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مرشوع قرار

حامية البياانت الإنسانية
اإن جملس املندوبني،
اإذ يعرب عن صدمته وعن ابلغ قلقه من الاخرتاق اذلي وقع مؤخر ًا للبياانت الشخصية املودعة دلى اللجنة ادلولية للصليب
المحر (اللجنة ادلولية) وامجلعيات الوطنية للصليب المحر والهالل المحر (امجلعيات الوطنية)،
و إاذ يساوره قلق من أن يؤدي الاطالع غري املرصح به عىل البياانت اليت تعاجلها منظامت اإنسانية غري متحزية (اكلبياانت
اجملمعة أو اخملزنة أو املنقوةل أو احملفوظة يف الرش يف) ،أو اس تخراج هذه البياانت ،اإىل تقويض معلها ،وأن جيلب أخطار ًا
مجة عىل كرامة الشخاص املترضرين من الزناعات املسلحة والكوارث الطبيعية وحالت الطوارئ الخرى ،وسالمهتم،
و إاذ ي ُشدد عىل أن هذه الفعال غري مقبوةل وأهنا تتناىف مع رساةل القانون ادلويل الإنساين وروحه وتتعارض مع الإجامع
ادلويل القامئ منذ زمن طويل عىل أمهية النشطة الإنسانية غري املتحزية،
و إاذ يعيد التأكيد عىل أن قدرة املنظامت الإنسانية غري املتحزية عىل معاجلة البياانت ،مبا فهيا البياانت الشخصية ،لغراض
اإنسانية (البياانت الإنسانية) وفامي يتصل بأي نشاط أخر رضوري لتنفيذ هماهما ،لها أمهية حامسة وتُشلك جزء ًا ل يتجزأ من
مقدرة هذه املنظامت عىل تنفيذ النشطة الإنسانية ،مثل توفري الرعاية الصحية والإغاثة الإنسانية ،وحامية احملتجزين واملدنيني،
مبا يف ذكل اجملموعات الكرث ضعف ًا اكملهاجرين والطفال ،والبحث عن الشخاص املفقودين ومل مشل العائالت،
و إاذ يُقر بأن أمهية أن يس تطيع الناس أن يأمتنوا املنظامت الإنسانية غري املتحزية عىل بياانهتم الشخصية وأن تكون هذه
البياانت محمية ،أمهية فائقة ،ويُذكر بأن حامية البياانت الشخصية ترتبط ارتباط ًا وثيق ًا بصون خصوصية الناس وكرامهتم
وسالمهتم ،وبأن اإساءة اس تخدام البياانت الشخصية قد ينهتك الزتامات احرتام اخلصوصية اليت تنص علهيا ا ُلطر القانونية
الوطنية وا إلقلميية وادلولية ،وقد يؤدي اإىل انهتأاكت خطرية حلقوق الناس الساس ية،
و إاذ ي ُسلط الضوء عىل الثقة اليت تضعها ادلول واجلهات الفاعةل الخرى املعنية ابلزناعات املسلحة والكوارث الطبيعية
وحالت الطوارئ الخرى يف املنظامت الإنسانية ومعلها ،وعىل أن هذه الثقة رشط مس بق وعامل أسايس رضوري ليك
تمتكن هذه املنظامت من الهنوض مبهاهما وتنفيذ أنشطهتا،
و إاذ يُذكر ابلزتام احلركة ادلولية للصليب المحر والهالل المحر (احلركة) مببادهئا الساس ية ،ويُقر بأن مكوانت احلركة تعاجل
البياانت كجزء من املهام والدوار املولكة اإلهيا ،ل س امي مبوجب القانون ادلويل الإنساين ،والنظام السايس للحركة والقرارات
املعمتدة يف املؤمتر ادلويل للصليب المحر والهالل المحر (املؤمتر ادلويل) ،أخذة يف احلس بان ُأطر حامية البياانت ومبادهئا،
من قبيل دليل حامية البياانت يف العمل الإنساين (متاح ابلإجنلزيية فقط Handbook on Data Protection in
 )Humanitarian Actionومدونة قواعد السلوك اخلاصة حبامية البياانت يف جمال اإعادة الروابط العائلية ،وأطر امحلاية
مثل املعايري املهنية لنشطة امحلاية،
و إاذ يرحب ابلقرار  4املعنون "اإعادة الروابط العائلية يف ظل احرتام اخلصوصية مبا يف ذكل ما يتعلق حبامية البياانت
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الشخصية" اذلي اعمتده املؤمتر ادلويل الثالث والثالثون ،ويشدد عىل أن املسائل اليت تناولها القرار تتسم ابلمهية أيض ًا
فامي خيص حامية البياانت الإنسانية،
و إاذ يكرر الإعراب بوجه خاص عن القلق من احامتل أن ت َُامرس ضغوط عىل املنظامت الإنسانية غري املتحزية ليك تقدم
البياانت الإنسانية اإىل السلطات اليت ترغب يف اس تخدام هذه البياانت لغراض أخرى ،ويذكر بأن اللجنة ادلولية والاحتاد
ادلويل مجلعيات الصليب المحر والهالل المحر (الاحتاد ادلويل) وكذكل موظفهيام وممثلهيام حيظون ابمتيازات وحصاانت،
حيث ينطبق ذكل ،ليك يمتكنوا من الاضطالع مبهاهمم مع امتثاهلم التام للمبادئ الساس ية للحركة اخلاصة ابحلياد وعدم
التحزي والاس تقالل،
 -1يقر بأن التحول الرمقي لهيلك املنظامت الإنسانية غري املتحزية وأنشطهتا ،مبا يف ذكل معاجلة البياانت الإنسانية،
يُلقي مبسؤولية كبرية عىل عاتق هذه املنظامت حتملها عىل اعامتد تدابري خاصة ابلمن الس يرباين وممارسات محلاية
البياانت ،وتنفيذها – بغية احرتام حقوق وكرامة الفراد اذلين تُعاجل بياانهتم ،واحلد من خماطر اخرتاق البياانت،
حبيث يكون الشخاص اذلين تُعاجل بياانهتم واملنظمة وموظفوها ومتطوعوها محميني من أي رضر قد تلحقه هبم
هذه الاخرتاقات – وإاعداد تدابري للطوارئ والاس تجابة يف حال حدوث أي اخرتاق وتنفيذها؛
 -2يُقر أيض ًا بأن املنظامت الإنسانية غري املتحزية حني تُعاجل بياانت اإنسانية ،علهيا أن تقوم بذكل لغراض تمتش
حرص ًا مع هممهتا الإنسانية ومتتثل للقوانني الوطنية وا إلقلميية وادلولية و/أو املبادئ والطر ذات الصةل املرتبطة
حبامية البياانت اليت تنطبق ،واليت يُقصد هبا ابلنس بة اإىل اللجنة ادلولية قواعد اللجنة ادلولية محلاية البياانت
الإنسانية؛
 -3يعرب عن قلقه من أن تؤدي العمليات الس يربانية الضارة ،مبا فهيا تكل اليت تسفر عن اخرتاق البياانت ،اإىل تألك
الثقة ابملنظامت الإنسانية غري املتحزية؛ ونظر ًا اإىل أن لهذه الثقة أمهية أساس ية يف متكني هذه املنظامت من العمل،
فقد هتُ دد هذه العمليات الس يربانية ابلتايل قدرهتا عىل الوصول اإىل الناس احملتاجني للمساعدة ،وسالمة موظفهيا
ومتطوعهيا ،وتزيد يف هناية املطاف من صعوبة الوضع الإنساين للمترضرين من الزناعات املسلحة والكوارث
الطبيعية وحالت الطوارئ الخرى؛
 -4يعرب عن قلقه أيض ًا من العمليات الس يربانية اليت تُعطل معل املنظامت الإنسانية غري املتحزية ومن املعلومات
املضلةل وغريها من معليات الترصف ابملعلومات اليت تزعزع الثقة بأنشطهتا وتُعرض موظفهيا ومتطوعهيا للخطر؛
 -5يُعيد التأكيد عىل المهية الساس ية لاللزتام اذلي ينص عليه القانون ادلويل الإنساين بأن تسمح مجيع أطراف
الزناعات املسلحة ابلنشطة الإنسانية غري املتحزية خالل الزناعات املسلحة ،وتُسهلها ،مبا يف ذكل النشطة اليت
تُنفذ بوسائل رمقية ،وأن حترتم وحتمي النشطة الإنسانية وعاملهيا ،مبا يف ذكل حاميهتم من أي رضر تسببه الوسائل
الرمقية؛
 -6ي ُشدد عىل وجوب احرتام أنشطة املنظامت الإنسانية غري املتحزية وحاميهتا عىل ش بكة الإنرتنت وخارهجا ،خالل
الزناعات املسلحة والكوارث الطبيعية وحالت الطوارئ الخرى ،ويذكر خاصة ابلعالقة املبنية عىل التعاون وادلمع
بني ادلول الطراف يف اتفاقيات جنيف ومكوانت احلركة ،كام حتددها املادة  2من النظام السايس للحركة،
والزتام ادلول الطراف ابحرتام تقيد مجيع مكوانت احلركة ابملبادئ الساس ية؛
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 -7يدعو ادلول اإىل الاعرتاف بأن معاجلة البياانت الشخصية رضورية ابلنس بة اإىل مكوانت احلركة من أجل
الاضطالع مبهاهما ،ول س امي مبوجب القانون ادلويل الإنساين ،حيث ينطبق ،ومبوجب النظام السايس للحركة،
وأن هذه املعاجلة تعزز السس الهامة للمصلحة العامة واملصاحل احليوية للشخاص املترضرين من الزناعات
املسلحة والكوارث الطبيعية وحالت الطوارئ الخرى ،ويه رضورية ابلنس بة اإىل هذه السس واملصاحل؛
 -8يُلزم مكوانت احلركة ابختاذ خطوات مناس بة ،مضن اإطار همام لك مهنا وقدراهتا واحتياجاهتا وس ياقاهتا امليدانية،
لتعزيز قدرهتا عىل تأمني مس توايت مناس بة من أمن البياانت ،وتطبيق املامرسات الفضىل يف اإدارة البياانت عىل
مجيع البياانت الإنسانية ،وتطبيق معايري وممارسات جيدة ذات صةل يف معاجلة البياانت الشخصية ،مع مراعاة
مقتضيات دليل حامية البياانت يف العمل الإنساين (متاح ابلإجنلزيية فقط Handbook on Data
 ،)Protection in Humanitarian Actionوالامتثال للقوانني و ُأطر حامية البياانت الشخصية اليت
تنطبق؛
 -9يدعو مكوانت احلركة اإىل أن تتشارك املامرسات اجليدة بشأن حامية البياانت الشخصية ،مبا فهيا أمن البياانت،
لتدمع بعضها بعض ًا يف جمال بناء القدرات ،وتضمن تدريب املوظفني واملتطوعني عىل حامية البياانت وتوعيهتم
بأمهيهتا ،وتنظر يف اإماكنية وضع مدونة سلوك تتعلق حبامية البياانت عىل مس توى احلركة؛
 -10يدعو أيض ًا مكوانت احلركة اإىل اإنشاء فريق معل غري رمسي ،تشّكه اللجنة ادلولية ،من أجل تيسري معل احلركة
امجلاعي بشأن املسائل املبينة يف الفقرة  9من هذا القرار ،من بني مسائل أخرى؛
 -11يشجع مكوانت احلركة – ابلرشاكة مع منظامت اإنسانية غري متحزية ودول وخرباء أخرين – عىل اإجراء حبث يف
الدوات والبىن التحتية الالزمة لضامن حامية وأمن البياانت الإنسانية اليت تعاجلها ،وتطوير هذه الدوات والبىن
التحتية واقتناهئا ،ويدعو ادلول واجلهات الفاعةل الخرى اإىل دمع هذه اجلهود؛
 -12يشجع اللجنة ادلولية عىل مواصةل البحث يف اجلدوى التقنية لإعداد شارة رمقية – أي شارة أو عالمة أو أي
وس يةل رمقية ُممزية أخرى للتعرف عىل البياانت أو البنية التحتية الرمقية للمنظامت والكياانت اليت حيق لها عرض
الشارات املُمزية املعرتف هبا مبوجب القانون ادلويل الإنساين ول إالشارة اإىل امحلاية القانونية لهذه البياانت ،حيث
تنطبق – وعىل تقيمي فوائد هذه الشارة أو العالمة أو وس يةل التعريف الرمقية الخرى ،والعمل بشلك وثيق مع
الاحتاد ادلويل وامجلعيات الوطنية ،والتشاور مع ادلول واخلرباء يف هذا الشأن؛
 -13يدعو ادلول واجلهات الفاعةل الخرى اإىل احرتام املنظامت الإنسانية غري املتحزية وحاميهتا عىل ش بكة الإنرتنت كام
خارهجا ،اكفةل أن القانون الوطين حيمي رسية البياانت الإنسانية وسالمهتا وإااتحهتا من خالل اختاذ التدابري املناس بة
محلاية املنظامت الإنسانية غري املتحزية من العمليات الس يربانية واملعلوماتية الضارة ،وأن اجلهات اخلاضعة لنفوذها
حترتم املنظامت الإنسانية غري املتحزية والبياانت اليت تعاجلها؛
 -14يدعو ادلول اإىل اختاذ لك التدابري املمكنة محلاية الشخاص اذلين ُ
اخرتقت بياانهتم؛
 -15يشدد عىل أن املؤمتر ادلويل الثالث والثالثني حث ادلول واحلركة عىل التعاون ،مع ًال ابملادة  2من النظام السايس
للحركة ،من أجل ضامن عدم طلب البياانت الإنسانية أو اس تخداهما لغراض تتناىف مع الطابع الإنساين لعمل
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احلركة أو بطريقة من شأهنا أن تقوض ثقة املس تفيدين من خدماهتا أو اس تقالل اخلدمات الإنسانية وعدم حتزيها
وحيادها؛
 -16يدعو مكوانت احلركة اكفة اإىل اإقامة حوار مع ادلول ،وفق ًا ملهمة لك مكون وقدرته ،من أجل تعزيز حامية البياانت
الإنسانية؛
 -17يدعو املنظامت الإنسانية غري املتحزية الخرى اإىل العمل مع مكوانت احلركة من أجل تعزيز الطر الوطنية
وا إلقلميية وادلولية يف جمايل القانون وامحلاية ،اليت حتمي من الرضر البياانت الإنسانية والشخاص اذلين ختدهمم؛
 -18يدعو اللجنة ادلولية والاحتاد ادلويل اإىل رفع تقرير اإىل جملس املندوبني لعام  2023عن التدابري اليت اختذهتا
مكوانت احلركة بشأن حامية البياانت الشخصية ،مبا فهيا أمن البياانت؛
 -19يعزتم تناول مسأةل حامية البياانت الإنسانية يف املؤمتر ادلويل الرابع والثالثني.
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