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شركات التكنولوجيا واالتصاالت تحرز تقدما في تنفيذ مبادئ مبادرة الشبكة العالمية
المتعلقة بحرية التعبير والخصوصية
واشننن ال اصماصنننم /أمسنننتردا ن ص دل  -أ هت "مبادرة اصشنننبك اصماصمي " ( ( GNIدورتها اصثاصث مل
اصتقييمات اصمسننتق صشننركات وأصنندرت تقرير اصتقيي اصما 2018ن 2019صننننننن  11شننرك أعضننا
وهي :فيسننبوو وجوجل ومايكروسننوفت ومي يكو و وكيا وأور ج وتي يفو يكا وت ور جروب وشننرك
تنين نيننا وفنينرين ول منيننديننا وفنودافنول جنروب .وينمنتنبنر هنن ا أول تنقنينين تنجنرينن ه منبننادرة اصشننن نبنكنن
اصماصمي صمشغ ي االتصاالت وشركات اصتوريد.
قال مارو سنتيف  ،رئيس مج س إدارة "مبادرة اصشنبك اصماصمي " اصمسنتقل ":تبيّل ه ه اصتقييمات قيا اصم يد
مل اصشنركات مل متت مجاالت قااع تك وصوجيا اصمم ومات واالتصناالت بإدراج حري اصتمبير وحقوق
اصتصوصي في عم ياتها صدى مواجه ا بات حكومي باصرقاب واصمراقب وإغالق شبك اإل تر ت""
تمتمد عم ي اصتقيي ع ى م هجي تهد إصى مسنناعدة ا صمجتمع اصمد ي وا كاديمييل وأعضننا مج س إدارة
اصمسننتثمريل اصتابميل صننننننن"مبادرة اصشننبك اصماصمي " ("أعضننا مج س اإلدارة مل تارج اصشننركات" في
االاالع ع ى جهود اصشننرك ا عضننا صتابي مبادئ "مبادرة اصشننبك اصماصمي " اصمتم ق بحري اصتمبير
واصتصننوصنني ("مبادئ مبادرة اصشننبك اصماصمي "( .واسننت ادا إصى اصتقيي اصتفصنني ي ص تقارير اصسننري اصتي
أعدها مقيّمول مسننتق ول واالسننتمال مل قبل اصمقيّميل واصشننركات ا عضننا  ،قا مج س إدارة "مبادرة
اصشننبك اصماصمي " مل أصننحاب اصمصنن ح اصمتمدديل بمراجم اصتقييمات ،مشننيرا إصى أل كل شننرك تب ل
حاصيا جهودا حس اص ي صت في مبادئ "مبادرة اصشبك اصماصمي " بشكل تدريجي.
قال أرفي د جا يسننال ،مدير قسنن "ا عمال وحقوق اإل سننال" في "هيومل رايتس ووتش"" :تقد تقييمات
مبادرة اصشنبك اصماصمي آصي فريدة صمجموعات حقوق اإل سنال صفح اصسنياسنات واإلجرا ات اصتي تتبمها
اصشركات ص تمامل مع اصرقاب اصحكومي وا بات اصمراقب  ،و صو مل أجل تقيي ما إ ا كا ت اصشركات تضع
مبادئ مبادرة اصشبك اصماصمي موضع اصت في وتحسل أدا ها تدريجيا".
أجرى اصتقييمات اصمسنتق وفقا صمجموع أدوات اصتقيي مل "مبادرة اصشنبك اصماصمي " مقيّمول ممتمدول مل
قبل مج س إدارة "مبادرة اصشننبك اصماصمي " يسننتوفول ممايير االسننتقالل واصكفا ة اصتي وضننمتها "مبادرة
اصشنننننبكن اصمناصمين " وشننننناركوا بمند صنو في تندرينب إص امي ص مقيّميل .تمكل اصمقيّمول مل االاالع ع ى
مم ومات مثل اصمسننت دات ات اصصنن في إعدادات آم  .كما تمك وا مل اصوصننول إصى موظفي اصشننرك
اصرئيسننييل بد ا مل اصفرق اص تي تممل مباشننرة مع اصممال واص بائل وصننوال إصى اإلدارة اصم يا وأجروا ما
حو  86دراسن حاص ت اوصت كيفي تمامل اصشنركات مع
مجموعه  125مقاب  .تضنم ت اصتقييمات فح
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اصا بات واصمااصب اصحكومي بشننكل عم ي .اجتمع مج س إدارة مبادرة اصشننبك اصماصمي أربع مرات ع ى
مدار عا  2019صمراجم تقارير  11شرك وتباحثوا بشكل تفصي ي مع كل شرك ومقيّ قبل أل يتت وا
قراراته .
وقال غاري سننمي  ،ال شننريو في "فوصي هواغ" ،وهي شننرك تضننام ي محدودة اصمسننلوصي  ،واصمق ّي
اصممتمد صدى "مبادرة اصشننبك اصماصمي "" :تسننمى عم ي اصتقيي إصى يادة شننفافي اصشننركات وحماي حقوق
اصمستتدميل مل تالل اصوصول إصى اصمم ومات بشكل كافي".
نرك ات .وتتضنننننمل قناا اصتقند ومجناالت اصتم
يمرض اصتقرير اصمنا اص تنائج اص ناجمن عل تقييمنات اصشنننن ن
اصمشترو اصمستقب ي اصمحددة في اصتقرير مواص اص ظر في كيفي إدراج اصشركات صنن"مبادئ مبادرة اصشبك
اصماصمي " في عم ياتها اصتجاري  ،وارق تم ي وتوسنننيع ااق جهود اصتدريب داتل اصشنننركات ،وتاوير
ا دوات واإلرشادات حول مواضيع مثل اصم اي اصواجب بحقوق اإل سال وتقيي ا ثر.
عم ي اصتقيي اصتي تجريها "مبادرة اصشنبك اصماصمي " هي عم ي سنري ،تسنم ص شنركات بمشنارك وم اقشن
اصحاالت اصحساس ص ا بات اصحكومي مع أعضا مج س إدارة مل تارج اصشرك اصتابم صننن"مبادرة اصشبك
اصماصمي " .كما ت سم بم اقش أ ظم وعم يات اصشرك اصدات ي صت في مبادئ "مبادرة اصشبك اصماصمي ".
تُظهر عم ين اصتقيي اصتي تجريهنا "مبنادرة اصشنننننبكن اصمناصمين " كي يمكل ص شنننننركات مل متت قاناعات
تك وصوجيا اصمم ومات واالتصننناالت االصت ا بمجموع مشنننترك مل اصمبادئ ا سننناسننني صحري اصتمبير
واصتصننوصنني باالرتكا ع ى اصقا ول اصدوصي صحقوق اإل سننال ،واالصت امات باصمسننا ص واصتماول واصتم
اصمشترو واصسياس اصمام .
عن مبادرة الشبكة العالمية
ت إاالق "مبنادرة اصشنننننبكن اصمناصمين "في عنا  ،2008وتتمثنل مهمتهنا في حمناين وتم ي حرين اصتمبير
وحقوق اصتصنوصني في قااع تك وصوجيا اصمم ومات واالتصناالت مل تالل وضنع مميار عاصمي التتا
قرار مسننلول واصممل كصننوت صننحاب اصمصنن ح اصمتمدديل في مواجه اصقيود واصا بات اصحكومي .
تضنن "مبادرة اصشننبك اصماصمي " أعضننا يمث ول شننركات تك وصوجيا اصمم ومات واالتصنناالت وم ظمات
اصمجتمع اصمد ي (بما في صو مجموعات حقوق اإل سنننال وحري اصصنننحاف وا كاديمييل واصملسنننسنننات
ا كاديمي واصمسننتثمريل مل جميع أ حا اصماص  .ا ظر اصقائم اصكام عضننا ومراقبي "مبادرة اصشننبك
اصماصمي ".
عن مبادئ مبادرة الشبكة العالمية
ع ندمنا ت ضنننن اصشنننننركنات إصى "مبنادرة اصشنننننبكن اصمناصمين " ،فنن نه ا ت ت بمبنادئ "مبنادرة اصشنننننبكن
اصماصمي " وإرشنادات اصت في حي توفر إاارا صتوجيه قااع تك وصوجيا اصمم ومات واالتصناالت وأصنحاب
اصمص ح فيها بشننل احترا حري اصتمبير وتصنوصني اصمسنتتدميل في جميع أ حا اصماص .وتسنت د مبادئ
ن
"مبادرة اصشنبك اصماصمي " ع ى اصقوا يل واصممايير اصدوصي صحقوق اإل سنال وتسنترشند بمبادئ ا م اصمتحدة
اصتوجيهي بشنل ا عمال اصتجاري وحقوق اإل سال.
2

عن التقييمات المستقلة للشركات التي تجريها مبادرة الشبكة العالمية
ع دما ت ضن ن اصشنننركات إصى "مبادرة اصشنننبك اصماصمي " ،فإ ها تواف ع ى أل يُقيّ ت في ها صمبادئ "مبادرة
اصشننبك اصماصمي " بشننكل مسننتقل مل تالل اصمشننارك في عم ي اصتقيي اصتي تجريها اصمبادرة. .يتكول ه ا
اصتقيي مل مراجم ص ظ واصسنياسنات واإلجرا ات اصدات ي ات اصصن صت في اصمبادئ ("مراجم اصمم ي "
ودراسن صحاالت أو أمث محددة توضن كيفي ت في ها عم يا مل قبل اصشنرك ("مراجم اصحاص " ").تمر
ع ى اصم يد عل اصتقيي اصمستقل ص شركات 2018ن.2019
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