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•   كانت شركة "اتصاالت" واحدًة من شركات االتصاالت األدنى مرتبًة في المؤشر، 

فهي لم تفصح عن أي شيء تقريباً من السياسات والممارسات التي تؤثر على 

حرية التعبير والخصوصية  لدى المستخدمين.

•   لم تفصح الشركة حتى عن المعلومات األساسية حول سياسات الخصوصية 

الخاصة بها، بما في ذلك معلومات حول أي سياسة تطبّق على أي خدمة. 

•   في حين حسنت الشركة قليالً من اإلفصاحات المتعلقة بسياساتها لألمن، 

فإنّها لم تفصح عن أي شيء تقريباً حول السياسات التي تؤثر على خصوصية 

المستخدمين، بما في ذلك نوع معلومات المستخدمين التي تجمعها، وتشاركها، 

أو ألي غرض، أو كيف تتعامل مع الطلبات الحكومية والطلبات الخاصة بتسليم 

معلومات المستخدم.

•   تحسين اإلفصاحات المتعلقة بسياسة الخصوصية. يجب على الشركة توضيح 

أي من سياسات الخصوصية تنطبق على الخدمات المختلفة، وأن تكون أكثر 

شفافية حول كيفية التعامل مع معلومات المستخدمين. 

•   الشفافية حول الطلبات الخاصة. على شركة "اتصاالت" أن تفصح  عن 

إجراءات االستجابة إلى الطلبات الخاصة لحجب المحتوى أو الحسابات، 

باإلضافة إلى تلك المتعلقة بتسليم بيانات المستخدمين، وعليها أن تنشر بيانات 

عن هذه الطلبات بانتظام.

•   تحسين إجراءات التظلّم. يجب على الشركة تحسين آليات التظلّم عن طريق 

اإلفصاح عن أّن إجراءاتها لتلقي الشكاوى تتضّمن الشكاوى المتعلقة بحرية 

التعبير والخصوصية، وتوفير طرق واضحة لمعالجة هذه األنواع من الشكاوى. 
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رشكة االتصاالت
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•   "اتصاالت" اإلمارات
رشكة التشغيل التي تم تقييمها

الخدمات التي تم تقييمها:

ً •   خدمات املحمول املدفوعة مسبقا
•   خدمات املحمول آجلة الدفع

•   الحزمة العريضة للخطوط الثابتة

التحليل

حلّت "اتصاالت" يف املرتبة التاسعة من أصل عرش رشكات االتصاالت، حيث مل 

تفصح عن أي يشء تقريباً عن السياسات واملامرسات التي تؤثر عىل حرية التعبري 

والخصوصية.1  رشكة "اتصاالت" هي رشكة مملوكة للدولة بحصة أغلبية,2  وتعمل 
 ضمن أطر تنظيمية وسياسية تحد من حرية التعبري عىل اإلنرتنت.3

يف حني ال يتم تشجيع الرشكات يف دولة اإلمارات العربية املتحدة عىل االلتزام علنياً 

بحقوق اإلنسان،  ميكن لرشكة "اتصاالت" أن تكون أكرث شفافية حيال السياسات 

األساسية التي تؤثر عىل حرية التعبري والخصوصية لدى املستخدمني. عىل سبيل 

املثال، ميكنها توضيح أي سياسة من سياسات الخصوصية تنطبق عىل أي خدمة 

من الخدمات. وميكنها أيضاً تقديم املزيد من املعلومات حول سياساتها ألمن 

املعلومات، حيث ال يوجد قانون مينع الرشكات من الكشف عن إجراءاتها بالتعامل 

مع خروقات البيانات. 

بالنظر إىل أن الرشكة مملوكة للدولة بنسبة أغلبية وأّن البيئة التشغيلية ال تشجع 

الشفافية، فمن غري املرجح أن تقوم "اتصاالت" باإلفصاح عن معلومات حول 

طلبات الحكومة بحجب املحتوى أو تسليم معلومات املستخدمني. بيد أنه ميكن 

التصاالت اإلفصاح عن سياساتها حول االستجابة إىل الطلبات الخاصة.

نبذة عن "مجموعة اتصاالت"

تعمل "مجموعة اتصاالت" كمشغٍل لالتصاالت وشبكات األلياف البرصية 

وتقدم غريها من الخدمات يف اإلمارات العربية املتحدة ومنطقة الرشق األوسط 

وأفريقيا وآسيا.

القيمة السوقية: 41.2 مليار دوالر أمرييك4

ADX: Etisalat بورصة أبو ظبي

املقر: اإلمارات العربية املتحدة

www.etisalat.com :املوقع
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الحوكمة  %7

حرية التعبري  %15

الخصوصية  %4
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كان أداء رشكة "اتصاالت" ضعيفاً يف فئة الحوكمة، حيث تفوقت فقط 

عىل "أوريدو" (Ooredoo) و"أكسياتا" (Axiata). مل تقدم "اتصاالت" أي 

التزام رسمي باحرتام حرية املستخدمني يف التعبري والخصوصية كحق من 

حقوق اإلنسان (G1)، ومل تكشف عن أي درجة من االلتزام عىل املستوى 

اإلداري بهذه القضايا (G2). كام مل تكشف الرشكة عن أي دليل عن 

 ،(G4) إجراءات العناية الواجبة املتعلقة بحقوق اإلنسان

أو عام إذا كانت تتفاعل مع الجهات العاملة واملهتمة بحرية التعبري أو 

الخصوصية (G5). وقد تلقت الرشكة بعض النقاط يف اإلفصاح عن آليات 

التظلم واالنتصاف، عىل الرغم من أن الرشكة مل تذكر رصاحة أّن هذه 

.(G6) العملية تشمل الشكاوى املتعلقة بحرية التعبري أو الخصوصية

حلّت "اتصاالت" يف املرتبة السادسة بني رشكات االتصاالت العرشة التي تم 

 (MTN) "تقييمها يف فئة حرية التعبري، متقدمة عىل "أوريدو"و"إم يت إن

 .(Bharti Airtel) "و"أكسياتا" و"بهاريت إيرتل 

طلبات تقييد املحتوى والحسابات: مثل معظم رشكات االتصاالت، مل توفر 

"اتصاالت" أية معلومات تقريباً عن كيفية التعامل مع طلبات الحكومة 

أوالطلبات الخاصة بحجب املحتوى أو تقييد الحسابات (F5-F7). ومل تنرش 

الرشكة اإلماراتية أية بيانات عن عدد الطلبات التي تلقتها أو التي امتثلت 

لها (F6, F7). يف حني يُعترب عدم االمتثال لطلبات الحكومة بالحجب جرمية 

جنائية5، ال يوجد قانون يحظر عىل "اتصاالت" اإلفصاح عن إجراءات التعامل 

مع الطلبات الحكومية أو الطلبات الخاصة لحجب املحتوى أو معدالت االمتثال 

لتلك الطلبات.

إدارة الشبكة وإيقاف تشغيلها: حلّت رشكة "اتصاالت" اإلمارات بني أدىن 

الرشكات تسجيالً للنقاط عىل هذه املؤرشات، رغم أّن  إفصاحاتها أكرث بقليل من 

تلك التي عرضتها "أوريدو" (F9-F10). فشلت رشكة "اتصاالت"  يف اإلفصاح عن 

أي معلومات عن سياسات إدارة الشبكة (F9)، ومل تفصح أي يشء تقريباً عن 

.(F10) سياساتها لالستجابة إىل أوامر الحكومة بإيقاف تشغيل الشبكات 

سياسة الهوية: أفصحت رشكة "اتصاالت" اإلمارات عن أنها تطلب من 

مستخدمي خدمات الهاتف املحمول املدفوعة مسبقاً بتقديم الهوية التي 

تصدرها الحكومة (F11)، حيث أنها متطلب لجميع املشرتكني يف خدمة الهاتف 
املحمول يف دولة اإلمارات العربية املتحدة.6

جاءت اتصاالت يف ثاين أدىن درجة فيام يتعلق بالخصوصية بني جميع رشكات االتصاالت 

التي تم تقييمها، حيث كانت إفصاحاتها بهذا الشأن أكرث بقليل من تلك التي قامت بها 

 رشكة "أوريدو" القطرية. 

التعامل مع معلومات املستخدمني: مل تفصح "اتصاالت" اإلمارات عن أي يشء تقريباً 

حول كيفية التعامل مع معلومات املستخدمني، متقدمة بذلك فقط عىل "أوريدو" 

قطر عىل هذه املؤرشات (P3-P8). تشري سياسة الخصوصية للرشكة فقط إىل املوقع 

اإللكرتوين لرشكة "اتصاالت" اإلمارات والخدمات عىل اإلنرتنت، من دون اإلشارة إىل 
انطباق السياسة عىل الهاتف املحمول أو خدمات الحزمة العريضة للخطوط الثابتة.7

وبذلك مل تحصل عىل أي نقاط إيجابية عىل املؤرشات التي تتناول إفصاحات الرشكة عن 

 P3, P5,) أنواع معلومات املستخدمني التي تجمعها، وألي غرض، ومدة احتفاظها بها

P6). باإلضافة إىل ذلك، مل تفصح الرشكة عن خيارات املستخدمني للتحكم باملعلومات 

التي تجمعها الرشكة عنهم وتشاركها مع اآلخرين (P7). ومع ذلك أفصحت الرشكة عن 

أنها تشارك معلومات املستخدمني مع السلطات إن كان ذلك مطلوباً قانونياً ويف حاالت 

.(P4) األمن القومي 

طلبات الحصول عىل معلومات املستخدمني: مل تقدم رشكة "اتصاالت" أية معلومات 

حول كيفية التعامل مع الطلبات الحكومية أو الطلبات الخاصة للحصول عىل معلومات 

املستخدمني، مام يجعلها واحدة من ثالث رشكات،

وهي "اتصاالت"، "أوريدو" و"أكسياتا"، التي مل تحصل عىل أي نقاط إيجابية عىل هذه 

املؤرشات (P10, P11, P12). ومل تقدم أي معلومات عن إجراءاتها لالستجابة إىل هذا 

النوع من الطلبات (P10)، أو ما إذا كانت تبلغ املستخدمني يف حال طُلبت معلوماتهم 

(P12). ومل تنرش الرشكة أية بيانات عن عدد الطلبات التي تلقتها للحصول عىل 

معلومات املستخدمني (P11). بيد أن الرخصة التشغيلية لرشكة "اتصاالت" تتطلّب منها 

تثبيت معدات تسمح للسلطات بالوصول إىل الشبكة، وبالتايل فإن الرشكة قد ال تكون 

عىل علم عندما تقوم السلطات الحكومية بالوصول إىل معلومات املستخدمني.8  وعىل 

الرغم من ذلك، ال يوجد قانون يحظر عىل "اتصاالت" الكشف عن سياستها  لالستجابة 

 إىل الطلبات الخاصة للحصول عىل معلومات املستخدمني.

أمن املعلومات: مل تفصح "اتصاالت" اإلمارات عن أي يشء تقريباً عن سياسات 

وإجراءات الخصوصية، متقّدمًة بذلك فقط عىل "أوريدو" قطر عىل هذه املؤرشات 

(P3-P8). تفصح عن أنّها تحّد من وصول املوظفني إىل بيانات املستخدمني وبأّن لديها 

فرق أمن ترصد تهديدات األمن السيرباين وخروقات البيانات.9  ومع ذلك، مل تقّدم 

الرشكة أية معلومات إضافية بشأن إجراءاتها الداخلية لضامن أمن بيانات املستخدمني، 

مبا يف ذلك ما إذا كانت تجري عمليات تدقيق أمني (P13). ومل تكشف شيئاً تقريباً عن 

 .(P15) أو التعامل مع خروقات البيانات (P14) سياساتها يف معالجة الثغرات األمنية

ويجدر بالذكر أنّه ال توجد عقبات قانونية ظاهرة متنع اإلفصاح عن هذه املعلومات.
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