
إنشاءخططوقف"غوغل"علىالرقمیة:الخصوصیةوحقوقاإلنسانحقوقمنظماتعنصادرمشتركبیان
السعودیةفيسحابیةخدماتمنطقة

شركة "غوغل" على التوقف فورا عن خطتھا إلنشاءتحث منظمات حقوق اإلنسان والحقوق الرقمیة الموّقعة أدناه
إلى أن تتمكن الشركة من أن تبّین علنا كیف سُتخّفف منمنطقة خدمات سحابیة "غوغل كالود" جدیدة في السعودیة

اآلثار السلبیة على حقوق اإلنسان.

المزعوم واختراق منصات التكنولوجیا، واستخداموالتجسسِسجلُّ السعودیة مؤخرا في قمع جمیع أشكال المعارضة،
العدالة سیئ السمعة الذي ینتھك بشكل صارخ حقوقللتجسس على المعارضین، ونظامالمراقبة اإللكترونیةبرامج

غیر آمنة الستضافة خدمات غوغل كالود. من المثیر للقلقاإلجراءات القانونیة الواجبة، كلھا تجعل السعودیة دولة
السعودیة، وھي شركة مملوكة للدولة."أرامكوأیضا أن منطقة غوغل كالود ستكون في إطار شراكة مع "

السحابیةغوغللخدماتمنطقةإلنشاءالسعودیةأرامكومعاتفاقیةعنغوغلأعلنت،2020األولدیسمبر/كانونفي
منصةھناك "مع التركیز على قطاع األعمال داخل المملكة".في السعودیة وتقدیم خدمات "إنتربرایز كالود" للشركات

السحابیة في العالم.غوغل كالود ھي واحدة من أكبر خدمات تخزین البیانات والحوسبة

للحصول على معلومات وتقاریر عن العمالء عند تقدیم الطلباتغوغل كیفیة تعاملھا مع الطلبات الحكومیةتنشربینما
والتيالمحتملة إلنشاء منطقة للخدمات السحابیة في السعودیةعبر القنوات الرسمیة، ھناك العدید من المخاطر الحقوقیة

وتكوین الجمعیات، وبعدم التمییز وباإلجراءاتتشمل االنتھاكات المتعلقة بحقوق الخصوصیة، وبحریة التعبیر
القانونیة الواجبة.

السعودیةفيالمسیئةوالمراقبةالمتفشيالقمع

الوصول غیر القانوني إلىبما في ذلك من خالل،على مواطنیھاالسعي للتجسسلدى السعودیة سجل حافل في
وقد راكمت  سجال حقوقیا مزریا حیث أطلقت السلطاتداخل شركات التكنولوجیا األمریكیة،معلوماتھم الشخصیة

السلمیة. بالنظر إلى ھذا الواقع، تثیر خطة غوغلحاولت من خاللھا سحق المعارضةلموجة من القمع المحليالعنان
بموجب "مبادئ األمم المتحدة التوجیھیة بشأن األعمالمخاوف جدیة بشأن كیفیة التزامھا بمسؤولیاتھا الحقوقیة
السلبیة على حقوق اإلنسان المرتبطة بوضوح باستضافة منطقةالتجاریة وحقوق اإلنسان" لمنع أو التخفیف من اآلثار

خدمات سحابیة في السعودیة.

رایتس ووتش" وجماعات حقوقیة أخرى بإسھاب عنعلى مدى سنوات عدیدة، أبلغت "منظمة العفو الدولیة" و"ھیومن
إلسكات المعارضة. منذواستخدام القضاءالمحلي المتصاعداالنتھاكات الحقوقیة في السعودیة، بما في ذلك القمع

رجالاستھدفتالتيالجماعیةاالعتقاالتعلىللبالد،الفعليالحاكمسلمان،بنمحمداألمیرالعھدوليأشرف،2017
فيالمرأةنشطاء بارزین في حقوقوأكادیمیین، ونشطاء حقوقیین، وومثقفین، وكبار أفراد العائلة المالكة،،دین بارزین

المتصورة للسلطات السعودیة اقترنت بتدھور كبیر في حقوقالبالد. ھذه الحملة على المعارضة السلمیة والمعارضة
فیھ ضعیفة أصال.سیادة القانوناإلجراءات القانونیة الواجبة في بلد كانت
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القمعأدواتجعلمماالملكي،الدیوانإمرةتحتأیضاالبالدفياألمنیةواألجھزةالعامةالنیابةُوضعت،2017في
السعودیة في یدي الملك وولي العھد وحدھما. امتد القمع المحلي السعودي لیشمل قتل المعارضین في الخارج. في

خاشقجيجمالبوست""واشنطنفيالكاتببوحشیةسعودیونحكومیونأعوانقتل،2018األولأكتوبر/تشرین
محاسبة واضحة لمرتكبي أي من ھذه االنتھاكات. بینما أُفِرجفي قنصلیة السعودیة في إسطنبول بتركیا. لم تكن ھناك

یواجھون عقوبة سجن إضافیة إذا لم یلزموا الصمت، والعن بعض النشطاء السعودیین مؤخرا من السجن، إال أنھم
.ویخضعون ألحكام مع وقف التنفیذالسفریزال معظمھم، بمن فیھم لجین الھذلول، ممنوعین من

اعتقال رجل سعوديكبیرة تعمل في السعودیة، بما في ذلكاستھدف القمع السعودي أحیانا موظفین في شركات دولیة
أعمالرجالأیضاالسعودیةالسلطاتاعتقلتو،2017عاموشركاه""ماكینزياالستشاراتشركةفيشریكاكان

أصواللیسلمواعلیھموضغطت،2017فيوسابقینحالیینحكومیینومسؤولینالمالكةالعائلةمنوأفرادبارزین
معترف بھا.للدولة مقابل اإلفراج عنھم، خارج إطار أي عملیة قانونیة

المجھولین والتجسس على مواطنیھا من خاللكما سعت السلطات السعودیة مرارا إلى تحدید ھویة المعارضین
أبحاث أكادیمي كندي، "بثقة عالیة" إلى أن الھاتف الخلويالمراقبة الرقمیة. مثال، خلص "سیتزن الب"، وھو مركز

الملفاتإلىالكاملبالوصولسمحمما،2018فيخبیثةتجسسببرمجیةأصیبكندافيمقیمبارزسعوديلناشط
والصور، إضافة إلى القدرة على استخدامالشخصیة للضحیة، مثل الدردشات، ومراسالت البرید اإللكتروني،

میكروفونات الھاتف والكامیرات خلسة للتصویر والتنصت.

صلةذاترسالةخاللمن2018فيآخرسعوديحقوقيوناشطالدولیةالعفوموظفيأحداسُتھِدفذلك،إلىإضافة
على موظفیھا من قبل حكومة معادیة لعملھا. كشفتبالسعودیة، فیما تشتبھ المنظمة بأنھ محاولة متعمدة للتجسس
المرسلة إلى الموظف والناشط أدى إلى تحمیل "بیغاسوس"،التحقیقات التي أجرتھا العفو الدولیة أن النقر على الروابط

إسرائیل.وھو أداة مراقبة متطورة طورتھا "مجموعة إن إس أو"، ومقرھا

السعودیة.لصالحبالتجسستویترموظفيمناثنینعلىاألمریكیةالعدلوزارةحكمت،2019فيأخرى،حالةفي
استخدموا المنصة لمناقشة القضایا الحالیة، مما مّكناُتھم كالھما بالوصول إلى معلومات خاصة لمعارضین سعودیین
مكان آخر وكشف ھویات المنتقدین المجھولین. عبدالسلطات السعودیة من الكشف عن معلومات غیر متوفرة في
الذي كشفت السلطات السعودیة عن ھویتھ في النھایة،الرحمن السدحان، أحد المنتقدین مجھولي الھویة على تویتر،

بمعزلمحتجزوھواإلنترنت،علىینشرھاكانالتيالنتقاداتھ2021أبریل/نیسانفيعاما20بالسجنعلیھُحِكم
.2018فياعتقالھمنذالوقتلمعظمالخارجيالعالمعن

وقف بیع تقنیات المراقبة والتأكد من أن أي تدریب ودعمھیومن رایتس ووتش شركات التكنولوجیا إلىسبق أن دعت
كما دعت ھیومن رایتس ووتش ومنظمة العفو الدولیةفني جاٍر للسعودیة ال یساھم في انتھاكات حقوق اإلنسان.

من خالل العمل في بیئات قمعیةاالنتھاكات الحقوقیةاالمتناع عن تسھیلو"أكسیس ناو" ومنظمات أخرى غوغل إلى
حیث تواجھ ضغوطا حكومیة ُمفرطة.

على غوغل احترام التزاماتھا الحقوقیة
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تتحمل غوغل مسؤولیة احترام حقوق اإلنسان، بغّض النظر عن رغبة أي دولة في الوفاء بااللتزامات الحقوقیة الخاصة
التزامھا "باحترام الحقوق المنصوص علیھا في ’اإلعالن العالمي لحقوقبیان الشركة بشأن حقوق اإلنسانبھا. یؤكد

المنصوص علیھا في مبادئ األمم المتحدة التوجیھیة بشأناإلنسان‘ ومعاھداتھ التنفیذیة، فضال عن دعم المعاییر
‘" عبر جمیع خدماتھا، بما في ذلك الخدمات السحابیةالعالمیةمبادئ مبادرة الشبكةاألعمال التجاریة وحقوق اإلنسان و’

"كالود".

العامة"والمصلحةاإلنترنتلسیاساتالكندیةو"العیادةناوأكسیسكتبت،2021الثانيینایر/كانونفي
التي نفذتھا غوغل لفھم التأثیر المحتمل على حقوق اإلنسان،لطلب معلومات حول عملیة العنایة الواجبةرسالة مفتوحة

ن وُتعاَلج في السحابة والمعاییرالسعودیة، والتدابیر األمنیة لحمایة ھذه البیانات،ونوع بیانات المستخدم التي سُتخزَّ
نة، ونوع الوصول الذي ستتمتع بھالقانونیة التي استوفتھا السعودیة للوثوق بھا في تأمین الحكومةالمعلومات الُمخزَّ

ھذهعلىالضوءلتسلیط2021فبرایر/شباطفيغوغلإلىووتشرایتسھیومنكتبتالبیانات.ھذهإلىالسعودیة
غوغل للموظفین الذین سیتمكنون من الوصول إلىالمخاوف ومخاوف أخرى ذات صلة، مثل السؤال عن كیفیة تدقیق

وكیف سیستجیبون لطلبات السلطات للحصول على بیاناتالمعلومات المخزنة في منطقة الخدمات السحابیة السعودیة
لكنھ ال یمتثل للمعاییر الدولیة لحقوق اإلنسان.المستخدم، عندما ُیعّد ذلك قانونیا بموجب القانون السعودي

وذكرت أنھ تم إجراء تقییم مستقل لحقوق اإلنسان لمنطقةمنفصلة، كررت غوغل التزامھا بحقوق اإلنسان،ردودفي
األمور التي تم تحدیدھا، لكنھا لم تحدد ماھیة تلكغوغل كالود في السعودیة، وأن الشركة اتخذت خطوات لمعالجة

الواجبة لحقوق اإلنسان یجب أن تتضمن تشاورا مجدیا معالخطوات. تحدد المبادئ التوجیھیة لألمم المتحدة أن العنایة
الصلة، وأنھ یجب على الشركات اإلبالغ عن كیفیةالمجموعات المحتمل تأثرھا وأصحاب المصلحة اآلخرین ذوي
أیضا إلى غوغل للتعبیركتبتاألوسط وشمال إفریقیا،معالجة اآلثار. "سمكس"، منظمة الحقوق الرقمیة في الشرق
بعد.البیانات الُمستضافة في السعودیة، لكنھا لم تتلق رداعن مخاوفھا بشأن سیاسات حمایة البیانات التي ستطبق على

منطقة للخدمات السحابیة في السعودیة، یتعّین علىمن أجل معالجة المخاوف الحقوقیة الخطیرة المرتبطة باستضافة
غوغل:

في مجال حقوق اإلنسان، والتي تتضمن مشاوراتالقیام بإجراءات العنایة الواجبة بطریقة صارمة وشاملة•
الحقوقیة في المنطقة، ونشر ملخص للنتائج، بماھادفة مع المجموعات المحتمل تأثرھا، بما في ذلك المنظمات
السلبیة على حقوق اإلنسان.في ذلك الخطوات التي تتخذھا للتخفیف من مخاطر اآلثار

بمناطق الخدمات السحابیة التي لن تمتثل لھا ألنھاوضع خطوط حمراء حول أنواع الطلبات الحكومیة المتعلقة•
غیر متوافقة مع معاییر حقوق اإلنسان.

للمضي قدما، یتعین على غوغل أیضا:

واإلبالغ بوضوح عن الخطوات التي تتخذھامنع أو التخفیف من مخاطر اآلثار السلبیة على حقوق اإلنسان•
سحابیة في بلدان أخرى حیث توجد مخاطر مماثلةلتحقیق ھذه الغایة قبل تنفیذ خطط لبناء مناطق خدمات

مرتبطة بھذه األنشطة التجاریة.
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https://www.hrw.org/sites/default/files/media_2021/05/Google%20Cloud%20Response%20to%20HRW%204-9-21.pdf
https://smex.org/ar/%d8%b3%d8%ad%d8%a7%d8%a8%d8%a9-%d8%ba%d9%88%d8%ba%d9%84-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%85%d9%84%d9%83%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a8%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d8%b9%d9%88%d8%af%d9%8a/


وضع معاییر أساسیة لمكان استضافة الخدمات السحابیة تأخذ في االعتبار المسؤولیات الحقوقیة لـ غوغل بغیة•
توجیھ التوسع إلى بلدان جدیدة.

لحقوق اإلنسان، من خالل إجراءاتھا المباشرة ضدأظھرت الحكومة السعودیة مرارا وتكرارا تجاھال صارخا
للغایة نفسھا. نخشى أن تصبح غوغل، عبر شراكتھاالمدافعین الحقوقیین وتجسسھا على المنصات الرقمیة للشركات

الشرقالمستقبلیة التي تؤثر على الناس في السعودیة ومنطقةمع الحكومة السعودیة، متواطئة في االنتھاكات الحقوقیة
األوسط.

المنظمات الموقعة:

فوروردفریدوم
اإلنسانلحقوقمّنا

ھارتالندمبادرة
السعودیةفياإلنسانوحقوقالدیمقراطیةمركز
مسار
الرقمیةالحقوقتصنیفمشروع
األوسطالشرقلسیاساتالتحریرمعھد
لإلنترنتأكسفوردمعھد
العربيللعالماآلنالدیمقراطیةمنظمة
الدولیةالعفومنظمة
نیمونیك
اإللكترونیةالتخوممؤسسة
واإلعمارلإلغاثةالیمنمؤسسة
فانتسواممؤسسة
دیموكراسيفورماترزمیدیا
واتشرایتسھیومن

المفتوحللمصدراألردنیةالجمعیة
أنسم-المجتمعيلإلعالمالعراقیةالشبكة
العامةوالمصلحةاإلنترنتلسیاساتالكندیةالعیادة
اإلنسانلحقوقالقسط
للربحالھادفغیرللقانونالدوليالمركز
ناوأكساس
أمریكابن

التقدمیةاالتصاالتجمعیة
بانجولجوكوالبس

جییم
حبر
االجتماعياإلعالملتطویرالعربيالمركز–حملة

أكشندیجیتال
سمكس
دیفندرزالینفرونت

األفراد الموقعین:

عبروغيعفاف
حسینبنوفاء
ھیكلوفاء

شیاجوي
صغیرریما
عونسارة
غطاسعبیر


