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مرشوع القرار األول
حامية البياانت اإلنسانية
إن جملس املندوبني،
إذ يعرب عن صدمته وعن ابلغ قلقه من الاخرتاق اذلي وقع مؤخراً للبياانت الشخصية املودعة دلى اللجنة ادلولية للصليب
األمحر (اللجنة ادلولية) وامجلعيات الوطنية للصليب األمحر والهالل األمحر،
املرصح به عىل البياانت اليت تعاجلها منظامت إنسانية غري ّ
متحزية (اكلبياانت
وإذ يساوره قلق من أن يؤدي الاطالع غري ّ
اجملمعة أو اخملزنة أو املنقوةل) ،أو اس تخراج هذه البياانت ،إىل تقويض معلها ،وأن جيلب أخطاراً مجة عىل كرامة األشخاص
املترضرين من الزناعات املسلحة والكوارث وحاالت الطوارئ األخرى ،وسالمهتم،
وإذ ي ُشدّد عىل أن هذه األفعال غري مقبوةل وأهنا تتناىف مع رساةل القانون ادلول اإلنساين وروحه وتتعارض مع اإلجامع
ادلول القامئ منذ زمن طويل عىل أمهية العمل اإلنساين غري ّ
املتحزي،
وإذ يعيد التأكيد عىل أن قدرة املنظامت اإلنسانية غري ّ
املتحزية عىل معاجلة البياانت الشخصية والبياانت غري الشخصية
احلساسة (البياانت اإلنسانية) لها أمهية حامسة وتُشلك جزءاً ال يتجزأ من قدرة هذه املنظامت عىل تنفيذ األنشطة اإلنسانية،
مثل توفري الرعاية الصحية واإلغاثة اإلنسانية ،وحامية احملتجزين واملدنيني ،مبا يف ذكل اجملموعات األكرث ضعفاً اكملهاجرين
واألطفال ،والبحث عن األشخاص املفقودين ومل مشل العائالت،
وإذ ي ُ ّقر بأن أمهية أن يكون الناس قادرين عىل أن يأمتنوا املنظامت اإلنسانية عىل بياانهتم الشخصية وأن تكون هذه البياانت
محمية ،أمهية فائقة ،وإذ يُذ ّكر بأن حامية البياانت الشخصية ترتبط ارتباطاً وثيقاً بصون خصوصية الناس وكرامهتم وسالمهتم،
وإذ ي ُس ّلط الضوء عىل الثقة اليت تضعها ادلول واجلهات الفاعةل األخرى املعنية ابلزناعات املسلحة والكوارث الطبيعية
وحاالت الطوارئ األخرى يف املنظامت اإلنسانية ومعلها ،وعىل أن هذه الثقة رشط مس بق وعامل أسايس رضوري ليك
تمتكن هذه املنظامت من الهنوض مبهاهما وتنفيذ أنشطهتا،
وإذ يُذ ّكر ابلزتام احلركة ادلولية للصليب األمحر والهالل األمحر (احلركة) مببادهئا األساس ية ،وي ُ ّقر بأن مكوانت احلركة تعاجل
البياانت كجزء من املهام واألدوار املولكة إلهيا مبوجب القانون ادلول اإلنساين ،والنظام األسايس للحركة والقرارات املعمتدة
يف املؤمتر ادلول للصليب األمحر والهالل األمحر ،آخذة يف احلس بان ُأطر حامية البياانت ومبادهئا ،من قبيل دليل حامية
البياانت يف العمل اإلنساين (متاح ابإلجنلزيية فقط  )Handbook on Data Protection in Humanitarian Actionومدونة
قواعد السلوك اخلاصة حبامية البياانت يف جمال إعادة الروابط العائلية ،وأطر امحلاية مثل املعايري املهنية ألنشطة امحلاية،
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وإذ يذ ّكر أيضاً ابلقرار  4املعنون " إعادة الروابط العائلية يف ظل احرتام اخلصوصية مبا يف ذكل ما يتعلق حبامية البياانت
الشخصية" اذلي اعمتده املؤمتر ادلول الثالث والثالثون للصليب األمحر والهالل األمحر:
التحول الرمقي ألنشطة املنظامت اإلنسانية ،مبا يف ذكل معاجلة البياانت اإلنسانية ،يُلقي مبسؤولية
 .1ي ُشدّد عىل أن ّ
كبرية عىل عاتق هذه املنظامت حتملها عىل اعامتد تدابري خاصة ابألمن الس يرباين وممارسات محلاية البياانت بغية احل ّد
من خماطر اخرتاق البياانت ،حبيث يكون األشخاص اذلين ت ُعاجل بياانهتم واملنظمة وموظفوها ومتطوعوها محميني
من أي رضر قد تلحقه هبم هذه الاخرتاقات ،وإعداد تدابري للطوارئ والاس تجابة يف حال حدوث أي اخرتاق؛
 .2ي ُ ّقر بأن عىل املنظامت اإلنسانية حني ت ُعاجل بياانت إنسانية ،أن تقوم بذكل ألغراض ت ّ
متش حرصاً مع هممهتا
اإلنسانية ومتتثل للقوانني و ُاألطر واملبادئ ذات الصةل املرتبطة حبامية البياانت اليت تنطبق؛
 .3ي ُ ّقر أيض ًا بأنه من الرضوري أن حترتم ادلول واجلهات الفاعةل األخرى الغرض اإلنساين وراء معاجلة هذه البياانت؛
 .4ي ُ ّقر كذكل بأن إساءة اس تخدام البياانت الشخصية اليت تعاجلها املنظامت اإلنسانية قد يؤدي إىل انهتاك الزتامات
احرتام اخلصوصية اليت تنص علهيا ُاألطر القانونية الوطنية واإلقلميية وادلولية ،وإىل انهتااكت خطرية حلقوق الناس
األساس ية؛
 .5يعرب عن قلقه من أن تؤدي العمليات الس يربانية الضارة ،مبا فهيا اخرتاق البياانت ،إىل تقليص الثقة ابملنظامت
اإلنسانية غري ّ
املتحزية؛ ونظراً إىل أن لهذه الثقة أمهية أساس ية يف متكني هذه املنظامت من العمل ،فقد ُهتدد
اخرتاقات البياانت ابلتال قدرهتا عىل الوصول إىل الناس احملتاجني للمساعدة ،وسالمة موظفهيا ومعلياهتا ،وتزيد
يف هناية املطاف من صعوبة الوضع اإلنساين للمترضرين من الزناعات املسلحة والكوارث الطبيعية وحاالت
الطوارئ األخرى؛
 .6يعرب عن قلقه أيض ًا من العمليات الس يربانية اليت ت ُّعطل معل املنظامت اإلنسانية غري ّ
املتحزية ومن املعلومات
املض ِلةل اليت تزعزع الثقة بأنشطهتا وت ُعرض موظفهيا للخطر؛
 .7يُعيد التأكيد عىل األمهية األساس ية لاللزتام اذلي ينص عليه القانون ادلول اإلنساين بأن تسمح مجيع ادلول
ابألنشطة اإلنسانية غري ّ
املتحزية خالل الزناعات املسلحة ،وتُسهلها ،وأن حترتم وحتمي األنشطة اإلنسانية وعاملهيا؛
 .8ي ُشدّد عىل وجوب احرتام أنشطة املنظامت اإلنسانية غري ّ
املتحزية وحاميهتا عىل ش بكة اإلنرتنت وخارهجا ،خالل
الزناعات املسلحة والكوارث الطبيعية وحاالت الطوارئ األخرى؛
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 .9ي ُشجع اللجنة ادلولية ومكوانت احلركة واملنظامت اإلنسانية األخرى وادلول واخلرباء عىل البحث يف تدابري محلاية
جمال إنساين حمايد ومس تقل وغري ّ
متحزي يف الفضاء الرمقي ،وتطوير هذه التدابري؛
 .10ي ُشجع اللجنة ادلولية أيض ًا عىل مواصةل البحث يف اجلدوى التقنية إلعداد شارة رمقية ،أي شارة أو عالمة ُم زمزية
لتحديد البياانت والبنية التحتية الرمقية التابعة للمنظامت والكياانت اخملوةل اس تخدام الشارات امل ُ زمزية املعرتف هبا
يف القانون ادلول اإلنساين ،واإلشارة إىل امحلاية القانونية اليت تمتتع هبا ،حيث ينطبق ذكل ،وعىل تقيمي فوائد هذه
العالمة أو الشارة ،والتنس يق مع الاحتاد ادلول مجلعيات الصليب األمحر والهالل األمحر (الاحتاد ادلول)
وامجلعيات الوطنية ،والتشاور مع ادلول واخلرباء يف هذا الشأن؛
 .11يُلزم مكوانت احلركة ويدعو املنظامت اإلنسانية األخرى إىل اختاذ خطوات مناس بة ،مضن إطار قدرات لك مهنا
واحتياجاهتا امليدانية ،لتعزيز قدرهتا عىل تأمني مس توايت مناس بة وقوية من أمن البياانت أثناء معاجلة البياانت،
وتطبيق املامرسات الفضىل يف إدارة البياانت عىل مجيع البياانت اإلنسانية ،والامتثال للقوانني و ُأطر حامية البياانت
الشخصية اليت تنطبق ،وتطبيق معايري وممارسات جيدة ذات صةل يف معاجلة البياانت الشخصية ،مع مراعاة
مقتضيات دليل حامية البياانت يف العمل اإلنساين (متاح ابإلجنلزيية فقط Handbook on Data Protection in
)Humanitarian Action؛
 .12يدعو اللجنة ادلولية والاحتاد ادلول إىل رفع تقرير إىل جملس املندوبني لعام  2023عن أمن البياانت وتدابري
حامية البياانت الشخصية اليت اختذهتا مكوانت احلركة؛
 .13يدعو ادلول واجلهات الفاعةل األخرى إىل احرتام املنظامت اإلنسانية غري ّ
املتحزية وحاميهتا عىل ش بكة اإلنرتنت كام
خارهجا ،مبا يف ذكل عرب حاميهتا من العمليات الس يربانية الضارة ،أ ًاي اكن نوعها ،ويدعو ادلول أيض ًا إىل أن تكفل
أن اجلهات اخلاضعة لنفوذها حترتم املنظامت اإلنسانية وبياانهتا ،وتتخذ لك التدابري املمكنة محلاية األشخاص اذلين
ُ
اخرتقت بياانهتم؛
 .14يدعو أيض ًا ادلول واجلهات الفاعةل األخرى ،ال س امي مجموعات اخلرباء والباحثون والقطاع اخلاص ،إىل العمل مع
املنظامت اإلنسانية ودمعها يف تطوير أو رشاء األدوات والبىن التحتية الالزمة لضامن أمن بياانهتا اإلنسانية وحاميهتا؛
 .15يعزتم تناول مسأةل أمن البياانت اإلنسانية وحاميهتا يف املؤمتر ادلول الرابع والثالثني للصليب األمحر والهالل األمحر.
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