معلومات شخصیة.

 
التعبیر حریة على الحكومیة للقیود القانوني األساس لشرح الحكومة من واضحة خطیة مراسالت تطلب (2)               
المخول المسؤول واسم الطلب صاحبة الحكومیة الهیئة اسم متضمنًة الشخصیة، للمعلومات الحكومیة              وللطلبات

 بذلك، ومنصبه وتوقیعه.
 

عندما مثل - معینة ظروف توجد أنه المعروف من أنه مع خطیة، الحكومیة المطالب تكون أن یفضل للتطبیق:                    إرشاد
تكون أن عن عوضًا شفهیة التواصل عملیة فیها تكون - الطارئة األوضاع وفي الشفهیة بالمطالب القانون                  یسمح

 كتابیة.
 

تكون حینما الطارئة األوضاع وفي الشفهیة بالطلبات القانون یسمح حینما الطلبات، بتلك بسجالت               (3)االحتفاظ
 عملیة التواصل شفهیة ولیست كتابیة.

 
 (4) تفسر قیود وطلبات السلطات الحكومیة بشكل یقلص التأثیر السلبي على حریة التعبیر إلى أدنى حد ممكن.

 
 (5) تفسر طلبات الحكومة التي تنتهك الخصوصیة على أضیق نطاق ممكن وتنفذ وفًقا لذل.

 
 (6) تفسر صالحیات السلطات الحكومیة بشكل یقلص التأثیر السلبي على حریة التعبیر إلى أدنى حد ممكن.

مثل ممكن، نطاق أضیق في الشخصیة المعلومات على االطالع في الحكومیة السلطات صالحیات تفسر (7)               
 قصر االلتزام على المستخدمین الموجودین بذلك البلد.

 
لتعریفات وسیخضع جدًا معقد أمر هي اإلنترنت على السلطة صالحیات طبیعة أن به المعترف من للتطبیق:                  إرشاد

 وتفسیرات قانونیة متغیرة مع مرور الوقت.
 

أو القانون مع متوافقة غیر تبدو أو قانونیة وغیر الحد، عن زائدة الحكومیة الطلبات أو القیود تبدو عندما 3-3                   
على فینبغي والخصوصیة، التعبیر بحریة المتعلقة اإلنسان لحقوق الدولیة والمعاییر القوانین أو المحلیة               اإلجراءات

 الشركات المشاركة وفي الظروف واألحوال المناسبة:
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 السعى للحصول على توضیحات أو تعدیالت من المسؤولین المخولین بذلك.(1)

  
اإلنسان حقوق ومنظمات هیئات أو العالقة ذات السلطات من الحاجة، عند المساعدة، على للحصول السعي (2)                

 الدولیة أو المنظمات غیر الحكومیة.
 

  (3) االعتراض على المطالب الحكومیة في المحاكم المحلیة
 

یكون قد مما الشخصیة المعلومات من أكبر كم طلب المثال سبیل على تعني قد الحد" عن "زائدة للتطبیق:                    إرشاد
 متوقعًا بشكل منطقي استنادًا على الغرض المفروض من هذا الطلب.

 
جمیع في باالعتراض المشاركة الشركات تقوم أن به المرغوب وال العملي غیر من أنه المعروف من للتطبیق:                   إرشاد
إلى استناًدا الحكومة على فیها تعترض التي الحاالت اختیار ذلك من بدًال المشاركة للشركات ویمكن                 الحاالت.
والتكلفة القضیة وخطورة النجاح واحتمالیة التعبیر حریة على وقوعه الممكن النافع األثر مثل المعاییر من                 مجموعة

 والقدرة على تمثیل القضیة في المحكمة وإذا ما كانت القضیة جزءًا من اتجاه أكبر.
 

 جمع البیانات
 

واالحتفاظ وتخزینها الشخصیة المعلومات بجمع المرتبطة اإلنسان حقوق مخاطر بتقییم المشاركة الشركات تقوم 3-4              
من والتخفیف المخاطر هذه مع للتعامل مناسبة استراتیجیات تطویر على وتعمل فیها، تعمل التي الدول في وذلك                   بها،

 أثرها.
 

 التواصل مع المستخدمین
 

الوصول على القدرة من الحد أو االتصاالت بتقیید الحكومات تلزمها عندما بشفافیة للعمل المشاركة الشركات                 تسعى
 إلى المعلومات أو تقدیم معلومات شخصیة. ولتحقیق هذا األمر، تقوم الشركات المشاركة بما یلي:

 
المشاركة(1) الشركة تلزم والتي عام بشكل المطبقة والسیاسات القوانین عن بوضوح للمستخدمین              اإلفصاح

شخصیة معلومات تقدیم أو االتصاالت تقیید أو إلیه الوصول على القدرة من الحد أو معین محتوى                  بإزالة
 إلى السلطات الحكومیة.

 
والمطالب(2) القیود إلى لالستجابة الشركة وإجراءات سیاسات عن واضح بشكل للمستخدمین             اإلفصاح

معلومات تقدیم أو االتصاالت تقیید أو إلیه الوصول على القدرة من الحد أو معین محتوى بإزالة                  الحكومیة
 شخصیة.
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أو(3) معین محتوى إلى الوصول على القدرة حجب عند للمستخدمین حینه في وبارز واضح إشعار                 إعطاء
حكومیة. قیود بسبب المشاركة الشركة قبل من االتصاالت تقیید عند أو المشاركة الشركة قبل من                 حجبه

 وینبغي أن یتضمن اإلشعار سبب هذه األفعال وتحدید السلطة المسؤولة عن هذه األفعال.
 
وسیاسات(4) المشاركة، الشركة تجمعها التي المعلومات ماهیة عن واضحة وبلغة للمستخدمین             اإلفصاح

 وإجراءات الشركة المشاركة في الرد على المطالب الحكومیة بالحصول على معلومات شخصیة.
 
بممارسات(5) یتعلق فیما المستخدمین مع الشفافیة لدعم المتخذة لإلجراءات وفعالة مستمرة تقییمات              إجراء

 الشركة في جمع البیانات وتخزینها واالحتفاظ بها.
 

 4. التعاون بین الجهات المعنیة المتعددة
 

 االنخراط في السیاسة العامة
 

الحكومات بتشجیع ذلك، غیر أو الدولیة الشبكة مبادرة خالل من جماعي، أو فردي بشكل المشاركون، سیقوم 4-1                 
 والمؤسسات الدولیة على تبني سیاسات وممارسات وأفعال تتسق مع المبادئ وتعززها

 
 2-4 سیقوم المشاركون بما یلي:

 
والضرورة(1) المشروعیة ومبادئ والشفافیة القانون حكم تعزیز في الحكومیین المسؤولین مع             االشتراك

 والتناسب، وكذلك إصالح القوانین والسیاسات والممارسات التي تنتهك حریة التعبیر والخصوصیة.
 

مؤسسات مع القدرات وبناء القانون حكم على تدریبًا یتضمن قد القانون حكم إلصالح الترویج للتطبیق:                 إرشاد
 مرتبطة بالقانون وأخذ مراكز في السیاسة العامة أو التعلیم الخارجي.

 
 االنخراط في نقاشات مع الحكومة الوطنیة للترویج لفهم المبادئ ودعم تطبیقها.(2)

 
 تشجیع التواصل المباشر بین الحكومات لدعم هذا الفهم والتطبیق.(3)

 
اإلنسان(4) حقوق انتهاك حاالت ألسوأ االهتمام جذب على الدولیة والهیئات والمنظمات الحكومات              تشجیع

 بحریة التعبیر والخصوصیة.
 

غیر(5) األنشطة إلى الوصول على القدرة وحد ومنع لتحدید تسعى التي المبادرات بأهمیة واالعتراف                اإلقرار
انخراط تغییر إلى التطبیق إرشادات ودلیل المبادئ تسعى ال األطفال. استغالل مثل اإلنترنت على                القانونیة

 المشاركین في مبادرات مثل هذه.
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أو(6) التعبیر حریة من بالحد المشاركین تلزم اتفاقات في طوعي بشكل الدخول عن المشاركون                یمتنع
المماثلة الطوعیة االتفاقات في المشاركة سحب ویجب المبادئ، مع یتوافق ال بشكل المستخدمین               خصوصیة

  التي تم إبرامها قبل االلتزام بالمبادئ وذلك خالل فترة ثالث سنوات من تاریخ االلتزام بالمبادئ.
 

تتعلق معینة استراتیجیات أو مقترحات حول مختلفة مواقف المشاركون یأخذ قد أنه به المعترف من للتطبیق:                  إرشاد
 بالسیاسة العامة، طالما أنها متسقة مع هذه المبادئ.

 

 منتدى النصح الداخلي
 

التحدیات حول المشاركة للشركات اإلرشاد بتقدیم متعددة معنیة أطراف من یتألف والذي النصح منتدى سیقوم 4-3                
 والعراقیل الناشئة وفرص تعزیز حریة التعبیر والخصوصیة وذلك بشكل سري.

 

 منتدیات تعلم األطراف المعنیة الخارجیة
 

عدد مع المشاركون وسینخرط تطبیقها، حول التشاركي والتعلم للمبادئ عالمي وتفهم لحوار المشاركون سیروج 4-4               
ومنظمات اإلنسان حقوق عن تدافع التي الحكومیة غیر والمنظمات الصناعة، واتحادات المهتمة الشركات من                كبیر

 المجتمع المدني األخرى والجامعات والحكومات والمنظمات الدولیة.
 

والمواضیع المعنیة األطراف البرنامج هذا وسیحدد وتواصل، وتعاون تعلم برنامج المشاركون وسینشئ 4-5             
 والمنتدیات الخاصة بأنشطة التعلم والتعاون والتواصل.

 
لالتصاالت، العالمي واالتحاد اإلنترنت، حوكمة منتدى المثال: سبیل على یتضمن قد هذا للتطبیق:               إرشاد
شبكة على الحریة وتحالف األوروبي والمجلس المتحدة لألمم العالمي واالتفاق المتحدة، لألمم الخاصة               واإلجراءات

 اإلنترنت.
 

حقوق على ویركز المتعددة المعنیة لألطراف سنوي تعلم منتدى عن عبارة سیكون هذا التعلم برنامج من جزء 4-6                  
تتعلق أوسع مواضیع إلى باإلضافة الحقوق، هذه فیها تتأثر التي المعینة والسیناریوهات والخصوصیة، التعبیر                حریة

 بتطبیق المبادئ.
 

المحلیة الحوارات تطویر في للتعاون فسیسعون الدول، نفس في عملیات أو بنشاطات المشاركون یقوم عندما 4-7                
 حول المواضیع البارزة ذات العالقة والمخاوف الناشئة في تلك المواقع.

 
 8-4 وسیطور المشاركون ویتشاركون أدوات مبتكرة وموارد وعملیات ومعلومات تدعم تطبیق المبادئ.

 
األمن ومعززات الهویة إخفاء وتقنیات التشفیر مثل أدوات تلعبه الذي للدور اعتبارًا التعلم برنامج سیتضمن 4-9                
التعبیر حریة وحمایة بهم الخاصة اإلعالمیة التجربة إدارة من المستخدمین تمكین في البروكسي               وتقنیات

 والخصوصیة.
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 دلیل إرشادات التطبیق لمبادئ

 

 

 5. الحوكمة والمحاسبة والشفافیة
 

 الحوكمة
 

وصف ویوجد المبادرة، هذه على المتعددة المعنیة األطراف من ممثلین من یتألف إدارة مجلس سیشرف 5-1                
 تفصیلي عنه في وثیقة "إطار عمل المحاسبة والسیاسة والتعلم" المرفقة.

 

 عمل التقاریر عن التطبیق
 

تفصیلي وصف ویوجد المبادئ، تطبیق في یتحقق الذي التقدم حول التقاریر من مختلفة مستویات ثالثة سیوجد 5-2                 
 عنه في وثیقة "إطار عمل المحاسبة والسیاسة والتعلم" المرفقة.

 

 التقییم المستقل
 

والسیاسة المحاسبة عمل "إطار وثیقة في عنه تفصیلي وصف ویوجد المبادئ، لتطبیق مستقل تقییم نظام سیوجد 5-3                 
 والتعلم" المرفقة.

 

 الشفافیة
التعبیر بحریة المتعلقة اإلنسان حقوق على التأثیرات مع التعامل في العام بنهجها المشاركة الشركات تبلغ 5-4                
العامة واالتصاالت الصلة ذات المعنیة الجهات مع الرسمیة غیر المشاركة المثال، سبیل (على               والخصوصیة
كما المستقل، تقییمها بنتائج الجمهور عامین كل كذلك المشاركة الشركات تبلغ أن یجب كما الرسمي). العام                  واإلبالغ

  هو مبین في وثیقة "إطار عمل المحاسبة والسیاسة والتعلم" المرفقة.
 
 
 
 
 

 ملحق أ: تعاریف
 
19 والمادة (UDHR) اإلنسان لحقوق العالمي اإلعالن من 19 المادة باستخدام التعبیر حریة تعّرف التعبیر:                 حریة

:(ICCPR) من المعاهدة الدولیة للحقوق المدنیة والسیاسیة 
 

أي دون اآلراء تكوین حریة الحق هذا ویتضمن والتعبیر، الرأي بحریة الحق یملكون الناس كل :UDHR                
وبغض وسائل أي خالل من تدخل أي دون وإعطائها واستقبالها واألفكار المعلومات عن والبحث                تدخل

 النظر عن الحدود.
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 دلیل إرشادات التطبیق لمبادئ

 

 ICCPR: 1. الجمیع یملكون الحق بتكوین اآلراء دون أي تدخل.
 

واستقبالها واألفكار المعلومات عن البحث حریة الحق هذا ویتضمن التعبیر، بحریة الحق یملكون الجمیع .2               
شكل على أو مطبوعة أو مكتوبة أم شفهیة أكانت سواء الحدود، عن النظر وبغض تدخل أي دون                   وإعطائها

 عمل فني أو أي وسیلة أخرى یتم اختیارها.
 

وبالتالي خاصة، ومسؤولیات واجبات معه یحمل المادة هذه من .2 الفقرة في المذكورة الحقوق تطبیق إن .3                 
وتكون القانون في مذكورة تكون أن یجب الخاصة الواجبات هذه ولكن القیود، لبعض تخضع أن                 یمكن

 ضروریة:
 (آ) الحترام حریة أو سمعة اآلخرین.

 
 (ب) لحمایة األمن الوطني أو النظام العام أو الصحة العامة أو األخالق.

 
17 والمادة (UDHR) اإلنسان لحقوق العالمي اإلعالن من 12 المادة باستخدام الخصوصّیة تعّرف               الخصوصیة:

:(ICCPR) من المعاهدة الدولیة للحقوق المدنیة والسیاسیة 
 

وال ومراسالته، ومنزله وعائلته خصوصیته في االعتباطي للتدخل شخص أي تعریض یتم ال :UDHR              
 ألي هجمات على شرفه وسمعته. للجمیع الحق في الحمایة القانونیة من هذه التدخالت أو الهجمات.

 
ومنزله وعائلته خصوصیته في القانوني غیر أو االعتباطي للتدخل شخص أي تعریض یتم ال .ICCPR: 1                

 ومراسالته، وال ألي هجمات على شرفه أو سمعته.
 

 2. للجمیع الحق في الحمایة القانونیة من هذه التدخالت أو الهجمات.
 

مستقلة، قانونیة ومؤسسات إلیها، الوصول ویسهل توقعها والممكن بالشفافیة المتسمة القوانین من نظام القانون:                حكم
 وإجراءات تحترم وتحمي وتروج لحقوق اإلنسان وتحققها.

 
تمّكن التي "المعلومات أو الشخصیة" "المعلومات لتعاریف الواسع النطاق المشاركون یدرك الشخصیة:              المعلومات
هذه التطبیق مباديء تستخدم القانونیة. الصالحیة نطاقات بین تختلف التعاریف هذه أن ویقّرون الهویة" معرفة                 من
مع بجمعها أو وحدها - استخدامها یمكن التي المعلومات یعني أنه على وتفسره الشخصیة" "المعلومات                 مصطلح
استخدامها یتم التي المعلومات اإللكتروني، البرید عنوان االسم، (مثل الفرد موقع أو هویة لتحدید - أخرى                  معلومات
هویة لتحدید أخرى معلومات مع - مباشر غیر أو مباشر بشكل - منطقیًا ربطها یمكن التي المعلومات أو الفوترة)                     في

 أو موقع الفرد.
 

أكان سواء األعمال، ألداء أو خاصة ألغراض للجمهور، متوفرة إلكترونیة اتصال خدمة یستخدم فرد أي                 المستخدم:
 مشتركًا بهذه الخدمة أم ال.
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الظروف في نتیجة أفضل لتحقیق - حسنة بنیة - معقولة خطوات باتخاذ المشاركة الشركات تقوم الجهود:                  أفضل
 القائمة وتحمل العملیة إلى نهایة منطقیة.
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