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•   حلّت  "أوريدو" يف املرتبة األخرية بني رشكات االتصاالت يف املؤرش من 
حيث النقاط املسّجلة، فهي مل تفصح عن أي يشء تقريباً من السياسات 

واملامرسات التي تؤثر عىل حرية التعبري والخصوصية لدى املستخدمني. 

•   مل تفصح الرشكة عن معلومات كافية حول السياسات التي تؤثر عىل 
حرية التعبري لدى املستخدمني، مبا يف ذلك عمليات حجب املحتوى أو 

االستجابة لطلبات الحكومة بإيقاف تشغيل الشبكات. 

•   مل تنرش الرشكة أيضاً سياسة الخصوصية، مام يجعل من املستحيل 
بالنسبة للمستخدمني فهم ما تفعله الرشكة باملعلومات الخاصة بهم، مبا يف 

ذلك نوع املعلومات التي تجمعها، ومع من تشاركها، وملاذا. 

•   نرش سياسات الخصوصية. يجب عىل "أوريدو" أن تفصح بوضوح عن 
سياسات الخصوصية الخاصة بها، وأن تضمن سهولة العثور عىل هذه السياسات 

وسهولة فهمها. 

•   توضيح القيود املفروضة عىل املحتوى والوصول إىل الشبكة. يتعنّي عىل 
"أوريدو" أن تكون أكرث شفافية حول إجراءاتها للتعامل مع طلبات الحكومة 

والقطاع الخاص لحجب املحتوى أو تقييد حسابات املستخدمني، باإلضافة إىل 

إجراءاتها للتعامل مع طلبات الحكومة بإيقاف تشغيل الشبكات.

•   تحسني إجراءات التظلّم. يجب عىل الرشكة تحسني آليات التظلّم عن طريق 
اإلفصاح عن أّن إجراءاتها لتلّقي الشكاوى تتضّمن الشكاوى املتعلقة بحرية 

التعبري والخصوصية، وتوفري طرق واضحة النتصاف هذه األنواع من الشكاوى.
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•   "أوريدو" (Ooredoo) قطر
رشكة التشغيل التي تم تقييمها

الخدمات التي تم تقييمها:

•   خدمات املحمول املدفوعة مسبقاً 
•   خدمات املحمول آجلة الدفع 

•   الحزمة العريضة للخطوط الثابتة

التحليل

حصلت ''أوريدو'' عىل الدرجة األدىن بني جميع رشكات االتصاالت، بحيث كانت 

األقل إفصاحاً عن السياسات واملامرسات التي تؤثر عىل حرية التعبري والخصوصية 

لدى املستخدمني بني نظرياتها، مبا يف ذلك رشكة "اتصاالت" (Etisalat) يف اإلمارات 

العربية املتحدة.1  وكانت رشكة "أوريدو"التي متلك حكومة قطر حصة األغلبية 

فيها، واحدة من أربع رشكات يف املؤرش مل تجِر أي تحسينات يف مؤرش 2018. يف 

حني ال تشجع  البيئة السياسية والتنظيمية يف قطر الرشكات عىل االلتزام عالنية 

بحقوق اإلنسان2، ميكن للرشكة أن تكون أكرث شفافية حيال السياسات األساسية 

التي تؤثر عىل حرية التعبري والخصوصية يف عدٍد من املجاالت. عىل سبيل املثال، 

ميكنها جعل سياسات الخصوصية متاحة للمستخدمني. كام ميكنها أيضاً تقديم 

معلومات عن الخطوات التي تتخذها للحفاظ عىل أمن معلومات املستخدم، إذ ال 

توجد عوائق قانونية متنع الرشكة من القيام بذلك. يف عام 2016،

أصدرت قطر أول قانون شامل حول خصوصية البيانات، يلزم الرشكات بإبالغ 

الجهات التنظيمية واملستخدمني يف حال حدوث خرق للبيانات، ولكن الرشكة ال 

تفصح عن هذه املعلومات.3 

نبذة عن "أوريدو"

تقدم Ooredoo ش. م. ق خدمات االتصاالت السلكية والالسلكية مثل خدمات 

املحمول والنطاق العريض واأللياف يف قطر و 11 دولة أخرى يف الرشق األوسط 
وشامل أفريقيا وجنوب آسيا.4

القيمة السوقية: 8.6 مليار دوالر أمرييك5

DSM: ORDS سوق الدوحة لألوراق املالية

املقر: قطر

/https://www.ooredoo.qa :املوقع
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كان أداء "أوريدو"ضعيفاً يف فئة الحوكمة، حيث حصلت عىل أدىن درجة 

من بني جميع رشكات االتصاالت. مل تصدر أي التزام علني باحرتام حرية 

التعبري والخصوصية كحق من حقوق اإلنسان (G1)، كام مل تكشف عن 

أي درجة من االلتزام عىل املستوى اإلداري بهذه القضايا داخل الرشكة 

(G2). عىل الرغم من إفصاحها عن سياسة خاصة باملبلغني عن املخالفات 

(whistleblower)، مل تذكر الرشكة ما إذا كانت هذه السياسة تتعلق 

.(G3) بحرية التعبري أو مبسائل الخصوصية

ومل تقدم أي دليل عىل إجراءات العناية الواجبة املتعلقة بحقوق اإلنسان 

(G4)، أو عام إذا كانت تتفاعل مع الجهات العاملة واملهتمة بحرية 

التعبري أو الخصوصية (G5). أفصحت "أوريدو" عن بعض املعلومات حول 

آلية للتظلّم ميكن للعمالء من خاللها تقديم الشكاوى، ولكّنها مل تقّدم 

أية معلومات إضافية حول إجراءات تلّقي هذه الشكاوى والرد عىل هذه 

.(G6) املظامل

أفصحت "أوريدو" القليل عن السياسات التي تؤثر عىل حرية التعبري، وحصلت 

عىل ثالث أدىن درجة بني رشكات االتصاالت، متقّدمة بذلك عىل "إم يت 

 .(Bharti Airtel) "و"بهاريت إيرتل (Axiata) "و"أكسياتا (MTN)"إن 

طلبات تقييد املحتوى والحسابات: مل تقدم "أوريدو"، مثل معظم نظرائها من 

رشكات االتصاالت، أية معلومات عن إجراءاتها لالستجابة لطلبات الحكومة أو 

الطلبات الخاصة بحجب املحتوى أو تقييد حسابات املستخدمني (F5)، كام مل 

توفر أية بيانات حول عدد الطلبات  الحكومية أو الخاصة  بتقييد املحتوى أو 

الحسابات التي تتلقاها أو التي متتثل لها (F6, F7). ال توجد عقبات قانونية 

ظاهرة متنع اإلفصاح عن هذه املعلومات. وغالباً ما يأيت عدم اإلفصاح كنتيجة 

لكون "أوريدو" مملوكة بأغلبيتها  للدولة، وكذلك نتيجًة النعدام الشفافية يف 

بيئة قطر القانونية.

يتوجب قانونياً عىل كافة رشكات االتصاالت يف قطر أن متتثل لجميع األوامر 

 القضائية بحجب املحتوى أو معدالت االمتثال لهذه الطلبات.

إدارة الشبكة وإيقاف تشغيلها: مل تفصح "أوريدو" قطر عن أية معلومات حول 

سياسات إدارة الشبكة (F9). وكام معظم رشكات االتصاالت، مل تفصح الرشكة 

القطرية إال القليل عن إجراءاتها للتعامل مع طلبات الحكومة بإيقاف تشغيل 

.(F10)6 شبكاتها 

سياسة الهوية: أفصحت "أوريدو" قطر عن أنّها تطلب من مستخدمي خدمات 

املحمول املدفوعة مسبقاً تقديم الهوية التي تصدرها الحكومة (F11)، عىل 

الرغم من أنه من غري الواضح ما إذا كان هذا مطلوباً مبوجب القانون. 

حازت "أوريدو" عىل أدىن درجة يف الخصوصية بني جميع رشكات االتصاالت التي 

تم تقييمها، حيث ال تنرش الرشكة سياسة الخصوصية املتعلقة بخدمات املحمول 

 املسبق أو اآلجل الدفع أو بخدمات النطاق العريض للخطوط الثابتة.

التعامل مع معلومات املستخدم: كانت "أوريدو" قطر الرشكة الوحيدة يف 

املؤرش بأكمله التي مل تكشف عن أّي يشء حول نوع معلومات املستخدم التي 

 تجمعها، ومع من تشاركها، واملعلومات التي تحتفظ بها، وأسباب ذلك 

 (P3-P8). مل تنرش الرشكة سياسة خصوصية حول الخدمات التي تم تقييمها. 

طلبات الحصول عىل معلومات املستخدمني: مل تقدم "أوريدو" أية معلومات 

حول كيفية التعامل مع الطلبات الحكومية أو الطلبات الخاصة للحصول عىل 

معلومات املستخدمني، مام يجعلها واحدة من الرشكات الثالث، وهي باإلضافة 

إىل "أوريدو"، "اتصاالت" و"أكسياتا"، التي مل تحصل عىل أية نقاط إيجابية عىل 

.(P10, P11, P12) هذه املؤرشات

مل تقدم الرشكة أية معلومات عن إجراءاتها لالستجابة إىل هذا النوع من 

الطلبات (P10)،أو عام إذا كانت تبلغ املستخدمني يف حال طُلبت معلوماتهم 

(P12). مل تنرش الرشكة أيضاً أية بيانات عن عدد الطلبات التي تلقتها للحصول 

عىل معلومات املستخدمني (P11). وغالباً ما يعود عدم اإلفصاح لكون 

"أوريدو" مملوكة بنسبة أغلبية للدولة، وكذلك نتيجة النعدام الشفافية يف 

بيئة قطر القانونية. وعىل الرغم من ذلك، ال يوجد قانون يحظر عىل "أوريدو" 

اإلفصاح عن سياستها لالستجابة إىل الطلبات الخاصة للحصول عىل معلومات 

 املستخدمني.

أمن املعلومات: كانت "أوريدو" قطر الرشكة الوحيدة يف املؤرش بأكمله التي مل 

تكشف شيئاً عن سياساتها وإجراءاتها للحفاظ عىل أمن معلومات املستخدمني 

(P13-P18). مل تفصح عام إذا كان لديها نظم ملراقبة أو تقييد وصول املوظفني 

إىل معلومات املستخدمني (P13)، كام مل تقّدم أية معلومات عن إجراءاتها 

.(P14, P15) ملعالجة الثغرات األمنية أو التعامل مع خروقات البيانات




