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مراقبة التعديالت
ختضع هذه الوثيقة لإجراءات مراقبة التعديالت وستسجل أدانه أي تعديالت تُدخل عىل النسخ الصلية.

اترخي اإجراء التعديالت
النسخة

التارخي

1.0

 25مارس 2019

مالحظات

تنبيه
قد ل تكون النسخة الورقية من هذه الوثيقة أحدث نسخة متاحة .وبوسعمك الاطالع عىل أحدث نسخة ،تسود عىل لك النسخ
السابقة ،عىل ش بكة FedNet.
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أو ال -مقدمة
 1-1تعليقات اس هتاللية
جيمع الاحتاد ادلويل مجلعيات الصليب المحر والهالل المحر (املشار اإليه فامي ييل بمس "الاحتاد ادلويل") ويعاجل مكيات هائةل من البياانت
الشخصية من خالل النشطة الكثرية اليت يضطلع هبا .وتكتيس حامية البياانت الشخصية أمهية بلغة لالحتاد ادلويل ،وذلكل فقد وضع
س ياسة عامة بشأن حامية البياانت الشخصية ("الس ياسة") .وتسعى هذه الس ياسة اإىل حامية حق الفراد يف اخلصوصية ،مع ضامن قدرة
الاحتاد عىل مجع البياانت الشخصية واس تخداهما يف اإطار أدائه ملهمته.
وترتبط حامية البياانت الشخصية بلس ياق؛ ول ميكن تغطية لك ما قد ينشأ من سيناريوهات .ولهذا السبب ،تبني هذه الس ياسة أفضل
املامرسات العالية املس توى ،عىل غرار الدوات ادلولية الرائدة محلاية البياانت.
ويدرك الاحتاد ادلويل أن جمرد وضع س ياسة عامة ل يشلك اإجر ااء اكفي اا لضامن امحلاية من اخملاطر النامجة عن اإساءة اس تخدام البياانت
الشخصية أو فقداهنا .وس يوفر الاحتاد ،يف اإطار التنس يق مع هذه الس ياسة ،التدريب واملعلومات والبياانت يف جمال حامية البياانت،
وس يواصل مراجعته اجلارية ل إالجراءات والس ياسات ادلاخلية ذات الصةل وتنفيذه املس متر لها.
وحيظى الاحتاد ادلويل بمتيازات وحصاانت يف العديد من البدلان اليت يعمل فهيا .وعىل الرمغ من أن تطبيق هذه الس ياسة ل ميس أ ااي
من الامتيازات واحلصاانت اليت يمتتع هبا الاحتاد ادلويل ،فاإنه ينبغي مراعاة القوانني والنظم القانونية السائدة يف البدلان اليت يعمل فهيا
الاحتاد عند تقيمي اخملاطر اليت يتعرض لها الفراد و/أو امجلاعات واملرتبطة حبامية البياانت.
 2-1نطاق التطبيق
تطبق املبادئ الواردة يف هذه الس ياسة عىل معاجلة البياانت الشخصية .ول تطبق الس ياسة عىل املعلومات املهوةل املصدر ،أي املعلومات
اليت ل ميكن ربطها بشخص طبيعي حمدد الهوية أو ميكن حتديد هويته.
ويُلزم بلمتثال لهذه الس ياسة أي خشص يعمل يف خدمة الاحتاد ادلولية ،مبا يف ذكل ،عىل سبيل املثال ل احلرص ،املوظفون واملوظفون
املتعاقدون واملوظفون احملليون واملندوبون واملوظفون املعارون .وي ُنتظر أيض اا من املتدربني واملتطوعني واملستشارين الالزتام بملبادئ
واملامرسات الواردة يف الس ياسة.
وعىل الرمغ من أن هذه الس ياسة هتدف أساس اا اإىل حامية البياانت الشخصية ،فاإن البياانت غري الشخصية املتعلقة بمجلاعات ،من قبيل
املعتقدات الس ياس ية أو ادلينية ،ميكن أن تعرض مجموعات من الفراد للخطر .وذلكل ينبغي اس تخدام املبادئ الواردة يف هذه الس ياسة
كدليل عند مجع املعلومات املتعلقة بمجلاعات أو معاجلهتا.
 3-1تعاريف
لغراض هذه الس ياسة ،تنطبق التعاريف التالية عىل ما ييل:
حامية البياانت
تعين حامية البياانت ،يف س ياق هذه الس ياسة ،مجموعة من املبادئ واملامرسات املطبقة لضامن أن تكون مجيع البياانت الشخصية اليت
جيمعها ويس تخدهما الاحتاد ادلويل أو جتمع وتس تخدم بلنيابة عنه بياانت دقيقة ومفيدة ،وأل تكون البياانت الشخصية عرضة لسوء
الاس تخدام أو الضياع أو التلف ،وأل جيري الاطالع علهيا وتبادلها دون ترخيص.
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البياانت الشخصية
البياانت الشخصية يه لك معلومة ميكن أن تؤدي اإىل التعرف عىل خشص طبيعي يح (حمدد الهوية أو ميكن حتديد هويته) .وتشمل بعض
أمثةل البياانت الشخصية الامس ،والربيد الإلكرتوين أو البياانت اليت حتدد املوقع ،ورمق الهوية ،والنوع الاجامتعي ،والوضع العائيل ،واترخي
وماكن امليالد.
البياانت الشخصية احلساسة
تعترب أنواع البياانت الشخصية احلساسة ،مبا فهيا ،عىل سبيل املثال ل احلرص ،املعلومات املتعلقة بلصحة واملعتقدات ادلينية والس ياس ية
والبياانت البيومرتية واجلينية ،أصناف خاصة من البياانت الشخصية .وجتدر الإشارة اإىل أن حتديد ما اإذا اكنت البياانت الشخصية حساسة
أم ل قد يتوقف اإىل حد بعيد عىل الس ياق.
وينبغي وضع تدابري حامية وقيود اإضافية أثناء معلييت امجلع واملعاجلة اإذا تبني أن البياانت الشخصية املتاحة حساسة .وقد تتضمن تدابري
امحلاية الإضافية هذه ،عىل سبيل املثال ل احلرص ،الضوابط احملددة لتناول املعلومات الرسية للغاية يف املبادئ التوجهيية املتعلقة مبعاجلة
املعلومات.
مراقب البياانت
ي ُس تخدم مصطلح "مراقب البياانت" ل إالشارة اإىل الشخص أو الكيان اذلي حيدد أغراض ووسائل معاجلة البياانت الشخصية .وتقع عىل
عاتق مراقب البياانت املسؤولية الرئيس ية عن حامية البياانت الشخصية.
وقد يكون هناك أكرث من مراقب واحد للبياانت يف املامرسة العملية .وجتدر الإشارة أيضا ا اإىل أنه قد تنشأ ظروف يكون فهيا مراقب
البياانت طرف اا اثلث اا ،ولن يضطلع الاحتاد حيهنا سوى مبهمة معاجلة البياانت الشخصية.
معاجل البياانت
بناء عىل تعلاميت يصدرها مراقب البياانت.
املعاجل هو الشخص أو الكيان اذلي ينجز معلية معاجلة واحدة أو أكرث للبياانت الشخصية ا
الطرف الثالث
الطرف الثالث هو أي خشص طبيعي أو اعتباري أو سلطة عامة أو واكةل أو هيئة أخرى غري صاحب البياانت أو الاحتاد أو مراقب
البياانت أو معاجل البياانت.
معاجلة البياانت الشخصية
هو أي معلية ،أو مجموعة من العمليات ،الآلية أو غري ال آلية ،اليت تطبق عىل البياانت الشخصية ،مبا يف ذكل ،عىل سبيل املثال ل احلرص،
امجلع والتسجيل والتخزين أو التكييف أو التغيري والاسرتداد والاس تخدام والنقل والتعممي والتصحيح أو ا إلتالف.
صاحب البياانت
هو الشخص اذلي ختضع بياانته الشخصية للمعاجلة.
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الشخاص املترضرون
مه الشخاص اذلين يلمتسون حامية الاحتاد ادلويل أو مساعدته أو يس تفيدون من حامية الاحتاد أو مساعدته .وقد يشمل هذا التعريف
أي خشص يف البدل أو املمتع احمليل اذلي يعمل فيه الاحتاد ادلويل.
املوظف املعين حبامية البياانت
هو موظف يعمل دلى الاحتاد ادلويل ويرشف عىل تنفيذ هذه الس ياسة.
انهتاك البياانت الشخصية
هو الاطالع غري املرخص به عىل بياانت خشصية أو التسبب يف اإتالفها أو فقداهنا أو تغيريها أو الكشف عهنا.

اثني اا -املبادئ العامة
تسرتشد معلية معاجلة البياانت اليت ينفذها الاحتاد بملبادئ العامة التالية:
 1-2الزناهة والرشعية
ينبغي معاجلة البياانت الشخصية بطريقة نزهية ورشعية .ويعين ذكل أن الاحتاد ادلويل لن يعاجل البياانت الشخصية اإل يف حاةل وجود
أساس رشعي ،وأن من الرضوري تزويد أحصاب البياانت مبعلومات ميكن فهمها بسهوةل وتتعلق جبمع بياانهتم ومبعاجلهتا.
ومتثل املوافقة الساس الرشعي املفضل ملعاجلة املعلومات الشخصية .بيد أنه ينبغي ،يف حاةل تعذر احلصول عىل موافقة حرة ومس تنرية
متام اا ،توثيق الظروف دوم اا.
وميكن ،يف ظل ظروف معينة ،اس تخدام أساس واحد أو أكرث من السس الرشعية التالية ،اإضافة اإىل املوافقة أو بديل عهنا.
 تنفيذ عقد؛ التقيد بللزتام القانوين اذلي خيضع هل الاحتاد ادلويل؛ حامية املصاحل احليوية لصاحب البياانت؛ الاضطالع بعمل من أجل النفع العام أو متاش ي اا مع املهمة املولكة اإىل الاحتاد ادلويل؛ السعي اإىل حتقيق مصاحل الاحتاد ادلويل املرشوعة.وعند تقيمي السس الرشعية اليت تنطبق عىل معلية معاجلة معينة ،ينبغي اإيالء اعتبار خاص للمخاطر اليت يتعرض لها صاحب البياانت
(مثل الطفال) وحساس ية البياانت الشخصية اليت يتعني مجعها ومعاجلهتا ،مع مالحظة أن ما ميكن اعتباره معلومات خشصية عادية يف
س ياق ما قد يعترب شديد احلساس ية يف س ياق أآخر.
 2-2املعلومات
ينبغي لالحتاد ادلويل تزويد أحصاب البياانت بملعلومات التالية ،بطريقة ميكن فهمها بسهوةل أثناء مجع البياانت الشخصية أو يف أقرب وقت
ممكن بعد ذكل:
 الساس الرشعي اذلي تستند اإليه معاجلة البياانت، -الاس تخدام املقصود للبياانت؛
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-

أمهية توفري معلومات دقيقة واكمةل وإااتحة أي حتديثات ذات صةل بملعلومات اليت س بق تقدميها؛
الطراف اليت ميكن تبادل البياانت الشخصية معها وماكن اإقامهتا؛
كيف س تخزن البياانت ومىت س تحذف وحتت أي ظرف يمت ذكل؛
جيوز لحصاب البياانت حسب موافقهتم حيامن تكون املوافقة يه الساس الرشعي اذلي ي ُستند اإليه يف معلية املعاجلة؛
اجلهات اليت ميكن التصال هبا يف الاحتاد ادلويل لطرح أي أس ئةل بشأن اس تخدام البياانت الشخصية.

وقد ل تُق ّدم املعلومات الواردة أعاله حيامن يكون الاحتاد ادلويل عىل عمل ،أو حيامن ميكنه الافرتاض بصورة معقوةل ،بأن صاحب البياانت
قد أتيحت لها بلفعل اإماكنية احلصول عىل املعلومات ذات الصةل أو أن بإماكهنا احلصول عىل هذه املعلومات ،وحيامن يكون توفري هذه
املعلومات خطوة غري معلية قياس اا بلفوائد اليت تعود عىل صاحب البياانت .وبلإضافة اإىل ذكل ،فقد ل تتاح املعلومات الواردة أعاله حيامن
تكون مصلحة الاحتاد املرشوعة يف عدم الكشف عن هذه املعلومات أكرب من حقوق صاحب البياانت .وميكن ،يف حالت الشك،
استشارة املوظف املعين حبامية البياانت للحصول عىل توجهيات.
وبلإضافة اإىل هذه الس ياسة ،نرش الاحتاد ادلويل بياانت بشأن اخلصوصية عىل بعض مواقعه الش بكية ويف اتصالت الإلكرتونية أخرى.
وتُراجع بياانت اخلصوصية هذه للحصول عىل معلومات أدق بشأن مجع البياانت الشخصية واس تخداهما يف س ياق املوقع الش بيك ذي
الصةل أو العملية ذات الصةل.
 3-2حتديد الغرض
ينبغي مجع البياانت الشخصية ومعاجلهتا لغرض حمدد ،وجيوز بوجه عام معاجلهتا لغراض أخرى تتوافق مع الغرض الصيل .وجيوز لالحتاد
معاجلة البياانت الشخصية لغراض اإضافية غري متوافقة مع هذا الغرض عند التأكد من وجود أساس رشعي وبعد النظر يف حقوق أحصاب
البياانت واملوازنة بني هذه املعاجلة الإضافية واخملاطر اليت قد تنجم عهنا.
 4-2جودة البياانت والتقليل مهنا
ينبغي أن تكون البياانت الشخصية اليت جيري مجعها بياانت مناس بة ومفيدة ودقيقة وغري زائدة عن احلد املطلوب بلنظر اإىل الغرض احملدد
اذلي جتمع من أجهل البياانت .وينبغي ،عند الرضورة ،اختاذ مجيع التدابري املعقوةل لضامن حتديث البياانت الشخصية .وينبغي ،يف حال
اكتشاف بياانت خشصية غري دقيقة ،تصحيح هذه البياانت أو حذفها دون تأخري ل مربر هل.
 5-2الاحتفاظ بلبياانت والتخلص مهنا
ينبغي أل تتجاوز فرتة الاحتفاظ بلبياانت الشخصية ،سواء اكنت خمزنة يف شلك نسخ ورقية أو اإلكرتوني اا ،الوقت الرضوري لتحقيق
الغرض احملدد اذلي تعاجل من أجهل .وينبغي دلوائر املكتبات واحملفوظات احرتام اجلداول الزمنية لالحتفاظ بلبياانت وينبغي مجليع املاكتب
أو القسام أو الإدارات التابعة لالحتاد ادلويل الالزتام هبذه اجلداول الزمنية عىل أساس الاحتياجات املس مترة املتوقعة للبياانت الشخصية
ذات الصةل ووفقاا لس ياسة اإدارة املعلومات واجلدول الزمين لتصنيف السجالت ذات الصةل والتخلص مهنا .وميكن استشارة املوظف
املعين حبامية البياانت للحصول عىل توجهيات فامي يتعلق بعملية الاحتفاظ بلبياانت.
وينبغي التخلص من البياانت الشخصية وفق اا للس ياسة املعمول هبا يف الاحتاد ادلويل (عىل سبيل املثال ،س ياسة تصنيف املعلومات
واملبادئ التوجهيية املرافقة) .وينبغي الرجوع اإىل قسم تكنولوجيا املعلومات للحصول عىل املساعدة بشأن س بل التخلص من البياانت
وحذف امللفات الإلكرتونية بشلك أآمن.
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 6-2الرسية والمن
تنفذ مجيع مراحل معاجلة البياانت الشخصية بطريقة تكفل مس توى مناس ب اا من المن والرسية للبياانت الشخصية .ويتعني ،عىل وجه
التحديد ،حفظ البياانت الشخصية بصورة أآمنة وحاميهتا من معليات انهتاك البياانت.
ومن المهية مباكن مراجعة مدى كفاية مجيع التدابري المنية املتخذة خالل مرحةل وضع املشاريع اليت تتضمن معاجلة البياانت الشخصية مبا
يكفل وجود ترتيبات أمنية اكفية يف مجيع مراحل املرشوع.
ويراجع الاحتاد ادلويل ،حسب الاقتضاء ،التدابري الرامية اإىل ضامن أمن البياانت وحيدهثا حىت يكفل مس توى اكفي اا من امحلاية للبياانت
فامي يتعلق بدرجة حساس ية البياانت الشخصية.

اثلث اا -حقوق أحصاب البياانت
 1-3وفق اا للنقطتني  2-3و ،3-3يمتتع أحصاب البياانت بحلقوق التالية .وس يضمن الاحتاد توفري أآلية رمسية تتيح لحصاب البياانت اإعامل
حقوقهم عن طريق تقدمي طلب يف هذا الصدد.
 1-1-3معلومات عن املعاجلة
حيق لصاحب البياانت أن يطلب معرفة ما اإذا اكن الاحتاد ادلويل قد عاجل بياانته الشخصية أو هو بصدد معاجلهتا أو ينوي معاجلهتا .
وحيق هل كذكل معرفة الغرض احملدد (الغراض احملددة) من معاجلة بياانهتا
 2-1-3الاطالع عىل البياانت الشخصية وتصحيحها
حيق لصاحب البياانت مراجعة بياانته الشخصية للتأكد من مدى دقهتا واكامتلها ووجاههتا.
ودلى العثور عىل بياانت غري دقيقة أو غري مس توفاة ،يصحح الاحتاد البياانت الشخصية ذات الصةل ويس تمكلها يف حينه.
 3-1-3الاعرتاض عىل املعاجلة
حيق لصاحب البياانت أن يعرتض يف أي وقت من الوقات عىل معاجلة بياانته الشخصية .وحيامن يكون هذا الاعرتاض مربر اا ،يتوقف
الاحتاد عن معاجلة البياانت الشخصية املعنية للغرض املتعلق (الغراض املتعلقة) هبذا الاعرتاض.
 4-1-3طلب احلذف
جيوز لصاحب البياانت أن يطلب اإىل الاحتاد ادلويل حذف بياانته الشخصية هنائي اا .وينبغي لالحتاد ،اإذا تبني هل وجود مربر لهذا الطلب،
التقيد بقواعد س ياسة أمن املعلومات ذات الصةل لضامن اإتالف البياانت املطبوعة والإلكرتونية عىل حد سواء.
 2-3ا إلجراءات اخلاصة بلطلبات املتعلقة بلبياانت الشخصية
ينبغي ،عىل قدر الإماكن ،تقدمي طلب اإعامل أي من احلقوق املدرجة يف النقطة  1-3كتابي اا اإىل املوظف املعين حبامية البياانت .وجيب أن
يتضمن هذا الطلب رشح اا واحض اا ملوضوع الطلب (عىل سبيل املثال ،حتديد ما اإذا اكن الطلب من أجل التصحيح أو الاعرتاض) ،وأن
يتضمن جحج اا وأدةل اكفية تسمح لالحتاد بتلبية هذا الطلب.
وقد تُطلب معلومات اإضافة اإذا اكن الطلب غري واحض أو اكنت املعلومات املقدمة غري وافية.
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وجيب أن يكون أي طلب مصحو اب ببياانت التصال اخلاصة بصاحب الطالب واملستندات الاكفية اليت تثبت أن الطرف اذلي قدم
الطلب هو صاحب البياانت أو ممثلها القانوين أو الويص علهيا .وقد يطلب تقدمي واثئق اإضافية اإذا اعتربت املستندات املقدمة غري اكفية.
املسمل به أنه قد ل يكون بوسع الشخاص املتأثرين التعامل مع املوظف املعين حبامية البياانت مبارشة .ولهذا السبب ،ينبغي ملوظفي
ومن ّ
الاحتاد ادلويل أن ييرسوا ،حسب الاقتضاء ،معاجلة هذه الطلبات.
 3-3الرد عىل الطلبات
يتلقى صاحب البياانت (أو ممثهل القانوين) ،يف لك احلالت ،رد اا يف الوقت املناسب بطريقة يفهمها.
ومع ذكل ،فهناك عدد من احلالت اليت قد ل حيظى فهيا الطلب بلقبول ،ول يقدم فهيا سوى قدر حمدود من الردود .ومن أمثةل هذه
احلالت ما ييل:
 حيامن تكون هناك أس باب تدعو اإىل الاعتقاد بأن الطلب تعسفي أو قامئ عىل الغش؛ حيامن يكون الطلب غري واحض ،و/أو احلجج الواردة فيه ل تستند اإىل حقائق؛ حيامن تؤدي املوافقة عىل الطلب اإىل تعريض خشص أو أكرث للخطر؛ حيامن يثبت أن الامتثال للطلب خطوة مس تحيةل أو غري مالمئة أو تس تلزم هجد اا غري متناسب دلى موازنهتا مع حق صاحبالبياانت؛
 حيامن يتعارض الطلب مع احتياجات الاحتاد ادلويل وأولوايته امليدانية املهمينة يف اإطار سعيه اإىل حتقيق مصاحله املرشوعة؛ حيامن تكون معاجلة البياانت الشخصية رضورية لغراض حفظ الواثئق أو الغراض الإحصائية ذات النفع العام ،من أجل حاميةحرية التعبري؛
 حيامن تكون معاجلة البياانت الشخصية رضورية لالمتثال للزتام قانوين ما أو لرفع دعاوى قانونية أو ممارسة حق أو ادلفاع عنهأمام القضاء..

رابع اا -الالزتامات
 1-4حتليل أثر حامية البياانت
ُجيري الاحتاد حتليال لثر حامية البياانت حيامن تؤدي معليات معاجلهتا ،عىل الرحج ،اإىل تعريض حقوق أحصاب البياانت أو حريهتم خملاطر
كبرية .وسوف تُع ّد توجهيات اإضافية بشأن احلالت اليت يكون فهيا حتليل أثر حامية البياانت رضوري وبشأن كيفية اإدارته .وبوجه عام،
ينبغي أن يتضمن حتليل أثر حامية البياانت وصف اا للمرشوع أو النظام أو الس ياسة أو الرتتيب املتعلق مبعاجلة و/أو تبادل البياانت الشخصية؛
وحتلي اال للمخاطر ذات الصةل؛ والتدابري املقرتحة أو القامئة بلفعل محلاية البياانت الشخصية وفق اا لهذه الس ياسة.
وفامي ييل أمثةل للسيناريوهات اليت قد جيرى فهيا حتليل أثر حامية البياانت ،بلتنس يق مع املوظف املعين حبامية البياانت:
 اس تخدام تكنولوجيا جديدة ملعاجلة البياانت الشخصية؛ اإماكنية أن يكون الفراد حم اال لختاذ قرارات أو للتوصيف بشلك أآيل؛ اقرتاح نقل البياانت الشخصية اإىل طرف اثلث قد ل يكون بإماكنه كفاةل الضامانت الاكفية محلاية البياانت؛ وجود أصناف خاصة من البياانت الشخصية ،مثل احلاةل الصحية أو الآراء ادلينية أو الس ياس ية؛ -توقُع مراقبة جامعية أو مجع للبياانت أو تبادلها.
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 2-4انهتاك البياانت
عىل الرمغ من الزتام الاحتاد ادلويل بتوفري أفضل ما ميكن توفريه من أمن للبياانت فامي يتعلق مبخاطر انهتاك البياانت ،فاإن من غري املمكن
ضامن أي تدبري أمين (تقني اا اكن أو ماد ااي أو تنظميي اا) بنس بة  ٪100ملنع حدوث أي انهتاك .وذلكل ،فليس من املهم فقط توفري المن
الاكيف ،بل يتعني أيض اا اعامتد طريقة موثوق هبا لكتشاف أي اخرتاقات أمنية والتعامل معها عىل وجه الرسعة.
 1-2-4اإخطار املوظف املعين حبامية البياانت عن انهتاك البياانت الشخصية
يف حاةل حدوث انهتاك للبياانت الشخصية ،يُبلغ قسم تكنولوجيا املعلومات أو اجلهة املعنية اليت اكتشفت الانهتاك ،سواء اكنت مكتب اا أو
دائرة أو وحدة أو كيا اان أو خشص اا ،دون تأخري ل مربر هل ،املوظف املعين حبامية البياانت (وأي مدير معين اتبع لالحتاد ،عىل النحو احملدد
يف س ياسة الاس تخدام املقبول للمعلومات) .وينبغي أن تقدم اإىل املوظف املعين حبامية البياانت املعلومات التالية:
 كيف اكتشف الانهتاك ومىت اكن ذكل؛ طبيعة الانهتاك ،وأصناف البياانت الشخصية املتأثرة ،والعدد التقديري للجهات املعنية موضوع البياانت؛ العواقب احملمتةل املرتتبة عىل انهتاك البياانت الشخصية؛ التدابري املتخذة أو املقرتح اختاذها للتصدي لالنهتاك.وينبغي أيض اا اإبالغ قسم تكنولوجيا املعلومات وإارشاكه عىل حنو وثيق يف مجيع املراحل ويف مجيع التدابري املتخذة فامي يتعلق بأي انهتاك
للبياانت الشخصية .وي ُبلغ أيض اا قسم الإعالم والتصالت يف أقرب وقت ممكن عن أي انهتاك حيدث.
 2-2-4اإخطار صاحب البياانت عن انهتاك البياانت الشخصية
استناد اا اإىل مشاورات جترى ،عند الاقتضاء ،مع املوظف املعين حبامية البياانت واجلهة الخرى ذات الصةل ،سواء اكنت مكتب اا أو اإدارة
أو وحدة ،يبذل الاحتاد ،اإذا ثبت أن انهتاك البياانت يشلك خطر اا كبري اا عىل حقوق أحصاب البياانت أو حريهتم ،لك اجلهود املعقوةل لإبالغ
أحصاب البياانت املتأثرين ،بطبيعة الانهتاك والتدابري املتخذة للتصدي هل.
 3-4املساءةل
المني العام مسؤول عن تنفيذ هذه الس ياسة.
 1-3-4الدوار واملسؤوليات
بلإضافة اإىل الدوار املبينة أدانه ،قد ُحتدّد أدوار أخرى و/أو تقدم توجهيات أكرث تفصي اال يف اإطار اإجراءات وتوجهيات معل ت ُع ّد يف
املس تقبل.
املسؤولون الإداريون
املسؤولون الإداريون مه اجلهة املسؤوةل عن ضامن معرفة القوى العامةل اليت يرشفون علهيا للمبادئ املتعلقة حبامية البياانت املبينة يف هذه
الس ياسة والتعامل مع هذه البياانت وفق اا لهذه املبادئ .ويتحمل املسؤولون الإداريون أيض اا ،عند الاقتضاء ،مسؤولية تقدمي الاس تفسارات
والشواغل املتعلقة حبامية البياانت إاىل املوظف املعين حبامية هذه البياانت.
املوظف املعين حبامية البياانت
ّ
يعني الاحتاد ادلويل موظف اا يعىن حبامية البياانت ويعمل كجهة تنس يق مجليع املسائل املتعلقة حبامية البياانت.
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ويضطلع املوظف املعين حبامية البياانت بملسؤوليات الرئيس ية التالية:
 تقدمي توجهيات بشأن تطبيق هذه الس ياسة وتفسريها؛ تقدمي املشورة بشأن الامتثال لهذه الس ياسة وتقدمي توصيات بشأن س ياسات الاحتاد أو ممارساته ذات الصةل أو حتديهثا ،عندالاقتضاء؛
 مساعدة ماكتب الاحتاد والإدارات والوحدات التابعة هل يف معاجلة املسائل املتعلقة بوضع املشاريع اليت س تعاجل البياانت الشخصيةبغية النظر يف أي خماطر (تقيمي أثر حامية البياانت)؛
 العمل عىل ضامن مراعاة حامية البياانت يف مجيع مراحل املرشوع (حامية البياانت بشلك مدروس وعىل حنو تلقايئ)؛ مراجعة التفاقات املتصةل بلبياانت الشخصية وتقدمي املشورة بشأن املسائل املتعلقة حبامية البياانت بوجه عام.وميكن للموظف املعين حبامية البياانت أن يتشاور ،عند الاقتضاء ،مع أي من اجلهات املشاركة ذات الصةل فامي يتعلق بتنفيذ هذه الس ياسة.
ويتضمن هؤلء املشاركون ،عىل سبيل املثال ل احلرص ،أمني املظامل ،وقسم تكنولوجيا املعلومات ،واملستشارة القانونية العامة.
املستشارة القانونية العامة
تتوىل املستشارة القانونية العامة مسؤولية اإدارة اخملاطر القانونية بلحتاد فامي يتعلق حبامية البياانت وضامن توافق الالزتامات اليت تعهد هبا
الاحتاد مع الس ياسة.
قسم تكنولوجيا املعلومات
يتوىل قسم تكنولوجيا املعلومات املسؤولية العامة عن احلفاظ عىل موارد تكنولوجيا املعلومات بلحتاد وضامن أمهنا.
 2-3-4الواثئق
من أجل اإثبات الامتثال للس ياسة ،ينبغي الاحتفاظ بسجالت مفصةل ودقيقة عن أنشطة مجع البياانت الشخصية ومعاجلهتا.

خامس اا -معليات نقل البياانت الشخصية
تشلك معليات نقل البياانت ،سواء أاكنت تتعلق بنقل بياانت املوظفني اإىل مقدم خدمة كشوف املرتبات أو تبادل معلومات مفصةل عن
الشخاص املترضرين مع الرشاكء يف املساعدة النقدية ،جزء اا عاد ااي ورضور ااي من أداء الاحتاد ادلويل ومن املساعدة اليت يقدهما يف مجيع
أحناء العامل .ومع ذكل ،ترافق لك معلية نقل للبياانت خماطر تنجم عن اإساءة اس تخدام البياانت أو الكشف عهنا دون ترخيص.
 1-5معليات نقل البياانت اإىل أطراف اثلثة
ينبغي مراجعة مجيع العمليات املقرتحة لنقل البياانت الشخصية اإىل أطراف اثلثة لضامن توافقها مع املبادئ العامة املبينة يف القسم الثاين من
هذه الس ياسة .وبلإضافة اإىل ذكل ،ل ينبغي أن تنفذ معليات نقل البياانت الشخصية اإىل أطراف اثلثة إالّ بعد أن يقدم الطرف الثالث
ضامانت اكفية محلاية البياانت وبعد اإبرام اتفاق كتايب.
وكحد أدىن ،تقتيض اتفاقيات نقل البياانت الكتابية من الطرف الثالث التقيد مبا ييل:
 اس تخدام البياانت الشخصية املنقوةل للغرض احملدد (الغراض احملددة) يف العقد ذي الصةل فقط ،وبوجه أمع وفق اا لتعلاميتالاحتاد ادلويل فقط؛
 اإعادة البياانت الشخصية املنقوةل اإىل الاحتاد و/أو اإتالفها ،عىل النحو املنصوص عليه ،عند انهتاء توفري اخلدمات أو يف أيبناء عىل طلب الاحتاد ادلويل ،عىل سبيل املثال من أجل الاس تجابة لطلب صاحب البياانت حبذف بياانته الشخصية؛
وقت ا
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-

-

توفري ضامانت أمنية اكفية ملنع أي تبديل أو ضياع أو اطالع غري مرخص به للبياانت الشخصية (ينبغي أن تشمل هذه
الضامانت ،حسب الاقتضاء ،القيود املفروضة عىل اإماكنية الاطالع ،وتشفري البياانت اخملزونة وأثناء النقل ،والتخزين الآمن،
والتدابري الخرى)؛
عدم تنفيذ أي معلية من معليات نقل البياانت اإىل أطراف اثلثة أخرى ما مل يوافق الاحتاد ادلويل رصاح اة عىل ذكل؛
التعاقد من الباطن فقط مبوافقة الاحتاد ادلويل؛
اإخطار الاحتاد ادلويل عىل الفور يف حاةل وقوع حادث أمين (انهتاك).

ويف ضوء تنوع الس ياقات الس ياس ية والقانونية اليت يعمل فهيا الاحتاد ادلويل ،ينبغي اإيالء اهامتم خاص ل إالطار القانوين وقابلية اإنفاذ
التفاقات/العقود الكتابية يف املنطقة (املناطق) ذات الصةل.
خريا ،مفن املسمل به أنه قد ل يكون من املمكن اإبرام اتفاق كتايب قبل تبادل البياانت الشخصية مع رشاكء معينني ويف ظروف طارئة
وأ ا
معينة ،مثل حالت الطوارئ الإنسانية .وينبغي أن تتخذ ،يف ظل هذه الظروف وحيامن تكون معليات نقل البياانت رضورية محلاية املصاحل
احليوية للشخاص املتأثرين ،مجيع التدابري الالزمة يف أقرب وقت ممكن بعد حاةل الطوارئ ،محلاية البياانت املنقوةل ،مبا يف ذكل السعي اإىل
اإبرام اتفاق كتايب.
 2-5معليات النقل اإىل هيئات التحقيق أو السلطات احلكومية
جيوز لالحتاد ادلويل ،يف ظل ظروف معينة ،نقل البياانت الشخصية اإىل هيئات حتقيق معينة أو اإىل سلطة حكومية ما ،مبا فهيا واكلت
بناء عىل طلب أو مببادرة خاصة من الاحتاد ادلويل.
اإنفاذ القانون واحملامك .وقد تُن ّفذ معليات النقل هذه ا
ول جيوز لالحتاد ادلويل التعاون بشأن هذا الطلب ونقل البياانت الشخصية اإل اإذا وافق الطرف املتلقي عىل الرشوط املنصوص علهيا يف
النقطة  1-5واس توفيت الرشوط التالية:
 يتلقى الاحتاد ادلويل طلب اا حكومي اا يرد عرب القنوات الرمسية ويعتربه حصيح اا من الناحية القانونية ،أو يكون الاحتاد قد أبرم اتفاق ااكتابي اا مع الطرف اذلي يقدم الطلب؛
 يكون نقل البياانت رضور ااي لغراض الكشف عن وقوع جرمية جنائية أو انهتاك القواعد واللواحئ التنظميية لالحتاد ادلويل أو منعذكل أو التحقيق فيه أو حمامكة مرتكبيه؛
 ميكن أن يساعد نقل البياانت الطرف الطالب يف مسعاه اإىل حتقيق هذه الغراض بدرجة كبرية؛ يقترص نقل البياانت عىل البياانت الشخصية الرضورية للغاية لتحقيق الغرض؛ ل يتعارض نقل البياانت عىل حنو غري متناسب مع احلقوق الساس ية للفرد.ي ُستشار املوظف املعين حبامية البياانت قبل اإبرام أي اتفاق لنقل البياانت الشخصية وفق اا لهذه النقطة.

سادس اا -بياانت التصال
يرىج اإرسال أي أس ئةل بشأن هذه الس ياسة أو بشأن تنفيذها اإىل عنوان الربيد الالكرتوين التايل[dataprotection@ifrc.org] :
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