
 

 

1 / 12 

 

 

 س ياسة الاحتاد ادلويل 

 حامية البياانت الشخصيةبشأ ن 

 

صدار الوثيقة  ترصحي بإ

 اترخي الاعامتد التوقيع املنصب الامس صاحب الشأ ن

   كبري املستشارين القانونيني James De France املؤلف

   املستشارة القانونية العامة Lucie Laplante املؤلف

   ال مني العام Elhadj As Sy الوثيقةصاحب 

صدار الوثيقة مكتب ال مني  رئيسة املوظفني ومديرة Julie Hall رّصح بإ

  العام

  

Anitta Underlin  ةيالإدار لشؤون املعنية ب ال مني العاموكيةل    

Jagan Chapagain  وكيل ال مني العام املعين بلربامج

 والعمليات

  

Dr. Jemilah 

Mahmood 

 لرشااكتوكيةل ال مني العام املعنية ب

 مديرة قسم الرشااكت وتمنية املوارد بلنيابة

  

   الشؤون املالية والإداريةمدير قسم  Andrew Rizk املشاركون

Katherine Hummel مديرة قسم املوارد البرشية بلنيابة   

Sylvia Gil  املعلوماتمديرة قسم تكنولوجيا   

Pascale Meige قسم منع الكوارث وال زمات  ةر مدي

 والتصدي لها والتعايف مهنا

  

Derk Segaar مدير قسم التصالت   

Emmanuel 

Capobianco 

   مدير قسم الصحة والرعاية

Cecile Aptel  مديرة وحدة الس ياسات والاسرتاتيجيات

 واملعارف

  

Anthony Garnett مدير مكتب التدقيق ادلاخيل والتحقيق 

 

  

  



 

 

2 / 12 

 التعديالتمراقبة 

جراءات مراقبة الت   وستسجل أ دانه أ ي تعديالت تُدخل عىل النسخ ال صلية. عديالتختضع هذه الوثيقة لإ

 

جراء التعديالتاترخي   اإ

 مالحظات التارخي النسخة

  2019مارس  25 1.0

   

   

   

   

   

   

 

 تنبيه

قد ل تكون النسخة الورقية من هذه الوثيقة أ حدث نسخة متاحة. وبوسعمك الاطالع عىل أ حدث نسخة، تسود عىل لك النسخ 

 .FedNetالسابقة، عىل ش بكة 

  



 

 

3 / 12 

 احملتوايت

 3  قدمةم -1

 3  اس هتالليةتعليقات   1-1

 3 التطبيق نطاق  1-2

 3 تعاريف  1-3

   مبادئ عامة بشأ ن حامية البياانت -2

  والرشعيةالزناهة  2-1 

  املعلومات 2-2 

  حتديد الغرض 2-3             

  جودة البياانت والتقليل مهنا 2-4

  الاحتفاظ بلبياانت والتخلص مهنا 2-5

  الرسية وال من 2-6

  البياانت أ حصابحقوق  -3

  الاطالع عىل البياانت الشخصية وتصحيحها والاعرتاض عىل معاجلهتا وحذفها 3-1

  معلومات عن املعاجلة 3-1-1        

  الاطالع عىل البياانت الشخصية وتصحيحها 3-1-2        

  الاعرتاض عىل املعاجلة 3-1-3       

  طلب احلذف 3-1-4       

جراءات الطلبات املتعلقة بلبياانت الشخصية 3-2             اإ

  الرد عىل الطلبات 3-3           

  الالزتامات -4

  أ ثر حامية البياانت حتليل 4-1

  انهتاك البياانت 4-2

  خطار عن انهتاك البياانت الشخصيةالإ  4-2-1        

خطار  4-2-2           البياانت عن انهتاك البياانت الشخصية صاحباإ

  املساءةل 4-3

  ال دوار واملسؤوليات 4-3-1        

  الواثئق 4-3-2        

  معليات نقل البياانت الشخصية -5

ىل أ طراف اثلثة نقل البياانت 5-1   اإ

ىل هيئات التحقيق أ و السلطات احلكومية البياانت نقل 5-2   اإ

  التصال بياانت -6

 

 

  



 

 

4 / 12 

 مقدمة -أ ولا 

 اس هتالليةتعليقات  1-1

ليه فامي ييل بمس "الاحتادالاحتاد ادلويل مجلعيات الصليب ال محر والهالل ال محر جيمع  من البياانت  هائةلمكيات  ويعاجل"( ادلويل )املشار اإ

فقد وضع  ذلكل، وادلويل لالحتاد أ مهية بلغةحامية البياانت الشخصية  وتكتيس. ال نشطة الكثرية اليت يضطلع هباالشخصية من خالل 

ىل حامية حق ال فراد يف اخلصوصية، مع ضامن قدرة  هذه تسعى. و البياانت الشخصية )"الس ياسة"( عامة بشأ ن حاميةس ياسة  الس ياسة اإ

طار  اواس تخداهم الاحتاد عىل مجع البياانت الشخصية  .أ دائه ملهمتهيف اإ

أ فضل  الس ياسة هذه بنيت لهذا السبب، و . هاتسيناريو  ما قد ينشأ  من ل ميكن تغطية لكو؛ بلس ياقحامية البياانت الشخصية وترتبط 

 .عىل غرار ال دوات ادلولية الرائدة محلاية البياانت ،املس توىعالية املامرسات ال

جراءا اكفياا ل ي  عامة س ياسة وضع جمرد أ نادلويل يدرك الاحتاد و  ساءةاخملاطر اية من ضامن امحلل شلك اإ اس تخدام البياانت  النامجة عن اإ

طار وفروس ي .اأ و فقداهن الشخصية ، يف جمال حامية البياانت واملعلومات والبياانت التدريبالتنس يق مع هذه الس ياسة،  الاحتاد، يف اإ

جراءات والس ياسات ادلاخلية ذات الصةلل ةاجلاري مراجعتهوس يواصل   لها. وتنفيذه املس متر الإ

 ل ميس أ ايا تطبيق هذه الس ياسة  أ نعىل الرمغ من و بمتيازات وحصاانت يف العديد من البدلان اليت يعمل فهيا.  ادلويل الاحتاد وحيظى

نه ينبغي، ادلويل من الامتيازات واحلصاانت اليت يمتتع هبا الاحتاد يف البدلان اليت يعمل فهيا  ة السائدةالقانوني ممراعاة القوانني والنظ فاإ

 امية البياانت.حب واملرتبطة اعاتل فراد و/أ و امجلا اليت يتعرض لها اطراخملتقيمي  عندالاحتاد 

 التطبيق نطاق 1-2

املعلومات  أ ياملصدر،  هوةلامل علومات املالس ياسة عىل  . ول تطبقتطبق املبادئ الواردة يف هذه الس ياسة عىل معاجلة البياانت الشخصية

 .حتديد هويتهأ و ميكن  الهوية اليت ل ميكن ربطها بشخص طبيعي حمدد

ن وواملوظف وظفونامل ،عىل سبيل املثال ل احلرص ،، مبا يف ذكلادلولية يف خدمة الاحتاد يعمل أ ي خشص ويُلزم بلمتثال لهذه الس ياسة

الالزتام بملبادئ  واملستشارينمن املتدربني واملتطوعني نتظر أ يضاا يُ املعارون. و املوظفون واملندوبون و  احملليوناملوظفون املتعاقدون و 

 .يف الس ياسة الواردةواملامرسات 

ىل حامية البياانت الشخصية،  أ ساساا عىل الرمغ من أ ن هذه الس ياسة هتدف و  ناإ  ن قبيلم ،اعاتالبياانت غري الشخصية املتعلقة بمجل فاإ

يف هذه الس ياسة لواردة اس تخدام املبادئ ا ينبغيذلكل طر. وال فراد للخ من ميكن أ ن تعرض مجموعات ،املعتقدات الس ياس ية أ و ادلينية

 هتا.أ و معاجلاملتعلقة بمجلاعات مجع املعلومات  عندكدليل 

  تعاريف 1-3

 ل غراض هذه الس ياسة، تنطبق التعاريف التالية عىل ما ييل:

 البياانتحامية 

لضامن أ ن تكون مجيع البياانت الشخصية اليت  املطبقةيف س ياق هذه الس ياسة، مجموعة من املبادئ واملامرسات ، تعين حامية البياانت

، وأ ل تكون البياانت الشخصية عرضة لسوء مفيدةعنه بياانت دقيقة و أ و جتمع وتس تخدم بلنيابة  ادلويل جيمعها ويس تخدهما الاحتاد

  .ترخيصالاس تخدام أ و الضياع أ و التلف، وأ ل جيري الاطالع علهيا وتبادلها دون 
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 البياانت الشخصية

ىل التعرف عىل خشص ميكن أ ن لك معلومةالبياانت الشخصية يه  بعض وتشمل  .(حتديد هويتهأ و ميكن  الهوية حمدديح ) طبيعي تؤدي اإ

اترخي و ،والوضع العائيل ،والنوع الاجامتعي ،رمق الهويةو  ،املوقع اليت حتدد بياانتال الربيد الإلكرتوين أ و و  ،أ مثةل البياانت الشخصية الامس

 .وماكن امليالد

 البياانت الشخصية احلساسة

واملعتقدات ادلينية والس ياس ية  املتعلقة بلصحة عىل سبيل املثال ل احلرص، املعلومات ا،مبا فهي ،تعترب أ نواع البياانت الشخصية احلساسة

ىل أ نو خاصة من البياانت الشخصية.  أ صناف، البيومرتية واجلينيةوالبياانت  ذا اكنت البياانت الشخصية حساسة حتديد جتدر الإشارة اإ  ما اإ

ىل حد بعيد قد  أ م ل  .عىل الس ياقيتوقف اإ

ضافية أ ثناء  تدابري حامية وضع ينبغيو  ذا تبني أ ن  معلييت امجلع واملعاجلةوقيود اإ  تتضمن تدابريقد و . حساسة املتاحة البياانت الشخصيةاإ

 املبادئ التوجهيية املتعلقة مبعاجلةرسية للغاية يف ال علومات امل لتناولامحلاية الإضافية هذه، عىل سبيل املثال ل احلرص، الضوابط احملددة 

 .املعلومات

 مراقب البياانت

ىل الشخص أ و الكيان اذلي حيدد أ غراض ووسائل معاجلة البياانت الشخصية. يُ  شارة اإ وتقع عىل س تخدم مصطلح "مراقب البياانت" لالإ

 .عن حامية البياانت الشخصية رئيس يةمراقب البياانت املسؤولية العاتق 

ىل أ نه و . واحد للبياانت يف املامرسة العمليةقد يكون هناك أ كرث من مراقب و  ا اإ ظروف يكون فهيا مراقب  قد تنشأ  جتدر الإشارة أ يضا

 .الشخصية مبهمة معاجلة البياانتسوى  حيهنا الاحتاد ضطلع، ولن ياا اثلث اا البياانت طرف

 البياانت عاجلم

 .البياانت مراقب يصدرهاتعلاميت  بناءا عىلالشخصية  للبياانتواحدة أ و أ كرث  معاجلةمعلية  ينجزأ و الكيان اذلي  هو الشخص عاجلامل

 الطرف الثالث

 مراقبالبياانت أ و الاحتاد أ و  صاحبهيئة أ خرى غري الطرف الثالث هو أ ي خشص طبيعي أ و اعتباري أ و سلطة عامة أ و واكةل أ و 

 .البياانت معاجلالبياانت أ و 

 البياانت الشخصية معاجلة

 ،عىل سبيل املثال ل احلرص ،مبا يف ذكل ،البياانت الشخصية اليت تطبق عىل ،ليةغري الآ أ و  الآلية ،أ و مجموعة من العمليات ،أ ي معليةهو 

 .تالفالتصحيح أ و الإ و  تعمميال و النقل و الاس تخدام و والاسرتداديف أ و التغيري ي التخزين أ و التك و التسجيل و  عامجل

 البياانت صاحب

 .معاجلةاذلي ختضع بياانته الشخصية لل هو الشخص
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 ال شخاص املترضرون 

. وقد يشمل هذا التعريف أ و مساعدته أ و يس تفيدون من حامية الاحتاد أ و مساعدته ادلويل حامية الاحتاديلمتسون اذلين ال شخاص مه 

 الاحتاد ادلويل.  فيه يعمل اذليالبدل أ و املمتع احمليل يف أ ي خشص 

 املوظف املعين حبامية البياانت

 ويرشف عىل تنفيذ هذه الس ياسة.ادلويل موظف يعمل دلى الاحتاد هو 

 الشخصيةانهتاك البياانت 

تالفها أ و فقداهنا أ و تغيريها أ و الكشف عهنا. عىل بياانت خشصية أ و املرخص بهغري  الاطالعهو   التسبب يف اإ

 بادئ العامةامل  -اثنياا 

 البياانت اليت ينفذها الاحتاد بملبادئ العامة التالية: ة معاجلةتسرتشد معلي

 الزناهة والرشعية 2-1

لالبياانت الشخصية  عاجلي نل ادلويل أ ن الاحتاد ويعين ذكل. رشعيةو نزهيةبطريقة  البياانت الشخصية معاجلةينبغي  يف حاةل وجود  اإ

 ا.عاجلهتومب مبياانهتتتعلق جبمع و  ميكن فهمها بسهوةلالبياانت مبعلومات  أ حصابوأ ن من الرضوري تزويد  ،رشعيأ ساس 

 حرة ومس تنريةاحلصول عىل موافقة  تعذر يف حاةل ينبغي، بيد أ نهاملعلومات الشخصية.  عاجلةاملفضل مل رشعيال ساس ال املوافقة ومتثل 

 دوماا. ، توثيق الظروفمتاماا 

ىل ،التالية رشعيةال سس ال واحد أ و أ كرث من أ ساس يف ظل ظروف معينة، اس تخدام وميكن،  ضافة اإ  عهنا.بديل أ و  املوافقة اإ

 تنفيذ عقد؛ -

 ؛ادلويل خيضع هل الاحتاد اذلي قانوينال التقيد بللزتام -

 البياانت؛ لصاحبحامية املصاحل احليوية  -

ىل الاحتادمع متاش ياا أ و  الاضطالع بعمل من أ جل النفع العام -  ؛ادلويل املهمة املولكة اإ

ىل حتقيق مصاحل الاحتاد السعي  -  املرشوعة.ادلويل اإ

يالء اعتبار خاص  معاجلةعىل معلية  اليت تنطبق رشعيةتقيمي ال سس ال  عندو  البياانت صاحب تعرض لها ي للمخاطر اليت معينة، ينبغي اإ

يف  معلومات خشصية عاديةما ميكن اعتباره  مالحظة أ ن، مع معاجلهتاالشخصية اليت يتعني مجعها و ( وحساس ية البياانت )مثل ال طفال

آخر شديد احلساس ية قد يعترب س ياق ما  .يف س ياق أ

 املعلومات 2-2

مجع البياانت الشخصية أ و يف أ قرب وقت  أ ثناءالبياانت بملعلومات التالية، بطريقة ميكن فهمها بسهوةل  أ حصابد تزوي ادلويل ينبغي لالحتاد

 :ممكن بعد ذكل

ليه ت اذلي ال ساس الرشعي  -  البياانت، معاجلةستند اإ

 الاس تخدام املقصود للبياانت؛ -
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اتحةأ مهية توفري معلومات دقيقة واكمةل و  -  ؛اليت س بق تقدميهاأ ي حتديثات ذات صةل بملعلومات  اإ

قامهتاالبياانت الشخصية معها وماكن  تبادلال طراف اليت ميكن  -  ؛اإ

 ؛س تحذف وحتت أ ي ظرف يمت ذكلالبياانت ومىت  تخزنس  كيف  -

ليه اذلي يُ  رشعيال تكون املوافقة يه ال ساس  حيامن مموافقهتحسب  البياانت ل حصابجيوز  -  ؛ عاجلةامل يف معليةستند اإ

 الشخصية. البياانتاس تخدام  شأ نأ ي أ س ئةل ب  لطرح ادلويل يف الاحتاد اجلهات اليت ميكن التصال هبا -

البياانت  صاحببأ ن  ،بصورة معقوةل ضأ و حيامن ميكنه الافرتا ،عىل عملادلويل يكون الاحتاد  حيامنأ عاله  واردةاملعلومات ال مقدّ تُ  قد لو 

ماكهنا احلصول عىل هذه املعلومات ماكنية احلصول عىل املعلومات ذات الصةل أ و أ ن بإ هذه  يكون توفري امن، وحيقد أ تيحت لها بلفعل اإ

ىل ذكل، والبياانت.  صاحبخطوة غري معلية قياساا بلفوائد اليت تعود عىل املعلومات  حيامن أ عاله واردة املعلومات ال فقد ل تتاحبلإضافة اإ

شك، ال  وميكن، يف حالتالبياانت.  صاحب حقوقأ كرب من مصلحة الاحتاد املرشوعة يف عدم الكشف عن هذه املعلومات  تكون

 توجهيات.للحصول عىل  املوظف املعين حبامية البياانت استشارة

ىل هذه الس ياسة، و لكرتونيويف اتصالت  ش بكيةعض مواقعه ال صوصية عىل ببشأ ن اخلبياانت  ادلويل الاحتاد نرشبلإضافة اإ . ة أ خرىالإ

املوقع الش بيك ذي يف س ياق  اواس تخداهم البياانت الشخصية مجع أ دق بشأ نبياانت اخلصوصية هذه للحصول عىل معلومات وتُراجع 

 .أ و العملية ذات الصةل الصةل

 الغرض حتديد 2-3

جيوز لالحتاد و مع الغرض ال صيل.  تتوافقل غراض أ خرى  معاجلهتاوجيوز بوجه عام لغرض حمدد،  معاجلهتامجع البياانت الشخصية و  ينبغي

ضافية  معاجلة  أ حصابوبعد النظر يف حقوق  أ ساس رشعي التأ كد من وجودعند  مع هذا الغرض غري متوافقةالبياانت الشخصية ل غراض اإ

 اليت قد تنجم عهنا.اطر واخملالإضافية  واملوازنة بني هذه املعاجلةالبياانت 

  والتقليل مهناجودة البياانت  2-4

ىل الغرض احملدد  وغري زائدة عن احلد املطلوبودقيقة  ومفيدة مناس بة بياانت مجعها جيريأ ن تكون البياانت الشخصية اليت  ينبغي بلنظر اإ

وينبغي، يف حال املعقوةل لضامن حتديث البياانت الشخصية.  تدابرياختاذ مجيع ال  ، عند الرضورة،ينبغيو . البياانت من أ جهل جتمعاذلي 

 .أ و حذفها دون تأ خري ل مربر هل هذه البياانت بياانت خشصية غري دقيقة، تصحيح اكتشاف

 بلبياانت والتخلص مهناالاحتفاظ  2-5

لكرتوني يف شلك نسخ ورقيةالاحتفاظ بلبياانت الشخصية، سواء اكنت خمزنة  ينبغي أ ل تتجاوز فرتة رضوري لتحقيق ال الوقت، اا أ و اإ

وينبغي مجليع املاكتب  بلبياانتاجلداول الزمنية لالحتفاظ  احرتام واحملفوظات وائر املكتباتينبغي دل. و من أ جهل تعاجل الغرض احملدد اذلي

املتوقعة للبياانت الشخصية  الاحتياجات املس مترة عىل أ ساس الالزتام هبذه اجلداول الزمنيةادلويل أ و ال قسام أ و الإدارات التابعة لالحتاد 

دارةذات الصةل ووفقاا  املوظف  استشارة ميكنو ت ذات الصةل والتخلص مهنا. تصنيف السجالاجلدول الزمين ل املعلومات و  لس ياسة اإ

 .بلبياانت الاحتفاظ فامي يتعلق بعمليةتوجهيات للحصول عىل  املعين حبامية البياانت

س ياسة تصنيف املعلومات عىل سبيل املثال، ) ادلويل يف الاحتاد اا للس ياسة املعمول هباالتخلص من البياانت الشخصية وفق وينبغي

ىل (. واملبادئ التوجهيية املرافقة من البياانت التخلص  بشأ ن س بل للحصول عىل املساعدة قسم تكنولوجيا املعلوماتوينبغي الرجوع اإ

آمن. وحذف امللفات الإلكرتونية  بشلك أ
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 الرسية وال من 2-6

عىل وجه  ويتعني، ال من والرسية للبياانت الشخصية. من اا مس توى مناس بتكفل البياانت الشخصية بطريقة  معاجلةمجيع مراحل  تنفذ

آمنة  بصورة البياانت الشخصية حفظ التحديد،  .البياانت انهتاك معليات وحاميهتا منأ

مبا شخصية ال بياانت ال  معاجلةاملشاريع اليت تتضمن  وضعخالل مرحةل  املتخذة منيةال  تدابري ال  مجيع مراجعة مدى كفاية ومن ال مهية مباكن

 .املرشوع مراحليف مجيع ترتيبات أ منية اكفية وجود  يكفل

ىل ضامن أ من ، حسب الاقتضاء،ادلويل الاحتاد ويراجع لبياانت ل اية امحلمن  ياا مس توى اكف  حىت يكفل وحيدهثاالبياانت  التدابري الرامية اإ

 يتعلق بدرجة حساس ية البياانت الشخصية.فامي 

 البياانت أ حصاب حقوق -اثلثاا 

آلية رمسية ت  توفريالاحتاد  ضمنوس يالبياانت بحلقوق التالية.  أ حصابمتتع ي  ،3-3و 2-3 للنقطتنيوفقاا  3-1 عامل ل حصابتيح أ  البياانت اإ

 يف هذا الصدد.عن طريق تقدمي طلب  محقوقه

 عاجلةمعلومات عن امل 3-1-1 

ذا اكن معرفة ماطلب أ ن يالبياانت  لصاحبحيق  .  ينوي معاجلهتا أ ومعاجلهتا بصدد  وأ و ه بياانته الشخصية الاحتاد ادلويل قد عاجل اإ

 ابياانهت معاجلةمن ( احملددة )ال غراض احملدد كذكل معرفة الغرض هلحيق و 

 البياانت الشخصية وتصحيحها الاطالع عىل 3-1-2 

 .ووجاههتادقهتا واكامتلها  مدى مراجعة بياانته الشخصية للتأ كد منالبياانت  لصاحبحيق 

 .حينهيف  ويس تمكلها الاحتاد البياانت الشخصية ذات الصةل يصحح ،مس توفاةبياانت غري دقيقة أ و غري  العثور عىل ودلى

 عاجلةاملالاعرتاض عىل  3-1-3 

الاعرتاض مربراا، يتوقف  هذا وحيامن يكونبياانته الشخصية.  معاجلةعرتض يف أ ي وقت من ال وقات عىل يالبياانت أ ن  لصاحبحيق 

 .الاعرتاضذا ( هباملتعلقة )ال غراض املتعلق البياانت الشخصية املعنية للغرض معاجلةالاحتاد عن 

 طلب احلذف 3-1-4 

ىل الاحتادطلب يأ ن  البياانت لصاحبجيوز  ذا تبنيوينبغي لالحتاد، . هنائياا حذف بياانته الشخصية ادلويل  اإ  ،مربر لهذا الطلبهل وجود  اإ

تالفلضامن صةل الذات  أ من املعلومات ةس ياس التقيد بقواعد  .عىل حد سواء الإلكرتونيةو  طبوعةالبياانت امل  اإ

 الشخصيةلطلبات املتعلقة بلبياانت اخلاصة ب جراءاتالإ  3-2

عاملطلب  تقدمي ، عىل قدر الإماكن،ينبغي ىل كتاب  1-3النقطة أ ي من احلقوق املدرجة يف  اإ أ ن  ت. وجيباملوظف املعين حبامية البياانياا اإ

ذا اكن حتديد  ،)عىل سبيل املثال وضوع الطلبمل رشحاا واحضاا الطلب  يتضمن هذا وأ ن  ،أ و الاعرتاض( الطلب من أ جل التصحيحما اإ

 .الطلب بتلبية هذالالحتاد  سمحجحجاا وأ دةل اكفية ت  يتضمن

ضافة وقد تُ  ذا اكن الطلب غري واحض أ و اكنت املعلومات املقدمة غري طلب معلومات اإ  وافية.اإ
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 اذلي قدمأ ن الطرف  اليت تثبتالاكفية  ستنداتالطالب وامل  صاحباخلاصة ب تصالال ببياانت صحوبا جيب أ ن يكون أ ي طلب مو 

ضافية. االقانوين أ و الويص علهي االبياانت أ و ممثله صاحبالطلب هو  ذا اعتربت املستندات املقدمة غري اكفية. وقد يطلب تقدمي واثئق اإ  اإ

ينبغي ملوظفي  ،لهذا السببو مبارشة.  املوظف املعين حبامية البياانتالتعامل مع  أ ثرينال شخاص املت ه قد ل يكون بوسعأ ن مل بهومن املسّ 

 .هذه الطلباتمعاجلة  ا، حسب الاقتضاء،يرسوأ ن ي ادلويل  الاحتاد

 الرد عىل الطلبات 3-3

 .يفهمها بطريقة رداا يف الوقت املناسب ، يف لك احلالت،البياانت )أ و ممثهل القانوين( صاحبتلقى ي 

ومن أ مثةل هذه . حمدود من الردود قدرول يقدم فهيا سوى  ،حيظى فهيا الطلب بلقبولهناك عدد من احلالت اليت قد ل ف  ،ومع ذكل

 احلالت ما ييل:

ىل هناك أ س بابحيامن تكون  -  ؛تعسفي أ و قامئ عىل الغشعتقاد بأ ن الطلب الا تدعو اإ

ىل حقائقة فيه ل تستنالوارد ججالطلب غري واحض، و/أ و احلحيامن يكون  -  ؛د اإ

ىل تعريض خشص أ و -  أ كرث للخطر؛ حيامن تؤدي املوافقة عىل الطلب اإ

 صاحبمع حق  اموازنهت دلىغري متناسب  اا هجد تس تلزمأ و  ةأ و غري مالمئ مس تحيةلخطوة الامتثال للطلب  أ ن يثبتحيامن  -

 البياانت؛

طار سعيه ادلويل الاحتاد احتياجات يتعارض الطلب معحيامن  - ىل  وأ ولوايته امليدانية املهمينة يف اإ  حتقيق مصاحله املرشوعة؛اإ

حامية من أ جل ، ذات النفع العامالإحصائية  ال غراض أ و ل غراض حفظ الواثئقمعاجلة البياانت الشخصية رضورية حيامن تكون  -

 حرية التعبري؛ 

ه أ و ادلفاع عن ممارسة حققانونية أ و  دعاوى رفعأ و ل ما معاجلة البياانت الشخصية رضورية لالمتثال للزتام قانوين حيامن تكون -

 .اء.أ مام القض

 الالزتامات -رابعاا 

 حامية البياانت أ ثر حتليل 4-1

ىل  ال رحج،، عىل هتامعليات معاجل تؤديحيامن  حامية البياانتثر حتليال ل  الاحتاد  جُيري اطر خمل مأ و حريهت البياانت أ حصابتعريض حقوق اإ

ضافية  توجهيات وسوف تُعدّ . كبرية دارته. بشأ ن رضوري و  أ ثر حامية البياانتحتليل فهيا كون ي بشأ ن احلالت اليتاإ ، وبوجه عامكيفية اإ

البياانت الشخصية؛  تبادلمبعاجلة و/أ و  تعلقللمرشوع أ و النظام أ و الس ياسة أ و الرتتيب امل  اا وصف أ ثر حامية البياانت حتليليتضمن ينبغي أ ن 

 لهذه الس ياسة. اا بلفعل محلاية البياانت الشخصية وفق قامئةاملقرتحة أ و ال تدابري؛ وال ذات الصةللمخاطر ل حتليالا و 

 ، بلتنس يق مع املوظف املعين حبامية البياانت:أ ثر حامية البياانتحتليل  قد جيرى فهيافامي ييل أ مثةل للسيناريوهات اليت و 

 جديدة ملعاجلة البياانت الشخصية؛ اس تخدام تكنولوجيا -

ماكنية  - آيل؛بشلك لتوصيف ل أ و حمالا لختاذ قرارات ال فراد  أ ن يكوناإ  أ

ىل طرف اثلث قد ل يكون نقل البياانت الشخص  اقرتاح - ماكنهية اإ  اكفية محلاية البياانت؛ال كفاةل الضامانت بإ

 خاصة من البياانت الشخصية، مثل احلاةل الصحية أ و الآراء ادلينية أ و الس ياس ية؛ أ صنافوجود  -

 للبياانت أ و تبادلها.جامعية أ و مجع  مراقبةع توقُ  -
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 البياانت نهتاكا 4-2

ن من غري املمكنالبياانت،  نهتاكاللبياانت فامي يتعلق مبخاطر  أ من من توفريهبتوفري أ فضل ما ميكن ادلويل الاحتاد  الزتامعىل الرمغ من   فاإ

توفري ال من  فقط ليس من املهمف ذلكل، و. نهتاكاحدوث أ ي  ٪ ملنع100( بنس بة اا أ و تنظميي أ و مادايا  اا اكنأ مين )تقني تدبريأ ي  ضامن

 رسعة.عىل وجه ال أ منية والتعامل معها  اخرتاقاتلكتشاف أ ي  هبا طريقة موثوق اا اعامتدأ يض يتعنيالاكيف، بل 

خطار املوظف املعين حبامية البياانت عن  4-2-1   البياانت الشخصية  نهتاكااإ

أ و  اا مكتب ، سواء اكنتنهتاكاجلهة املعنية اليت اكتشفت الا أ و تكنولوجيا املعلومات يُبلغ قسمبياانت الشخصية، ل ل  نهتاكا حدوث يف حاةل

 عىل النحو احملدد معين اتبع لالحتاد،)وأ ي مدير  املوظف املعين حبامية البياانت ،خشصاا، دون تأ خري ل مربر هلأ و  دائرة أ و وحدة أ و كياانا 

ىل  أ ن تقدم يوينبغ .(للمعلومات يف س ياسة الاس تخدام املقبول  :املعلومات التالية املوظف املعين حبامية البياانتاإ

 ذكل؛ اكن ومىت نهتاكاكتشف الاكيف  -

 البياانت؛للجهات املعنية موضوع  تقديريالبياانت الشخصية املتأ ثرة، والعدد ال  أ صناف، و نهتاكطبيعة الا -

 انهتاك البياانت الشخصية؛املرتتبة عىل العواقب احملمتةل  -

 اختاذها للتصدي لالنهتاك. املقرتحأ و  التدابري املتخذة -

بالغ رشاكه عىل حنو وثيق تكنولوجيا املعلومات قسم وينبغي أ يضاا اإ  انهتاكيف مجيع املراحل ويف مجيع التدابري املتخذة فامي يتعلق بأ ي  واإ

 .عن أ ي انهتاك حيدث يف أ قرب وقت ممكن التصالتالإعالم و  قسم بلغ أ يضاا يُ و للبياانت الشخصية. 

خطار  4-2-2   البياانت عن انهتاك البياانت الشخصية صاحباإ

ىل مشاورات اا استناد دارة  اا مكتباجلهة ال خرى ذات الصةل، سواء اكنت و  املوظف املعين حبامية البياانتمع  الاقتضاء، عندجترى،  اإ أ و اإ

ذا يبذل الاحتاد، أ و وحدة،  ، لك اجلهود املعقوةل لإبالغ مأ و حريهتالبياانت  أ حصاب البياانت يشلك خطراا كبرياا عىل حقوق انهتاكثبت أ ن اإ

 .للتصدي هلوالتدابري املتخذة  نهتاكبطبيعة الا املتأ ثرين، البياانت أ حصاب

 املساءةل  4-3

 ال مني العام مسؤول عن تنفيذ هذه الس ياسة.

 واملسؤولياتال دوار  4-3-1

ىل ال دوار امل  طار أ كرث تفصيالا يف تقدم توجهياتأ دوار أ خرى و/أ و  حُتّددأ دانه، قد  بينةبلإضافة اإ جراءات  اإ يف وتوجهيات معل تُعّد اإ

 املس تقبل.

 املسؤولون الإداريون

داريون للمبادئ املتعلقة حبامية البياانت املبينة يف هذه  يرشفون علهيااليت عن ضامن معرفة القوى العامةل مه اجلهة املسؤوةل  املسؤولون الإ

 س تفساراتالا تقدميعند الاقتضاء، مسؤولية أ يضاا، املسؤولون الإداريون ويتحمل  الس ياسة والتعامل مع هذه البياانت وفقاا لهذه املبادئ.

 .ىل املوظف املعين حبامية هذه البياانتاإ امية البياانت حب الشواغل املتعلقةو 

 املوظف املعين حبامية البياانت 

 .كجهة تنس يق مجليع املسائل املتعلقة حبامية البياانت ويعمل موظفاا يعىن حبامية البياانتادلويل  الاحتاد يعنّي 
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 ملسؤوليات الرئيس ية التالية:ب ويضطلع املوظف املعين حبامية البياانت

 ؛وتفسريها تطبيق هذه الس ياسة توجهيات بشأ نقدمي ت -

عند  ،ذات الصةل أ و حتديهثا هأ و ممارسات الاحتاد تقدمي املشورة بشأ ن الامتثال لهذه الس ياسة وتقدمي توصيات بشأ ن س ياسات -

 ؛الاقتضاء

دارات والوحدات - البياانت الشخصية  س تعاجلاريع اليت املش وضعاملتعلقة ب معاجلة املسائليف  التابعة هل مساعدة ماكتب الاحتاد والإ

 )تقيمي أ ثر حامية البياانت(؛ أ ي خماطر النظر يف بغية

 (؛ بشلك مدروس وعىل حنو تلقايئالعمل عىل ضامن مراعاة حامية البياانت يف مجيع مراحل املرشوع )حامية البياانت  -

 عام. وجهامية البياانت بحب املسائل املتعلقةبلبياانت الشخصية وتقدمي املشورة بشأ ن  صةلمراجعة التفاقات املت -

فامي يتعلق بتنفيذ هذه الس ياسة.  اجلهات املشاركة ذات الصةلمع أ ي من  للموظف املعين حبامية البياانت أ ن يتشاور، عند الاقتضاء، كنومي

 .ةالعام ة القانونيةواملستشار  ،تكنولوجيا املعلومات وقسم ،أ مني املظامل ،رصعىل سبيل املثال ل احل ،املشاركون هؤلء ويتضمن

 ةالعام ة القانونيةاملستشار 

دارة اخملاطر القانونية  يةمسؤول  ةالعام ة القانونيةاملستشار  تتوىل الالزتامات اليت تعهد هبا  وضامن توافقلحتاد فامي يتعلق حبامية البياانت باإ

 الاحتاد مع الس ياسة.

 تكنولوجيا املعلوماتقسم 

 .وضامن أ مهنا بلحتاد موارد تكنولوجيا املعلومات احلفاظ عىلعن  عامةاملسؤولية ال يتوىل قسم تكنولوجيا املعلومات

 الواثئق 4-3-2 

ثبات الامتثال للس ياسةمن أ جل    .ومعاجلهتا أ نشطة مجع البياانت الشخصيةعن الاحتفاظ بسجالت مفصةل ودقيقة  ينبغي ،اإ

 معليات نقل البياانت الشخصية -خامساا 

ىل  أ اكنت تتعلقسواء تشلك معليات نقل البياانت،   تبادل معلومات مفصةل عنكشوف املرتبات أ و  مقدم خدمةبنقل بياانت املوظفني اإ

املساعدة اليت يقدهما يف مجيع من و ادلويل الاحتاد  أ داءمن  ورضورايا  عادايا  اا املساعدة النقدية، جزء يف رشاكءال ال شخاص املترضرين مع 

ساءة اس تخدام البياانت  تنجم عن خماطر للبياانت لك معلية نقل ترافق ،أ حناء العامل. ومع ذكل  .ترخيصعهنا دون أ و الكشف اإ

ىل البياانت معليات نقل  5-1  ةاثلث أ طرافاإ

ىل أ طراف اثلثة  العمليات املقرتحة لنقل البياانتمراجعة مجيع ينبغي  يف القسم الثاين من  بينةمع املبادئ العامة امل  ضامن توافقهالالشخصية اإ

ىل ذكلوهذه الس ياسة.  ىل أ طراف اثلثة  أ ن تنفذينبغي ل  ،بلإضافة اإ لّ معليات نقل البياانت الشخصية اإ الطرف الثالث  قدمبعد أ ن ياإ

برام اتفاق   .كتايبضامانت اكفية محلاية البياانت وبعد اإ

 :ا ييلمب تقيدال  من الطرف الثالث ةالكتابي البياانت اتفاقيات نقل قتيضكحد أ دىن، ت و 

لتعلاميت  وفقاا أ مع  وجهوب ،فقط ( يف العقد ذي الصةلاحملددة )ال غراض غرض احملددلل البياانت الشخصية املنقوةل اس تخدام -

 ؛فقط ادلويل الاحتاد

عادة - تالف البياانت الشخصية املنقوةل  اإ ىل الاحتاد و/أ و اإ اخلدمات أ و يف أ ي وفري ت عند انهتاء ،عىل النحو املنصوص عليه ،هااإ

 الشخصية؛ هحبذف بياانت البياانت صاحبلطلب  س تجابةالامن أ جل عىل سبيل املثال  ،ادلويل عىل طلب الاحتادوقت بناءا 
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به للبياانت الشخصية )ينبغي أ ن تشمل هذه  رخصغري م ضياع أ و اطالعأ و  بديلضامانت أ منية اكفية ملنع أ ي ت  وفريت -

ماكنية قيودال  ، حسب الاقتضاء،الضامانت ، والتخزين الآمن النقل،وأ ثناء  اخملزونةوتشفري البياانت  ،طالعالا املفروضة عىل اإ

 (؛ال خرى التدابريو 

ىل أ طراف اثلثة أ خرى ما مل يوافق الاحتاد البياانت تنفيذ أ ي معلية من معليات نقلعدم  -  ؛عىل ذكل رصاحةا  ادلويل اإ

 ؛ادلويل من الباطن فقط مبوافقة الاحتاد تعاقدال  -

خطار الاحتاد  -  (.انهتاكعىل الفور يف حاةل وقوع حادث أ مين )ادلويل اإ

طار القانوين و ، ادلويل الس ياس ية والقانونية اليت يعمل فهيا الاحتاد الس ياقات ويف ضوء تنوع يالء اهامتم خاص لالإ نفاذ قابليةينبغي اإ  اإ

 .يف املنطقة )املناطق( ذات الصةل كتابيةالتفاقات/العقود ال 

برام اتفاق  من املمكنبه أ نه قد ل يكون  سملن امل مف ،أ خريااو   طارئةالبياانت الشخصية مع رشاكء معينني ويف ظروف  تبادلقبل  كتايباإ

رضورية محلاية املصاحل  البياانت تكون معليات نقل امنهذه الظروف وحي ظل يفوينبغي أ ن تتخذ، وارئ الإنسانية. الطحالت مثل  ،معينة

ىل مبا يف ذكل  ،محلاية البياانت املنقوةل ،الطوارئ حاةل يف أ قرب وقت ممكن بعد الالزمة تدابريمجيع ال  ،أ ثريناحليوية لل شخاص املت السعي اإ

برام  .كتايباتفاق  اإ

ىل هيئات التحقيق أ و السلطات احلكومية معليات النقل 5-2  اإ

ىل سلطة حكومية يف ظل ظروف معينة، ،ادلويل جيوز لالحتاد ىل هيئات حتقيق معينة أ و اإ واكلت  فهيامبا  ،ما نقل البياانت الشخصية اإ

نفاذ القانون واحملامك.   .ادلويل من الاحتاد خاصة معليات النقل هذه بناءا عىل طلب أ و مببادرة وقد تُنّفذاإ

ل ونقل البياانت الشخصيةالتعاون بشأ ن هذا الطلب  ادلويل لالحتاد ول جيوز ذا وافق الطرف املتلقي عىل الرشوط املنصوص علهيا يف  اإ اإ

 الرشوط التالية: واس توفيت 1-5النقطة 

 اا أ برم اتفاق قد الاحتاد يكونمن الناحية القانونية، أ و  حصيحاا عرب القنوات الرمسية ويعتربه  اا يردحكومي اا طلب ادلويل تلقى الاحتادي  -

 ؛اذلي يقدم الطلبمع الطرف  كتابياا 

 منع أ وادلويل جرمية جنائية أ و انهتاك القواعد واللواحئ التنظميية لالحتاد وقوع ل غراض الكشف عن  رضورايا البياانت نقل يكون  -

 ؛حمامكة مرتكبيهأ و التحقيق فيه أ و  ذكل

ىل حتقيقالطرف الطالب يف البياانت ميكن أ ن يساعد نقل  -  ؛بدرجة كبرية هذه ال غراض مسعاه اإ

 ؛لتحقيق الغرض للغايةعىل البياانت الشخصية الرضورية البياانت يقترص نقل  -

 ال ساس ية للفرد.ب مع احلقوق غري متناس عىل حنوالبياانت  نقل ل يتعارض -

برامقبل  يُستشار املوظف املعين حبامية البياانت  .ه النقطةوفقاا لهذأ ي اتفاق لنقل البياانت الشخصية  اإ

 التصالبياانت  -سادساا 

رسال  ىل عنوانأ ي أ س ئةل بشأ ن هذه الس ياسة أ و بشأ ن تنفيذها يرىج اإ  ][dataprotection@ifrc.orgالربيد الالكرتوين التايل:  اإ

 

 


