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 مرشوع قرار 

 حامية البياانت الإنسانية 

ن    جملس املندوبني، اإ

ذ يعرب عن صدمته و  للبياانت الشخصية املودعة دلى اللجنة ادلولية للصليب مؤخرًا    اذلي وقع   خرتاقالامن    ابلغ قلقهعن  اإ

 الوطنية(، ال محر )اللجنة ادلولية( وامجلعيات الوطنية للصليب ال محر والهالل ال محر )امجلعيات 

ة )اكلبياانت    واإذ يساوره قلق  نسانية غري متحزي  من أ ن يؤدي الاطالع غري املرص ح به عىل البياانت اليت تعاجلها منظامت اإ

ىل تقويض معلها، وأ ن جيلب أ خطارًا أ و احملفوظة يف ال رش يف اجملمعة أ و اخملزنة أ و املنقوةل (، أ و اس تخراج هذه البياانت، اإ

 وحالت الطوارئ ال خرى، وسالمهتم،  الطبيعية خاص املترضرين من الزناعات املسلحة والكوارثمجة عىل كرامة ال ش

د يُشد  الإجامع    واإذ  مع  وتتعارض  وروحه  الإنساين  ادلويل  القانون  رساةل  مع  تتناىف  وأ هنا  مقبوةل  غري  ال فعال  هذه  أ ن  عىل 

ة،  ادلويل القامئ منذ زمن طويل عىل أ مهية ال نشطة الإنسانية غري  املتحزي 

كيد ة عىل معاجلة البياانت، مبا فهيا البياانت الشخصية، ل غراض   عىل  واإذ يعيد التأ  أ ن قدرة املنظامت الإنسانية غري املتحزي 

نسانية )البياانت الإنسانية( وفامي يت صل بأ ي نشاط أ خر رضوري لتنفيذ هماهما، لها أ مهية حامسة وتُشلك جزءًا ل يتجزأ  من   اإ

نية، مثل توفري الرعاية الصحية والإغاثة الإنسانية، وحامية احملتجزين واملدنيني،  مقدرة هذه املنظامت عىل تنفيذ ال نشطة الإنسا

 مبا يف ذكل اجملموعات ال كرث ضعفًا اكملهاجرين وال طفال، والبحث عن ال شخاص املفقودين ومل مشل العائالت،  

يُقر    املتحزي  بواإذ  غري  الإنسانية  املنظامت  يأ متنوا  أ ن  الناس  يس تطيع  أ ن  أ مهية  هذه أ ن  تكون  وأ ن  الشخصية  بياانهتم  عىل  ة 

فائقة،   أ مهية  محمية،  رو البياانت  وكرامهتم   يُذك  الناس  خصوصية  بصون  وثيقًا  ارتباطًا  ترتبط  الشخصية  البياانت  حامية  بأ ن 

ساءة اس تخدام البياانت الشخصية انونية  الزتامات احرتام اخلصوصية اليت تنص علهيا اُلطر الققد ينهتك  وسالمهتم، وبأ ن اإ

ىل انهتأاكت خطرية حلقوق الناس ال ساس ي قلميية وادلولية، وقد يؤدي اإ  ، ةالوطنية والإ

الضوء يُسل ط  الطبيعية    واإذ  والكوارث  املسلحة  ابلزناعات  املعنية  ال خرى  الفاعةل  واجلهات  ادلول  تضعها  اليت  الثقة  عىل 

وحالت الطوارئ ال خرى يف املنظامت الإنسانية ومعلها، وعىل أ ن هذه الثقة رشط مس بق وعامل أ سايس رضوري ليك 

 تمتكن هذه املنظامت من الهنوض مبهاهما وتنفيذ أ نشطهتا،

رواإذ يُذ بأ ن مكوانت احلركة تعاجل ويُقر   ابلزتام احلركة ادلولية للصليب ال محر والهالل ال محر )احلركة( مببادهئا ال ساس ية،    ك 

لهيا، ل س امي مبوجب القانون ادلويل الإنساين، والنظام ال سايس للحركة والقرارات   البياانت كجزء من املهام وال دوار املولكة اإ

ومبادهئا،  دلويل للصليب ال محر والهالل ال محر )املؤمتر ادلويل(، أ خذة يف احلس بان ُأطر حامية البياانتاملعمتدة يف املؤمتر ا 

قبيل   الإنساينمن  العمل  يف  البياانت  حامية  فقط  )  دليل  ابلإجنلزيية   Handbook on Data Protection inمتاح 

Humanitarian Action)  عادة الروابط العائليةحبامية الب  مدونة قواعد السلوك اخلاصةو ، وأ طر امحلاية ياانت يف جمال اإ

 ، املعايري املهنية ل نشطة امحلايةمثل 

ي "   4ابلقرار  رح ب  واإذ  البياانت املعنون  حبامية  يتعلق  ما  ذكل  يف  مبا  اخلصوصية  احرتام  ظل  يف  العائلية  الروابط  عادة  اإ
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عىل أ ن املسائل اليت تناولها القرار تت سم ابل مهية أ يضًا   دويشد  " اذلي اعمتده املؤمتر ادلويل الثالث والثالثون،  الشخصية

 فامي خيص حامية البياانت الإنسانية، 

ي ر  واإذ  خب  الإعرابكر  عاوجه  من    ن ص  املتحزي  عىل  ط  و ضغتاُمَرس    أ ناحامتل  القلق  غري  الإنسانية  لاملنظامت  م  تقد   يك  ة 

ىل االبياانت الإنسانية   رويلسلطات اليت ترغب يف اس تخدام هذه البياانت ل غراض أ خرى،  اإ بأ ن اللجنة ادلولية والاحتاد    ذك 

ابمتيازات وحصاانت،    ظونحي  هيام ممثلو موظفهيام  كذكل  ( و الاحتاد ادلويلادلويل مجلعيات الصليب ال محر والهالل ال محر ) 

عدم حلياد و اب  اخلاصةال ساس ية للحركة  مع امتثاهلم التام للمبادئ    مبهاهمم  الاضطالعيمتكنوا من    ليك،  حيث ينطبق ذكل

 والاس تقالل، التحزي  

معاجلة البياانت الإنسانية،   بأ نقر   ي -1 ة وأ نشطهتا، مبا يف ذكل  ل الرمقي لهيلك املنظامت الإنسانية غري املتحزي  التحو 

يُلقي مبسؤولية كبرية عىل عاتق هذه املنظامت حتملها عىل اعامتد تدابري خاصة ابل من الس يرباين وممارسات محلاية 

فراد اذلين تُعاجل بياانهتم، واحلد  من خماطر اخرتاق البياانت، بغية احرتام حقوق وكرامة ال    –البياانت، وتنفيذها  

حبيث يكون ال شخاص اذلين تُعاجل بياانهتم واملنظمة وموظفوها ومتطوعوها محميني من أ ي رضر قد تلحقه هبم  

عداد تدابري للطوارئ والاس تجابة يف حال حدوث أ ي اخرتاق وتنفيذها؛  –هذه الاخرتاقات   واإ

تمتش  بأ    أ يضاً   يُقر   -2 ل غراض  بذكل  تقوم  أ ن  علهيا  نسانية،  اإ بياانت  تُعاجل  حني  ة  املتحزي  غري  الإنسانية  املنظامت   ن 

املرتبطة  الصةل  ذات  وال طر  املبادئ  و/أ و  وادلولية  قلميية  والإ الوطنية  للقوانني  ومتتثل  الإنسانية  هممهتا  مع  حرصًا 

تنطبقحبامية   اليت  ادلولية  البياانت  اللجنة  ىل  اإ ابلنس بة  هبا  يُقصد  واليت  البياانت ،  محلاية  ادلولية  اللجنة  قواعد 

 ؛ الإنسانية

ىل تأ لك    يعرب عن قلقه -3 من أ ن تؤدي العمليات الس يربانية الضارة، مبا فهيا تكل اليت تسفر عن اخرتاق البياانت، اإ

ىل أ ن لهذه ة؛ ونظرًا اإ الثقة أ مهية أ ساس ية يف متكني هذه املنظامت من العمل،   الثقة ابملنظامت الإنسانية غري املتحزي 

ىل الناس احملتاجني للمساعد ، وسالمة موظفهيا ةفقد هُتدد هذه العمليات الس يربانية ابلتايل قدرهتا عىل الوصول اإ

والكوارث  املسلحة  الزناعات  من  للمترضرين  الإنساين  الوضع  صعوبة  من  املطاف  هناية  يف  وتزيد  ومتطوعهيا، 

 بيعية وحالت الطوارئ ال خرى؛ الط 

أ يضاً  -4 قلقه  عن  املعلومات    يعرب  ومن  ة  املتحزي  غري  الإنسانية  املنظامت  معل  ل  تُعط  اليت  الس يربانية  العمليات  من 

 املضل ةل وغريها من معليات الترصف ابملعلومات اليت تزعزع الثقة بأ نشطهتا وتُعرض موظفهيا ومتطوعهيا للخطر؛ 

كيد -5 التأ  ال    يُعيد  أ طراف عىل  مجيع  تسمح  بأ ن  الإنساين  ادلويل  القانون  عليه  ينص  اذلي  لاللزتام  ال ساس ية  مهية 

ة خالل الزناعات املسلحة، وتُسهلها، مبا يف ذكل ال نشطة اليت  الزناعات املسلحة ابل نشطة الإنسانية غري املتحزي 

ا يف ذكل حاميهتم من أ ي رضر تسببه الوسائل  تُنف ذ بوسائل رمقية، وأ ن حترتم وحتمي ال نشطة الإنسانية وعاملهيا، مب

 الرمقية؛ 

د -6 ة وحاميهتا عىل ش بكة الإنرتنت وخارهجا، خالل   يُشد  عىل وجوب احرتام أ نشطة املنظامت الإنسانية غري املتحزي 

رو الزناعات املسلحة والكوارث الطبيعية وحالت الطوارئ ال خرى،   التعاون وادلمع   املبنية عىل  عالقةة ابلخاص  يذك 

احلركة،   ومكوانت  جنيف  اتفاقيات  يف  ال طراف  ادلول  دهابني  حتد  للحركة،   2املادة    كام  ال سايس  النظام  من 

 ؛ال ساس ية بادئابمل د مجيع مكوانت احلركة والزتام ادلول ال طراف ابحرتام تقي  
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رضورية    يدعو  -7 الشخصية  البياانت  معاجلة  بأ ن  الاعرتاف  ىل  اإ ىل  ابلنس بة  ادلول  احلركة  اإ أ جل  مكوانت  من 

، ومبوجب النظام ال سايس للحركة،  حيث ينطبق، ول س امي مبوجب القانون ادلويل الإنساين،  الاضطالع مبهاهما

املعاجلة   هذه  العامة  وأ ن  للمصلحة  الهامة  ال سس  ز  الزناعات تعز  من  املترضرين  لل شخاص  احليوية  واملصاحل 

ىل هذه ال سس واملصاحلرضورية يه و ،لطوارئ ال خرىاملسلحة والكوارث الطبيعية وحالت ا  ؛ ابلنس بة اإ

طار همام لك مهنا وقدراهتا واحتياجاهتا وس ياقاهتا امليدانية،    يُلزم -8 مكوانت احلركة ابختاذ خطوات مناس بة، مضن اإ

دارة البي اانت عىل  لتعزيز قدرهتا عىل تأ مني مس توايت مناس بة من أ من البياانت، وتطبيق املامرسات الفضىل يف اإ

مراعاة  مع  الشخصية،  البياانت  معاجلة  يف  صةل  ذات  جي دة  وممارسات  معايري  وتطبيق  الإنسانية،  البياانت  مجيع 

الإنساينمقتضيات   العمل  يف  البياانت  حامية  فقط    دليل  ابلإجنلزيية   Handbook on Data)متاح 

Protection in Humanitarian Action  ،)  للقوانني اليت والامتثال  الشخصية  البياانت  حامية  وُأطر 

 تنطبق؛

ىل    يدعو -9 أ من البياانت،   هيادة بشأ ن حامية البياانت الشخصية، مبا فاملامرسات اجلي    أ ن تتشاركمكوانت احلركة اإ

جمال يف  بعضًا  بعضها  و   لتدمع  القدرات،  عىل   تضمنبناء  واملتطوعني  املوظفني  و   تدريب  البياانت  توعيهتم  حامية 

ماكنية  نظروت  هتا،أ مهيب  ؛ عىل مس توى احلركة امية البياانتتتعلق حب مدونة سلوك وضع يف اإ

نشاء فريق معل غري رمسي،   يدعو أ يضاً  -10 ىل اإ ه  مكوانت احلركة اإ حلركة  ال  مع  من أ جل تيسرياللجنة ادلولية،  تشّك 

 أ خرى؛  من بني مسائلمن هذا القرار،  9يف الفقرة  املبي نة املسائلامجلاعي بشأ ن 

ة ودول وخرباء أ خرين  رشاكة مع  ابل   –مكوانت احلركة  ع  يشج   -11 نسانية غري متحزي  جراء حبث يف    –منظامت اإ عىل اإ

 ال دوات والبىن   هذه   وتطوير  ، تعاجلهاالبياانت الإنسانية اليت    وأ من   التحتية الالزمة لضامن حامية  ال دوات والبىن

ىل دمع هذه اجلهود؛  ويدعو، اقتناهئاو التحتية   ادلول واجلهات الفاعةل ال خرى اإ

يف    يشجع  -12 البحث  مواصةل  عىل  ادلولية  رمقيةاللجنة  شارة  لإعداد  التقنية  عالمة    –  اجلدوى  أ و  شارة  أ ي أ ي  أ و 

ة وس يةل رمقية أ خرى للتعرف عىل البياانت أ و البنية التحتية الرمقية للمنظامت والكياانت اليت حيق لها عرض   ُممزي 

ىل امحلاية القانونية لهذه البياانت،   شارة اإ حيث  الشارات املُمزية املعرتف هبا مبوجب القانون ادلويل الإنساين ولالإ

، والعمل بشلك وثيق مع  خرىال  رمقية  ال  عريفالت   وس يةلأ و العالمة أ و    وعىل تقيمي فوائد هذه الشارة  –تنطبق  

 الاحتاد ادلويل وامجلعيات الوطنية، والتشاور مع ادلول واخلرباء يف هذا الشأ ن؛

ة وحاميهتا عىل ش بكة الإنرتنت كام   يدعو -13 ىل احرتام املنظامت الإنسانية غري املتحزي  ادلول واجلهات الفاعةل ال خرى اإ

اتحهتا من خالل اختاذ التدابري املناس بة   خارهجا، اكفةل أ ن القانون الوطين حيمي رسية البياانت الإنسانية وسالمهتا واإ

ة من العمليات الس يربانية واملعلوماتية الضارة، وأ ن اجلهات   اخلاضعة لنفوذها محلاية املنظامت الإنسانية غري املتحزي 

ة والبياانت اليت تعاجلها؛   حترتم املنظامت الإنسانية غري املتحزي 

ىل اختاذ لك التدابري املمكنة محلاية ال شخاص اذلين اخرُتقت بياانهتم؛ يدعو   -14  ادلول اإ

من النظام ال سايس    2معاًل ابملادة    ،أ ن املؤمتر ادلويل الثالث والثالثني حث ادلول واحلركة عىل التعاون  عىل  د شد  ي  -15

أ جل  للحركة من  طلب  ضامن  ،  الإنسانيةعدم  اس تخداهما  البياانت  لعمل    أ و  الإنساين  الطابع  مع  تتناىف  ل غراض 
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هاأ و اس تقالل اخلدمات الإنسانية و   ثقة املس تفيدين من خدماهتا  أ ن تقوضأ و بطريقة من شأ هنا    احلركة   عدم حتزي 

 ها؛ وحياد

ىل    اكفة  مكوانت احلركة  يدعو -16 قامة  اإ حامية البياانت  عزيز  ت  رته، من أ جلوقد  مكون  لك  ملهمة  اً وفق  ل،و ادلحوار مع  اإ

 الإنسانية؛ 

الإنسانية    يدعو -17 ةاملنظامت  املتحزي  اال خرى    غري  ىل  مع  اإ أ جل  احلركة  مكوانت  لعمل  الوطنية  من  ال طر  تعزيز 

قلميية وادلولية  ختدهمم؛البياانت الإنسانية وال شخاص اذلين  الرضر اليت حتمي من  ،القانون وامحلايةيف جمايل  والإ

لعام  اللجنة  يدعو   -18 املندوبني  جملس  ىل  اإ تقرير  رفع  ىل  اإ ادلويل  والاحتاد  اختذهتا    2023ادلولية  اليت  التدابري  عن 

 مكوانت احلركة بشأ ن حامية البياانت الشخصية، مبا فهيا أ من البياانت؛ 

 تناول مسأ ةل حامية البياانت الإنسانية يف املؤمتر ادلويل الرابع والثالثني. يعزتم -19


