
 
بيیلن ااإلفال حولل االخصوصيیة في االمكتبة:  

 

ُمقدمة:  
اتهھ االمتزاايیدةة على خصوصيیة االمكتباتت ووخدماتت االمعلوماتت ووُمستخدميیهھا بل ووعلى االُمجتمع٬، يیلقد كانن للتطورر االتكنولوجي االسريیع تدااع

نجد مثالً أأنن خدماتت ااإلنترنت االدعائيیة بما فيیهھا تلك االتي تُقدمم خدماتت مكتبيیة وومعلوماتيیة٬، تقومم بجمع كًما هھھھائالً من االبيیاناتت عن 
اتت ألططراافف أأخرىى وواالتي بُناًء على هھھھذهه االبيیاناتت يیُمكنهھا تحديید تقديیم االخدماتت بل ووفي ااستطاعتهھا بيیع هھھھذهه االبيیاناالُمستخدميین ووحيیاتهھم٬، 

تحليیل ااتصاالتت ووأأنشطة ُمستخدمي االمكتباتت من من عدمهھ أأوو حتى ُمرااقبة االُمستخدميین. تتمكن االحكوماتت ووااألططراافف ااألخرىى من 
إإلى ااألماكن ووااألجهھزةة وواالخدماتت. ؛ بغرضض ررصدهھھھم ووُمرااقبتهھم أأوو االتحكم في ووصولهھمخاللل تكنولوجيیا تحديید االموااقع  

تهُھددد االُمبالغة في جمع ووااستخداامم االبيیاناتت خصوصيیة االُمستخدميین إإلى جانب ما لهھا من آآثارر ااجتماعيیة ووقانونيیة٬، ووعندما يیُدرركك 
إإنن رضونن لهھ٬، ُمستخدمواا ااإلنترنت هھھھذاا االكم من االُمرااقبة ووجمع االبيیاناتت فإنهھم يیُصبحونن أأكثر حرًصا في تصرفاتهھم خوفًا مما قد يیتع

ق االفردد في حريیة االكالمم وواالتعبيیر٬، ووهھھھو ما من شأنهھ تقويیض االديیمقرااططيیة بالحد من حعلى االُمجتمع  ووخطر لجمع االبيیاناتت أأثر كبيیر
وواالُمشارركة االمدنيیة.  

االخصوصيیة حق:  
نن في امن ااإلعالنن االعالمي لحقوقق ااإلنسانن٬، مبدآآنن أأساسيی 19تنص عليیهھما االماددةة  وواالتيینإإنن حريیة تدااوولل االمعلوماتت ووحريیة االتعبيیر 

هه االحقوقق. ذمهھنة االمكتباتت وواالمعلوماتت٬، ووتُعد االخصوصيیة جزء ال يیتجزأأ من هھھھ  

 من ااإلعالنن٬، االخصوصيیة كونهھا حق من حقوقق ااإلنسانن وواالتي تُقر " ال يیجوزز تعريیض أأحد لتدخل تعسفي في حيیاتهھ 12تُعرفف االماددةة 
االخاصة أأوو في شؤوونن أأسرتهھ أأوو مسكنهھ أأوو مرااسالتهھ٬، ووال لحمالتت تمس شرفهھ ووسمعتهھ. وولكل شخص حق في أأنن يیحميیهھ االقانونن من 
مثل ذذلك االتدخل أأوو تلك االحمالتت"٬، إإنن االخصوصيیة عامل أأساسي في االتمكيین من تدااوولل ووااستخداامم االمعلوماتت ددوونن خوفف من 

ااضض االتوااصل االرقمي وواالجمع االمبالغ فيیهھ للبيیاناتت٬، تأثيیًراا سلبيیًّا على حريیة االتعبيیر ووحريیة االعوااقب٬، تؤثر االُمالحقة ااإللكتروونيیة ووااعتر
لل "حق االخصوصيیة في االعصر قرااررااتت حو 2013في عامم فًا بذلك٬، تبنت االجمعيیة االعامة لألمم االُمتحدةة ااتدااوولل االمعلوماتت٬، ووااعتر

في ذذلك االتوااصل ااإللكترووني".االرقمي"٬، ددااعيیةً كل االدوولل "الحتراامم ووحمايیة حق االخصوصيیة بما   

االخصوصيیة ددااخل االمكتباتت:  
عاددةةً ما تُقدرر سيیاساتت خدماتت االمكتباتت وواالمعلوماتت٬، االسيیة ووخصوصيیة االُمستخدميین٬، ووهھھھي االمباددئئ االتي يیعكسهھا بيیانن ااإلفال لشبكة 

تظل االمصاددرر وواالخدماتت االتي ااإلنترنت٬، حيیث يینص تحديیًداا على: "تقع مسؤووليیة االنضالل من أأجل ضمانن خصوصيیة ُمستخدميیهھا ووأأنن 
يیستخدمونهھا سريیة"٬، كما تنص مدوونة ااإلفال لقوااعد سلوكك االمكتبيیيین ووأأخصائيیي االمعلوماتت على ااحتراامم االخصوصيیة االشخصيیة 

ووسريیتهھا في عالقة بيین االمكتبة وواالُمستخدمم. ووحمايیة االبيیاناتت االشخصيیة  

مواا االمحتوىى وواالخدماتت االتجارريیة االتي تحتاجهھا خدماتت االمكتباتت توااجهھ خصوصيیة االفردد في االمكتباتت تحديیاتت كبيیرةة٬، فيیستطيیع ُمقد
وواالمعلوماتت٬، جمع بيیاناتت عن أأنشطة االُمستخدميین ووااتصاالتهھم أأوو يیتطلب ااألمر أأنن يیجمع االمكتبيیونن هھھھذهه االبيیاناتت كشرطط لتقديیم االخدمة٬، 

هھا خاررجج إإططارر االمكتبة أأوو االخدمة االمعلوماتيیة٬، قد تنقل نظم االمكتباتت االقائمة على شبكاتت على ااإلنترنت بيیاناتت االُمستخدميین ووتُخزن
فعندما تُقدمم االمكتبة خدماتهھا على أأجهھزةة االمحمولل٬، قد يیحتاجج ااألمر إإلى بيیاناتت عن االهھويیة وواالمكانن ووبذلك تتبع ااستخداامم االخدمة 

ووُمشارركة هھھھذهه االمعلوماتت مع أأططراافف أأخرىى.  

 إإنن لخدماتت االمكتباتت وواالمعلوماتت االفرصة في ُصنع قرااررااتت ُمستقلة بشأنن ااإلددااررةة االدااخليیة للنظم وواالبيیاناتت٬، يیُمكنهھا تقريیر نوعع االبيیاناتت
االشخصيیة االتي ستأخذهھھھا ووتحرصص على مباددئئ حمايیتهھا ووإإددااررتهھا ووتخزيینهھا ووُمشارركتهھا ووااإلبقاء عليیهھا٬، كما يیُمكنهھا االتفاووضض مع ُمقدمواا 

تُعرضض لتجارريیة؛ لضمانن حمايیة خصوصيیة االُمستخدمم ووررفض ططلب خدماتت تتطلب جمع بيیاناتت بصوررةة ُمبالغ فيیهھا االخدماتت اا



خصوصيیة االُمستخدمم للخطر٬، وولكن فرصص االمكتباتت ووخدماتهھا في االتأثيیر على ُمماررساتت االتجارر وواالمؤسساتت االحكوميیة فيیما يیخص 
جمع االبيیاناتت قد يیكونن محدوودًداا.  

االتوصيیاتت:  
خدماتت االمكتباتت وواالمعلوماتت خصوصيیة االفردد ووتدفعهھا إإلى ااألمامم نظريیًا ووعمليیًا. يیجب أأنن تحترمم •  
يیجب أأنن تدعم خدماتت االمكتباتت وواالمعلوماتت جهھودد حشد االدعم على االمستوىى االمحلي ووااإلقليیمي وواالدوولي (مثالً: من خاللل  •

هھھھذهه االقضايیا). ُمنظماتت حقوقق ااإلنسانن وواالحقوقق االرقميیة ووتشجيیع أأخصائيیي االمكتباتت على االتفكيیر في  
يیجب أأنن ترفض خدماتت االمكتباتت وواالمعلوماتت االرصد ااإللكترووني ووأأيي شكل من أأشكالل االُمرااقبة أأوو االجمع  غيیر االمشرووعع  •

لبيیاناتت ُمستخدميین من شأنهھا االُمخاططرةة بخصوصيیتهھم ووتؤثر على حقهھم في ااستقاء ووتلقي وونقل االمعلوماتت٬، يیجب على 
مع بيیاناتت االُمستخدميین االشخصيیة ووما يیستخدمونن من خدماتت.خدماتت االمكتباتت وواالمعلوماتت االحد من ج  

ووفي ظظل عدمم االقدررةة على االمنع االتامم للحصولل على بيیاناتت االُمستخدميین ووررصدهھھھا٬، يیجب أأنن تضمن خدماتت االمكتباتت  •
بما ووعة (وواالمعلوماتت أأنن يیكونن ااخترااقق االحكومة لمعلوماتت االُمستخدميین ووبيیاناتهھم قانونيیًّا ووضروورريیًّا ووألغرااضض قانونيیة مشر

"االمباددئئ االدووليیة لتطبيیق حقوقق ااإلنسانن فيیما يیتعلق بمرااقبة ااالتصاالتت"). يیتواافق مع  

يیجب أأنن تحث االخدماتت االمكتبيیة وواالمعلوماتيیة االُمستخدميین عند تقديیمهھا مصاددرر أأوو خدماتت أأوو تكنولوجيیا تُعرضض خصوصيیة  •
االُمستخدمم للخطر٬، على االحرصص من تبعاتت ذذلك ووتوجهھهھم لكيیفيیة حمايیة بيیاناتهھم وواالحفاظظ على خصوصيیتهھم.   

االقيیامم بقرااررااتت قائمة على معلوماتت ووااتخاذذ ااالجرااءااتت  يیجب أأنن تدعم خدماتت االمكتباتت وواالمعلوماتت قدررةة ُمستخدميیهھا على •
االقانونيیة وومعرفة مخاططر وومزاايیا ااتصاالتهھم ووااستخداامم خدماتت ااإلنترنت.  

يیجب ااشتمالل حمايیة االبيیاناتت وواالحفاظظ على االخصوصيیة في براامج تدرريیب االُمستخدميین وومحو ااألميیة االمعلوماتيیة ووااإلعالميیة٬،  •
حمايیة خصوصيیتهھم. ووهھھھو ما يیتضمن االتدرريیب على أأددووااتت  

يیجب أأنن تشمل مناهھھھج أأخصائيیي االمكتباتت وواالمعلوماتت مباددئئ ووُمماررساتت حمايیة االبيیاناتت وواالحفاظظ على االخصوصيیة في بيیئة  •
من االشبكاتت.  
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