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الشتتتب ة  في مبادرةلشتتتر ات ااع تتتا   ل  المستتتتقلة للتقييمات الثالثة  الدورة  عن  عام تقرير

 تنفيذي ملخص|  2018/2019لعام  العالمية
 

شركة عضو في مبادرة  ( 11إلحدى عشر ) 2018/2019 لعام التقييمات المستقلة بشأنالتقرير العام  يُعتبر هذا

 وشبركة جروب وتلنور وتيليفونيكا وأورنج نوكياو كوميميلو مايكروسبوفتو جوجلوفيسببو   :لعالميةاالشببكة 

يوليو   1 حتى 2016يوليو  1غطبت دورة التقييم هبذف فترة عبامين من  .فودافون جروبو ميبديبا وفيريزون تيليبا

لشبببركة ومع ذل ، بالنسببببة لدورة التقييم هذف فقط، امتدت فترة المراجعة ذات ال بببلة  .)"فترة التقييم"( 2018

مبادرة   انضببببماملم  لىتاريخ من فودافون و تيليا وشببببركة جروب وتلنور وتيليفونيكا وأورنج نوكياوكوم يميل

 .2018يوليو  1 حتى 2017مارس  27في  الشبكة العالمية

 

وتتمثبل ملمتلبا في حمبايبة وتعزيز حريبة التعبير وحقوق   .2008في عبام  العبالميبةمببادرة الشببببببكبة  تم  طالق

 رار مسببلول   التخاذمن خالل وضببع معيار عالمي  الخ ببو ببية في  طان تكنولوجيا المعلومات واالت بباالت

الشببببكة مبادرة  جمعت .الحكوميةوالطلبات في مواجلة القيود ين متعددال بببحاب الم بببلحة ألوالعمل ك بببوت  

بين شبركات تكنولوجيا المعلومات واالت باالت والمجتمع المدني )بما في ذل  مجموعات حقوق اإلنسبان   العالمية

عمل  وحرية ال ببحافة( واألكاديميين والملسببسببات األكاديمية والمسببتثمرين من جميع أنحا  العالم لتوفير  طار 

لتعلم  ل آمن جالم وفريو لمسببا لة من  بل الشببركات األعضببا عزز امما ي الشببركةمن  بل مسببلول  التخاذ  رار

 .لدعم القوانين والسياسات التي تعزز وتحمي حرية التعبير والخ و ية الجماعي تأييدوفر منتدى لليالمشتر  و

 

تعتمد على منلجية م ببممة للسببما     حيث بادرة الشبببكة العالميةلم السببمة الفريدةعملية التقييم المسببتقلة تعتبر 

واألكاديميين وأعضببا  مجلس  دارة المسببتثمرين )أعضببا  مجلس  بادرة الشبببكة العالميةالتابع لم للمجتمع المدني

 على مبادرة الشببكة العالمية الشبركات( باالطالن على جلود الشبركة األعضبا  لتطبيب مباد   خارجاإلدارة من 

تقييمات شببركة  ليمثل هذا التقرير الدورة الثالثة  ."(الشبببكة العالمية مبادرة مباد  الخ ببو ببية )"حرية التعبير و

سبتعالم  الاسبتناداا  لى التقييم التف بيلي للتقارير السبرية التي أعدها مقيونمون مسبتقلون واو .بادرة الشببكة العالميةم

 مبادرة الشببكة العالمية أ بحاب الم بلحة المتعددين في  دارة مجلس،  ام المقينمين والشبركات األعضبا من  بل 

 .العالميةمبادرة الشبكة  جلوداا حسنة النية لتنفيذ مباد  حالياا أن كل شركة تبذل  أشار  لىبمراجعة التقييمات و

 

   لى المعلوماتقوق المسببتخدمين من خالل الو ببول حماية حوتسببعى عملية التقييم  لى زيادة شببفافية الشببركة "

 .شركة تضامنية محدودة المسلولية ، وهيفولي هواغ" غاري سميث ، .كافيبشكل 

 

من  بل مقيمين معتمدين من  بل   العالمية الشببببكة مبادرة تقييم أدواتتم  جرا  التقييمات المسبببتقلة وفقاا لمجموعة 

والذين   العالمية الشبببكة مبادرة وضببعلا التي والكفا ة االسببتقالل معاييرالسببتيفا   مبادرة الشبببكة العالمية مجلس

المعلومات بما في ذل  المسببتندات ذات  االطالن علىالمقيونمون  مكنت .لمقيونمل شبباركوا بعد ذل  في تدريب  لزامي

https://globalnetworkinitiative.org/board-of-directors-2017-2020/
https://globalnetworkinitiative.org/wp-content/uploads/2019/11/GNI-Assessment-Toolkit.pdf
https://globalnetworkinitiative.org/wp-content/uploads/2018/08/Independence-Competency-Criteria.pdf
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 لى اإلدارة   طليعةمن فرق ال موظفي الشركة الرئيسيين من الو ول  لىكما تمكنوا  .ال لة في اإلعدادات اآلمنة

كيفيبة تعبامبل   تنباولبت حيبثدراسبببببة حبالبة  86 نحو تضبببببمنبت التقييمبات فح  .مقبابلبة 251 نحوالعليبا وأجروا 

أربع مرات على  مبادرة الشبببكة العالمية اجتمع مجلس .عمليبشببكل الشببركات مع الطلبات والمطالب الحكومية 

  أن يتخذوامع كل شبببركة ومقيم  بل تباحثوا بشبببكل تف بببيلي شبببركة و 11لمراجعة تقارير  2019مدار عام 

 . راراتلم

 

سبم  للشبركات بمشباركة ومنا شبة الحاالت ت حيث سبرية حسبب الت بميم العالميةمبادرة الشببكة عملية تقييم تعتبر 

سم   تكما  .الشبكة العالمية من خارج الشركة التابعة لمبادرة الحساسة للطلبات الحكومية مع أعضا  مجلس  دارة

بشببكل رئيسببي يقدم هذا التقرير  .مبادرة الشبببكة العالميةبمنا شببة أنظمة وعمليات الشببركة الداخلية لتنفيذ مباد  

الشببركات بمراجعة الطلبات الحكومية    يام يةمن أجل  ظلار كيفالم ببدر معلومات في شببكل مجمع أو مجلول 

لزيادة الشبببفافية مع   .بطريقة  انونية حمايتلابخالع ذل  واالسبببتجابة للا دون الكشبببع عن معلومات سبببرية أو 

 .الجملور، يتضمن هذا التقرير بعض األمثلة على دراسات الحالة وتو يات المقينمين الخا ة بالشركات الفردية

 

تتضببمن نقاط التقدم ومجاالت التعلم المشببتر  المسببتقبلي   .شببركة 11النتائج من تقييمات يشببار  هذا التقرير 

في عملياتلا التجارية   مبادرة الشببكة العالميةالمحدد في التقرير مزيداا من النظر في كيفية دمج الشبركات لمباد  

مواضبيع مثل   بشبأنوطرق تعزيز وتوسبيع نطاق جلود التدريب داخل الشبركات وتطوير األدوات واإلرشبادات 

 .حقوق اإلنسان وتقييم األثرالعناية الواجبة ب

 

ا  المسببتمرة  التحديات حيث تتضببمن  ئة التشببليل الخارجية للشببركاتلبياألفكار المسببتخل ببة توفر التقييمات أيضببا

الشفافية والتحديات التي تستجيب الختالالت الشبكة التي تطلبلا الحكومة   تعوقمرا بة الدولة والعوائب التي  حول

 وانينلا   لتجعلوالحاجة  لى تعاون أكبر مع المجتمع المدني وأ ببحاب الم ببلحة اآلخرين إلشببرا  الحكومات 

 .نسانوسياساتلا متوائمة مع المعايير الدولية لحقوق اإل

 

الكيفيبة التي يمبارس بلبا عبدد متزايبد من الشبببببركبات من مختلع أنحبا   طبان   علىدورة التقييمبات نبافبذة  توفر

في دعم سبيادة القانون واحترام حرية التعبير وحقوق الخ بو بية   ما المعلومات واالت باالت مسبلوليتلتكنولوجي

ة المتطورة بشبببكل متزايد لتأكيد السبببيطرة  يالحكوماإلجرا ات أثنا  التعامل مع لمليارات المسبببتخدمين والعمال  

 .على المحتوى عبر اإلنترنت واالت االت الر مية

 

الجلود   مقاومةتطلب ت .وتحديات الخ ببببو ببببية بمفردهاعبير ال يمكن لشببببركة واحدة أن تواجي اليوم حرية الت

بيئة العمل لشبركات تكنولوجيا المعلومات واالت باالت   تقييدالمبذولة لقمع حرية التعبير وحقوق الخ بو بية أو 

التي تحترم الحقوق جلوداا مكرسببببة من  بل الحكومات والليئات التنظيمية والشببببركات وأ ببببحاب الم ببببلحة  
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مبادرة الشببكة  ا في ذل  المسبتثمرين واألكاديميين ومنظمات المجتمع المدني داخل وخارج الرئيسبيين اآلخرين بم

 .العالمية

 

 

تُظلر عملية التقييم كيع يمكن للشببركات من مختلع  طاعات  طان تكنولوجيا المعلومات واالت بباالت االلتزام  

ترتكز على القانون الدولي لحقوق   حيثبمجموعة مشببتركة من المباد  األسبباسببية لحرية التعبير والخ ببو ببية 

بعد نشببر هذا التقرير، سببتبل  كل   .اإلنسببان وااللتزامات بالمسببا لة والتعاون والتعلم المشببتر  والسببياسببة العامة

 .شركة الجملور بنتائج تقييملا

 

ودنا  على دمج األفكار المسبببتخل بببة من دورة التقييم هذف في جلفي المسبببتقبل عمل مبادرة الشببببكة العالمية تسببب 

سبببتشبببمل  .األوسبببع لحماية وتعزيز حرية التعبير والخ بببو بببية في  طان تكنولوجيا المعلومات واالت ببباالت

 الخطوات المحددة ما يلي:

مبادرة الشبببكة  التابعة لالرابعة لدورة لتقييم ييم لتعزيز معاييرنا وممارسبباتنا ● مراجعة كاملة لعملية التق

    ،العالمية

 و وداخللاالتأييد دوائر تقييمات في التعلم المشتر  عبر ● دمج نتائج ال

مع   مبادرة الشببكة العالميةل التعاونيةمشباركة المن التقييم إلعالم وتعزيز  األفكار المسبتخل بة● اسبتخدام 

 .الحكومات بشأن حرية التعبير وحقوق الخ و ية


