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I. المقدمة
تقــع دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة غربــي قــارة ّاســيا وتتألــف مــن ســبع إمــارات؛ وهــي العاصمــة أبو ظبــي، وعجمان، 
ودبــي، والفجيــرة، ورأس الخيمــة، والشــارقة، وأم القيويــن. وتســتخدم الغالبيــة العظمــى مــن ســكان اإلمــارات البالــغ 
عددهــم نحــو 9.61 مليــون، حيــث تبلــغ نســبة انتشــار اإلنترنــت بيــن الســكان  نحــو 99.06%. وينطبــق الشــيء ذاتــه 
ــا علــى اإلنترنــت الالســلكي المســتخدم فــي أجهــزة المحمــول، حيــث تصــل نســبة انتشــاره إلــى 91.05%، ممــا  تقريًب
يجعــل دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة ضمــن الــدول التــي تضــم أكبــر األعــداد مــن مســتخدمي اإلنترنــت نســبًة لعــدد 

ســكانها. 
تعــد اإلمــارات اليــوم إحــدى أهــم الــدول فــي مجــال تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت، حيــث ازدهــرت عــدة مشــاريع 
جديــدة قائمــة بشــكٍل أساســي علــى االتصــاالت، مــن ضمنهــا مدينــة دبــي لإلنترنــت DIC التــي أنشــئت فــي شــهر 
أكتوبــر مــن عــام 2000، وتعتبــر اليــوم أكبــر مشــروع مــن نوعــه فــي شــمال أفريقيــا والشــرق األوســط، حيــث ُصممــت 

خصيًصــا لدعــم شــركات االتصــاالت وتكنولوجيــا المعلومــات. 
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إلــى جانــب ذلــك، تتخــذ العديــد مــن الشــركات العالميــة مقــرات فــي اإلمــارات، مثــل: شــركة مايكروســوفت، وأوراكل، 
وهوليت-بــاكارد HP، وآي بــي إم، وديــل، وســيمنز، وكانــون، ولوجيــكا، وســوني موبايــل، وشــلمبرجير، وسيســكو 
سيســتمز، وتزدهــر فيهــا المشــاريع المتوســطة والصغيــرة. يتــم تحفيــز هــذه الشــركات مــن خــالل إعفــاءات مــن 
ــا، باإلضافــة إلــى الســماح بالملكيــة  الضرائــب الشــخصية، وضرائــب الدخــل، وضرائــب الشــركات، تصــل لخمســين عاًم
األجنبيــة بنســبة 100%، وكذلــك توفيــر بنــى تحتيــة خاصــة بشــبكات اإلنترنــت والبيانــات الرقميــة الصوتيــة ونقــل 

البيانــات بســرعاٍت عاليــة وبأســعاٍر منافســة.
تتولــى الهيئــة العامــة لتنظيــم قطــاع االتصــاالت تنظيــم شــبكة اإلنترنــت فــي دولــة اإلمــارات بموجــب القانــون 
االتحــادي الصــادر عــام 2003. لذلــك، فإنــه مــن الضــروري أن تطلــب الهيئــة العامــة لتنظيــم االتصــاالت مــن شــركات 
االتصــاالت اتبــاع سياســة خصوصيــة تحــدد كيفيــة حصولهــم علــى المعلومــات مــن العمــالء وكيفيــة اســتخدامها 

والجهــات المســتفيدة مــن االطــالع عليهــا.
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منهجية الدراسة  .II

اســتهدفت الدراســة ثمانــي شــركات تزويــد إنترنــت شــهيرة فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة، وهــي اتصــاالت، 
ــاه ســات، وســوايب، وفيرجــن موبايــل. ــداء، وي ــا، ودو، وســكاي ســتريم، ون والثري

ــة المنشــورة  ــة لسياســات حقــوق اإلنســان باســتعراض سياســات الخصوصي ــى، راجعــت إمباكــت الدولي كخطــوة أول
فــي المواقــع الرســمية للشــركات المــزودة لإلنترنــت، قبــل أن تحلــل النتائــج وتقارنهــا ببعضهــا البعــض. 

وتمثلــت الخطــوة الثانيــة مــن الدراســة بالعمــل علــى اســتبياٍن لقيــاس ســلوك العمــالء فيمــا يخــص مشــاركتهم 
لمعلوماتهــم الشــخصية، ومــدى وعيهــم لحقهــم فــي الخصوصيــة والتعويــض فــي حــال تــم تســريب تلــك المعلومــات 

لجهــات غيــر رســمية.
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مقارنة سياسات الخصوصية في الشركات المزودة لإلنترنت

راجعت إمباكت الدولية سياسات الخصوصية الخاصة بالشركات الخمس وحللتها، ثم قارنت بينها معتمدًة 
على عشرة جوانب:

ما مدى سهولة وصول المستخدمين وفهمهم لسياسة الخصوصية قبل التوقيع على عقد االشتراك . 1
في الخدمة؟  

هل تتضمن سياسة الخصوصية توضيًحا لماهية المعلومات الشخصية التي يتم جمعها من العمالء؟ . 2
هل هناك توضيح بخصوص الجهات التي تتم مشاركة المعلومات الشخصية للعمالء معها وأغراض . 3

ذلك؟ 
هل يتم إبالغ العمالء أنه بمجرد اشتراكهم في الخدمة، فإنهم يسمحون للشركة المزودة بخدمة . 4

اإلنترنت بمشاركة معلوماتهم الشخصية مع أطراف ّاخرى؟ 
هل يتم الكشف عن هذه األطراف؟ . 5
هل هناك توضيح لطبيعة ومدى مسؤولية الشركات المزودة بخدمة اإلنترنت عن حماية معلومات . 6

العمالء الشخصية؟ 
هل تتناول سياسة الخصوصية حق العمالء في التعويض في حال سرقة أو نشر أو إساءة استخدام . 7

معلوماتهم الشخصية؟
هل هناك توضيح للحاالت التي تتم فيها مشاركة المعلومات الشخصية للعمالء مع أطراف أخرى؟ . 8
هل هناك توضيح للمسؤولية القانونية لهذه األطراف الثالثة –إن ُوِجَدت-في حال ضياع أو اختراق أو . 9

إساءة استخدام المعلومات الشخصية؟ 
ما المدة التي تحتفظ فيها الشركات المزودة بخدمة اإلنترنت بالمعلومات الشخصية للعمالء بعد . 10

انتهاء العقد؟
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III. شركات االتصاالت وشركات تزويد 

اإلنترنت في اإلمارات العربية المتحدة
كانــت مؤسســة اإلمــارات لالتصــاالت »اتصــاالت« الشــركة الوحيــدة المــزودة لالتصــاالت والخدمــات الهاتفيــة فــي 
ــد مــن الشــركات  ــى عــام 2006، ولكــن مؤخــًرا، ُأنشــئت العدي ــة المتحــدة مــن عــام 1976 حت ــة اإلمــارات العربي دول

ــا. المــزودة بخدمــة اإلنترنــت والخدمــات الهاتفيــة والتــي تنافــس فــي الســوق حالًي

2.1 مؤسسة اإلمارات لالتصاالت »اتصاالت« 
تأسســت اإلمــارات لالتصــاالت منــذ حوالــي أربعيــن عاًمــا، وكانــت الشــركة األولــى المــزودة لخدمــة اإلنترنــت فــي دولــة 
اإلمــارات العربيــة المتحــدة. تبلــغ اليــوم القيمــة الســوقية للشــركة نحــو 148 مليــار درهــم إماراتــي، أو مــا يعــادل 40.3 

مليار دوالر. 
فــي عــام 2018، بلــغ صافــي اإليــرادات الموحــدة للشــركة 52.4 مليــار درهــم إماراتــي، أمــا صافــي الربــح الموحد فقد بلغ 
8.6 مليــار درهــم إماراتــي. وأطلقــت الشــركة مؤخــًرا أول شــبكة تجاريــة مــن الجيــل الخامــس فــي دولــة اإلمــارات العربيــة 
المتحــدة، وكان معــرض إكســبو 2020 أول عميــل تجــاري لهــا. يقــع المقــر الرئيــس لمؤسســة اإلمــارات لالتصــاالت فــي 

أبــو ظبــي، وتقــدم خدماتهــا لنحــو 148 مليــون مشــترك فــي 15 دولــة فــي الشــرق األوســط وّاســيا وافريقيــا. 
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2.2 شركة »الثريا« 
ــة لالســتثمار، وهــي تابعــة  ــو ظبــي، وهــي مملوكــة بالكامــل لشــركة مبادل ــا فــي أب يقــع المقــر الرئيــس لشــركة الثري
لشــركة اليــاه ســات اإلماراتيــة الرائــدة فــي مجــال االتصــاالت عبــر األقمــار الصناعيــة.و تعــد شــركة ثريــا أول مــن قــدم 
خدمــات بنطــاق تــرددات »كا« فــي الشــرق األوســط وأفريقيــا، بمــا فيهــا خدمــات »يــاه كليــك« وخدمــات »يــاه ســات« 
ــة  ــة تجاري ــزّود تغطي ــا ت ــاه 3«، أصبحــت شــركة الثري ــة. ومــع إطــالق القمــر الصناعــي اإلماراتــي »الي للحلــول الحكومي
بنطــاق تــرددات »كا« لعشــرين ســوًقا ّاخريــن، حيــث تصــل إلــى 60% مــن ســكان أفريقيــا ومــا يزيــد عــن 95% مــن ســكان 
البرازيــل. فالشــركة لديهــا قمريــن صناعييــن لالتصــاالت يغطيــا 160 دولــة فــي أوروبــا، وافريقيــا، والشــرق األوســط، 

وأمريــكا الجنوبيــة، وّاســيا.  

2.3 شركة »دو«
منــذ افتتاحهــا عــام 2006، تقــدم شــركة »دو« خدمــات اتصــاالت الهاتــف الثابــت والمحمــول عريضــة النطــاق 
باإلضافــة لخدمــات البــث التلفزيونــي عبــر اإلنترنــت للمنــازل، والشــركات فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة. كمــا 
تقــدم الشــركة خدمــات الناقــل، ومركــز البيانــات، ومرافــق تبــادل اإلنترنــت، وخدمــات الســاتاليت للبــث اإلذاعــي. 

ووفًقــا لموقــع »دو«، فــإن الشــركة توفــر خدماتهــا ألكثــر مــن 6.5 مليــون مــن مشــتركي الهاتــف المتحــرك )أي مــا 
يقــارب 50% مــن حصــة الســوق(، و555,000 مــن مشــتركي الهاتــف الثابــت. يبلــغ عــدد مشــتركي الخدمــات المنزليــة 
فــي شــركة »دو« حوالــي 180,000، أمــا الشــركات المشــتركة فــي خدمــات »دو« فتزيــد عــن 70,000. وُتقــّدر 

العائــدات الســنوية للشــركة بحوالــي 10 مليــارات درهــم. 

2.4 شركة »سكاي ستريم«
تقــدم شــركة »ســكاي ســتريم« خدمــات االتصــال للشــركات فــي دولــة اإلمارات العربيــة المتحدة والمناطــق المجاورة 
لهــا فــي الشــرق األوســط. ويقــع مقــر الشــركة فــي دبــي، وتعتبــر ذات حضــور محلــي قــوي فــي أفغانســتان. تعتبــر 
شــركة »ســكاي ســتريم« المــزود الرائــد التصــاالت األقمــار الصناعيــة اآلمنــة خصوًصــا فــي القطــاع البحــري، والقطــاع 
العســكري، وقطــاع الطاقــة )النفــط والغــاز(، كمــا توفــر الشــركة خدمــات االتصــال القمــري باإلنترنــت باإلضافــة إلــى 
خدمــات الصــوت عبــر ميثــاق اإلنترنــت للمنظمــات. وتوضــح الشــركة فــي موقعهــا اإللكترونــي أنهــا تولــي كثيــًرا مــن 
االهتمــام لتأميــن شــبكة اإلنترنــت بحيــث تصبــح انتهــاكات األمــان معدومــة فعلًيــا، وأن خدمــات الشــركة تتمتــع 

بمســتوًى عــاٍل مــن األمــان ويمكــن دمجهــا بســهولة فــي الشــبكات المتوفــرة. 
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2.5 شركة »نداء«
بــدأت شــركة نــداء عملياتهــا فــي عــام 2008، وتخصصــت فــي الشــركات والمنظمــات فــي قطاعــي األمن والســالمة، 

وكانــت المــزود الحصــري لحكومــة دبي. 

2.6 شركة »ياه سات«
يقــع مقــر شــركة »يــاه ســات« فــي أبــو ظبــي، وهــي مملوكــة بالكامــل لشــركة مبادلــة لالســتثمار، ُتوّفــر »يــاه ســات« 
حلــواًل متعــددة األغــراض لالتصــاالت الفضائيــة تشــمل خدمــات االنترنــت الفضائــي، والبــث التلفزيونــي، واالتصــاالت 
للقطاعــات الحكوميــة والتجاريــة وذلــك عبــر مناطــق الشــرق األوســط، وأفريقيــا، وأوروبــا، والبرازيــل، ووســط وجنــوب 
غــرب آســيا. ُتعــد »يــاه ســات« أول شــركة فــي مناطــق الشــرق األوســط وأفريقيــا ُتقــّدم خدمــات االتصــاالت الفضائيــة 

المتعــددة األغــراض. 

2.7 شركة »سوايب«
تســتهدف  الخلــوي  للهاتــف  جديــدة  خدمــة   2017 عــام  »اتصــاالت«  لالتصــاالت  اإلمــارات  مؤسســة  أطلقــت 

اإلمــارات.   دولــة  فــي  عاًمــا   29-15 بيــن  أعمارهــم  تتــراوح  الذيــن  المســتخدمين 

2.8 شركة »فيرجن موبايل«
قّدمــت عالمــة »فيرجــن موبايــل« التجاريــة التــي أطلقتهــا شــركة اإلمــارات لالتصــاالت المتكاملــة »دو« أول خدمــات 

الهاتــف الخلــوي الرقميــة بالكامــل فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة. 
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تطبــق دولــة اإلمــارات العربيــة عبــر هيئــة تنظيــم االتصــاالت التابعــة لهــا سياســة إدارة النفــاذ إلــى اإلنترنــت، بالتنســيق 
مــع المجلــس الوطنــي لإلعــالم ومــزودي خدمــات اإلنترنــت المرخــص لهــم فــي الدولــة، كل مــن شــركتي اتصــاالت 
ودو. تتمحــور هــذه السياســة بشــكل كامــل تقريًبــا حــول حجــب الوصــول إلــى المواقــع والصفحــات التــي تصنفهــا هيئــة 
تنظيــم االتصــاالت ضمــن تلــك التــي تحتــوي علــى محتــوى محظــور، وُتوجــب علــى مــزودي خدمــة اإلنترنــت بحظرهــا. 
السياســة ال تحتــوي أًيــا مــن اعتبــارات الخصوصيــة، وال تتوجــه لمــزودي خدمــة اإلنترنــت بــأي مــن التوصيــات فيمــا 

يتعلــق بذلــك.
ــون اتحــادي  ــل المرســوم بقان ــون االتحــادي رقــم )12( لســنة 2016 بتعدي ــة القان ــك، تطبــق الســلطات اإلماراتي كذل
رقــم )5( لســنة 2012، فيمــا يتعلــق بمكافحــة جرائــم تقنيــة المعلومــات وخصوصيــة البيانــات الشــخصية. يركــز هــذا 
القانــون بشــكٍل أساســي علــى حظــر االعتــداء علــى خصوصيــة األفــراد فــي حــاالت تســجيل أو نقــل أو إفشــاء محادثــات 
أو اتصــاالت أو اســتراق الســمع أو اعتــراض معلومــات، أو التقــاط صــور لألشــخاص وغيرهــا من الممارســات اإللكترونية 
والمواقــع  المعلوماتيــة  الشــبكات  اســتخدام  إلــى حظــر  باإلضافــة  الشــبكة،  تهــدد خصوصيــة مســتخدمي  التــي 

اإللكترونيــة غيــر المصــرح بهــا، لكشــف معلومــات خاصــة أو ســرية.

IV. اإلطار القانوني في اإلمـــارات 
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V. مقارنـــــــة

تمت اإلجابة على كٍل من األسئلة المطروحة سابًقا اعتماًدا على الموقع اإللكتروني لكل شركة:

هل من السهل الوصول لسياسة الخصوصية على الموقع اإللكتروني الخاص بالشركة؟

مؤسسة اإلمارات 
لالتصاالت

نداء

الثريا

ياه سات 

دو
سكاي 
ستريم

سوايبفيرجن موبايل

نعم
وذلــك مــن خــالل رابــط مباشــر خــاص 
بهــا موجــود علــى الصفحــة الرئيســية 

لموقــع الشــركة.
https://www.etisalat.ae/en/
footer/privacy-policy.jsp

نعم
وذلــك مــن خــالل رابــط مباشــر خــاص 
بهــا موجــود علــى الصفحــة الرئيســية 

لموقــع الشــركة.
https://www.thuraya.com/
privacy-policy

سياســة  إيجــاد  يمكــن  ال، 
بالشــركة  الخاصــة  الخصوصيــة 
علــى موقــع الشــركة األم فقــط. 
https://www.virginmobile.
/ae/legal-stuff

سياســة  إيجــاد  يمكــن  ال، 
بالشــركة  الخاصــة  الخصوصيــة 
علــى موقــع الشــركة األم فقــط.
https://www.etisalat.ae/en/
system/wst/assets/docs/
consumer/mobile/terms-and-
conditions/general_terms_and_
pdf.2018_2_conditions_jan

سياســة  رابــط  يقــود  ال، 
بالشــركة  الخاصــة  الخصوصيــة 
تماًمــا.   فارغــة  صفحــة  إلــى 
https://www.nedaa.ae/
en/Pages/PrivacyPolicy.
aspx

ال، يوجــد فقــط قســم »الشــروط 
الموقــع  علــى  واألحــكام« 

للشــركة.  اإللكترونــي 
https://www.yahsat.com/
en/condition

ال يوجد رابط مباشر
فهــي  الخصوصيــة،  بسياســة  خــاص 

القانونــي. القســم  ضمــن  تنــدرج 
https://www.du.ae/legal/
privacy-policy

ال يوجد رابط مباشر
فهــي  الخصوصيــة،  بسياســة  خــاص 

القانونــي. القســم  ضمــن  تنــدرج 
https://www.du.ae/legal/
privacy-policy

https://www.etisalat.ae/en/footer/privacy-policy.jsp
https://www.etisalat.ae/en/footer/privacy-policy.jsp
https://www.thuraya.com/privacy-policy
https://www.thuraya.com/privacy-policy
https://www.virginmobile.ae/legal-stuff/ 
https://www.virginmobile.ae/legal-stuff/ 
https://www.virginmobile.ae/legal-stuff/ 
https://www.etisalat.ae/en/system/wst/assets/docs/consumer/mobile/terms-and-conditions/general_terms
https://www.etisalat.ae/en/system/wst/assets/docs/consumer/mobile/terms-and-conditions/general_terms
https://www.etisalat.ae/en/system/wst/assets/docs/consumer/mobile/terms-and-conditions/general_terms
https://www.etisalat.ae/en/system/wst/assets/docs/consumer/mobile/terms-and-conditions/general_terms
https://www.etisalat.ae/en/system/wst/assets/docs/consumer/mobile/terms-and-conditions/general_terms
https://www.etisalat.ae/en/system/wst/assets/docs/consumer/mobile/terms-and-conditions/general_terms
https://www.nedaa.ae/en/Pages/PrivacyPolicy.aspx 
https://www.nedaa.ae/en/Pages/PrivacyPolicy.aspx 
https://www.nedaa.ae/en/Pages/PrivacyPolicy.aspx 
https://www.nedaa.ae/en/Pages/PrivacyPolicy.aspx 
https://www.yahsat.com/en/condition 
https://www.yahsat.com/en/condition 
https://www.yahsat.com/en/condition 
https://www.du.ae/legal/privacy-policy 
https://www.du.ae/legal/privacy-policy 
https://www.du.ae/legal/privacy-policy 
https://www.du.ae/legal/privacy-policy 
https://www.du.ae/legal/privacy-policy 
https://www.du.ae/legal/privacy-policy 
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هــل تتضــمـــــن سياســة الخصوصيــة توضيًحــا للمعلومــات الشــخصية التــي يتــم جمعهــا 
من العــمـــــــــــــــالء؟

مؤسسة اإلمارات 
لالتصاالت

نداء

الثريا

ياه سات 

دو
سكاي 
ستريم

سوايبفيرجن موبايل

نعم
حيــث تنــص سياســة الخصوصيــة علــى أن »المعلومات 
الشــخصية تتضمــن االســم، والجنــس، وتاريــخ الميــالد، 
ورقــم وثيقــة الهويــة، وعناويــن الفواتيــر و/ أو عناويــن 
التســليم الخاصــة بــك، ورقــم الهاتــف، ورقــم الفاكــس، 
أو  المصرفيــة،  ومعلوماتــك  اإللكترونــي،  والبريــد 
المباشــر،  الخصــم  أو  االئتمــان  بطاقــة  معلومــات 
ومعلومــات عــن المنتجــات والخدمــات التــي تقــوم 
تفضلهــا،  التــي  والخدمــات  والمنتجــات  بشــرائها، 
التعليــم،  ومســتوى  الديموغرافيــة،  ومعلوماتــك 
وأنشــطتك،  وهواياتــك  األســرة،  ودخــل  والمهنــة، 
والطريقــة التــي تختارهــا لشــراء المنتجات أو الخدمات، 
أو غيرهــا مــن المعلومــات الشــخصية ذات الصلــة.«

نعم
الخصوصيــة  سياســة  تنــص  حيــث 
علــى أن المعلومــات الشــخصية هــي 
وقــد  العميــل،  ُتعــّرف  معلومــات 
وتاريــخ  وعنوانــه،  اســمه،  تتضمــن 
ميــالده، ومعلومــات بطاقــة االئتمــان 

بــه. الخاصــة 

نعم
أن  الشــركة  تصــّرح  حيــث 
تعنــي  الشــخصية  »المعلومــات 
خاصــة  شــخصية  بيانــات  أيــة 
ســبيل  علــى  وتشــمل  بالعميــل 
العميــل  الحصــر اســم  المثــال ال 
حســابه  وتفاصيــل  وعنوانــه 
البنكــي وتفاصيــل هويتــه )جــواز 
اإلماراتيــة(  والهويــة  الســفر 
الخصــم  بطاقــات  وتفاصيــل 
والبطاقــات االئتمانيــة وتفاصيــل 
وســجالت  الخدمــة  اســتخدام 
الرســائل  وســجالت  المكالمــات 
عــن  ناتجــة  معلومــات  وأيــة 
للخدمــات  العميــل  اســتخدام 
الدفــع  وتاريــخ  الحســاب  وحالــة 

االئتمانــي.« والتصنيــف 

نعم
حيــث تصــرح الشــركة أن مــا يــرد 
فــي سياســة الخصوصيــة لشــركة 
»اتصــاالت« ينطبــق علــى شــركة 

»ســوايب«.

سياســة  علــى  العثــور  يتــم  لــم 
خصوصيــة خاصــة بالشــركة، حيــث 
تظهــر صفحــة فارغــة تماًمــا علــى 

موقــع الشــركة. 

سياســة  علــى  العثــور  يتــم  لــم 
بالشــركة. خاصــة  خصوصيــة 

غير مذكورة بوضوحال
حيــث تنــص سياســة الخصوصيــة علــى 
أنــه فــي بعــض أقســام الموقــع، قــد 
الشــركة  تزويــد  العميــل  مــن  ُيطلــب 
الشــخصية  المعلومــات  ببعــض 
فــة لــه مثــل االســم، ومعلومــات  المعرِّ
متعلقــة  ومعلومــات  االتصــال، 

بالفواتيــر.
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هل هناك توضيح لجوانب وأوقات استخدام المعلومات الشخصية للعمالء؟

مؤسسة اإلمارات 
لالتصاالت

نداء

الثريا

ياه سات 

دو
سكاي 
ستريم

سوايبفيرجن موبايل

نعم
حيــث تنــص سياســة الخصوصيــة علــى 
المعلومــات  بجمــع  »نقــوم  التالــي: 
لتســاعدنا  واســتخدامها  الشــخصية 
وتنفيــذ  لتأكيــد  حســابك  إدارة  فــي 
طلباتكــم. وللتحقــق مــن كونــك عمياًل 
مســجاًل عنــد اســتخدامك لخدماتنــا أو 
التابــع  االتصــال  بمركــز  اتصالــك  عنــد 
بالمنتجــات  لـ«اتصــاالت«، ولتزويــدك 
والخدمــات )ســواء التــي نطرحهــا أم ال 
)، ولمنــع وكشــف النشــاط اإلجرامــي 
أو  االســتعمال  وإســاءة  والغــش 
شــبكاتنا،  أو  بخدماتنــا  الضــرر  إلحــاق 
التــي  اإلحصائيــة  الدراســات  وإلجــراء 
أطــراف  مــع  مشــتركة  تكــون  قــد 
أخــرى، حيــث تكــون تلــك اإلحصــاءات 

األســماء.« ذكــر  دون 

نعم
الخصوصيــة  سياســة  تنــص  حيــث 
علــى أن الشــركة تســتخدم أو تفصــح 
عــن المعلومــات الشــخصية للعمــالء 
فقــط لألغــراض التــي يتــم تزويــد هــذه 
تقديــم  وهــي  ألجلهــا  المعلومــات 
الشــركة،  أعمــال  إدارة  أو  الخدمــات، 
أو االمتثــال لاللتزامــات القانونيــة، أو 
يتعلــق  فيمــا  العمــالء  مــع  التواصــل 
مثــل  اإللزاميــة  التواصــل  بخدمــات 
بدفــع  والتذكيــر  الترحيــب،  رســائل 
المتعلقــة  والمعلومــات  الفواتيــر، 
بالخدمــات التقنيــة، وإعالنــات األمــان. 

الال ال ال

نعم
حيــث تنــص سياســة الخصوصيــة علــى 
المعلومــات  الشــركة ستســتخدم  أن 
الشــخصية للعمــالء لـــ:« إتمــام عمليــة 
والتــي  بالعميــل  الخاصــة  الطلبــات 
قــد تشــمل نقــل البيانــات الشــخصية 
أطــراف  إلــى  بالعميــل  الخاصــة 
عمليــة  إلتمــام  أو  معروفيــن،  أخــرى 
الطلــب: اإلشــراف علــى هــذا الموقــع 
اإلحصــاءات  ألغــراض  أو  االلكترونــي، 
االلكترونــي  الموقــع  هــذا  لتحســين 
أو  للعميــل،  المقدمــة  والخدمــات 
المنتجــات  عــن  العميــل  إلعــالم 
والعــروض الخاصــة والمســابقات التــي 

تهمــه.«  قــد 

نعم
هــذه  أنــه  الشــركة  تذكــر  حيــث 
أجــل  مــن  ضروريــة  المعلومــات 
ــن يتــم بيعهــا  ــه ل عالقــات العمــل، وأن
ســيتم  ولكــن  خارجيــة  جهــات  أليــة 
يتعلــق  فيمــا  فقــط  اســتخدامها 

العمــل.  بعالقــات 
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هــل يتــم إبــالغ العمــالء أنــه بمجــرد اشــتراكهم فــي أيــة خدمــات أو شــراء أيــة منتجــات، فإنهــم 
يســمحون للشــركة المــزودة بخدمــة اإلنترنــت بمشــاركة معلوماتهــم الشــخصية مــع أطــراف ّاخــرى؟ 

هــل هنــاك توضيــح عــن مســؤولية الشــركات المــزودة بخدمــة اإلنترنــت عــن حمايــة معلومــات 
العمالء الشــخصية؟

مؤسسة اإلمارات 
لالتصاالت

مؤسسة اإلمارات 
لالتصاالت

نداء

نداء

الثريا

الثريا

ياه سات 

ياه سات 

دو

دو

سكاي 
ستريم

سكاي 
ستريم

فيرجن موبايل

فيرجن موبايل

سوايب

سوايب

نعم
حيــث تنــص سياســة الخصوصيــة علــى 
أنــه »لــدى العميــل دائمــا خيــار ســحب 
عــن طريــق مكالمــة مركــز  موافقتــه 

االتصــال التابــع لـــ اتصــاالت«.

نعم

نعم
الخصوصيــة  سياســة  تنــص  حيــث 
قــد  العمــالء،  بموافقــة  أنــه  علــى 
يتــم مشــاركة معلوماتهــم الشــخصية 
أجــل  مــن  »الثريــا«  شــركاء  مــع 
تزويدهــم بمعلومــات عــن منتجاتهــم 

تهــم. ما خد و

نعم

نعم

نعم

نعم

نعم

ال

ال

ال

ال

ال

ال
تتنصــل  حيــث  العكــس،  علــى  بــل 
الشــركة مــن مســؤوليتها فتصــّرح بأنها 
لــن تتحمــل المســؤولية القانونيــة تجاه 
أي مــن المســتخدمين عــن أي خســارة 
فــي المشــاريع التجاريــة، أو اإليــرادات، 
فقــد  أو  المدخــرات،  أو  األربــاح،  أو 
أو  خســارة  أي  أو  تلفهــا،  أو  البيانــات 

ضــرر غيــر مباشــر. 

ال

ال
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هــل تتنــاول سياســة الخصوصيــة حــق العمـــــــالء فــي التعويــض فــي حال ســرقة أو نشــر 
أو إســاءة اســتخدام معلوماتهم الشــخصية؟

هــل يتــم الكشـــــف عــن األطــــــــــراف التــي يتــم مشــــاركــــــة المعلومــات الشــخصية 
معهــا؟ للعـــــمـــــــــــــــالء 

مؤسسة اإلمارات 
لالتصاالت

مؤسسة اإلمارات 
لالتصاالت

نداء

نداء

الثريا

الثريا

ياه سات 

ياه سات 

دو

دو

سكاي 
ستريم

سكاي 
ستريم

فيرجن موبايل

فيرجن موبايل

سوايب

سوايب

ال

نعم

ال

نعم

ال

نعم

ال

نعم

ال

ال

ال

ال

ال

غير محددة
حيــث تذكــر الشــركة أنــه مــن الضــروري 
مشــاركة هــذه المعلومــات الشــخصية 
تشــارك  منظمــة  أو  شــخص  أي  مــع 
بشــكٍل أساســي فــي تزويــد العمــالء 

بالخدمــات.

ال

غير محددة
أنهــا  فقــط  الشــركة  تذكــر  حيــث 
لمشــاركة  أحياًنــا  تضطــر  قــد 
محــدودة  شــخصية  معلومــات 
أطــراٍف  مــع  بعمالئهــا  خاصــة 
ثالثــة مســؤولة عــن صيانــة خدمــة 

ســتريم.«  »ســكاي 
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هــل هنــاك توضيــح للحــاالت التــي يتــم فيهــا مشــاركة المعلومــات الشــخصية للعمــالء مــع 
أطــراف أخــرى؟ 

هــل هنــاك توضيــح للمســؤولية القانونيــة لهــذه األطــراف الثالثــة –إن ُوِجَدت-فــي حــال ضيــاع 
أو اختــراق أو إســاءة اســتخدام هــذه المعلومــات الشــخصية؟ 

مؤسسة اإلمارات 
لالتصاالت

نداء

الثريا

ياه سات 

دو
سكاي 
ستريم

سوايبفيرجن موبايل

نعمنعم

نعمنعم ال ال

نعمنعم

مؤسسة اإلمارات 
لالتصاالت

نداء

الثريا

ياه سات 

دو
سكاي 
ستريم

سوايبفيرجن موبايل

نعمال
الخصوصيــة  سياســة  توضــح  حيــث 
الشــركة  مــع  المتعاقديــن  علــى  أنــه 
المعلومــات  ســرية  علــى  الحفــاظ 
عليهــم  وُيحظــر  حوزتهــم  فــي  التــي 
اســتخدامها أليــة أغــراض عــدا تقديــم 
لشــركة  عليهــا  المتفــق  الخدمــات 
وسياســات  لتعليمــات  وفًقــا  »ثريــا« 

الشــركة.

الال ال ال

نعم
حيــث توضــح الشــركة أنهــا فــي حــال 
الشــخصية  للمعلومــات  مشــاركتها 
فإنهــا  ثالــث،  طــرٍف  مــع  للعمــالء 
هــذه  أو  الشــخص  هــذا  أن  تتحقــق 
المنظمــة تتخــذ كافــة التدابيــر الالزمــة 
للحفــاظ علــى ســرية هــذه المعلومــات 
لتقديــم خدمــات  إال  تســتخدمها  وال 

للعمــالء. 

ال
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بالمعلومــات  اإلنترنــت  المــزودة بخدمــة  الشــركات  تحتفــظ فيهــا  التــي  المــدة  مــا 
للعــمـــــــــالء؟ الشخصـــــــــــــية 

مؤسسة اإلمارات 
لالتصاالت

نداء

الثريا

ياه سات 

دو
سكاي 
ستريم

سوايبفيرجن موبايل

غير محددة
»ســيتم  أنــه  الشــركة  تذكــر  حيــث 
المعلومــات  ببعــض  االحتفــاظ 
التــي قدمتهــا التصــاالت  الشــخصية 
عنــد اشــتراكك للحصــول علــى خدمــة 
أو منتــج لفتــرة معقولــة بعــد انتهــاء 

االشــتراك.« 

غير مذكورة

غير محددةغير مذكورة
أنــه »ســيتم  الشــركة  تذكــر  حيــث 
المعلومــات  ببعــض  االحتفــاظ 
قدمتهــا  التــي  الشــخصية 
التصــاالت عنــد اشــتراكك للحصول 
لفتــرة  منتــج  أو  خدمــة  علــى 
معقولــة بعــد انتهــاء االشــتراك.«

غير مذكورة غير مذكورة

غير مذكورةغير مذكورة
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جوانب حماية معلومات 
فيرجن الثرياالمستخدم

سكاي دوسوايبموبايل 
ياه ساتنداءاتصاالتستريم

.1
يسهل الوصول لسياسة 

نعمنعمالنعمنعمنعمنعمالالخصوصية

.2

توضح الشركة ماهية 
المعلومات الشخصية 

المجموعة 
نعمنعمالنعمنعمالالال

.3

توضح الشركة الجهات 
التي يتم مشاركة 

المعلومات الشخصية 
للعمالء معها وحاالت 
حدوث وأغراض ذلك؟

نعمنعمالالالالالال

.4

العمالء على علم 
باالتفاق الذي يتم 
بموجبه مشاركة 

معلوماتهم الشخصية
نعمنعمالنعمنعمالالال

.5

توضح الشركة مسؤوليتها 
عن حماية المعلومات 

الشخصية
نعمنعمالنعمنعمالالال

.6
توضح الشركة حق 

نعمنعمنعمنعمنعمنعمنعمنعمالعمالء في التعويض

.7
توضح الشركة األطراف 

صيغة الالالالثالثة 
فضفاضة

صيغة 
نعمنعمالفضفاضة

.8

توضح الشركة الحاالت 
التي يتم فيها مشاركة 
المعلومات الشخصية 

نعمنعمالالالالالال

.9
توضح الشركة المسؤولية 
نعمنعمنعمالنعمنعمنعمالالقانونية لألطراف الثالثة

.10

توضح الشركة المدة التي 
تحتفظ فيها بالمعلومات 

الشخصية 
نعمنعمنعمنعمنعمنعمنعمنعم

VI.  النتائــــــج

ال تنشــر شــركة »نــداء« سياســة خصوصيــة خاصــة 
يمكــن  وعليــه،  اإللكترونــي.  موقعهــا  علــى  بهــا 
المعلومــات  خصوصيــة  تحتــرم  ال  بأنهــا  القــول 
الشــخصية لعمالئهــا وال تأخذهــا بعيــن االعتبــار.   
كذلــك الموقــع اإللكترونــي لشــركة »يــاه ســات« 

بالشــركة،  خاصــة  خصوصيــة  سياســة  يتضمــن  ال 
نفــس  تعتبــر  ســات«  »يــاه  شــركة  فــإن  وعليــه 
حالــة شــركة »نــداء«. ويوجــد أدنــاه تفصيــل لوضــع 

البقيــة:  الشــركات 
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يتضــح مــن الجــدول أن شــركتين فقــط مــن أصــل 8 شــركات تزويــد إنترنــت تهتمــان بوصــول 

المســتخدمين إلــى سياســات الخصوصيــة الخاصــة بهــا، وذلــك مــن وضعهــا بشــكل واضــح 

وســهل الوصــول علــى مواقعهــا اإللكترونيــة. أمــا باقــي الشــركات، فإنهــا إمــا ال تملــك سياســة 

ــة بشــكل واضــح وســهل الوصــول. ــة أو ال تضمنهــا فــي مواقعهــا اإللكتروني خصوصي

إلــى جانــب ذلــك، فــإن نصــف الشــركات المســتهدفة فقــط )4 مــن أصــل 8 شــركات( توضــح 

طبيعــة المعلومــات التــي تجمعهــا مــن المســتخدمين، وهــو مــا يفتــح المجــال واســًعا أمــام 

الشــركات األخــرى لجمــع معلومــات خاصــة وحساســة مــن المســتخدمين دون إعالمهــم بذلك.

 فيمــا يتعلــق بمشــاركة تلــك المعلومــات مــع أطــراف ثالثــة، فــإن 6 مــن أصــل 8 شــركات 

مســتهدفة توضــح ماهيــة الجهــات التــي تشــارك معهــا معلومــات المســتخدمين، لكــن 4 

منهــا فقــط توضــح مســؤوليتها عــن حمايــة تلــك المعلومــات، وال تذكــر أي منهــا أيــة تفاصيــل 

عــن حقــوق العمــالء فــي التعويــض حــال إســاءة اســتخدام معلوماتهــم الشــخصية أو ضياعهــا.

ــي  ــة الت ــة لألطــراف الثالث ــك، فــإن شــركتين فقــط توضحــا المســؤولية القانوني ــب ذل ــى جان إل

تشــارك معهــا المعلومــات الشــخصية للعمــالء، و3 شــركات توضــح المــدة التــي تحتفــظ فيهــا 

بالمعلومــات الشــخصية.
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ــم . 1 ــت، يت ــا علــى موظــف الخدمــة للشــركة المــزودة باإلنترن ــد االتصــال هاتفًي عن

ســؤالي عــن معلومــات شــخصية حساســة مثــل: رقــم بطاقــة االئتمــان أو رقــم 

الحســاب البنكــي.

المــزودة . 2 للشــركة  أعطيهــا  التــي  الشــخصية  المعلومــات  أهميــة  مــدى  أعــي 

لإلنترنــت.

عندمــا أستفســر عــن خدمــٍة مــا، يتــم االطــالع علــى هويتــي لتفــادي أي نــوع مــن . 3

االحتيال.

أعرف قانون حفظ الخصوصية في اإلمارات. . 4

أعرف السلطة المسؤولة عن إنفاذ قوانين حفظ الخصوصية في اإلمارات.. 5

أعــي حقوقــي فــي التعويــض مــن الشــركة فــي حــال تــم ســرقة أو ضيــاع أو . 6

الشــخصية. معلوماتــي  عــن  الكشــف 

أعلم اإلجراءات التي يجب اتخاذها في حالة تعرضي لالحتيال.. 7

أعــٍي بــأن معلوماتــي الشــخصية التــي أزودهــا للشــركات المــزودة باإلنترنــت قــد . 8

يتــم مشــاركتها مــع أطــراف آخريــن.

أعلم هوية الطرف اآلخر الذي يّطلع على معلوماتي الشخصية.. 9

وعي العمالء بحماية الخصوصية
قــام فريــق إمباكــت بقيــاس مــدى وعــي العمــالء بأمــور الخصوصيــة، حيــث تم إعداد اســتبيان لهذا الخصوص بواســطة 

نمــاذج جوجــل وتــم نشــره بطــرق مختلفــة مثــل واتســاب، وفيســبوك، والبريد اإللكتروني، وتــم تلقي 623 رًدا. 
بعــد توضيــح العمــر، والجنــس، والدرجــة العلميــة، يتــم اإلجابــة عــن االســتبيان باالختيــار مــن مقيــاس مقســم مــن رقــم 
1 إلــى 5، حيــث يعبــر رقــم 5 عــن أعلــى درجــة )أوافــق تماًمــا(، ورقــم 2 عــن أقــل درجــة )ال أوافــق أبــًدا(، بينمــا يتــرك 

رقــم 1 لإلجابــة )غيــر متأكــد(. 
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بعد تحليل اإلجابات، كانت النتائج كالتالي:

الخصائص الديمغرافية:• 
كان معظــم المجيبيــن مــن صغــار الســن، لكنهــم ضمــن الســن القانونــي، حيــث تراوحــت أعمارهــم بيــن 18 إلــى 30 عاًمــا، 
ــا بالتســاوي، فــكان %52.6  ــا. أمــا بالنســبة لجنســهم، فقــد انقســموا تقريًب بينمــا كان 18% منهــم أكبــر مــن 30 عاًم
ــا، و47.4% ذكــوًرا. نحــو 75.8% مــن المجيبيــن علــى االســتبيان يحملــون شــهاداٍت جامعيــة أو مــا يزالــون  منهــم إناًث

يدرســون فــي الجامعــة، بينمــا حصــل أو يــدرس 24.2% الدبلــوم العالــي. )انظــر الشــكل 1(.

طلب المعلومات الشخصية: • 
أفــاد 30.5% مــن المجيبيــن بــأن الشــركات المــزودة لإلنترنــت عــادًة مــا تطلــب منهــم بعــض معلومــاٍت شــخصية، بينمــا 

صــّرح 43.4% منهــم أن هــذا يحــدث أحياًنــا، ونفــى 26.1% منهــم حــدوث ذلــك قــط. 

المستوى التعليمي للمجيبين

الشكل )1(: المستوى التعليمي للمجيبين على االستبيان

شهادات جامعية
دبلوم عالي

%75.80

%24.20
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أهمية المعلومات الشخصية:• 
اّدعــى 56.7% مــن المجيبيــن أنهــم يعــون خطــورة معلوماتهــم الشــخصية، بينمــا ال يفعــل 25.3% منهــم، وال يأبــه 
18% لذلــك. )انظــر الشــكل 2( بمعنــى آخــر، فــإن أكثــر مــن 43% مــن المجيبيــن إمــا ال يعــون أهميــة معلوماتهــم 

الشــخصية أو ال يعيــرون ذلــك أي اهتمــام. 

الحماية من االحتيال: • 
نحــو 50.4% مــن المجيبيــن أفــادوا بــأن موظفــي الخدمــة فــي الشــركات المــزودة لإلنترنــت دائًمــا مــا يتحققــون مــن 
ــا مــا يفعلــون ذلــك، وقــال %16.3  هويتهــم لتفــادي االحتيــال، بينمــا أفــاد 33.3% منهــم بــأن موظفــي الخدمــة غالًب

أنــه ال يتــم اتخــاذ أي احتياطــات.

نظرة المستخدمين لمدى أهمية المعلومات الشخصية

الشكل )2(: نظرة المستخدمين لمدى أهمية المعلومات الشخصية

غير واعين ألهميتها
واعين ألهميتها

ال يأبهون لذلك

%56.70

%18

%25.30
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الجرائم اإللكترونية وقوانين حماية الخصوصية:• 
نحــو 65.8% مــن المجيبيــن صّرحــوا بأنهــم يعلمــون بوجــود قوانيــن حمايــة الخصوصيــة لكنهــم ال يعلمــون عنهــا الكثيــر، 
بينمــا 30% منهــم ادعــوا أنهــم علــى اطــالٍع جيــد بهــا، و4.2% منهــم ال يعلمــون بوجودهــا. وعليــه، فــإن 70% مــن 

المجيبيــن إمــا ال يعلمــون بوجــود قوانيــن حمايــة الملكيــة أو ليــس لديهــم معرفــة كافيــة بهــا. )انظــر الشــكل 3(.

معرفة السلطات المسؤولة عن إنفاذ القوانين:• 
اتضــح أن 57.5% مــن المجيبيــن ال يعلمــون الجهــة المســؤولة عــن إنفــاذ القوانيــن، بينمــا ال يعلمهــا 33.6% منهــم، 

8.9% غيــر متأكديــن. 

حقوق التعويض:• 
أفــاد 45.4% مــن المجيبيــن أنهــم ال يعلمــون حقوقهــم فــي حــال ســرقة أو ضيــاع معلوماتهــم الشــخصية، بينمــا يعلــم 

38.3% أن لديهــم هكــذا حقــوق لكنهــم ال يعلمــون مزيــًدا مــن التفاصيــل، 16.3% تــم إعالمهــم بحقوقهــم. 

معرفة المستخدمين بالجرائم اإللكترونية وقوانين حماية الخصوصية

الشكل )3(: نحو 70% من المستخدمين يفتقرون إلى المعرفة بقوانين الجرائم اإللكترونية

على اطالع جيد بالقوانين

يعلمون بوجود قوانين لكن 
ال يعلمون عنها الكثير

ال يعلمون بوجود القوانين

%65.80

%4.20

%30
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ما يمكن فعله في حاالت االحتيال: • 
فقــط 15.2% مــن المجيبيــن أفــادوا بأنهــم يعلمــون مــا يجــب فعلــه فــي حــاالت االحتيــال، بينمــا 43.3% منهــم ال 
يعلــم، 27.5% اعتقــدوا أنهــم يعلمــون ذلــك لكنهــم غيــر متأكديــن، فيمــا أفــاد 14.6% منهــم بأنهم يحتاجون استشــارة 

قانونيــة. 

العلم بوجود طرف ثالث:• 
ــم  ــع علــى معلوماتهــم الشــخصية، بينمــا يعل ــن، أي معظمهــم، ال يعرفــون الجهــات التــي تطل 88.2% مــن المجيبي
ــث قــد  ــو ســيلتزم أي طــرف ثال ــن فيمــا ل ــر متأكدي ــن غي ــر مــن 91% مــن المجيبي ــه، أكث ــك. وعلي 11.8% منهــم بذل

ــة المتحــدة.  ــة فــي اإلمــارات العربي ــة الخصوصي ــن حماي ــى معلوماتهــم بقواني ــع عل يطل
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VII. التوصيات 

خلصــت إمباكــت الدوليــة لسياســات حقــوق اإلنســان إلــى أن جميــع الشــركات المــزودة لخدمــة 
اإلنترنــت فــي دولــة اإلمــارات التــي تناولتهــا الدراســة لــم تلتــزم بمبــادئ حقــوق اإلنســان فــي 
اســتخدام  إســاءة  ذلــك  فــي  بمــا  األفــراد،  المجــال النتهــاك خصوصيــات  يفتــح  مــا  سياســاتها، 
معلوماتهــم الشــخصية ومشــاركتها مــع أطــراف ثالثــة دون علــم أو موافقــة مســبقة منهــم.
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ــة علــى شــركات تزويــد اإلنترنــت فــي  ينتــج ذلــك بشــكل أساســي مــن ضعــف الرقاب

ــة جمــع المعلومــات  ــة الخاصــة بهــا وآلي ــة، فيمــا يتعلــق بسياســات الخصوصي الدول

الشــخصية للمســتخدمين والتصــرف بهــا ومشــاركتها وتخزينهــا، األمــر الــذي يتــرك 

البــاب مفتوًحــا لتلــك الشــركات للتصــرف وفًقــا لمــا تــراه مناســًبا، ال وفًقــا لمصلحــة 

المســتخدم.

اإلمــارات،  دولــة  فــي  بهــا  المعمــول  والسياســات  القوانيــن  تتجــه  المقابــل،  فــي 

والمتعلقــة بمكافحــة جرائــم تقنيــة المعلومــات والنفــاذ إلــى اإلنترنــت، تتجــه إلــى 

تأكيــد محــددات تتمحــور بشــكٍل رئيــس حــول إمــا حظــر الدخول أو التعامــل مع مواقع 

تراهــا الدولــة محظــورة، أو تجريــم التجســس أو تبــادل معلومــات حساســة لألشــخاص 

ألغــراض انتهــاك الخصوصيــة أو التشــهير. بذلــك، يبقــى البــاب موارًبــا بمــا يســمح 

للســلطات النافــذة فــي الدولــة بإجبــار شــركات تزويــد اإلنترنــت فيهــا علــى تزويدهــا 

بمعلومــات شــخصية وحساســة للمســتخدمين بذريعــة مصلحــة الدولــة، وبالتالــي 

التعــدي علــى خصوصيــة المســتخدمين، بمــا فــي ذلــك النشــطاء والمعارضيــن، فيمــا 

ــت. يتعلــق بمعلوماتهــم الشــخصية وســجل اســتخدامهم لإلنترن

يمنــع  بمــا  الرســمية  القوانيــن والسياســات  تعديــل  الضــرورة  مــن  فإنــه  وبالتالــي، 

مشــاركة مــزودي خدمــات اإلنترنــت فــي الدولــة معلومــات المســتخدمين مــع أيــة 

جهــات ثالثــة ألغــراض غيــر تحســين مســتوى الخدمــة المقدمــة، وتعديــل سياســات 

الخصوصيــة فــي الشــركات المــزودة بخدمــة االنترنــت لمعالجــة القصــور الموضــح فــي 

هــذه الدراســة، حيــث يجــب أن تتضمــن سياســة الخصوصيــة التالــي: 
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توضيــح لطبيعــة المعلومــات الشــخصية التــي يتــم جمعهــا، والجهــات التــي تســتخدمها، ومجــاالت اســتخدامها 	 
بشــكٍل واضــٍح ومحــدد، دون تــرك ثغــراٍت قــد تســمح بتأويــالٍت مختلفــة.

نص واضح يبين فيما لو يتم مشاركة هذه المعلومات مع أطرٍف أخرى وأغراض ذلك في حال حدوثه.	 
ــى حقــوق العمــالء فــي التعويــض فــي حــال 	  ــة الواقعــة علــى هــذه األطــراف، باإلضافــة إل المســؤولية القانوني

ضيــاع أو ســرقة معلوماتهــم الشــخصية. 
ــم العربــي،  ــا أن معظــم العمــالء فــي الشــركات المــزودة لإلنترنــت فــي العال باإلضافــة إلــى ذلــك، مــن الواضــح حالًي
بمــا فــي ذلــك فــي اإلمــارات، ال يعــون حقوقهــم فــي الخصوصيــة أو مــدى احتــرام الشــركات لهــذه الحقــوق، كمــا ال 

يعلمــون ســبل االنتصــاف القانونــي فــي حــال اكتشــاف أي شــكل مــن االحتيــال. 
وتشــير هــذه النتائــج إلــى الحاجــة لتثقيــف جميــع المشــتركين فــي الشــركات المزودة بخدمــة اإلنترنت لحماية أنفســهم 

مــن االنتهــاكات التــي كثيــًرا مــا تحدث.




