
ARID International Journal of Social Sciences and Humanities (AIJSSH) VOL.3, NO.5, January 2021 

  
ARID Journals 

ARID International Journal of Social Sciences and 

Humanities (AIJSSH) 

Journal home page: http://arid.my/j/aijssh 

 

 

84 
 

ARID International Journal of Social Sciences and Humanities (AIJSSH)  

 

 

اإلنسانية واإلجتماعيةَمجلُة ُأريد الدَّوليُة للُعلوِم   
م 2021 كانون الثاين،  اخلامس ،العدد لثاجمللد الثا  

 

Data Protection Laws & Ways to conformity 

 

 
Radwan Eskhita 

Personal Data Protection Laws- Erasmus University -Germany 

 

 

 

 معها التوافق وسبل الرقمية البيانات حماية قوانين

 
 

 رضوان اسخيطة
 

 المانيا -ERASMUS جامعة -تخصص في قوانين البيانات الشخصية
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

radwanesk@gmail.com 
arid.my/0004-6263 

https://doi.org/10.36772/arid.aijssh.2021.353 

mailto:radwanesk@gmail.com
https://doi.org/10.36772/arid.aijssh.2021.353


ARID International Journal of Social Sciences and Humanities (AIJSSH) VOL.3, NO.5, January 2021 

 

 
 84 

ARID International Journal of Social Sciences and Humanities (AIJSSH)  

 
 

 
 
 
 

 

ABSTRACT 

This Research – Data Protection Laws and Ways to Conformity – talked about the data 

protection laws in Arabic countries and take the general data protection regulation as research 

main example. The main purpose of that is to show which point has developed the GDPR and 

to make a comparison with the legal situation in Arabic countries, the UAE was used as the 

main example of the Arabic countries in this research due to the advanced development level 

in technical and legal fields.This research uses mainly the books, electronic contribution and 

online guides as references and use the comparison as main research method. 

The new points in the European laws and the expanding of GDPR application to every 

country in specific cases related to the main discussion points in this research.  

The research comes to the results with recommendations about the best ways to be conform 

with the protection laws and the features behind this conformity. 
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 الملخص

عدددن اليدددوانين المتعميدددة بحمايدددة البياندددات فدددي الددد و   –قدددوانين حمايدددة البياندددات الرقميدددة وسدددبل التوافددق معهدددا  -يتحدد ا البحدددا اليدددانوني 

كمثددددا   ويلددددي لمبحددددا ويبحددددا واقددددن قددددوانين حمايددددة البيانددددات فددددي  GDPRالعربيددددة ويالدددد  الروحددددة ايو وبيددددة لحمايددددة البيانددددات 

ولدددة ارمدددا ات العربيدددة المتحددد ي كمثدددا   ويلدددي عدددن الددد و  العربيدددة لمدددا فيهدددا مدددن ت دددو  تي دددي الددد و  العربيدددة مدددن التركيددد  عمددد   

 .وقانوني متمي 

هددد ا البحدددا يلدددتخ ل حرييدددة البحدددا الميدددا ة والمراجدددن المختم دددة المصدددا   ارل ترونيدددة والو قيدددة لمو دددو   لددد  ال تددداو  باسدددتخ ال 

 .ليوانينحريية الميا نة وم اقشة نياح الضعف واليوي في ه ه ا

يتضدددمن ملدددا  هددد ا البحدددا م اقشدددة ال يددداح الو يددد ي فدددي اليدددوانين وعمدددل تييددديي لميدددوانين الحاليدددة فدددي الددد و  العربيدددة وتلدددمي  الضدددو  

كمددا يعتبددر امتدد ا  ت بيددق الروحددة . عمدد  ال يدداح المتميدد ي فددي اليددوانين ايو وبيددة وكي يددة ايسددت ا ي م هددا فددي ت ددوير اليددوانين المحميددة

  كافدددة الددد و  فدددي حدددايت معي دددة يحددد  ايمدددو  ايساسدددية التدددي   سدددها هددد ا البحدددا ويع ددد  تو ددديات بخصدددو  كي يدددة ايو وبيددة  لددد

 .الو و  لمتوافق من قواني ها وايست ا ي من الحماية التي توفرها ه ه اليوانين

 الروحة ايو وبية لحماية البيانات البيانات الرقمية،: الكلمات المفتاحية
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 مي مة .1

مدددن . يو  مددا يتبدددا   لمددد هن فددي معدددرو الحددد يا عددن قدددوانين حمايدددة البياندددات هددو ال ايدددة الرويلدددية مددن سدددن هددد ا ال ددو  مدددن اليدددوانين

نلدددت ين استشددد اة يهميدددة وجدددو  المعمومدددات فدددي ييدددا ه قددد  تلدددي  اسدددتعمالها، هددد ا ي  بدددق " المعمومدددات هدددي سدددم ة"لدددر  ميولدددة 

ة لممددددواح ين وايرهددددا مددددن البيانددددات التددددي يوددددو ح  هددددا بشدددد ل يحددددو   وة الو ددددل عمدددد  بشدددد ل  ويلددددي عمدددد  البيانددددات الشخصددددي

 . العابا  ليها وسن قوانين لحمايتها ومعاقبة من يلي  استخ امها

تت ددددو  الموددددايت التددددي تشددددممها قددددوانين حمايددددة البيانددددات والمعمومددددات الشخصددددية مددددا بددددين حمايددددة لمبيانددددات الشخصددددية المخ نددددة 

مومدددات الموجدددو ي لددد ت الح ومدددات والم  مدددات ل دددي ي ت دددوة وسددديمة نددد   عمددد  ايفدددرا  حيدددا يبددد  مدددن  ل ترونيدددا يو حمايدددة المع

وجددو  نددواب  يسددتعمالها نددمن ارحددا  التددي تددي جمعهددا يجمدد ، كمددا تمتدد  قددوانين حمايددة البيانددات لتشددمل حرييددة التعامددل مددن هدد ه 

مدددن ال دددرو م هدددا وبالحددد  الددد ه يم دددن معددد  اسدددتعما  البياندددات مدددن لدددر  حصدددر جمدددن البياندددات يو معالوتهدددا بدددااراو تتما ددد  

وتمتدددد  اليددددوانين لتع ددددي  ددددروح ملددددبية مددددن ال احيددددة . البيانددددات ياددددراو تتعمددددق بالمصددددمحة العامددددة يو مصددددال  ي ددددحا  البيانددددات

ير التي يدددة وايم يدددة لم دددن حددد وا يه التدددراة يو لتيميدددل نلدددبة  م انيدددة حددد وا انتهددداع لهددد ه البياندددات و لددد  مدددن لدددر  وندددن معددداي

سدددرمة تي يدددة ويم يدددة لتضدددمن مدددن لدددر  الحددد  الم مدددو  مدددن ايمدددن ل دددل مدددن ييدددول بتخددد ين ومعالودددة بياندددات تتعمدددق با دددخا  قددد  

 .يؤ ه و ولها  ل  ييا ه اير يمي ة  ل  نتاو  ته   يمن وحرية وكرامة اي خا  ي حا  البيانات

يدددتي جمعهدددا وي دددبحا تي يدددات التخددد ين يكثدددر عرندددة لرلتدددراة مدددن الت دددو  الت  ولدددوجي الهاودددل اك ا ت ييضدددا  كميدددة البياندددات التدددي 

نتيوددددة الحاجددددة لمتخدددد ين فددددي مخدددد مات لا جيددددة ن ددددرا  لعدددد ل  م انيددددة التخدددد ين المحمددددي  اومددددا  مددددن التضددددخي ال بيددددر فددددي اسددددتعما  

 ددديا  والددد ه الت  ولوجيدددا ومدددا ندددت  ع ددد  مدددن تبعدددات مدددن  لدددو  الت  ولوجيدددا ل افدددة ت ا ددديل الحيددداي كمدددا هدددو الحدددا  فدددي ينترندددا اي

يوعددل كددل م دداحي الحيدداي وال شدداحات الم  ليدددة والتوا يددة عبددا ي عددن بيانددات تددتي   ا تهدددا فددي مخدد مات لا جيددة ليددتي تيدد يي الخددد مات 

الم احدددة بهددد ه الت  ولوجيدددا ب دددا  عمددد  ال حدددو الم اسدددو وبالتدددالي اك يدددا  كميدددة البياندددات وينواعهدددا واك يدددا  الحاجدددة لت دددوة هددد ه البياندددات 

هدد ا ايمدددر فددي الوقددا  اتددد  يممدد  عمدد  اليدددوانين الخا ددة بحمايددة البياندددات ية تلددن عيوبدددات . ن وقوعهددا فددي اليددد  الخ ددافددي مددامن مددد

 ا عدددة ل دددل مدددن ي يمتددد ل بمعاييرهدددا والت اماتهدددا ولدددي تعددد  هددد ه اليدددوانين كمدددا كاندددا فدددي الب ايدددة مودددر  تو ددديات يو تعميمدددات  ات 

م ممددة تزمدد ل مددن يخال هددا بعيوبددات ماليددة وج اويددة كبيددري ولهددا اليددوي ال جريددة ال افيدددة  دد ة    ددا ية و نمددا قددوانين بددالمع   الصددحي  ل

لتحددرع الدد عاوت يمددال ي وقدددة المحدداكي مددن لددر  كدددي مددن يدد عي تضددر  حيوقددد  المحميددة بموجبهددا وي ددبحا فدددي بعدد  الدد و  يحددد  

فدددي الت  ولوجيدددات الملدددتخ مة فدددي هددد ا فدددرو  اليدددانوة ويدددتي ت ويرهدددا باسدددتمرا  لتتما ددد  مدددن الت دددو  الهاودددل واللدددرين الحا دددل 
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المودددا  ولت دددوة مواتيدددة ل  جدددة التيددد ل الحا دددل فدددي ال شددداحات وايسدددتخ امات التدددي مدددن الم تدددرو ية تدددتي حمايتهدددا مدددن لدددر  هددد ه 

 .اليوانين

لدددي ييتصدددر الموندددو  عمددد  سدددن قدددوانين محميدددة مم مدددة بدددل ت دددو ت ايمدددو  لعمدددل  حدددا  قدددانوني ممددد ل يشدددمل كافدددة الددد و  التدددي 

والتدددي  دددمما كافدددة  و   GDPRضدددوه تحدددا  حدددا  مشدددترع كمدددا هدددو الحدددا  فدددي الروحدددة العامدددة لحمايدددة البياندددات الشخصدددية ت 

ايتحددا  ايو وبددي وتدددي اعتبا هددا مم مدددة ل افددة الددد و  ايعضددا  وتعددد ت لت ددوة نافدد ي فدددي كثيددر مدددن ايحددوا  م ددداة اليددوانين المحميدددة 

الت ددترت ال وليددة حدد و ايتحددا  ايو وبددي فددي موددا  سددن قددوانين تشددمل اتحددا ات الخا ددة بهدد ا الشدداة فددي عددل الت معددات بدداة تحدد و 

 وليددة ت ضدددوه تحتهدددا عددد ي  و  فدددي سدددبيل حلددن ت بيدددق هددد ا ال دددو  مدددن اليدددوانين كددوة المعمومدددات لهدددا لا دددية الت يدددل المح دددي بدددين 

بددديقميي يو  ولدددة محددد   ممدددا يوعدددل  كافدددة ي جدددا  المعمدددو ي ممدددا يلدددت عي وفدددي حدددايت  دددت   دددمولية هددد ه اليدددوانين وعددد ل محددد و يتها

مدددن ت بييهدددا فدددي ال  اعدددات بدددين الددد و  مرب دددا  مدددن ال احيدددة اليانونيدددة وتوحيددد  اليدددوانين وتعميمهدددا فدددي هددد ا الشددداة يدددوفر حمايدددة يكثدددر 

 .مرونة وفعالية

اني لعددد ي هددد ه الخصو دددية المميددد ي التدددي تتمتدددن بهدددا المعمومدددات مدددن حيدددا لح يدددة اينتيدددا  ولضدددوعها مدددن حيدددا ايلتصدددا  الم ددد

قدددوانين فدددي الوقدددا  اتددد  يوعدددل اليدددوانين ال اعمدددة لهدددا  ات حبيعدددة لا دددة تت مدددو معدددايير مختم دددة عدددن اليدددوانين التيمي يدددة ولصو دددا  

ممدددا يوددد   . فدددي معدددرو ت بييهدددا عمددد  قضدددايا تتعمدددق بددد و  متعددد  ي تتعددد   فيهدددا التشدددريعات والت ا ددديل اليانونيدددة الم بيدددة عميهدددا

ال سددداتير عمومدددا  تشدددمل قواعددد  عامدددة تاودددرل ايفعدددا  الضدددا ي عمومدددا  ممدددا يوعدددل اليدددوانين ايساسدددية  كدددره بارندددافة  لددد   لددد  كدددوة 

بمدددا فيهدددا اليدددوانين الم نيدددة ممودددا لممتضدددر ين بيضدددايا حمايدددة البياندددات فدددي حدددا  ايدددا  تشدددريعات مخصصدددة لحمايدددة الودددراوي المتعميدددة 

 .بالمعمومات

ومدددات التدددي تهددد ة التشدددريعات لحمايتهدددا حلدددو المدددا ي الرابعدددة مدددن الروحدددة وتاعدددرة المعمومدددات الشخصدددية يحددد  اهدددي يندددوا  المعم

بانهددددا البياندددات الخا ددددة بالشددددخص كايسدددي والع ددددواة و قددددي الهددداتف و قددددي لوحددددة اللددديا ي يو ع ددددواة ايه بددددي  GDPRايو وبيدددة 

 . الحصرالخا  بال ومبيوتر وال ه من لرل  يم ن معرفة الشخص ال ه يلتخ م  و ل  عم  سبيل المثا  ي

وفيددا  لموقدداون التددي تددي سددر ها حددو  قددوانين البيانددات، سدديتي فددي هدد ا البحددا الت ددرة لبحددا ماهيددة قددوانين البيانددات وموددايت الحمايددة 

التدددي تهددد ة  ليهدددا بارندددافة  لددد   لددد  لعمدددل ن دددري ميا ندددة عمددد  اليدددوانين الصدددا  ي فدددي البمددد اة العربيدددة وعمدددل ميا ندددة مدددن يهدددي 

مخددداحر نددديا  البياندددات وايل دددا  المح قدددة بهدددا سدددت وة يحددد  ال يددداح . متعميدددة بحمايدددة البياندددات والمعمومددداتالتشدددريعات العالميدددة ال

سدددديبحا العمددددل بشدددد ل  ويلددددي فددددي التي يددددات الميترحددددة لمملدددداع ي فددددي ت بيددددق اليددددوانين المتعميددددة بحمايددددة . الرويلددددية لهدددد ا البحددددا
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مدددن اليدددوانين مم  دددا  ويكثدددر جددد وت، كمدددا ية البحدددا سدددياع   بت بيدددق البياندددات وكيدددف لهددد ه التي يدددات ية توعدددل مدددن ت بيدددق هددد ا ال دددو  

اليددددوانين العالميددددة لددددا    حددددا  الدددد و  التددددي ي دددد  تها ومدددد ت جاه يددددة الدددد و  فددددي العددددالي العربددددي لهددددا، اقتراحددددات وتو دددديات 

لمو دددو   ليهدددا  بخصدددو  ت دددوير اليدددوانين الخا دددة بالبياندددات والمعمومدددات فدددي الددد و  العربيدددة سددديتي العمدددل مدددن لدددر  هددد ا البحدددا

 .و ل  من لر  تحميل المع يات الوا  ي مع ا

 :هدف البحث 1.1

يهددد ة البحدددا  لددد  تلدددمي  الضدددو  عمددد  قدددوانين يمدددن وحمايدددة المعمومدددات الرقميدددة مدددن لدددر  تلدددمي  الضدددو  عمددد  هددد ه اليدددوانين فدددي 

ب دددرو ميا نتهدددا مدددن واقدددن اليدددوانين فدددي يو وبدددا ولصو دددا  الروحدددة ايو وبيدددة لحمايدددة البياندددات الشخصدددية الصدددا  ي وفهدددي ماهيتهدددا 

مدددن يهددد اة هددد ا . فدددي ت دددوير اليدددوانين المحميدددة الددد و  العربيدددة وتوندددي  يهميدددة الميددد ات الو يددد ي وايسدددت ا ي مدددن تودددا   ال يدددر

البحدددا ييضدددا    اسدددة تددداقير ت بيدددق اليدددوانين ال ربيدددة وبشدددد ل لدددا  الروحدددة ايو وبيدددة لحمايدددة البياندددات عمددد  ي و الواقدددن فددددي 

  العربيددة حيدددا تمتدد  هدد ه اليدددوانين لتا بددق فدددي بر نددا العربيددة فدددي حددايت معي دددة حلددو ايلتصددا  الم ددداني الموسددن وبالتدددالي الدد و

يبددد  مدددن   اسدددة هددد ا التددداقير لضدددماة التوافدددق مدددن يح امهدددا وتو يدددو الشدددركات والهيادددات الح وميدددة تبعدددات مخال تهدددا لهددد ه اليدددوانين 

 ا البحدددا سددديتي   اسدددة ل دددوات و   دددا ات تلددداهي فدددي تلدددهيل عمميدددة التوافدددق مدددن ندددمن هددد. ومدددا يترتدددو عمددد   لددد  مدددن عيوبدددات

قدددوانين حمايدددة البياندددات ايو وبيدددة وت دددت  البدددا  يمدددال اسدددتخ ال هددد ه اي وات فدددي  حدددا  ت دددوير الهي ميدددة اليانونيدددة ليدددوانين حمايدددة 

 .البيانات المحمية

رقميدددة فدددي الددد و  العربيدددة و ولدددة ارمدددا ات العربيدددة المتحددد ي مثددداي  يبددد ي هددد ا البحدددا بيليدددا  ن دددري عمددد  قدددوانين حمايدددة البياندددات ال

ويبحدددا بعددد ها فدددي الروحدددة ايو وبيدددة لحمايدددة البياندددات وتاقيرهدددا  الدددل ولدددا   حددد و   و  ايتحدددا  ايو وبدددي كمدددا يبحدددا يفضدددل 

ن حمايدددة البياندددات هدددي مدددن ال يددداح الملدددؤوليات فدددي عدددالي قدددواني. اللدددبل لمتعددداحي والتوافدددق مدددن اليدددوانين ايو وبيدددة لحمايدددة البياندددات

 . الهامة في ه ا البحا وسوة يتي التعرو لشروح وآليات نيل البيانات عبر الح و  بين ال و  المختم ة

تدددي اتبدددا  حرييدددة البحدددا الميدددا ة مدددن اسدددتخ ال يمثمدددة بحثيدددة  ويلدددية رسدددباث ال دددابن العممدددي والدددواقعي عمددد  البحدددا كمدددا تدددي اسدددتخ ال 

  تشدددددمل ال تدددددو والميدددددايت ايل ترونيدددددة وال تدددددو ار  دددددا ية ارل ترونيدددددة بارندددددافة يح دددددال المحددددداكي مراجدددددن مختم دددددة المصددددد 

هددد ا ال دددو  مدددن المصدددا   ي اسدددو موندددو  البحدددا حيدددا ية البحدددا يتوددد  لي دددوة    دددا ه يكثدددر م ددد  اسدددتيراوي . والهيادددات المشدددرفة

ات ا  فتيدددة فدددي الددد و  العربيدددة والبحدددا باسدددتخ ال ايبحددداا وييتبدددن حرييدددة الميدددابرت وارحصدددا ات كدددوة قدددوانين حمايدددة البياندددات مددد

 .وال تو المرجعية يع ي  بع ا  توجيهيا  وي اسو حبيعت  الميا نة
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 ة يهميددة هدد ا البحددا كدد ل  ت مددن فددي كددوة قددوانين حمايددة البيانددات مددات ا  فتيددة فددي بر نددا العربيددة، و ة ن ددري و  اسددة ميا نددة مددن 

 .ي ه ا الموا  تعتبر ل وي بحثية في ال ريق نحو ت وير اليوانين المحميةاليوانين ايو وبية الراو ي ف

 ن ري عم  قوانين المعمومات .2

 دولة اإلمارات مثالا  -القوانين في البلدان العربية  1.1 

ول دددن بشددد ل تشدددتمل ال سددداتير العربيدددة  دددانها  ددداة ال سددداتير مع دددي الددد و  فدددي العدددالي عمددد  المبدددا   ايساسدددية لح ددد  الحيدددوة ايفدددرا  

محدددد و    ا مددددا قا نتهددددا مددددن ال سدددداتير فددددي الدددد و  ايو وبيددددة عمدددد  سددددبيل المثددددا ، حيددددا  ة االبيددددة  سدددداتير التلددددعي ات فددددي الدددد و  

ايج بيددددة تضددددم ا نصو ددددا وانددددحة و ددددريحة بشدددداة حمايددددة البيانددددات الشخصددددية وحريددددة المعمومددددات بشدددد ل  ددددري  عمدددد  نحددددو 

انددات الشخصدددية وتيييددد  ينشددد ة جمعهددا ومعالوتهدددا واسدددتخ امها عمدد  نحدددو يدددوفر حمايدددة يم ددن انتهاكهدددا بارندددافة لمحددق فدددي حمايدددة البي

لألفدددرا  مددددن مخدددداحر تي يددددة المعمومددددات مددددن و و  تيييدددد  فددددي بعددد  الحددددايت وفيددددا  يعتبددددا ات المصددددال  الوح يددددة لم ولددددة وحيددددوة 

ال ثيددددر مددددن ال سدددداتير فددددي بر نددددا هدددد ه الحيددددوة ال سددددتو ية الرقميددددة  ة جدددداك التعبيددددر اابددددا حتدددد  وقددددا قريددددو عددددن  [1].ايفددددرا 

 .العربية

يمدددا الحمايدددة الدددوا  ي فدددي بعددد  ال سددداتير عمددد  هددد ا الصدددعي  كاندددا تتعمدددق بدددبع  الحيدددوة الخا دددة بالتوا دددل كحرمدددة المراسدددرت 

يو سددريتها حيدددا و  ت قيددو  عمددد  ارحددر  عميهدددا فددي حددد و  اليددانوة كمدددا هددو الحدددا  فددي ال سدددتو  اي  نددي عمددد  سددبيل المثدددا  فدددي 

 .11ت  ما 

لتدد ا ع  لدد  قمددا ه دداع محدداويت يحيانددا  مو يددة ويلددرت مددات ا  فددي حددو  التحضددير لمحددق الركددو العددالمي فددي موددا  سددن قددوانين 

تاع ددد  بحمايدددة المعمومدددات والبياندددات الشخصدددية يسدددوي  بالددد و  المتي مدددة فدددي هددد ا المودددا ، هددد ه التودددا   يقمدددر بعضدددها فدددي   ددد ا  

ل  ويلدددي كمدددا هدددو الحدددا  فدددي   ددد ا  قدددانوة حمايدددة البياندددات الشخصدددية الخدددا  بمركددد  قدددوانين تخدددتص بحمايدددة المعمومدددات بشددد 

 بدددي المددداليي والددد ه يشدددمل ت بييددد  المركددد  بشددد ل  ويلدددي والمتعددداممين معددد  وكددد ل  فدددي قدددانوة حمايدددة البياندددات الشخصدددية فدددي ق دددر 

مدددا ي ت يلدددي  لددد  بدددا  يتضدددمن  21 وو دددل لمراحمددد  ال هاويدددة فدددي البحدددرين ويشدددتمل مشدددرو  قانونددد  عمددد  [6]،6112الصدددا   عدددال 

لددي يدددتي  فيمدددا [3.]يح ددال المعالوددة، وبدددا  قدداة حددو  هيادددة حمايددة البياندددات، والثالددا بع ددواة ملدددا لة مدد ير البياندددات ومراقددو البيانددات

" يرالعمدددل عمددد  هددد ا ال دددو  مدددن اليدددوانين م ميدددا  فدددي  و  يلدددرت كثيدددري واقتصدددرت الحمايدددة عمددد  اليدددانوة المددد ني وفيدددا  لممبددد ي الشددده

 ". كل ل ا سبّو نر  لم ير فيم م  التعوي 
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ارمدددا ات العربيدددة المتحددد ي حيدددا لدددي ي دددن ه ددداع قدددانوة بدددالمع   الحيييدددي لحمايدددة البياندددات كمثدددا  بحثدددي سددد ال  اليدددوانين فدددي  ولدددة 

ة تمبيدددة وكدددا 6112 ددد   هددد ا عدددال [ 4.]الشخصدددية وتدددي ب ايدددة   ددد ا  قدددانوة حمايدددة البياندددات الشخصدددية الخدددا  بمركددد   بدددي المدددا 

لحاجدددة المتعددداممين الددد وليين مدددن المركددد  لضدددماة حلدددن تعددداحي المركددد  مدددن بياندددات المتعددداممين معددد  و لددد  فدددي ندددو  ايدددا  وجدددو  

قدددانوة محمدددي يددد  ي هددد ا ايمدددر وتضدددمن الددد ص عمددد  حمايدددة جميدددن البياندددات الشخصدددية، بمدددا فيهدددا البياندددات الحلاسدددة ونيدددل وتددد او  

ييددددول بمهددددال حمايددددة البيانددددات وفيددددا  لهدددد ا اليددددانوة م ددددوو لحمايددددة البيانددددات . تحددددا  ايو وبدددديالبيانددددات، وفيددددا  يح ددددال وتوجيهددددات اي

 [5.]ويتول    سا  ن ال فاعل لمحماية وفرو  جرا ات قانونية  ا مة ن   سا ي استخ ال البيانات الشخصية

وا دددل المختم دددة وحمايدددة البياندددات التدددي مدددن حيدددا المبددد ي يضدددمن ال سدددتو  ارمدددا اتي حريدددة التوا دددل والمراسدددمة بالبريددد  ووسددداول الت

م ددد  وفدددي حدددا  حددد وا لدددرة لهددد ا الحدددق الددد ه ندددم   اليدددانوة يم دددن لممتضدددر  المودددو   31تتضدددم ها هددد ه المراسدددرت فدددي المدددا ي 

ويع يدددد  الحدددق فدددي  ييددداة هدددد ا  5لددددرة الخصو دددية فدددي المدددا ي  1815يعاقدددو اليددددانوة المددد ني ارمدددا اتي لعدددال . لميدددانوة المددد ني

مدددن المهددي فدددي اليددانوة المددد ني ارمددا اتي كونددد  ياوددّرل حتددد  ايفعددا  التدددي تددؤ ه  لددد  نددر  فدددي اللدددمعة يو . التعددوي الخددرة وفدددي 

[2.]يم الخصو ية و ة لي ي ن ه ا الضر  ممموسا كالورح يو اليتل  نما ي  ي حصو  فعل ي ت  ل  نر  ليتي تور
 

عمددد  ينهدددا حدددق  3ن  فشدددا  بيانددداتهي الشخصدددية مدددن لدددر  المدددا ي في  دددر  لددد  حمايدددة اي دددخا  مددد 1812يمدددا اليدددانوة الو اودددي لعدددال 

يودددو حمايتددد  ويعاقدددو عمددد  فعدددل  فشدددا  وانتهددداع لصو دددية بياندددات اي دددخا  عمددد  ينهدددا فعدددل ماودددّرل ولصو دددا  فدددي حدددا   فشدددا  

ه ي شددددي المعمومدددات المتعميددددة بحيدددداي ايفددددرا  الخا ددددة وتصدددل العيوبددددة  لدددد  الحددددبا مددددن ال رامددددة فدددي بعدددد  الحددددايت لم اعددددل الدددد 

 [6. ]لأل خا بيانات تتعمق ب شر بيانات  خصية آللرين عبر الصحف العامة يو التراة يسرا  الحياي ايسرية الخا ة 

قدددانوة حمايددددة التودددا ي ارل ترونيددددة والددد ه يحمددددي مدددن حيددددا المبددد ي كافددددة التعدددامرت التوا يددددة بددددين  6112 ددد   ييضددددا  فدددي عددددال 

بارنددددافة  لدددد   لدددد   دددد   قددددانوة الوددددراوي . ايفددددرا  ومددددن بي هددددا البيانددددات المتعميددددة بهددددي فددددي معددددرو هدددد ه التبددددا يت التوا يددددة

نددددمن هدددد ا . ل ترونيددددة و سددددا ي اسددددتخ ال البيانددددات والمعمومددددات المت اقمددددة  ل ترونيددددا  والمتعمددددق بددددالوراوي ار 6116ارل ترونيددددة عددددال 

اليدددانوة تيدددن البياندددات التدددي تخدددص ايفدددرا  عمددد   دددب ات المعمومدددات تحدددا حمايتددد  ويعتبدددر كدددل مدددن ي شدددي معمومدددات مدددن لدددر  

 [6.]قانونيا  مورل المواقن ارل ترونية يو الشب ات الحاسوبية ب وة تصري  يو سبو قانوني مرت با  ل عل 

المتعمددددق ت  دددديي نشددددر وتبددددا   البيانددددات فددددي  مددددا ي  بددددي حمايددددة بيانددددات  6115للدددد ة  62بارنددددافة  لدددد   لدددد  يتددددول  اليددددانوة  قددددي 

يا بددددق هدددد ا اليددددانوة مددددن حيددددا ايلتصددددا  ال ددددوعي عمدددد  الوهددددات الح وميددددة . المتعدددداممين تحددددا   ددددراة مؤسلددددة بيانددددات  بددددي

بياندددات تخدددص ارمدددا ي وعمددد  اي دددخا  الددد ين يمتم دددوة يو ي شدددروة ييدددة بياندددات تخدددص ارمدددا ي  ايتحا يدددة التدددي تتدددوفر لددد يها ييدددة



ARID International Journal of Social Sciences and Humanities (AIJSSH) VOL.3, NO.5, January 2021 

 

 
 05 

ARID International Journal of Social Sciences and Humanities (AIJSSH)  

 
 

لتم ددددين  مددددا ي  بددددي مددددن   ا ي البيانددددات وفددددق م هويددددة وانددددحة ومحدددد  ي وايسددددت ا ي المثمدددد  مددددن البيانددددات المتددددوفري لدددد ت مدددد و ه 

 [7.]ها الوهات الح وميةالبيانات، بارنافة  ل  تع ي  الش افية وكيا ي ك ا ي الخ مات التي تي م

كمدددا تدددي وندددن معدددايير ل شدددر وتبدددا   بياندددات  بدددي بواسددد ة الم صدددة ارل ترونيدددة تتضدددمن قواعددد  ووسددداول الحمايدددة التي يّدددة الخا دددة 

مددددن اليددددانوة عمدددد  الوهددددات المتعاممددددة مددددن البيانددددات الح وميددددة تعدددد يل  11بان مدددة المعمومددددات و ددددب ات الحاسددددو وفرنددددا المددددا ي 

يجهددد ي وين مدددة معمومدددات لضدددماة نشدددر وتبدددا   بياناتهدددا  ل ترونيدددا  بشددد ل آمدددن مدددن فدددرو عددد ل الملدددا  بيواعددد   ب يتهدددا التحتيدددة مدددن

الت امدددات تتعمدددق ب دددرو توهيددد ات وب ددد  تحتيدددة آم دددة لمم صدددات  11سدددرية البياندددات يو بحيدددوة المم يدددة ال  ريدددة كمدددا يندددافا المدددا ي 

 .ارل ترونية التي تتعامل من البيانات الح ومية

مدددن كونددد  قدددانوة يشدددمل عددد  ا  مدددن اين مدددة المشدددابهة لمدددا هدددو عميددد  فدددي قدددوانين الددد و  ايو وبيدددة ال اعمدددة لحمايدددة البياندددات  بدددالراي

كدددالموا  التددددي تتضدددمن الت امددددات بتدددوفير ب دددد  تحيدددة آم ددددة لضدددماة يمددددن البياندددات،  ي يندددد  ي يعتبدددر كافيددددا  فدددي عددددل ايدددا  تشددددرين 

هددد ا الدددريه كددداة ييضدددا  لشدددركة التميمدددي لميدددانوة التدددي انتيددد ت ايدددا  تشدددرين ملدددتيل  .مت امدددل يضدددمن حيدددوة ايفدددرا  عمددد  بيانددداتهي

يسدددوي بالددد و  ال ربيدددة واعتبدددرت ية قدددانوة ت  ددديي وتبدددا   المعمومدددات يهددد ة بال  جدددة ايولددد  لت  ددديي تبدددا   البياندددات المخّ ندددة فدددي 

حاف دددددا  لحيدددددوة ايفدددددرا  عمددددد  بيانددددداتهي  الددددد واور الح وميدددددة لضدددددماة حلدددددن تلددددديير واسدددددتخ ال هددددد ه البياندددددات وي يمثدددددل قانوندددددا  

 [8].الشخصية

فددي ندددو  هددد ه الم الدددو  تدددّي  عددد ا  مشددرو  قدددانوة مدددن قبدددل الهيادددة العامدددة لت  دديي ق دددا  ايتصدددايت فدددي ارمدددا ات العربيدددة المتحددد ي 

 [9].لحماية البيانات الشخصية لمملتخ مين سيص   قريبا  

 مثالا  GDPRالالئحة األوروبية لحماية البيانات  - القوانين في البلدان األوروبية 1.1

سدددا ت الددد و  ايو وبيدددة بمع مهدددا ولصو دددا ال ربيدددة م هدددا قدددوانين محميدددة تح دددي ملدددالة حمايدددة البياندددات ف ددداة ه ددداع قدددانوة حمايدددة 

يددد  مدددن لدددر  ويلدددره عمددد  كافدددة الوييدددات ايلمانيدددة ويدددتي ت بي BDSGالبياندددات الشخصدددية لموييدددات ايلمانيدددة الملدددم  التصدددا ا  

كددداة  لددد  الحدددا  كددد ل  فدددي  و  يو وبيدددة يلدددرت  الدددل ايتحدددا  ايو وبدددي مثدددل فرنلدددا و ي اليدددا ويتدددول  ايتحدددا  . المحددداكي المحميدددة

ايو وبدددي عبدددر توجيهاتددد  الصدددا  ي عدددن البرلمددداة والم وندددية ايو وبيدددة ت  ددديي التعددداحي مدددن اليدددوانين المختم دددة بدددين الددد و  فدددي 

تشدددرين ايو   65والصدددا  ي فدددي  EC/95/46التوجيهدددات ار  دددا ية . وة و ع دددا  تعميمدددات    دددا يةحدددايت ت بيدددق يكثدددر مدددن قدددان

عددددن الم ونددددية ايو وبيددددة هددددي توجيهددددات تهدددد ة لحمايددددة البيانددددات الشخصددددية وتهدددد ة لتلددددهيل تبددددا   البيانددددات بددددين  و   1885

 . ل لر  ه ا اينتيا ايتحا  ايو وبي وحماية البيانات الشخصية في الوقا  ات  من سو  ايستخ ا



ARID International Journal of Social Sciences and Humanities (AIJSSH) VOL.3, NO.5, January 2021 

 

 
 05 

ARID International Journal of Social Sciences and Humanities (AIJSSH)  

 
 

تا بدددق هددد ه ار  دددا ات عمددد  المعمومدددات التدددي يدددتي معالوتهدددا يوتوماتي يدددا كمدددا هدددو الحدددا  فدددي المخددد مات ويجهددد ي الحاسدددو ، كمدددا 

بشدد ل و قددي يو مددا  ددداب  ويخددر  مددن ن دداة ت بييهددا كافددة البيانددات الشخصددية التددي تلدددتخ ل ت بددق عمدد  المعمومددات المخ نددة يدد ويا 

مدددن التعددد يرت المتتابعدددة التدددي تمدددا عمددد   بدددالراي [10]. لدددي يو تلدددتخ ل يادددراو تخددد ل المصدددمحة العميدددا لم ولدددةندددمن ارحدددا  الم 

هددد ه التوجيهدددات ار  دددا ية ايو وبيدددة فدددية الحاجدددة يندددحا ممحدددة لروحدددة قانونيدددة لهدددا  ددد ة ارلددد ال تحدددل محدددل اليدددوانين المحميدددة 

ا وتددد  ي ملدددالة ت اقدددل البياندددات وحمايتهدددا بشددد ل يكثدددر  دددمولية، هددد ا ايمدددر ت مدددو عددد ي سددد وات تخممهدددا   ددد ا  توجيهدددات يحيدددة كمددد

هددد ه الروحدددة التدددي . GDPRوهدددو التوجيددد  اللدددابق لصددد و  الروحدددة ايو بيدددة لحمايدددة البياندددات  2016/680 (EU)هدددو الحدددا  فدددي 

يع ددددا مدددد ي سدددد تين مددددن تددددا يل  دددد و ها ك تددددري سددددماح ليتلدددد   لمشددددركات والح ومددددات ايسددددتع ا   6112ييددددا   65 دددد  ت فددددي 

حدددة هدددي نيمدددة فدددي قدددوانين ايكبدددر لدددر  العشدددرين سددد ة ايليدددري فدددي مودددا  ، هددد ه الرو6111ييدددا  . 65لت بيدددق قواني هدددا وبددد يت فدددي 

جددددا ت بددددال ثير مددددن التشددددريعات والت بييددددات الو يدددد ي والتددددي  هدددد ه الروحددددة[ 11]الشخصددددية،قددددوانين حمايددددة المعمومددددات والبيانددددات 

 .ايو وبي لل وات حويمةتعتبر ت ويرا  مهما ليوانين المعمومات وحمايتها كونها قمري جهو  المشرعين في  و  ايتحا  

جدددا ت الروحدددة بت ييدددرات وابت دددا ات ج يددد ي ب ايدددة مدددن  المدددا ي الثالثدددة فدددي ال يدددري ايولددد  والتدددي تت ددداو  متددد  الروحدددة ت بدددق م انيدددا  

عمددد  الشدددركات التدددي تيدددن فروعهدددا ندددمن  و  ايتحدددا  ايو وبدددي فدددي معدددرو مما سدددتها ل شددداحها وعدددا ت ال يدددري الثانيدددة لتضددديف 

بدد ي التلددويق وييضددي هدد ا المبدد ي بدداة يا بددق هدد ا اليددانوة فددي حددا  كانددا ه دداع عمميددة جمددن لمبيانددات الشخصددية متعميددة مددا يعددرة بم

بتو يدد  سدددمن يو لددد مات وعميدد  فدددية ت بيدددق الروحدددة الم دداني يا بدددق عمددد  الشددركات التدددي لهدددا فدددرو  فددي بمددد اة ايتحدددا  ايو وبدددي يو 

وت بدددق الروحدددة كددد ل  لدددا   ايتحدددا  ايو وبدددي فدددي حدددا  كددداة . هددد ه الددد و تمدددا   نشددداح تلدددوييي متعمدددق بلدددمن يو لددد مات فدددي 

 [16.]ي يا  ه اع جمن يو معالوة لبيانات مواح ين من ايتحا  ايو وبي وي يم ن ايت اة عم  ما يخالف  ل  ع

ي دددخا  مدددن سددد اة  هددد ا ار لدددا  الو يددد  فدددي الروحدددة وّسدددن ن ددداة ت بييددد  ليشدددمل كدددل م ددداة فدددي العدددالي تمدددا فيددد  معالودددة بياندددات

ارتحدددا  ايو وبدددي وهددد ا الددد ه جعدددل الشدددركات عمومدددا  فدددي حالدددة تاهدددو واسدددتع ا  وتحضدددير لمتعامدددل مدددن الروحدددة الو يددد ي ولدددو كددداة 

حلدددو ال يدددري الثانيدددة مدددن . ميدددرهي لدددا    و  ايتحدددا  ايو وبدددي مدددا ال عممهدددا يتعمدددق بمعالودددة بياندددات تخدددص ي خا دددا  يو وبيدددين

تونددد  كيدددف ية معالودددة البياندددات تع دددي المع ددد  الم مدددق لم ممدددة وهدددو كدددل مدددا يمدددا البياندددات مدددن جمدددن وتعددد يل المدددا ي الثالثدددة تددداتي ل

الهددد ة الرويلدددي و ا  هددد ا التوسددددن هدددو تدددوفير حمايدددة يوسدددن لمددددواح ي الددد و  ايو وبيدددة مدددن ية يالدددا  اسددددتعما  . ونشدددر وتبدددا  

 [13]. و  ايتحا بياناتهي ولو لا   
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الييدددو  عمددد  ال دددرو مدددن اسدددتعما  البياندددات و بددد  ايسدددتعما  بدددال رو الددد ه تدددي الومدددن يجمددد ، مدددن حيدددا ال دددرو، تدددي توسدددين 

حيدددا يل مدددا المدددا ي الخاملدددة والعشدددروة مراقدددو البياندددات بالتاكددد  مدددن ال دددرو مدددن جمدددن البياندددات والتددد ابير التي يدددة المتخددد ي لحمايدددة 

 . و  اير اآلمن لهاالبيانات لمتاك  من كونها آم ة بش ل كافي ونماة ع ل  م انية الو

مددن ال يددداح المهمدددة التددي حرحتهدددا الروحدددة هدددي  ل اميددة تييددديي التبعدددات، ييددول المبددد ي عمددد  ف دددري ية الدد اوري الح وميدددة يو الشدددركة التدددي 

مدددن الروحدددة بعمدددل تيددد ير لمتاكددد   35ت ددوه الييدددال باعمدددا  التدددي مدددن  دددانها جمدددن بياندددات  خصدددية عددن ايفدددرا  ية تيدددول حلدددو المدددا ي 

 ا كانددددا ال رييددددة التددددي يددددتي فيهددددا جمددددن البيانددددات ومعالوتهدددا ولصو ددددا  باسددددتخ ال الت  ولوجيددددا الح يثددددة تشدددد ل ل ددددرا عمدددد  فيمدددا  

 . حرية وحيوة وسرمة البيانات الشخصية

فرندددا كددد ل  الروحدددة  ل امدددا  كددداة موجدددو ا  سدددابيا  فدددي اليدددوانين المحميدددة لدددبع  الددد و  ول دددن تدددي فرنددد  اآلة بشددد ل مختمدددف اآلة 

حيدددا ت دددوة الوهدددة المعالودددة لمبياندددات ملدددؤولة عدددن اربدددرث عدددن يه لدددرة يو تلدددر  فدددي البياندددات لمشدددخص موندددو  البياندددات 

يو ارقمددديي الددد ه حددد ا فيددد  الخدددرة، هددد ا اربدددرث يودددو ية ي دددوة ل يدددا   ل ترونيدددا  ولمو دددة المشدددرفة عمددد  حمايدددة البياندددات فدددي الم ي دددة

 . ساعة من ح وا ه ا الخرة 26يو و قيا  لر  

والدد ه يع ددي الحددق لمشددخص الدد ه تمددا جمددن بياناتدد  ب مددو حدد فها  12الحددق فددي حدد ة البيانددات هددو الدد ص الدد ه جددا ت بدد  المددا ي 

ا الحدددق يعتبدددر مدددن ال صدددو  الصدددا مة فدددي الروحدددة والددد ه تدددي  ع دددا  ايفدددرا  سدددم ة فدددي حدددا  انتهددد  ال دددرو مدددن اسدددتعمالها، هددد 

 ة ونددن هدد ا الدد ص فددي الت  يدد  ياشدد ل تحدد يا  تي يددا . مددن لرلدد  تم دد هي مددن حدد ة بيانتدداهي مددن يه م دداة حالمددا انتهدد  ال ددرو م هددا

توابة ل مدددو  ددداحو البياندددات بحددد ة بياناتددد  ييضدددا لمح ومدددات والشدددركات كونددد  يت مدددو آليدددة تي يدددة تام دددن معدددال  البياندددات مدددن ايسددد

فدددي الوقدددا الم مدددو  وفدددي حدددا  كاندددا البياندددات المخ ندددة ندددخمة لم ايدددة كمدددا هدددو الحدددا  فدددي  دددركات التخددد ين اللدددحابي يو الددد واور 

الح وميدددة التدددي تحدددوه مريدددين اللدددورت مدددن هددد ه المهدددي قددد  ت دددوة  دددب  ملدددتحيمة  ي فدددي حدددا  تدددي وندددن يسدددا تي يدددة مرومدددة تيدددول 

 [14.]والوقا المرومين بش ل تمياويا العمل بالش ل به 

 ة العيوبددات التددي جدددا ت بهددا الروحددة تعتبدددر  ددا مة وكبيدددري وهدد ا يلددت عي الوقدددوة حددوير  قبدددل الت  يددر فددي عددد ل احتددرال قواني هدددا 

لدددو المددا ي حلدددو مميدددوة يددو و ييهمدددا اعمدد  ح 61مدددن قيمددة المبيعدددات اللدد وية يو % 4حيددا  نهدددا تبمددض فدددي بعدد  حدددايت اينتهدداع 

 [12].من الروحة 13الما ي 
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 : تأثير الالئحة خارج التحاد األوروبي 1.1.1

 ة التعددد يرت والم ددداهيي الو يددد ي التددددي قددد ما مدددن الروحدددة ايو وبيددددة جعمدددا الح ومدددات والشدددركات تعيدددد  ال  دددر بلياسددداتها تودددداه 

المعمومدددات الشخصدددية لألفدددرا  والتعامدددل معهدددا، وقامدددا فعميدددا ال ثيدددر مدددن الددد و  بت ييدددرات ج  يدددة تشدددمل الب ددد  التحتيدددة واين مدددة 

البياندددات بمدددا يتما ددد  مدددن اللياسدددات الو يددد ي لروحدددة ايو وبيدددة وهددد ا ييدددن عمددد  عددداتق هددد ه ال الميدددة وآليدددات التعامدددل مدددن تخددد ين 

فييدددال [  15.]آن دددا  الح ومدددات والم  مدددات فدددي جميدددن ي جدددا  العدددالي كدددوة ايلتصدددا  الم ددداني يمتددد   لددديهي فدددي حدددايت معي دددة و  ت 

المتواجددد ين فدددي يحددد   و  ايتحدددا  ايو وبدددي ب دددرو فدددي  ولدددة ارمدددا ات العربيدددة المتحددد ي بمراقبدددة سدددموع ال بددداون   دددركة تلدددوييية

معرفدددة اتواهددداتهي اللدددموكية فدددي التلدددوة وتحميمهدددا يعتبدددر معالودددة لبيانددداتهي ويت مدددو ايمتثدددا  ليدددوانين الروحدددة ايو وبيدددة بدددالراي مدددن 

 :ع ل وجو  الشركة بالم مق نمن ايتحا 

وحدددة ايو وبيدددة تحددد قا عدددن تو ددديات مع يدددة ك رييدددة لرسدددتع ا  يحددد  التحمددديرت التدددي  ددد  ت لدددر  ال تدددري اليصددديري بعددد  ن دددا  الر

هددد ه التو ددديات تدددتمخص فدددي عددد و نيددداح . لمتعامدددل معهدددا ولتو دددو ار ددد اليات المترتبدددة عمددد  مخال دددة المدددواو  والتعدددرو لم رامدددات

يصدددو  بالبياندددات م هدددا تثييدددف المدددوع ين الددد ين يم دددن ية ي دددوة لهدددي تعددداحي مدددن معالودددة البياندددات، هددد ا ايمدددر يت مدددو توندددي  الم

كددد ل  فدددية الييدددال بوندددن توهيددد ات ول ددد  . الشخصدددية وحرييدددة التعامدددل معهدددا وحدددرة تو دددو الوقدددو  فدددي لروقدددات لمدددوا  الروحدددة

المعالودددة لمبياندددات مدددن وندددن  جدددرا ات وبروتوكدددويت لحمايدددة هددد ه البياندددات يعتبدددر يساسددديا  لضدددماة ح دددر الو دددو  تم دددن الوهدددات 

 [16.]بموجو ه ا اليانوةاير الملموح لمبيانات المحمية 

كدد ل  فددية الواجبددات الو يدد ي التدددي يممتهددا الروحددة عمدد  معدددالوي البيانددات كحددق الشددخص مونددو  البياندددات فددي حدد ة بياناتدد  تعتبدددر 

واجبدددات موهددد ي لموهدددة التدددي تعدددال  البياندددات وبددد وة وندددن آليدددات يوتوماتي يدددة وم  مدددة ييم دددن لهددد ه الوهدددات ية تمبدددي مت مبدددات 

كمدددا  ة واجدددو ارقبدددات المميددد  عمددد  الوهدددة معالودددة البياندددات بيقبدددات مددد ت اسدددتع ا ها تي يدددا ويم يدددا لمعالودددة البياندددات  .هددد ه الروحدددة

بشددد ل آمدددن وقابدددا يت مدددو ية ت دددوة لددد ت الوهدددة المعالودددة لمبياندددات آليدددات تيدددول بتلدددويل ومراقبدددة اين مدددة المخ ندددة عميهدددا هددد ه 

حيددددا تدددد ص عمدددد  سملددددمة مددددن ارجددددرا ات التي يددددة والت  يميددددة والتددددي تشددددترح  مددددن الروحددددة 36البيانددددات حلددددبما و   فددددي المددددا ي 

 .الروحة اتباعها لمو و  لمعالوة آم ة ومتوافية من قواع ها

مددن المهدددي ل دددل  اودددري يو  دددركة تعددال  بياندددات  خصدددية ية تتدددول  الحددد   بشددداة الحصددو  عمددد  موافيدددة الشدددخص موندددو  البياندددات 

ات ال بيعدددة الحلاسدددة مثدددل البياندددات عدددن العدددرة والوددد ا والحالدددة الصدددحية، هددد ا الموندددو  لصو دددا  فدددي حدددا  معالودددة البياندددات  

تدددي ت اولددد  فدددي المدددا ي التاسدددعة مدددن الروحدددة وا دددترح موافيدددة  دددريحة وحدددايت محددد  ي يدددتي اللدددماح بهدددا بمعالودددة هددد ا ال دددو  مدددن 
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الموافيددددة مددددن  دددداحو البيانددددات لت ددددا ه البيانددددات، لدددد ل  عمدددد  كددددل مددددن يتددددول  معالوددددة هدددد ا ال ددددو  مددددن البيانددددات مراعدددداي  ددددروح 

 ة تعيدددين م مدددف بحمايدددة البياندددات عمددد    ايدددة بددداليوانين ال اعمدددة يعتبدددر ندددرو ي فدددي حدددايت .العيوبدددات الصدددا مة فدددي هددد ا المودددا 

كثيدددري لصو دددا  فدددي الشدددركات ال بيدددري يو التدددي تتعددداح  مدددن البياندددات الشخصدددية والحلاسدددة بشددد ل كبيدددر، هددد ا الم مدددف يودددو ية 

عدددا  فدددي   ا ي عمميدددات ت  ولوجيدددا المعمومدددات ويمدددن البياندددات ول يددد  فهدددي آلليدددات ايمتثدددا  اليدددانوني ليدددوانين ولدددواو  حمايدددة ي دددوة با 

 .في ح يثها عن مهال مراقو البيانات 61البيانات حلو ما يو  ت  الما ي 

 مدددة مدددن الروحدددة فينددد  يتددد ا  حدددوالي ت يددد  ال  اسدددة ن لدددها  لددد  ينددد  بدددالراي مدددن التحددد يرات بوجدددو   جدددرا  تعددد يرت لمرومدددة اين

بالماددة مددن الشدددركات لددي تيددي بدددارجرا ات الركمددة لضددماة توافييتهدددا مددن الروحددة ايو وبيدددة، هدد ا ي ددت  البدددا  يمددال التلددا   عدددن  21

فدددر  حصدددو  ايسدددواة التدددي يتمتددد ل  دددركاتها بيدددوانين الروحدددة عمددد  فدددر  توا يدددة مدددن  و  ايتحدددا  ايو وبدددي، حيدددا  نددد  مدددن 

ملددددتبع  حلددددو قددددوانين ايتحددددا  ايو وبددددي التعامددددل يه  ددددركة لددددا    و  ايتحددددا  مددددالي ت ددددن ه دددداع معددددايير تحدددد  ها الم ونددددية ال

ايو وبيدددة وتراقبهدددا باسدددتمرا  وتع دددي اللدددماح ب دددا  عمددد  هددد ه المراقبدددة يو الدددرف  بالتعامدددل يو نيدددل البياندددات  لددد  ي اندددي الددد و  

لموددد   فيمدددا يخدددص آليدددة نيدددل البياندددات لددد و  لدددا   ايتحدددا  فدددي حدددا  لدددي اندددين  قدددا ي هددد ا الموندددو  مدددن يكثدددر المو. لدددا   ايتحدددا 

 [17.]ت ن عم  الملتوت المماقل من التوهي  وايستع ا  كما هو م مو  في الروحة ايو وبية

 :تأثير الالئحة األوروبية لحماية البيانات داخل التحاد األوروبي 1.1.1

ايو وبدددي الو يددد  الخدددا  بحمايدددة البياندددات جدددا  لمحددد  مدددن ايسدددتخ ال ايدددر المييددد  لبياندددات ايفدددرا  والحددد  مدددن المؤكددد  ية التشدددريعات 

مدددن سدددم ة الخددد مات الرقميدددة التدددي باتدددا تلدددتخ ل البياندددات الشخصدددية فدددي التدددروي  لم تواتهدددا  وة قيدددو  حييييدددة فدددي عدددل اليدددوانين 

 .اللابية

جدددا ت بهدددا الروحدددة ايو بيدددة، بددد يت الشدددركات ال بيدددري بمشدددرو  التوافييدددة مدددن ف دددي عدددل العيوبدددات الماليدددة ال دددوة اعتيا يدددة التدددي 

، هددد ه الخ ددد   دددمما ت ييدددرا  جددد  يا  فدددي الب يدددة 6111الروحدددة وتدددي  عددد ا  ل ددد  بحيدددا ت دددوة جددداه ي مدددن موعددد  الت بيدددق فدددي ييدددا  

فدددق يو اتدددرع لدددي يعددد  ملدددموحا  بددد  ندددمن ايساسددية لألن مدددة وكددد ل  ت ييدددرا  جددد  يا  فدددي حرييدددة التعامدددل مدددن ايفددرا  حيدددا  ة مبددد ي وا

قددوانين الروحدددة التدددي سدددياعمل بهدددا وحيدددوة ايفدددرا  فدددي الو ددو  لبيانددداتهي وحددد فها ي دددبحا ندددمن الخيدددا ات المتاحدددة ل دددل ملدددتخ ل، 

الملددتهم  بميانددداي اواددل ية يح ددال الموافيدددة الخا ددة بهدددا ويحدد  ايمثمددة المهمدددة فددي هدد ا المودددا  ماقامددا بددد  يحدد   ددركات حمايدددة 

 [18.] عي مب ي الش افية في استخ ال بيانات ايفرا تعمل عم  مب ي  قبل يو يترع وه ا يخالف مب ي 

هددد ا ايمدددر بدددال بن يضدددن الشدددركات تحدددا ليدددا ين  ويلددديين،  مدددا البيدددا  فدددي اللدددوة والم افلدددة وايلتددد ال بيواعددد  الروحدددة ايو وبيدددة 

 . ها والوقو  في ل ر التعرو لمخال ات مالية جليمةيو الخرو  من اللوة ج ويا  يو كميا  وع ل ايمتثا  ل
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هدددي اوادددل تاعمددن ينهدددا سدددتح ة مدددن  يمددال هددد ين الخيدددا ين لددي تتدددر   الشدددركات العمرقددة فدددي المثدددو  ل مبدددات وقواعدد  الروحدددة وهدددا

الشخصددددية  لدددد  متورهددددا ارل ترونددددي لمت بييددددات كددددل مايخددددالف اليددددوانين ايو وبيددددة الو يدددد ي ويلدددداهي فددددي نيددددل بيانددددات اي ددددخا  

 .حرة قالا كاح  ي هر الخروقات ويكثرها  يوعا  

عمدددد  ال يددددي  قددددر ت ال ثيددددر مددددن الشددددركات المتوسدددد ة الحوددددي والصدددد ير ايسددددت  ا  عددددن تيدددد يي لدددد ماتها لمددددواح ي  و  ايتحددددا  

 .حا  ايو وبيايو وبي وبالتالي ي تخضن تعامرتها ليوانين الروحة في ميابل تيميص ن اة نشاحاتها وحصره لا   ايت

ومددددا بددددين ايق ددددين مددددات ا  بعدددد  الشددددركات والعمرقددددة م هددددا لددددي تاعدددد   كددددل مددددا يمدددد ل ومددددات ا  عرنددددة لعواقددددو مخال ددددة الروحددددة 

ايو وبيدددة ويحددد  ايمثمدددة الحيدددة ماكتدددو ع ددد  المحدددامي ي تدددو  ميلدددو  فدددي فرنلدددا عدددن ية الموافيدددة عمددد  ات اقيدددة الملدددتخ ل الخا دددة 

وح موافيدددة الملدددتخ ل يي وهدددو ية ت دددوة الموافيدددة التيا يدددة و جبدددا  تدددويتر ملدددتخ مي  عمددد  قبدددو  بتدددويتر تاخدددل بددداهي  دددرح مدددن  دددر

ايت اقيدددة والتدددي تتضدددمن اليبدددو  بمعالودددة البياندددات مدددن قبدددل حدددرة قالدددا يو تع يدددل الحلدددا  فدددي حدددا  عددد ل الموافيدددة ياعتبدددر لرقدددا  

 .وانحا  يه اة الروحة ايو وبية

محدددامي  حددد ت الم  مدددات ال رنلدددية الم افعدددة عدددن الحيدددوة والحريدددات ايساسدددية فدددي " ي تدددو  ميلدددو "ل دددن بدددالراي مدددن  لددد ، يعتيددد   

وياضدددديف  جددددل اليددددانوة، يندددد  . العصدددر الرقمددددي ية الشددددركات الرقميددددة لددددن تمتدددد ل مددددن ال احيددددة العمميددددة باح ددددال التشددددرين ايو وبددددي

الملددتخ ل الموافيددة عمدد  ات اقيددة ايسددتخ ال، وفدددي  مبا ددري بعدد  بدد   سددرياة الروحددة  ددر  موقددن تددويتر فددي عدددرو نافدد ي ت مددو مددن

موافيدددة تحدددا حاومدددة الته يددد  مدددن نتددداو  "حدددا  الدددرف ، ي يمددد  الموقدددن  لددد   ددد حة تع يدددل الحلدددا ، وهدددو مدددا اعتبدددره المتحددد ا 

 ."سمبية

ل لددددا  هدددد ا بددددال بن ي ددددت  البددددا  عمدددد  التلددددا   عددددن ملددددتيبل الشددددب ات ايجتماعيددددة والتددددي تاع دددد  بالمعمومددددات الشخصددددية بشدددد  

ولصو ددا  بعدد  فضددديحة العمددرة فددايا بدددوع والدد ه كددداة يلددتخ ل بيانددات عمروددد  فددي حمدددرت ترويويددة لشددركات معم دددة، ومددن بددد ي 

ت بيددق الروحددة ايو وبيددة تراجددن فددو ا  عددن هدد ا الخددرة ويعمددن الت امدد  بلياسددات الروحددة ول ددن هدد ا ايمددر حلددو ن ددر الحيددوقيين 

 .رنات الموجهة كميا  لن ي و   ي في حا  التوقف عن ارع

 ة الت بيددددق الحيييددددي لروحددددة ايو وبيددددة سدددديحمي ايفددددرا  مددددن  وة  دددد  مددددن سددددي ري العماليددددة الددددرقميين عمدددد  بياندددداتهي الشخصددددية 

والعبدددا بهدددا  وة قيدددو  ول دددن  دددركات كبيدددري يلدددرت سدددتتاقر جددد ا  بيدددوانين الروحدددة حيدددا  ة سدددوة ارعرندددات الرقميدددة لدددن يوددد  لددد  

ال يدددري ال رعيدددة    دددمما ندددمن قواعددد  ايلتصدددا  الم ددداني كدددل مدددن ييدددول  6ال يدددري  3 لددد  ية المدددا ي . احريدددق مدددن بددد   ت بييهددد

وعميددد  عمددد  ميددد مي الخددد مات المتعميدددة بتحميدددل ومراقبدددة سدددموع  ايفدددرا  ييضدددا  وجعمتددد  يخضدددن ليدددوانين الروحدددةبمراقبدددة سدددموع 
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 Googleايفدددرا  ارل تروندددي ايسدددتع ا  لمعمدددل حلدددو اليدددوانين الو يددد ي وهددد ا بدددال بن يشدددمل عمدددرة تحميدددل تصدددرفات الملدددتهم  

Analytics . 

هددد ا الييددد  سددديراي الشدددركات عمددد  تحويدددل توجهاتهدددا وسددديخمق سدددوة م تدددوح ايدددر محت دددر كمدددا هدددو الحدددا  اآلة مدددن قبدددل الشدددركات 

 دددب ات اجتماعيدددة وعدددة لدددن ي دددل مصددد   تمويدددل هددد ه الشدددركات وسدددي ت  البدددا  يمدددال  نشدددا  العمرقدددة حيدددا  ة كمدددن الخددد مات الم ف

 .م توحة وي مرك ية

مدددن ال يددداح الووهريدددة فدددي الروحدددة ايو وبيدددة فرندددها لددد ول يلددد  موافيدددة الملدددتخ ل فدددي كدددل مدددري يدددتي معالودددة بياندددات ج يددد ي لا دددة 

فومدددن معمومدددات مثدددل ايسدددي واللدددن لتيددد يي ل مدددة معي دددة بعددد  موافيدددة  بددد ، هددد ا يحددد  مدددن  م انيدددة الترعدددو التدددي كاندددا متدددوفري سدددابيا  

الملددتخ ل ييع ددي الحددق فددي جمددن معمومددات عددن حرييددة اسددتخ ام  لمحاسددو وميولدد  الشددراوية وم دداة تواجدد ه، هدد ا بددر  دد  ي ددرو 

ص جمدددن بياندددات عمددد  الشدددركات ت ييدددر ين متهدددا لي هدددر لمملدددتخ ل نوافددد  ج يددد ي ت مدددو م ددد  الموافيدددة عمددد  كدددل تحدددرع ج يددد  يخددد

 .الملتخ ل لتت ا ت ال رامات الياسية

سددديخت ي ييضدددا  مدددن الت بيدددق العممدددي لروحدددة ايو وبيدددة ال ددداهري الم تشدددري حاليدددا  والتدددي يدددتي فيهدددا   سدددا  بياندددات الملدددتخ ل ل ايدددات 

المعالودددة، فمدددن تلدددت ين هددد ا ايمدددر سيصدددب  مييددد ا  بددد كر الوهدددة المرسدددل  ليهدددا وندددو  . تحميميدددة و حصددداوية  لددد  مواقدددن مختم دددة يلدددرت

 دددركة ماي روسدددوفا مددددن لدددر  ندددد    لمددد   المشددددهو  ع ددد  حدددد وا ل دددا فددددي ن دددال التشدددد يل ية ترسدددل بيانددددات مدددن حاسددددب  

 .لتحميل الخ ا  وة الرجو   لي  و لبا ع بوجهة   سا  بيانات 

كمدددة والتعويضدددات فدددية فدددايا بدددوع هددد ا التشددد ي  اليدددانوني وايم دددي  ة جددداك التعبيدددر جعدددل حتددد  العماليدددة ييعدددوة فدددي متاهدددات المحا

ون ددد ها لتتوافددق سياسدددات  وين متددد  مدددن الروحدددة ايو وبيدددة ييدددف اليدددول يمدددال عمدد  سدددبيل المثدددا  وبدددراي الخ دددة الشددداممة التدددي وندددعها 

 [19.]المحاكي في قضايا مرفوعة ن ه بييمة مميا ات ال وي  بانت ا  ية يتي حلمها

 :م اتي  لمتوافق من قوانين المعمومات .3

فدددي عدددل ت ايددد  الهومدددات ارل ترونيدددة واك يدددا  الخ دددر مدددن سدددرقة ونددديا  البياندددات الرقميدددة المخ ندددة ولصو دددا المتعميدددة بالبياندددات 

الشخصدددية والحلاسدددة واللدددرية وندددعا قدددوانين ايمددددن الرقمدددي وحمايدددة البياندددات عمومدددا   ددددروح قددد  تختمدددف بعددد  الشدددي  بددددين 

هدددا تهددد ة ي دددتراح ب ددد  ت  يميدددة وتي يدددة محددد  ي ملدددبيا  كشدددرح يساسدددي لمعالودددة البمددد اة مدددابين  ددد ي ي و وتي يدددة ول دددن تشدددترع ب ون

عمميدددا  ع ددد  الحددد يا عدددن معالودددة لمبياندددات فين دددا نتحددد ا عدددن  دددركات يو هيادددات . ييدددة بياندددات يو معمومدددات مدددن قبدددل الم م دددين بددد ل 

ين لمييدددال بتخددد ين البياندددات لددد ت هددد ه ح وميدددة تيدددو  بتخددد ين بياناتهدددا فدددي مراكددد  حاسدددوبية ندددخمة وه دددا يدددتي التعاقددد  مدددابين الوهتددد

المراكددد  الحاسددددوبية فددددي ميابدددل  م انيددددة و ددددو  الوهدددة  دددداحبة الت ميددددف لهددد ه البيانددددات لتيددددول ب يمهدددا يو معالوتهددددا حلددددو الحاجددددة 
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فدددي لضدددي هددد ه العرقدددة يبددد  لمعدددالوي البياندددات وهدددي فدددي يامدددو الحدددايت مراكددد  الخ مدددة الحاسدددوبية اللدددحابية يو المحميدددة . لددد ل 

لددد ين تشدددترح اليدددوانين عمددديهي ية يدددوفروا كحددد  ي نددد  م صدددو  عميددد  قانوندددا  مدددن الحمايدددة والتوهيددد ات الت  يميدددة والتي يدددة وعمددد  وا

الوهددددة التددددي تع ددددي الت ميددددف بالمعالوددددة، وهددددي الوهددددة الح وميددددة يو الشددددركة، ية تتاكدددد  مددددن تددددوفر هدددد ه المعددددايير تحددددا حاومددددة 

هددد ه العرقدددة المتعددد  ي ايحدددراة تشددددترح . ت التدددي تخصدددها هددد ه البيانددداتملدددؤوليتها عدددن يه ندددر  يحصدددل لأل دددخا  يو الوهدددا

 . تحمل كل حرة لملؤوليات  لضماة ت اقل آمن لمبيانات ييضر بمصمحة ايفرا  ولصو يتهي

هدددد ه المعددددايير  technical and organisational measuresيو  TOM هدددد ه المعددددايير يو الشددددروح تاعددددرة التصددددا ا  

ليددد  تحددد قا . مدددن قدددوانين ايمدددن الرقميدددة وحمايدددة البياندددات كشدددروح ملدددبية يودددو توليهدددا فدددي كدددل عمميدددة معالودددةتوددد ها فدددي ال ثيدددر 

عدددن  ل اميدددة التاكددد  مدددن اتبدددا  المعدددايير الت  يميدددة والتي يدددة الم اسدددبة كشدددرح لمعالودددة  1ال يدددري  36الروحدددة ايو وبيدددة فدددي المدددا ي 

يددر مددن المعددايير وي  جددا المددا ي ن لددها بعضددا  مددن هدد ه المعددايير و لدد  عمدد  البيانددات الشخصددية، تحددا هدد ا الم هددول ي دد    عدد   كب

 :سبيل المثا  ي الحصر، المعايير التي و  ت في ال يري ايول  هي

 تش ير البيانات الشخصية. 

 التاك  بش ل  اوي من سرية وتوافر ومرونة ين مة معالوة البيانات. 

  والو و   ليها بلرعة في حالة وقو  لمل تي ي يو حا ا حا  الي  ي عم  استعا ي توافر البيانات الشخصية. 

 المراقبة ال و ية وتيييي فعالية ارجرا ات ال  ية والت  يمية لضماة يمن المعالوة. 

 .وايرها ال ثير مما ي     تحا ب   بياة آم ة وملتيري وتح ي وسي ري كاممة عم  عممية معالوة وت اقل المعمومات

 .م  بع  يهي ه ه المعايير وحرة ت بييهاه ا س ميي الضو  ع

 التشفير وقوانين المعلومات 1.1

ياعددرة التشدد ير باندد  مددن يهددي وسدداول حمايددة البيانددات لصو ددا  فددي عددل ت اقددل البيانددات المح ددي بددين مواقددن ج رافيددة متعدد  ي وعبددر 

ا كميدددات تشددد ير توعمهدددا ايدددر ميدددرو ي مراكدد  حاسدددوبية مختم دددة قددد  تاعدددرو هددد ه البيانددات لمخ دددر و لددد  عبدددر تحويمهدددا  لددد  عبددر لو

 . وباستخ ال ن ا الخوا كميات ع   التميي من ال رة اآللر يتي  عا ي ف ها وتحويمها لصي تها اي مية الميرو ي

مدددن يهدددي  Cloudتت دددو  كددد ل  يسددداليو التشددد ير حلدددو ايحتياجدددات وال ايدددة م ددد  ويعتبدددر تخددد ين البياندددات اللدددحابي يو مدددايعرة   

ايمددداكن التدددي ي دددوة فيهدددا التشددد ير ندددرو ي يبددد  م هدددا حيدددا يدددتي الو دددو  لمبياندددات مدددن لدددر  اتصدددا  بدددين م ددداة الملدددتخ ل وم ددداة 
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التخدد ين الدد ه ي ددوة فددي بمدد  مختمددف ه ددا يددتي اسددتخ ال اتصددا  مشدد ر ويددتي نيددل وتخدد ين البيانددات بشدد ل مشدد ر بحيددا يم ددن و ددو  

 .و و  موجو  في  ل ت الوهة الملتيبمة وبش ل مرك هالبيانات ل رة قالا ية م تاح ال

، سددد ميي الضدددو  كمثدددا  ت بييدددي عمددد   Amazon Web Serviceولددد متها  Amazonكاحددد   وا  التخددد ين اللدددحابي  دددركة 

 .والتي نم ا توافييتها من اليوانين واعتما ها كم اة آمن لتخ ين البياناتالتي يات المتبعة 

 (مثال بحثي)  تخزين السحابيأمازون مزود خدمة ال 1.1.1

 Virtualياعدددرة يمددداكوة لمتخددد ين اللدددحابي ن لددد  عمددد  ينددد  مددد و  ل مدددة آمدددن لمتخددد ين المعمومددداتي، فتتحددد ا عدددن اتصدددا  آمدددن 

Private network  بددددين الملددددتخ ل والمخدددد مات المخ نددددة لمبيانددددات وعددددن يقددددرا  تخ ي يددددة مشدددد ري بال امددددل ويادددد ا  التشدددد ير

 [20.]مرك يا عبر م تاح و و  ييم ن الو و   لي  من قبل يه حرة قالا

ن، هددد ا بدددال بن ال ايدددة الرويلدددية ل دددل مخددد ل ية يصدددل لودددو ي ويمدددن فدددي تخددد ين ونيدددل البياندددات بشددد ل يلدددتي و كافدددة ق اعدددات ال بددداو

مدداكوة ييم ددن فيدد  فددي حددا  تددي تددوفير ل مددة تشدد ير  ات ميدداييا عاليددة كمددا  كددرت آن ددا ، لدد ل  ييدد ل مدد و  ل مددة التخدد ين اللددحابي 

هددد ا ايمدددر يت مدددو العمدددل عمددد  . ل متددد  التخ ي يدددة كخ مدددة مرومدددة لمعدددايير الحمايدددة الم موبدددة قانونيدددا  لمددد واور والهيادددات الح وميدددة

 .و  بها رجرا  التش ير متوافية من الشروح المح  ي قانونيا  لتخ ين ه ا ال و  من البياناتية ت وة اليواع  المعم

 :من ال احية التي ية بم ن الح يا عن التي يات التالية كاهي التي يات الملتعممة في تش ير البيانات ل ي 

   التش ير باستخ ال الترميAES256 

مملدددتخ ل بددداة المعمومدددات الحلاسدددة والشخصدددية المخ ندددة فدددي المخددد مات اللدددحابية لدددن مدددن هددد ه الخ مدددة يم دددن لممددد و  تيددد يي ندددماة ل

يدددتي الو دددو   ليهدددا  ي باسدددتخ ال م تددداح ل ددد  التشددد ير يتدددوفر فيددد  مدددن الملدددتخ ل  ددداحو البياندددات وتدددتي   ا تددد  عدددن حريدددق مددد و  

 . Amazonالخ مة 

  تي ية التش ير الش افةTransparent Data Encryption  

، بدددال بن تعتبدددر قواعددد  البياندددات مدددن يساسددديات  Oracleو  SQLهدددي تي يدددة تلدددتخ ل بشددد ل يساسدددي لتشددد ير قواعددد  البياندددات مثدددل 

عمددددل الشددددركات والدددد واور الح وميددددة وتحتددددا  البيانددددات بدددد المها لتي يددددة ت ددددي بددددال رو ويددددتي تشدددد يرها باسددددتخ ال تي يددددة الم تدددداح 

  التشددد ير عدددن حريدددق  دددها ات  قميدددة تتضدددمن معمومدددات الملدددتخ ل وبالتدددالي يت يدددر بشددد ل  اودددي ويدددتي فددد Master Keyايساسدددي 

 .تضمن الو و   ل  المعمومات في  من قبل المخولين بالو و  في 

 تش ير يقرا  التخ ين الملتخ مة في المخ مات 
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 Elasticيدددتي تشدددد ير ايقددددرا  المحميددددة الموجددددو ي عمدددد  المخدددد مات والتددددي يددددتي تيدددد يمها نددددمن ل مددددة اللدددديرفرات ايفترانددددية 

Computer Cloud   مددن يمدداكوة، ه ددا يددتي التشدد ير لميددر  بال امددل يو فيدد  لمومدد ات معي ددة يختا هددا الملددتخ ل وبالتددالي ت ددوة

 .البيانات حت  محميا  

   ل مة   ا ي الم اتيKMS 

تيدددول هددد ه الخ مدددة عمددد  جعدددل آليدددة التشددد ير مرك يدددة بحيدددا يدددتي   ا ي م ددداتي  فددد  التشددد ير لم  دددال باكممددد  مدددن لدددر  وحددد ه مرك يدددة 

 .وه ا يحو   وة  م انية و و  الم اتي  ل رة قالا كوة الم تاح ايساسي يوج  في  بش ل مرك ه وليا محمي

 

 

 [61].يماكوةين اللحابي هي مية التش ير في م و  ل مة التخ  (:1)الش ل

هدد ه الخ مددة المرك يددة تددوفر ييضددا توافريددة عاليددة لمخ مددة بحيددا يددتي  نشددا  م دداتي  احتياحيددة فددي ال  ددال وفددي م دداحق مختم ددة بشدد ل 

يدددتي الو دددو  لمم تددداح ايقدددر  ج رافيدددا  لضدددماة سدددرعة وتوافريدددة الخ مدددة بالشددد ل ايمثدددل وحلدددو المعمومدددات الصدددا  ي عدددن مددد و  

وتخضددددن باسددددتمرا  لمراقبددددة ملددددتمري لمراقبددددة يه لمددددل  88،888888يمدددداكوة فددددية نلددددبة توافريددددة هدددد ه الخ مددددة تبمددددض الخ مددددة 

لدددر  تي يدددات التشددد ير والخ دددة العامدددة المتبعدددة فدددي هددد ه الشدددركة العمرقدددة تدددي الو دددو   لددد  معدددايير يم دددن مدددن   ة[ 61.]مم دددن

 وميدددة والوهدددات الرسدددمية والتشددد ير بدددال بن هدددو يحددد  الوواندددو التدددي لرلهدددا استضدددافة البياندددات والمعمومدددات الخا دددة بالددد واور الح

عمددد  مددد و  الخ مدددة مراعاتهدددا فدددي حرييددد  لضدددماة التوافييدددة مدددن قدددوانين يمدددن المعمومدددات الرقميدددة وحمايدددة البياندددات، كددد ل  ايمدددر 

كوة ونددددرو ية بال لددددبة فددددية تيييدددد  الو ددددو  حلددددو الملددددتخ ل و ددددرحيات  هددددي مددددن ايمددددو  التددددي يوفرهددددا مدددد و  الخ مددددة يمددددا
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اليانونيددددة حلددددو قددددوانين البيانددددات حيددددا يوددددو التمييدددد  مددددابين الملددددتخ مين مددددن حيددددا  ددددرحياتهي وحددددرة و ددددولهي لمملدددداومة 

  [66.]والتميي  مابين حق الت يير يو اليرا ي يو ايحر  عم  البيانات

  الشب ة ايفترانية الخا ة 

ن العميدددل وبياناتددد  الموجدددو ي عمددد  مخددد مات يمددداكوة لضدددماة تشددد ير يعتمددد  مددد و  الخ مدددة يمددداكوة عمددد  ب دددا   دددب ة افتراندددية بدددي

لب دددا  ن دددق تبدددا   بياندددات آمدددن ومشددد ر مدددن الحاسدددو  الخدددا   IPsecآمدددن ع ددد  نيدددل البياندددات، هددد ه الشدددب ة تلدددتخ ل بروتوكدددو  

تشددد ير تي يدددات بدددال بن لم. Virtual Private Cloudبالملدددتخ ل و دددوي   لددد  الواجهدددة الخا جيدددة لمخددد مات يمددداكوة والملدددماي 

ويسدداليو متعدد  ي وتت ددو  بشدد ل  اوددي وياعدد ت  لدد   لدد  الت ددو  الحا ددل فددي الوقددا  اتدد  فددي تي يددات فدد  التشدد ير والير دد ة والتددي 

توعدددل التشددد ير فدددي بعددد  الحدددايت يحاودددل م ددد  فدددي عدددل وجدددو  تي يدددات متاحدددة تيدددول ب ددد  هددد ا التشددد ير باسدددمو  قددد  ي دددوة متاحدددا  

ين المعمومدددات المم دددن فددد  تشددد يرها وبدددين التدددي ييم دددن فددد  تشددد يرها لددد  آقدددا  قانونيدددة ومدددن المهدددي هددد ا ايلدددترة مددداب. لم ثيدددرين

هددد ا مدددايمي  ار ا ي المرك يدددة لمتشددد ير وبدددين التشددد ير المحمدددي حيدددا  ة . التمييددد  بيددد هي ية اليدددانوة يدددرت كدددل مددد هي بشددد ل مختمدددف

للياسدددة مرك يدددة م تددداح فددد  التشددد ير والددد ه يوعدددل الو دددو   التشددد ير الددد ه يدددتي فدددي الددد واور الح وميدددة والهيادددات ال وليدددة يخضدددن

لمم تددداح ايساسدددي ل ددد  التشددد ير ايدددر متددداح يحددد  فدددي حدددين ية التشددد ير التيميددد ه ي دددوة الم تددداح مخددد ة محميدددا ومدددن المم دددن فدددي حدددا  

البيانددددات  الو ددددو  ال  يدددداوي لموهدددداك الو ددددو  لمم تدددداح ييضددددا وبالتددددالي لددددي تعدددد  البيانددددات مشدددد ري ولددددن ت  بددددق عميهددددا لصدددداوص

 [63.]اير الملموح  ليهاالمش ري وقواني ها كوسيمة لحماية لصو ية اي خا  عن حريق م ن الو و  

يعتبدددر التشددد ير يحددد  ميومدددات الب يدددة المحميدددة واآلم دددة لمعاجمدددة وتخددد ين البياندددات والتدددي ي دددا ه بهدددا كدددل قدددانوة يمدددن المعمومدددات كمدددا 

م هددا وجدددو  موموعددة مدددن الشدددروح التي يددة والت  يميدددة كشدددرع  36ا فدددي المدددا ي هددو الحدددا  فددي ندددص الروحدددة ايو وبيددة التدددي فرندد

يساسدددي لمييدددال بددداه عمميدددة معالودددة لمبياندددات، يعتبدددر بدددال بن التشددد ير يحددد  هددد ه الشدددروح ويدددوفر بارندددافة لددد ل  ال ثيدددر مدددن الخيدددا ات 

مشدد ر يع يهدددا فددي حدددايت معي ددة مدددن الملدددؤولية وارع ددا ات بال لدددبة لموهددة التدددي تعددال  البياندددات والمعمومددات بحيدددا  ة نيمهددا بشددد ل 

ل هدددي . التدددي قددد  ت دددوة جلددديمة فدددي حدددا  تدددي ال يدددل بشددد ل  دددري  وايدددر مشددد ر يو بشددد ل مشددد ر ول دددن ايدددر آمدددن بالشددد ل ال دددافي

ايلدددترة اليدددانوني ي ددد  ت  اودددري مراقبدددة حمايدددة البياندددات فدددي مياحعدددة بدددايرة ايلمانيدددة قدددرا ا  ييضدددي بددداة معالودددة بياندددات مشددد ري 

ايددددر متاحدددة الو ددددو  يعتبدددر معالودددة لبيانددددات عامدددة ولدددديا لبياندددات  خصددددية حيدددا  ة التشدددد ير  رييدددة آم دددة عبددددر لوا كميدددات ب

يوعددددل م هددددا بيانددددات ايددددر  ددددريحة وبالتددددالي ي ت  بددددق عميهددددا  ددددروح الحمايددددة الم صددددو  عميهددددا فددددي قددددوانين حمايددددة البيانددددات 

 .فرا  وحرياتهيالشخصية والتي تتش   في الحماية كونها تما لصو ية اي
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هددد ا بدددال بن ي  دددوه عمددد  نتددداو  يلدددرت ت يددد  الوهدددة العاممدددة عمددد  البياندددات فضددديا  هددد ه البياندددات وهدددي بحالدددة التشددد ير يمحدددي ع هدددا 

 ددد ة الخ دددو ي وال تددداو  التدددي تترتدددو عمددد  نددديا  بياندددات سدددرية يو  خصدددية مدددن تعدددوي  وملدددؤولية جلددديمة، وهددد ا مدددا يقرتددد  

ية البياندددات المشددد ري والتدددي ييم دددن فددد  تشددد يرها كمدددا هدددو الحدددا  فدددي بعددد  ين مدددة التشددد ير  مح مدددة العددد   ايو وبيدددة حيدددا  يت

 ة الحالددة التدددي تدددي الح دددي . التددي توعدددل فددد  التشدد ير ايدددر مم دددن يو مم دددن عبددر م تددداح يساسدددي ولددديا محمددي وييم دددن الو دددو   ليددد 

ح اليضدددية يتعمدددق بالو دددو   لددد  تح يددد  هويدددة بشدددانها كاندددا تتعمدددق بع دددواة ايه بدددي الخدددا  باحددد  يجهددد ي ال ومبيدددوتر وكددداة حدددر

الشدددخص عبدددر ع دددواة اآله بدددي المخصدددص لددد ، ه دددا قدددر ت المح مدددة ية تتاكددد  مدددن  م انيدددة الو دددو  لهددد ا الع دددواة وبعددد  البحدددا 

فيمدددا   ا كددداة هددد ا الع دددواة مشددد را  ب رييدددة ييم دددن ل دددرة قالدددا الو دددو   ليددد ، وبعددد  المودددو  لخبدددري المختصدددين لتييددديي هددد ه الحالدددة 

بالتددالي يت  بددق عميدد   دد ة البيانددات الشخصددية كددوة التشدد ير كدداة شدد ل فددر ه ولدديا عددال تددي  قددرا  هدد ا الع ددواة كع ددواة مشدد ر وب

 .بش ل ييم ن ية يتي ف   عبر حرة قالا

 حماية الخصوصية عن طريق التصميم 1.1

لحلاسددددة م هددددا نددددمن بياددددة تي يددددة تشددددترح قددددوانين المعمومددددات بشدددد ل  ويلددددي ية تددددتي معالوددددة البيانددددات ولصو ددددا الشخصددددية وا

وت  يميدددة آم دددة وليددد  عبدددرت بعددد  اليدددوانين الخا دددة بحمايدددة المعمومدددات الرقميدددة عدددن  لددد  مدددن لدددر  وندددن يهددد اة كشدددروح 

 8فدددي المدددا ي  BDSGملدددبية يه عمميدددة معالودددة يو نيدددل لمبياندددات، هددد ه الشدددروح نوددد ها مدددثر  فدددي قدددانوة حمايدددة البياندددات ايلمددداني 

لعدد ي  دددروح يوددو توفرهددا لضددماة حلدددن سددير عمميددة التعامددل مددن البياندددات، كالرقابددة عمدد  الدد لو  ال ي يددداوي  حيددا ت رقددا المددا ي

ومراقبددددة تددددوافر الخ مددددة واربددددرث عددددن ايلتراقددددات وايرهددددا ال ثيددددر هددددي مددددن  Data Centerلمراكدددد  المخدددد مات الحاسددددوبية 

 .ات الحماية الرقميةايمو  التي ت     تحا الب و  ايساسية التي تت مبها مع ي تشريع

مدددن ندددمن ايمدددو  التدددي تدددي حرحهدددا كوسددديمة توافييدددة تالدددهل عمميدددة التوافدددق مدددن اين مدددة واليدددوانين الخا دددة بالحمايدددة الرقميدددة هدددو 

مبددد ي حمايددددة الخصو ددددية عددددن حريددددق الت  دددديي، تددددي الحدددد يا عددددن هدددد ا المبدددد ي فددددي الروحددددة ايو وبيددددة لحمايددددة البيانددددات الشخصددددية 

GDPR عدددن هددد ين المبددد يين، ويهميدددة ت  يددد  مبددد ي الحمايدددة مدددن لدددر  التصدددميي لضدددماة فعاليدددة المعدددايير  65 ي حيدددا تحددد قا المدددا

 [65.]اتالتي ية والت  يمية المتبعة في عممية معالوة المعموم

فدددي فتدددري التلدددعي يات ول دددن هددد ا الم هدددول لدددي يدددتي اسدددتعمال  بالشددد ل الحدددالي  Ann Cavoukianتدددي ت دددوير هددد ا الم هدددول مدددن قبدددل 

 ددددو  التي يددددات ونددددن لدددد  يحددددر ج يدددد ي كددددالتي فرنددددتها الروحددددة ايو وبيددددة لحمايددددة البيانددددات الشخصددددية، حيددددا ت ددددرو الروحددددة فت

ايو وبيددددة تضددددمين مبددددا   حمايددددة البيانددددات نددددمن ل ددددة ت ددددوير اين مددددة والب دددد  التحتيددددة وية ت ددددوة ايهدددد اة هددددي التيميددددل مددددن 
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 دددن لمتيميدددل قددد   ارم ددداة مدددن المخددداحر وتعتبدددر الخ دددوات التاليدددة هدددي الياعددد ي عمميدددات معالودددة ونيدددل البياندددات  لددد  الحددد  اي نددد  المم

 :ايساسية المو   بها في حا  ت بيق ه ا الم هول عمميا  

 ت  ي  الم هول كخ ة وقاوية وليا كخ ة يحية. 

 تضمين اليواع  المو   بها من قوانين حماية البيانات نمن الخ ة ايولية لمعمل. 

 فعالية كاممة لمتوهي ات والبرمويات بالت امن من كونها مع ي حلو ميتضيات حماية البيانات . 

 حماية لر  كافة مراحل  و ي معالوة المعمومة. 

هدد ا المبدد ي ييددول عمدد  مراعدداي  م انيددة ت  يدد  وت بيددق اليددوانين المتعميددة بددايمن الرقمددي ابتدد ا  مددن مرحمددة التصددميي حيددا يددتي تصددميي 

تحتيددددة وكدددد ل  البرمويددددات الخا ددددة بمخدددد مات   ا ي وتخدددد ين البيانددددات مددددن الب ايددددة بشدددد ل متوافددددق مددددن اليددددوانين الخا ددددة الب دددد  ال

هددد ا الم هدددول هددد ة مدددن حيدددا المبدد ي  لددد  ت  يددد  الخ ددد  التدددي تضدددعها  ددركات ومددد و ات ل مدددة التخددد ين الرقمدددي لتصدددل  لددد  . بدد ل 

ه الخ ددد  تتضدددمن عدددا ي ل دددوات لت ييدددر وتعددد يل الب يدددة الحوسدددبية والت  يميدددة المعدددايير الم موبدددة م هدددا وفيدددا  لميدددوانين اللددداو ي، هددد 

اعتمدددا ا عمددد  هددد ا الم هدددول تصدددب  عمميدددة معالودددة البياندددات ونيمهدددا متوافيدددا  بشددد ل . لتصدددب  م لدددومة مدددن اليدددوانين ال افددد ي يو الو يددد ي

 .آلي من اليوانين ال اعمة لها

تخدد ين فددي الحواسدديو لتيددول بشدد ل آلددي بحدد ة البيانددات مددن المخدد مات فددي حددا  كمثددا  عممددي عمدد  هدد ا الم هددول يددتي اعدد ا  ن ددال ال

ا لروحددددة ايو وبيددددة التددددي ت ددددرو معالوددددة البيانددددات فيدددد  لم ددددرو الدددد ه تددددي جمعهددددا مددددن يجمدددد ،  انتهددددا  ال ددددرو م هددددا و لدددد  وفيددددا

ا  بعددد  انتهدددا   دددرحية هددد ه فالمعمومدددات التدددي تدددي جمعهدددا عدددن  دددخص قدددال بالتيددد ل ب مدددو ب اقدددة مصدددرفية يودددو ية يدددتي حددد فها تمياويددد

هددد ه اآلليدددة يودددو ية ت دددوة معددد ي ملدددبيا  ع ددد  تصدددميي البيادددة الحاسدددوبية والبرمويدددة بحيدددا ت  ددد  هددد ه الخ دددوات ب دددا  عمددد  . الب اقدددة

 [62.]مع اي ملبيا  مع يات 

يحددد  الت بييدددات ايلدددرت التدددي تددداتي متوافيدددة مدددن اليدددوانين ايو وبيدددة فدددي مودددا  الحمايدددة مدددن حيدددا التصدددميي يم دددن تونددديحها مدددن 

لدددر  مثددددا  عددددن برموددددة الت بييدددات التددددي تبحددددا عددددن فعاليددددات بدددالير  مددددن م دددداة تواجدددد  الشدددخص، هدددد ا ال ددددو  مددددن الت بييددددات 

ل تددداو ،  ة برمودددة هددد ه الت بييدددات مدددثر  يودددو ية تراعدددي عددد ل حمدددو يلدددتعمل بياندددات الموقدددن الخا دددة بالشدددخص لمو دددو   لددد  ا

الو ددو   لدد  بيانددات الشددخص مددن موقددن ومددا  لدد   لدد  مبا ددري بعدد  ت  يددل الت بيددق عمدد  الهدداتف و نمددا فيدد  فددي حددا  قددال الشددخص 

 لدددد  البيانددددات بالبحددددا عددددن م عددددي مددددثر  بددددالير  مددددن م دددداة تواجدددد ه، هدددد ا الم هددددول قمددددل فددددي هدددد ه الحالددددة مددددن عمميددددات الو ددددو  

الشخصدددية وجعمهدددا فيددد  حدددين الحاجدددة وتدددي ت بيدددق هددد ه اللياسدددة مدددن لدددر  التصدددميي البرمودددي لمت بيدددق ملدددبيا  وهددد ا الددد ه  فدددي 
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تصدددددميي الت بيدددددق يم دددددن ية ي دددددوة ندددددمن ملدددددت   رقبدددددات ايلتددددد ال بيدددددوانين حمايدددددة المعمومدددددات فدددددي حدددددا  التعدددددرو لملدددددا لة 

 [62.]قانونية

 :اا حماية الخصوصية افتراضي 1.1

ا مدددن م هدددول الحمايدددة مدددن حيدددا التصدددميي، وييضدددي بددداة ارعددد ا ات ايفتراندددية ل دددل ن دددال ييدددول بمعالودددة  يعتبدددر هددد ا الم هدددول جددد   

البياندددات يودددو ية ت دددوة معددد ي لتلدددم  فيددد  بالحددد  اي نددد  مدددن معالودددة البياندددات افترانددديا  ويدددتي توسدددين الصدددرحيات حلدددو حاجدددة 

ات ب ايدددة معدددّ ي بشددد ل تضدددمن يقدددل اسدددتعما  مم دددن لبياندددات الملدددتخ ل، يحددد  ايمثمدددة عمددد  الملدددتخ ل، وعميددد  يودددو ية ت دددوة الخيدددا 

 لددد  ماندددا ت بددد  بعددد  التشدددريعات الخا دددة بحمايدددة البياندددات مدددن ية المواقدددن ارل ترونيدددة التدددي تع دددي ليدددا  بح ددد  ايميدددل الملدددتخ ل 

والملدددتخ ل هدددو مدددن ييدددول  Opt outي حالدددة يودددو ية ي دددوة فددد Opt inيسدددتخ ام  فدددي  سددداول  عاويدددة يحيدددا  يو مدددايعرة ب ددد   

 [62.]حواعية بت عيم  في حا   ابت  اي تراع به ه الرساول

هدد ا الخيددا  بدددالراي مددن ج وحددد   لدد  ح ددد  يمددن الملدددتخ ل  ي يندد  قددد  يوعددل اسدددتعما  ال ثيددر مدددن الت بييددات والبدددرام  يكثددر  دددعوبة 

ة ت ددددوة م عمددددة ولددددو كانددددا تتضددددمن اسددددتعماي يكثددددر لبيانددددات ويقددددل متعددددة مددددن قبددددل الملددددتخ ل  لدددد  ية بعدددد  الخيددددا ات يا ضددددل ي

الملدددتخ ل  ي ينهدددا تعتبدددر يكثدددر فاوددد ي لمملدددتخ ل، كحدددل وسدددي  يم دددن ية ييدددول مددد و  الخ مدددة يو الت بيدددق بيع دددا  الملدددتخ ل ليدددا ات 

سددددتعما  يوسددددن مملدددتخ ل التيددددا  التشدددد يل الددد ه يتضددددمن امتعددد  ي مددددن الب ايددددة عدددن نددددو  التشدددد يل الودددانبي الدددد ه ي ضددددل ويم ددددن ل

 [61.]لمعمومات  ميابل مرونة يكبر باستخ ال الخ مة يو تش يل يقل مرونة واكثر تييي ا  في استخ ام  لبيانات 

 :توكين الملؤولية اليانونية في قوانين حماية البيانات .4

لؤولية والتبعات وماهي مح  ات ع   وقو  لرة يح  قوانين يمن المعمومات والبيانات فية يو  ما يتبا   لم هن هو عم  من تين الم

ه ا ايمر بال بن ي  م  اليانوة الخا  بحماية البيانات التي تي ح وا لرة بشانها، . توكين الملؤولية بين ايحراة المع ية به ا الخرة

المعمومات وحماية  ة بحا ماهية الملؤولية عن ه ا ال و  من الخروقات يت مو ب اية بحا كافة ت  جات ال و  في موا  قوانين يمن 

.البيانات  

 :مسؤولية معالج البيانات 1.1

كمددا مددر سددابيا  مع ددا، يتتددوفر بعدد  الدد و  عمدد  قددوانين لا ددة بحمايددة يمددن المعمومددات ويتتعدد ت الحمايددة يكثددر مددن كددوة ال سددتو  

يو اليدددانوة المددد ني يو حتددد  الو اودددي يتضدددمن نصدددو  عامدددة تتحددد ا عدددن يحييدددة المتضدددر  بمرحيدددة الملدددبو لمضدددر ، ه دددا ي ددد    

عددد ل مراعددداي الحي دددة والحددد   فدددي لاندددة الضدددر  التيميددد ه والددد ه ياخدددو   ددداحب  الضدددر  ال دددات  عدددن سدددو  اسدددتخ ال البياندددات يو 
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الحددق فدددي مرحيددة المتلدددبو بددد ل  وي يعتبددر ه دددا الضددر  ال دددات  عدددن لددرة يمدددن المعمومددات  و حبيعدددة مختم دددة عددن بييدددة ايندددرا  

لدددؤولية حلدددو العرقدددة مدددابين الضدددر  فدددي عدددل هددد ا الوندددن اليدددانوني تيدددول الم. و نمدددا تدددتي مرحيتددد  وفيدددا  لميواعددد  العامدددة لميدددانوة

 .والمتلبو

يمدددا فدددي حدددا  تدددوفر قدددانوة متخصدددص بحمايدددة البياندددات يدددتي ع ددد ها الرجدددو  لهددد ا اليدددانوة فيمدددا يخدددص معرفدددة قواعددد  الملدددؤولية 

  الخا دددة بال شددداحات المتعميدددة بدددامن المعمومدددات والبياندددات حيدددا يدددتي توكيدددن المهدددال  مدددا حوعيدددا  حلدددو العيددد  المبدددرل مدددابين معدددال

البياندددات وهدددو عدددا ي  دددركة تخددد ين البياندددات يو مددد و  ل مدددة التخددد ين اللدددحابي ومدددابين الملدددؤو  يو الملدددتخ ل وهدددو الشدددركة يو 

الدددد اوري الح وميددددة يو الخا ددددة، هدددد ا العيدددد  يتضددددمن توكيددددن الملددددؤوليات بددددين يحددددراة العيدددد  حلددددو حبيعددددة المهددددال الموكمددددة ل ددددل 

ة يمتددد ل فيهدددا يحددد  ايحدددراة بدددانوا  معي دددة مدددن ايلت امدددات ييم دددن ت ويضدددها حدددرة، هددد ا مدددالي يددد ص اليدددانوة عمددد  حدددايت معي ددد

 .لم رة اآللر بموجو العي 

فمدددثر  تيدددول ملدددؤولية مددد و  ل مدددة التخددد ين اللدددحابي بشددد ل حصدددره عدددن كدددل مدددايخص تدددوفير بيادددة آم دددة لمعالودددة البياندددات و ي 

ا لروحددة ايو وبيددة لحمايددة البيانددات المددا ي ه ددا يوددو عمدد  مدد و  الخ مددة  قبددات يندد  قددال بتددوفير . ي 4ال يددري  13 تعددرو لمعيوبددة وفيددا

مدددايم ل لحمايدددة البياندددات ولضدددماة معالوتهدددا فدددي بيادددة آم دددة رلدددر  ملدددؤوليت  فدددي حدددا  تعدددرو البياندددات يلتدددراة يو تمدددف، ه دددا 

ة تخددد ين لبياناتهدددا تتدددوفر فيددد  توددد   ار دددا ي  لددد  ية الشدددركة يو الهيادددة التدددي قامدددا بدددالت وي  مم مدددة قانوندددا  بالتيدددا  مددد و  ل مددد

الشدددروح الم صدددو  عميهدددا قانوندددا  وفدددي حدددا  لدددي يدددتي  قبدددات ية ايلتيدددا  تدددي وفيدددا  لمعدددايير اللدددرمة التدددي يت مبهدددا اليدددانوة لمعالودددة 

البياندددات لصو دددا  الحلاسدددة م هدددا ييدددن ه دددا عدددو  الملدددؤولية عمددد  الملدددتخ ل يو الم دددوو بالخ مدددة ولددديا فيددد  عمددد  مددد و  الخ مدددة 

 [68.]ع   من موا هامايلم  الملؤولية المشتركة وال ه تح قا ع   الروحة ايو وبية في وه ا 

حلددددو اليددددوانين ايو وبيددددة توسددددعا ملددددؤولية معددددال  البيانددددات تودددداه الم ددددوو يو الملددددتخ ل حيددددا لمملددددتخ ل الحددددق فددددي الم البددددة 

 . اناتمن الروحة ايو وبية لحماية البي 4و  1ال يري  16بالتعوي  حلو الما ي 

هددد ا التوسدددن فدددي الملدددؤولية التدددي تيدددن عمددد  معدددالوي البياندددات وهدددي عدددا ي  دددركات تخددد ين البياندددات فدددي كثيدددر مدددن الحدددايت يع ددد  

الحدددق بالم البدددة بدددالتعوي  فدددي حدددا  حصدددو  ندددر  نتيودددة عددد ل التددد ال المعدددال  لمبياندددات بددداليوانين المعمدددو  بهدددا فدددي مودددا  حمايدددة 

قانونيدددا  ية ييدددول مددد و  ل مدددة التخددد ين فدددي  حدددا  معالوتددد  لمبياندددات بعمدددل عيددد  يتضدددمن ت ا ددديل البياندددات لددد ل  مدددن الضدددرو ه 

ول دددن معدددال  البياندددات . المعالودددة ل دددي يع دددي ن لددد  مدددن الملدددؤولية يو يحددد  ها فدددي حدددا  كددداة الخ دددا نتيودددة ت دددوي  مدددن الملدددتخ ل

 :فيما يتعمق بايلت ال بال ياح التاليةتحا الملؤولية اليانونية ولا ة  5و  4و  3ال يري  61يبي  حلو الما ي 
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 . الييال بمعالوة البيانات حلو ال رو ال ه تي الت وي  ب  -

 .TOMع ل ايلت ال بالمعايير التي ية والت  يمية والتي تعرة التصا ا   -

 .ساعة 26اربرث عن ح وا لرة لمبيانات لر   -

 .جم ح ة البيانات بع  اينتها  من ال رو ال ه تي جمعها من ي -

ه دددا تبدددرك يهميدددة  بدددرال عيددد  بدددين ال دددرة الددد ه ييدددول بمعالودددة البياندددات وال دددرة الملدددؤو  عدددن البياندددات يو الملدددتخ ل موندددو  

البيانددددات، فدددديبرال عيدددد  بددددين ال ددددرفين يتضددددمن تونددددي  ماهيددددة البيانددددات وال ددددرو م هددددا وكافددددة المعمومددددات المتعميددددة باي ددددخا  

مدددد  لدددا جي حتدددد  ي ددددوة العيدددد  بمثابددددة  ليددددل ل دددي بيدددد  ال ددددرفين فددددي حددددا  يلددددل يحدددد  موندددو  البيانددددات وفيمددددا   ا سدددديتي نيمهددددا لب

 [31.] ايحراة بشروح العي

من الروحة ايو وبية تتضمن ملؤولية م نية تتمثل بالتعوي  وتتضمن ييضا  ملؤولية  16 ة الملؤولية الم صو  عميها في الما ي 

 .Data Processing Agreementه ا العي  ياعرة ب  . برل بين ال رفينج اوية في حا  لي يتي تييي ها من لر   روح عي  ي

حيدددا  دددرحا  AWSيحددد  الت بييدددات العمميدددة فدددي مودددا  الملدددؤولية المشدددتركة ندددراه فدددي  دددركة يمددداكوة لخ مدددة التخددد ين اللدددحابي 

فدددي ل تهدددا لمتوافدددق مدددن اليدددوانين ايو وبيدددة لحمايدددة البياندددات عمدددا يعدددرة بم هدددول الملدددؤولية المشدددتركة حيدددا يددد  ي العيددد  الددد ه 

تبرمدددد   ددددركة يمدددداكوة مددددن الملددددتخ ل توكيددددن الملددددؤوليات بددددين ال ددددرفين فيدددد ص العيدددد   ددددراحة عمدددد  ية يتددددول  مدددد و  الخ مددددة 

لتي يددة مدددن مخددد مات ويجهدد ي  دددب ية وين مدددة تشدد يل لا دددة بالمخددد مات وكدد ل  عدددن سدددرمة يمدداكوة الملدددؤولية عددن الب ددد  التحتيدددة ا

فدددي حدددين تيدددن عمدد  عددداتق الملدددتخ ل ملدددؤولية . الب يددة ال ي ياويدددة وايمي دددة لميددر تخددد ين البياندددات وم دددن الو ددو  ايدددر المدددرلص لهددا

ضدددديا  وكدددد ل  عددددن البددددرام  التددددي ييددددول الح دددداع عمدددد  المعمومددددات التددددي ييددددول بتخ ي هددددا عمدددد  هدددد ه المخدددد مات مددددن الحدددد ة يو ال

لتوندددي  توكيددن الملدددؤوليات بددين ايحدددراة ي صددل الشدد ل البيددداني الدد ه تدددي حرحدد  مدددن قبددل  دددركة . باسددتعمالها عمدد  هددد ه ايجهدد ي

يمددداكوة ندددمن ال تدددا  ار  دددا ه لمتوافدددق مدددن الروحدددة ايو وبيدددة كيدددف ية الملدددؤوليات تيدددن ندددمن م  يتدددين يساسددديتين، م  يدددة 

ة وم  يدددة العميدددل، هددد ا ال صدددل بدددين الملدددؤوليات يمددد   الملدددتخ ل ييضدددا  فر دددة التعدددرة عمددد  ملدددؤوليات  و م انيدددة مددد و  الخ مددد

 .مرحية م و  الخ مة قضاويا في حا  يلل الم و  بالت امات 
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 نمو   الملؤولية المشتركة ل ت م و  ل مة التخ ين اللحابي يماكوة -1-الصو ي التونيحية 

 

 

 :ي البيانات أو المستخدمينمسؤولية مسؤول 1.1

عمدددد  ال ددددرة اآللددددر ت ددددرو بعدددد  قددددوانين حمايددددة البيانددددات واجبددددات مم مددددة عمدددد  الملددددتخ مين، فعميدددد  مددددثر  التاكدددد  مددددن تددددوفر 

المعددايير التي يددة والت  يميددة لدد ت معددال  البياندددات كدد ل  عميدد  التاكدد  ية البيانددات لددن يدددتي تخ ي هددا عمدد  مخدد مات تيددن فددي  و  يلدددرت 

 .يتمت ل باليوانين الخا ة بحماية البيانات وحيوة اي خا والتي ق  

التدددي قددد  تترتدددو عمدد  معالودددة البياندددات ونيمهدددا وكدد ل  يندددافا قدددوانين ع يدد ي مهمدددة ج يددد ي لمملدددتخ ل تتمثددل بددداجرا  تييددديي لممخدداحر  

 تيددد ير[ 31.]ايسدددتعما  واسدددتبعا   لددد  فدددي حدددا  كددداة ه ددداع احتمدددا  قدددوه لتعدددرو البياندددات يو حيدددوة اي دددخا  لمضددديا  يو  سدددا ي

 5و 4ا ال يددري ال رعيددة   4التبعددات تددي تضددمي   فددي تشددريعات سددابية مثددل قددانوة حمايددة البيانددات فددي يلمانيددا حيددا و   فددي المددا ي 

تو دددي كددد ل  المدددا ي . مدددن الروحدددة ايو وبيدددة لحمايدددة البياندددات 35وتدددي ييرا هدددا فدددي اليدددوانين الصدددا  ي حاليدددا كمدددا و   فدددي المدددا ي 

يمدددا عدددن . مدددن الروحدددة ايو وبيدددة 2ال يدددري  4بددداة ييدددول الملدددؤو  عدددن البياندددات يو الملدددتخ ل بعمميدددة تيددد ير التبعدددات وفيدددا  لممدددا ي 

وات فيودددو ية تدددتي بشددد ل  قيدددق ل دددل حالدددة عمددد  حددد ي، فيودددو ية يدددتي ت حدددص حودددي البياندددات التدددي سددديتي معالوتهدددا وكددد ل  الخ ددد

ال دددرو م هدددا وحودددي المخددداحر المتاتيدددة مدددن تلدددر  هددد ه البياندددات ومدددايم ن لخدددرة حمايدددة هددد ه البياندددات مدددن تددداقير ول دددر عمددد  

. ال يدددري ال رعيدددة ايولددد  مدددن الروحدددة ايو وبيدددة 1ال يدددري  35حيدددوة وحريدددات اي دددخا  ال بيعيدددين حلدددو مدددا تددد ص عميددد  المدددا ي 

ي   تي والتدددي تتضدددمن  3ال يدددري  35تو دددي الروحدددة بشددد ي كددد ل  بالييدددال بعمميدددة تيددد ير التبعدددات فدددي الحدددايت الدددوا  ي فدددي المدددا ي 
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التدددي تتضدددمن معمومدددات و 8عمددد  سدددبيل المثدددا  معالودددة بياندددات  ات حبيعدددة لا دددة مثدددل المعمومدددات الحلاسدددة الدددوا  ي فدددي المدددا ي 

والتددددي تتضددددمن معمومددددات  11عددددن اي ددددل العرقددددي وارق ددددي، واآل ا  اللياسددددية، والمعتيدددد ات ال ي يددددة يو اري يولوجيددددة يو المددددا ي 

تتعمدددق بو ايدددة يو مرحيدددة قضددداوية لمدددا لهددد ا ال دددو  مدددن المعمومدددات مدددن يقدددر كبيدددر عمددد  حريدددات اي دددخا  ويودددو ه دددا ية ييدددول 

ن البياندددات التدددابن لمهيادددة الح وميدددة يو الم  مدددة بعمميدددة تيددد ير لمتبعدددات مدددن  وة تدددر   وفدددي حدددا  كاندددا الملدددتخ ل يو الملدددؤو  عددد

ه دددا العددد و  ع هدددا يو تدددوفير يسددداليو حمايدددة يكثدددر فعاليدددة  ي يالدددا  عدددن تصدددرف  ه ددداع ل دددو ي كبيدددري تحدددي  بعمميدددة المعالودددة يودددو 

 [36.]رات الملبية الم اسبةباعتبا ه لي يتخ  الواجو الممي  عم  عاتي  بيجرا  التي ي

بهدددا يوجددد  ه ددداع الع يددد  مدددن الخ ددد  وايقتراحدددات عدددن كي يدددة عمدددل هددد ا التيددد ير بالشددد ل الم مدددو   فيمدددا يتعمدددق الخ دددوات المو ددد 

وت شدددر بعددد  الموددداة يو الهيادددات الموكدددل  ليهدددا حمايدددة البياندددات فدددي بعددد  الددد و  تو ددديات و   دددا ات حدددو  يفضدددل اآلليدددات لت  يددد  

 . ه ه الخ وات

 :ه ه الخ وات هي. ي   ت وكا ي الع   البري انية تعميمات به ا الخصو  مثر  تت او  ل وات ت  ي ية به ا الشاة

 هل سيتي معالوة بيانات  خصية؟ كي ع   اي خا  ال ين ستتي معالوة بياناتهي؟ -

 ماهو مص   ه ه المعمومات؟  -

 مها؟هل سيتي معالوة البيانات ياراو اير التي تّي الومن يج -

 ماهو المب ي اليانوني ال ه سيتي ايست ا  عمي  في عممية المعالوة؟  -

 هل تي مرومة ك اية البيانات من ال رو م ها؟ -

 كي سي ول ايحت اع بالبيانات؟ -

 هل من المم ن تي يا ايحت اع بالبيانات بش ل آمن؟ -

 معالوة بياناتهي؟هل ل ت اي خا  مونو  البيانات الي  ي عم  ايعتراو يو الموافية عم   -

 هل سيتي ت اقل البيانات لا   ح و  ال ولة التي تتبن لها ه ه البيانات؟ -

هددددل تددددي يلدددد  الموافيددددة الصددددريحة مددددن الشددددخص مونددددو  البيانددددات؟ يل تددددّي جمددددن البيانددددات فددددي  حددددا  عمددددل قضدددداوي يو  -

 كبيانات م شو ي لمعمول؟

 هل ه اع قيو  مرتب ة بمعالوة ه ه البيانات؟ -

 ه ه البيانات؟ سيتي عمل نلخة احتياحية م ها؟  هل سيتي تش ير -

 كيف سيتي توكين  رحيات الو و   ليها من قبل الملتخ مين المخولين ب ل ؟ -
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 هل سيتي تتبن ه ه البيانات ومراقبتها؟  -

اه دددة لهدددا البياندددات ومددد ت ل دددو ي معالوتهدددا وعمدددل تييددديي لمحالدددة الرمدددن لدددر  حدددرح ايسدددامة اللدددابية وارجابدددة عميهدددا، يدددتي تحميدددل 

 [33.]وبالتالي ت ا ه ل ر التراقها يو نياعها وما ل ل  من تاقير عم  حرية ال ر  وحيوق  بح   بيانات 

 :نيل البيانات  ل   ولة يلرت .5

بددددال بن يختمددددف مدددن حيددددا ال بيعيددددة  ب بيعتهدددا، ت تيددددل البياندددات بلددددرعة هاومددددة بدددين الدددد و  ويدددتي تبا لهددددا عمدددد  مددد ا  الوقددددا وهددد ا

اليانونيدددة فدددية بعددد  يندددوا  البياندددات الشخصدددية كالحلاسدددة م هدددا تت مدددو وفيدددا  ليدددوانين بعددد  الددد و   دددروحا  معي دددة لم يدددل ييم دددن ية 

يير وعميدد  فددية نيددل البيانددات  لدد  بمدد  يتتددوفر فيدد  معددا. يددتي ال يددل بدد وة مراعاتهددا  ي ية ي ددوة الملددؤو  عددن  لدد  عرنددة لمملددا لة

حمايددة البيانددات وقددوانين تصددوة حيدددوة ال ددر  يم ددن ية يددؤ ه  لددد  ندديا  حيددوة الشددخص مونددو  البياندددات عمدد  بياناتدد  فددي حدددا  

هددد ا ايمدددر يودددو ية يتاكددد  م ددد  الملدددتخ ل ملدددبيا  لددد ل  يفدددر ت بعددد  مددد و ات الخ مدددة لا دددية تتدددي  . تدددي تخ ي هدددا فدددي  ولدددة كهددد ا

مددد  الددد ه سددديتي فيددد  تخددد ين بياناتددد ، بارندددافة لددد ل  يدددتي احدددرة قاومدددة بالددد و  التدددي تضدددمن لمملدددتخ ل التيدددا  الم  يدددة الو رافيدددة والب

قواني هددددا حيددددوة ارنلدددداة وحمايددددة البيانددددات الشخصددددية واللددددرية والحلاسددددة وهدددد ه الياومددددة يددددتي   دددد ا ها مددددن الوهددددة المصدددد  ي 

 و يدددة عمددد  موقعهدددا ارل تروندددي يتضدددمن قاومدددة  والمراقبدددة لميدددوانين، فمدددثر  فدددي يو وبدددا تتدددول  الم وندددية ايو وبيدددة   ددد ا  نشدددري

بالددد و  التدددي تتدددوفر فيهدددا المعدددايير الم اسدددبةي والتدددي يالدددم  ب يدددل البياندددات بي هدددا  وة ية ياشددد ل  لددد  ته يددد ا  يمدددن وسدددرمة اي دددخا  

 ي ها حلدددو ملدددتوت وبيانددداتهي، وه دددا يبدددرك  و  الهيادددات المشدددرفة عمددد  حمايدددة البياندددات فدددي ال ولدددة بعمدددل تييددديي و و ه لمددد و  وتصددد

الحمايدددة المتدددوفري لددد يها ممدددا يلدددهل عمددد  معدددالوي البياندددات تيددد ير تبعدددات معالودددة ونيدددل بيانددداتهي  لددد  هددد ه الددد و ، وليددد  تدددي سدددر  

والتدددي تتعمدددق بلياسدددة تييددديي الددد و  مدددن قبدددل الم وندددية ايو وبيدددة والتدددي تشددد ل مثددداي   8حتددد   6ال يدددري  45المعدددايير فدددي المدددا ي 

 .يي  جرا ات ه ا التص يف لضماة ونن معايير مح قة باستمرا  ل يل البيانات بين ال و يحت ت من حيا ت  

مدددن الحدددايت الشددداوعة ية ييدددول مددد و  ل مدددة التخددد ين ب يدددل البياندددات بدددين مراكددد  حاسدددوبية فدددي  و  مختم دددة مدددن العدددالي و لددد  حلدددو 

ياناتددد   لددد   ولدددة يلدددرت ولصو دددا    ا لدددي ت دددن ندددمن تدددوافر الملددداحات التخ ي يدددة ه دددا يبددد  مدددن يلددد  موافيدددة الملدددتخ ل عمددد  نيدددل ب

 .قاومة ال و  التي يالم  بال يل  ليها

لتوندد  ية نيددل البيانددات وجمعهددا فددي  ولددة لا جيددة يوددو ية يالددم  بدد  فددي حددا  اعتبددرت المو ددة ايو وبيددة هدد ه  45وتتددابن المددا ي 

ة لح دددد  البيانددددات بشدددد ل آمددددن ونددددمن معددددايير ارتحددددا  ال ولددددة يو الم  مددددة التددددي تيددددن نددددمن هدددد ه ال ولددددة لدددد يها المعددددايير ال افيدددد

ايو وبدددي، وي  جدددا المدددا ي فدددي فيرتهدددا الثانيدددة هددد ه المعدددايير ابتددد ا  مدددن كدددوة هددد ه ال ولدددة تحتدددرل حيدددوة ارنلددداة ولددد يها اليددد   

لمعددددايير   تو ددديف هددد ه ا 6ال دددافي مدددن الحريدددات وكدددد ل  وجدددو  تشدددريعات متعميددددة بحمايدددة البياندددات وتابعددددا المدددا ي فدددي ال يددددري 
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بالحددد يا عدددن وجدددو  وجدددو  هيادددة   دددراة فدددي هددد ه ال ولدددة تتدددول  مهمدددة تييددديي ومراقبدددة معالودددة البياندددات، وتددداتي ال يدددري الثالثدددة مدددن 

المدددا ي ن لدددها لتتحددد ا عدددن  و  المو دددة ايو وبيدددة فدددي تصددد يف الددد و  لدددا   ارتحدددا  ايو وبدددي وفيدددا لممعدددايير المددد كو ي آن دددا فدددي 

صدد يف يابددين فيمددا   ا كانددا ال ولددة مؤهمددة لتددتي عمميددة نيددل البيانددات  ليهددا، وينددافا ال يددري ن لددها ماي يدد  بدداة المددا ي الثانيددة، وهدد ا الت

هددد ه التصددد يف يبددد  ية يدددتي بشددد ل  و ه ن دددرا  لمت يدددرات التدددي قددد  ت دددري عمددد  الددد و  مدددن حيدددا اسدددتي اوها لممعدددايير الم موبدددة وعميددد  

 .م  ايقلفية ه ا التص يف يوو مراجعت  كل ي بن س وات ع

لتوّ دددف ل دددا بعددد  الحدددايت التدددي يم دددن نيدددل البياندددات فيهدددا  لددد   و  يتتدددوفر فيهدددا  48وفيدددا لمبددد ي ل دددل قاعددد ي اسدددتث ا ، تعدددو  المدددا ي 

المعدددايير اللدددابية، ف دددي ال يدددري ايولددد  تشدددرح ل دددا المدددا ي ايسدددتث ا  ايو  الددد ه ياويددد  نيدددل البياندددات  لددد   ولدددة لا جيدددة بدددالراي مدددن 

ندددمن التصددد يف الددد ه وندددعت  المو دددة ايو وبيدددة فدددي حدددا  كددداة ه ددداع موافيدددة مدددن قبدددل الشدددخص الددد ه تتعمدددق بددد  كونهدددا ليلدددا 

البياندددات، وه دددا يودددو ية ن دددوه  لددد  كدددوة الروحدددة ي دددا ت  لددد  الموافيدددة مدددن كممدددة الصدددريحة وهددد ا يع دددي ية الموافيدددة يبددد  ية ت دددوة 

ث ا  آلددر م ددا ه ية عمميددة نيددل البيانددات يم ددن ييضددا ية تددتي فددي حددا  فددي ال يددري الثانيددة نودد  اسددت. بشدد ل واندد  و ددري  ي لددبا فيدد 

كددداة ه ددداع عيددد  ي يددد  بالموافيدددة عمددد  ال يدددل بدددين الشدددخص الددد ه تخصددد  البياندددات وبدددين ال دددرة اآللدددر الددد ه قدددال بعمميدددة ال يدددل، يحددد  

اندددات يو ي دددخا  يلدددرين البيايسدددتث ا ات ايلدددرت هدددو فدددي حدددا  كددداة هددد ا ال يدددل لحمايدددة مصدددال  حيويدددة تتعمدددق بالشدددخص  ددداحو 

كمدددا ية ال يدددل يم دددن ية يدددتي يسدددبا  تتعمدددق بالمصدددمحة العامدددة يو فدددي حدددا  كددداة ال يدددل ب دددا  عمددد  مت مبدددات ا عدددا  قدددانوني يو حمايدددة 

 [34.]قانونية

مدددن  46كددد ل  يم دددن ية ي دددوة ال يدددل ب دددا  عمددد  وجدددو   دددها ي موقوقيدددة تلدددم  بال يدددل اآلمدددن لمبياندددات حلدددو مدددا نصدددا عميددد  المدددا ي 

حيدددا يدددتي ايت ددداة بدددين الهيادددات المشدددرفة فدددي  Safeguardمدددن وجدددو   عدددن  م انيدددة ال يدددل 48روحدددة ايو وبيدددة وتتحددد ا المدددا ي ال

 [35.] و  مختم ة عم  نماة التبا   اآلمن لمبيانات والتي يتي المصا قة عميها من قبل الم ونية ايو وبية

يادددراو تتعمددق بمصدددمحة الددد و  العميدددا وفيمددا يتعمدددق بودددراوي و جدددرا ات قضددداوية يبدد  مدددن ار دددا ي ه دددا ية نيددل البياندددات بدددين الددد و  

   -ا  1مدددن الروحدددة ايو وبيدددة فدددي ال يدددري  48ييدددن ندددمن ايسدددتث ا ات الم صدددو  عميهدددا فدددي اليدددوانين وهددد ا مانوددد ه فدددي المدددا ي 

ايمدددر لتيددد ير الهيادددات والموددداة  مددن عددد ل  كدددر ت ا ددديل عدددن ماهيدددة اياددراو التدددي تعتبدددر ندددمن مصدددال  الددد و  العميددا وتركدددا هددد ا

 .المشرفة عم  ت بيق قوانين حماية البيانات

 :ال تاو  البحثية

فعمددد  . مدددن لدددر  سدددر  المع يدددات فدددي هددد ا البحدددا يم   دددا تح يددد  بعددد  ال تددداو  و  ددد ا  بعددد  التو ددديات المتعميدددة بهددد ا الشددداة

فدددي البمدد اة العربيددة مدداي ا  فتيددا  وحددين نودد  بعدد  الدد و  قددد  ن دداة قددوانين حمايددة المعمومددات والبيانددات نودد  ية واقددن هدد ه اليددوانين 
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قامدددا بي دددد ا ه فيندددد  مدددداي ا  قانونددددا  ايددددر كامددددل اي كدددداة يتضددددمن  ددددروحا  ويح امددددا عامددددة يتصددددل لمرتبددددة التشددددريعات العالميددددة 

كبيدددرا  مدددن ال احيدددة  هددد ا يرجدددن  لددد  كدددوة الددد و  العربيدددة يتدددولي  هتمامدددا  . المماقمدددة والتدددي تددد لل فدددي كامدددل الت ا ددديل وارجدددرا ات

اليانونيدددة لمت دددو  التي دددي الحا دددل وبالتدددالي يددد ع ا  لددد  سدددمبا  عمددد  حريدددات ايفدددرا  اليددداح ين فدددي هددد ه الددد و  مدددن حيدددا ندددعف 

بعدددد  الددد و  العربيددددة ولصو ددددا  المتي مددددة م هددددا تي يدددا  وعمميددددا  ي  كددددا يهميددددة العمددددل عمدددد  . الحمايدددة اليانونيددددة المتعميددددة ببياندددداتهي

هددد ا ايمدددر نوددد ه جميدددا  فدددي . نين  لددد  ية الحمايدددة اليانونيدددة فدددي عدددل الت دددو  التي دددي المتلدددا   ندددرو ي ممحدددة جددد ا    ددد ا  ه ددد ا قدددوا

 ولدددة ارمدددا ات العربيدددة المتحددد ي التدددي كاندددا مدددثر  بحثيدددا فدددي بحث دددا هددد ا ونوددد  كيدددف بددد يت اليدددوانين الخا دددة بحمايدددة البياندددات عمددد  

وكيدددف ية قدددانوة . ن المت اميدددة فدددي عدددل الت دددو  التي دددي الددد ه تشددده ه هددد ه ال ولدددةمختمدددف ال  اقدددات بدددال هو  تمبيدددة لحاجدددات الموتمددد

 . حماية البيانات في مرك   بي التوا ه كانا حميعة ه ه اليوانين و وي  لمشرو  قانوة مت امل اقتر  من اكتمال 

ي حددو ت م ددداهيي موجدددو ي سدددابيا  وجددد ناه مددن ت دددو  تشدددريعي فدددي الروحددة ايو وبيدددة والتددد مددن ال تددداو  الهامدددة لهدد ا البحدددا هدددو مددا

وي لمدددا م ددداهيي ج يددد ي حيدددا وجددد نا م ددداهيي قددد  تدددي ت ويرهدددا مثدددل تييددديي التبعدددات ال اتودددة عدددن معالودددة البياندددات ويقرهدددا و دددروحها 

ويهمبتهدددا فدددي بعددد  الحدددايت كددد ل  وجددد نا بعددد  ال يددداح الو يددد ي مثدددل توسدددين ايلتصدددا  ليشدددمل كدددل مدددن ييدددول ب شددداح تودددا ه 

 دددوة ندددمن  و  ايتحدددا  ايو وبدددي و لددد  ندددمن مبددد ي التلدددويق وهددد ا فدددت  البدددا  يمدددال ني دددة مهمدددة يلدددرت وهدددي موجددد  يفدددرا  يي 

مددد ت اسدددتع ا  الددد و  العربيدددة لت بيدددق قدددوانين الروحدددة فدددي الحدددايت الم صدددو  عميهدددا والتدددي تا بدددق فيهدددا الروحدددة لدددا   حددد و  

الملدددتخ مة فدددية نلدددبة كبيدددري مدددن الشدددركات العاممدددة فدددي  حلدددو مدددا تبدددين فدددي هددد ا البحدددا مدددن لدددر  المراجدددن. ايتحدددا  ايو وبدددي

الدددبر  العربيدددة تيدددن تحدددا ايلتصدددا  لروحدددة ايو وبيدددة وبالتدددالي عميهدددا التييددد  بالتعميمدددات الخا دددة بهددد ه الروحدددة ول دددن فعميدددا لدددي 

مدددص  ليددد  البحدددا  ة مدددا يخ. تيدددن هددد ه الشدددركات حلدددو ارحصدددا ات بدددارجرا ات الركمدددة بعددد  ممدددا يعرندددها لمملدددا لة وال رامدددات

فددي هددد ا الصددد    ة الشدددركات التدددي يتتخددد   جدددرا ات عمددد  حريدددق التوافدددق مدددن اليدددوانين ايو وبيدددة لحمايدددة البياندددات تابعددد  ن لدددها عدددن 

 .  اوري الم افلة في سوة العمل، حيا ست ات الشركات العالمية ن لها عن التعامل معها كونها يتمت ل بمعايير حماية البيانات

ييضدددا   لددد  ية التوافدددق مدددن اليدددوانين الخا دددة بحمايدددة البياندددات يت مدددو ل دددوات م ت مدددة وم  وسدددة تلدددهل عمميدددة يخمدددص البحدددا 

الو دددو   لددد  التوافييدددة ونددداق  البحدددا بشددد ل يساسدددي يهميدددة التشددد ير كضدددمانة لمعدددال  البياندددات مدددن الوقدددو  فدددي   ددد اليات قانونيدددة 

الشخصدددية المشددد ري يتالددد  ح دددي البياندددات الشخصدددية ايدددر المشددد ري  فدددي حدددا  نددديا  البياندددات، حيدددا لمدددص البحدددا  لددد  ية البياندددات

كددد ل  ت دددو ت م ددداهيي حمايدددة الخصو دددية مدددن لدددر  التصدددميي وحمايدددة . مدددا ال فددد  التشددد ير ايدددر مم  دددا  مدددن قبدددل حدددرة قالدددا

ت وي صددد  هددد ا الخصو دددية افترانددديا  فتعتبدددر هددد ه الم ددداهيي حودددر ايسدددا  ل لدددو التوافدددق مدددن اليدددوانين المتعميدددة بحمايدددة البياندددا

البحددا باعتمددا  هددد ه الم دداهيي مدددن قبددل معدددالوي البيانددات كدددوة ايلت امددات الو يدد ي الم روندددة مددن قبدددل اليددوانين الح يثدددة تشدد ل عبادددا  
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كبيدددرا  فدددي حدددا  ت بييهدددا بال رييدددة التيمي يدددة لددد ا تعتبدددر حرييدددة حمايدددة الخصو دددية مدددن لدددر  التصدددميي الملدددبق وارعددد ا  الملدددبق 

بشدد ل ت ددوة متوافيددة مددن الب ايددة مددن اليددوانين المعمددو  بهددا فددي هدد ا ارحددا  ممددا يلددهل عمميددة ايلتدد ال بالواجبددات  لمم ونددات التي يددة

التدددي ت رندددها قدددوانين حمايدددة البياندددات وتالدددهل الت بيدددق الحيييدددي لميدددوانين كدددوة الب ددد  التي يدددة والت  يميدددة معددد ي ملدددبيا ومضدددبوحة 

 .حلو ه ه المعايير

يضددددا  اسددددتخر  يهميددددة تيلدددديي الملددددؤوليات فددددي عمميددددة معالوددددة البيانددددات بددددين الملددددتخ ل و ددددركات مددددن لددددر  البحددددا يم   ددددا ي

التخددد ين يو المعالودددة، فتوكيدددن اي وا  اليانونيدددة مهدددي جددد ا  لتح يددد  ال دددرة الملدددؤو  عدددن كدددل مرحمدددة ويودددو ية يتدددول  الملدددتخ ل 

ويبددرك البحددا يهميددة م هددول تيدد ير التبعددات الدد ه ييددن . هيوالمعددال  الحدد   فددي تبيدداة موانددن الملددؤولية مددن لددر  العيدد  المبددرل بيدد 

نددددمن ملددددؤوليات الملددددتخ ل يو الملددددؤو  عددددن حمايددددة البيانددددات حيددددا يم ددددن مددددن لددددر  المثددددا  البحثددددي الخددددا  بددددوكا ي العدددد   

الوتهددددا البري انيدددة الت بددد   لددد  الخ دددوات الماو ددد  بهددددا فدددي مودددا   جدددرا  هددد ه العمميدددة والتددددي تبحدددا ت ا ددديل البياندددات المدددرا  مع

جدددد ت عددددروة ايددددر آم ددددة  وال ددددروة المحي ددددة بالمعالوددددة مددددن يجددددل نددددماة معالوددددة آم ددددة لمبيانددددات وايمت ددددا  ع هددددا فددددي حددددا  وا

 .لممعالوة

 ة هددد ا البحدددا يددد    الواقدددن التشدددريعي ليدددوانين حمايدددة البياندددات ويو دددي بمتابعدددة البحدددا فدددي هددد ا ايتوددداه كدددوة قدددوانين حمايدددة 

ا  لدددي تصدددل بعددد  لملدددتوت يادددؤمن الحمايدددة الركمدددة لم دددر  ولمشدددركات والح ومدددات، و ة متابعدددة البياندددات فدددي الشدددرة ايوسددد  عمومددد

ايبحددداا فدددي مودددا  اليدددوانين الخا دددة بحمايدددة البياندددات وتددداقير اليدددوانين ال ربيدددة الم بيدددة فدددي بر ندددا العربيدددة ومددد ت المرومدددة الددد ه 

يندددف عمددد   لددد  ية ايبحددداا فدددي مودددا  .  سدددمة لألبحددداا اليا مدددةتتمتدددن بددد   دددركات ا وهياات دددا مدددن هددد ه اليدددوانين تعتبدددر مدددا ي بحثيدددة 

حمايددة البياندددات تعتبدددر ييضددا  ندددايمة نلدددبيا  بالميا نددة مدددن المودددايت اليانونيددة ايلدددرت وعميددد  سددي وة هددد ا البحدددا فاتحددة للملدددمة مدددن 

 .ايبحاا المتتالية التي ت    الواقن اليانوني المتعمق بحماية البيانات وآقا ه وسبل ت ويره
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 :المصطلحات والتعاريف

 هي عممية تع يل يو ح ة يو نشر يو يه اجرا  يتي عم  البيانات الرقمية: المعالوة

 .هو الشخص ال ه ييول بيجرا ات عم  البيانات من ح ة يو تخ ين يو نيل يو تع يل وكل ما يتبن  ل : المعال 

البيانددددات وت ددددوي  آلددددر لمعالوتهددددا وهددددو عددددا ي الملددددؤو  فددددي الدددد اوري هددددو الشددددخص الم مددددف بحمايددددة : ملددددؤو  حمايددددة البيانددددات

 .الح ومية يو الم  مة يو الملتخ ل ن ل 

والصدددددا  ي عدددددن  GDPRهدددددي الروحدددددة ايو وبيدددددة لحمايدددددة البياندددددات الشخصدددددية والمعروفدددددة التصدددددا ا  ب  ددددد  : الروحدددددة ايو وبيدددددة

 .6111ييا   65الم ونية ايو وبية والتي ب ي العمل بها في 

AWS :هي التصا  يسي  ركة يماكوة لخ مات الويو والتخ ين اللحابي. 

هدددي اللددديرفرات ويجهددد ي الحاسدددو  والتدددي توجددد  عدددا ي فدددي مراكددد  تخددد ين البياندددات الضدددخمة وتيدددول بعمميدددات ندددخمة : المخددد مات

  .في وقا واح 
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