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 موجز  عرض  

اللجنة ادلولية  بياانت مودعة دلى  تأ وياليت  اخلوادم واليت اس هتدفت 2022عام الس يربانية اليت وقعت يف العملية  أ برزت

 اخلطر   1وطنية( العيات  اجل مجعية وطنية للصليب ال محر والهالل ال محر )  60للصليب ال محر )اللجنة ادلولية( وأ كرث من  

هت و ملنظامت الإنسانية.  عىل االبياانت  معليات اخرتاق  و   الس يربانيةالعمليات    هتشلك  ياذل اللجنة ادلولية وأ عضاء أ خرون    نب ِّ

اإىل أ ن حتمي وامللحة    املاسة  اإىل احلاجة  منذ س نوات عديدة  يف احلركة ادلولية للصليب ال محر والهالل ال محر )احلركة(

ساءة  واخلرقوالبنية التحتية الرمقية من العمليات الس يربانية  ت الإنسانية  دلول واجلهات الفاعةل ال خرى البياانا الاس تخدام.   واإ

ناكرها أ ن هذا اخلطر اذلي وقع مؤخرا  البياانت  اخرتاق رأ ظه ولل سف،   .أ صبح حقيقة ل ميكن اإ

ضالبياانت الإنسانية معل املنظامت الإنسانية وقد    معليات اخرتاقض  تقو  و  ال شخاص املترضرين من الزناعات   كرامة  تُعر 

 برية.، وسالمهتم خملاطر ك املسلحة والكوارث وحالت الطوارئ ال خرى

ذ   ىل  ذ احلركة تدابري تنف  واإ عادة بناء البنية التحتية    اخرتاق  حامية ال شخاص املترضرين من  رامية اإ البياانت وتعمل عىل اإ

 اذلي حيمي   ايتدوبني هذا اإىل تعزيز الإطار القانوين والس ياسقرار جملس املن  هيدف،  ليت تعرضت لالخرتاقا  احلاسوبية

ةالبياانت والبنية التحتية الرمقية للمنظامت الإنسانية   التوصل   صوب  للعمل اجلاعي للحركة  أ ساسا  القرار    ضع يو .  غري املتحزي 

ال راء  راخس  اإىل توافق ض    عىل  –  قول  وفعال    –  يف  الإنسانيةوجوب عدم تعر   أ بدا  ورضورة حامية   الخرتاقل  البياانت 

 . عىل ش بكة الإنرتنت، عىل غرار امحلاية اليت تمتتع هبا خارج هذه الش بكةال نشطة الإنسانية 

 مقدمة  (1

 500000أ كرث من  ختص    اليت  شخصيةال بياانت  ال   تأ وياكتشفت اللجنة ادلولية أ ن اخلوادم اليت    ،2022يف أ وائل عام  

مبثابة   هذا اخلرب جاء  مع أ نو   2.ة للبياانتدمعق    معلية اخرتاق ون خدمات من احلركة، تعرضت لالخرتاق يف  يتلق    خشص،

 يعكس اجتاها  متناميا  يف العمليات الس يربانية اليت تس هتدف املنظامت الإنسانية. ، بل اندر احلدوث ليس أ مرا  نه فاإ صدمة، 

ال شخاص املس تضعفني.   ابلنس بة اإىل املنظامت الإنسانية عواقب وخمية    فاليت تس هتدلعمليات الس يربانية  ا  ترتتب عىلقد  و 

املثالف سبيل  اس هتدفالبياانت    اخرتاق  ، مشلعىل  )  اذلي  الشخصية  البياانت  ومعلومات    مثلاحلركة  واملواقع  ال سامء 

وعائالهتم املفقودين  لل شخاص  املصحوبني  ،التصال(  غري  عهن  بذوهيم  وال طفال  من    ،م واملنفصلني  وغريمه  واحملتجزين 

يتلق   اذلين  الزناعال شخاص  بسبب  نسانية  اإ الهجرة.    وأ    ةاملسلح  اتون خدمات  أ و  الطبيعية  ذا وقعت هذه  الكوارث  واإ

لع علهي أ شخاص أ و  بفراد لالتصال ال   اعات من غري ادلول أ واجلول أ و ادل تس تخدهما بعض فقد ا يف أ ايد أ ثمية،البياانت املط 

 أ و الاجتار ابل طفال غري املصحوبني بذوهيم.  همأ و اس هتداف   معارضني س ياس يني  توقيفحلاق ال ذى هبم، مثل  لإ   علهيمالعثور  

ضافة اإىل ذكل،  و  معليات املنظامت الإنسانية   عرقةل  عىل خطرالبياانت الإنسانية    خترتق  اليت  الس يربانيةالعمليات    قد تنطوياإ

دوقد    ،معل املنظامت الإنسانيةيف    عنرص أ سايس  الثقةو الثقة يف معلها.    وتأ لك وصول اإىل  ال  قدرهتا عىل البياانت    اخرتاق  هُيد 

 

 .نعرفها-اليت-املعلومات-ادلولية-اللجنة-عىل-س يرباين-جهوم /https://www.icrc.org/ar/document، انظر املوقع التايل: للمزيد من املعلومات 1

 املصدر نفسه. 2

https://www.icrc.org/ar/document/%20هجوم-سيبراني-على-اللجنة-الدولية-المعلومات-التي-نعرفها
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لمترضرين  ل الوضع الإنساين    من صعوبة  املطاف  يف هناية  وقد يزيدسالمة موظفهيا ومعلياهتا،  للمساعدة، و   ال شخاص احملتاجني

 حالت الطوارئ ال خرى.و من الزناعات املسلحة والكوارث الطبيعية 

جراءاتيف اختاذ    قدما    احلركة  متض   ويف حني عىل   تعملو   ،البياانت  اخرتاقحامية ال شخاص املترضرين من    رامية اإىل  اإ

عاد اذلي    ايتقرار جملس املندوبني هذا اإىل تعزيز الإطار القانوين والس ياس  هيدف،  اخملرتقة  احلاسوبيةة بناء البنية التحتية  اإ

ةالبياانت والبنية التحتية الرمقية للمنظامت الإنسانية    حيمي   صوب  للعمل اجلاعي للحركة  أ ساسا  القرار    ضعيو .  غري املتحزي 

ض    عىل   -   قول  وفعال    –  يف ال راء  راخس  التوصل اإىل توافق أ بدا  ورضورة    لالخرتاق  البياانت الإنسانيةوجوب عدم تعر 

 عىل غرار امحلاية اليت تمتتع هبا خارج هذه الش بكة.  عىل ش بكة الإنرتنت،ال نشطة الإنسانية  حامية

حامية البياانت والعمليات الإنسانية،    بشأ ن  تقينوال   ايتالقانوين والس ياساحلركة  يف معل    لحقةخطوة    ويشلك القرار أ يضا  

ذ يستند اإىل   ويُشلك  ( ملؤمتر ادلويل الثالث والثالثني للصليب ال محر والهالل ال محر )املؤمتر ادلويلالصادر عن ا  4القرار اإ

 املؤمتر ادلويل الرابع والثالثني. يُقدم خاللقرار حممتل أ خر  حنو نقطة انطالق

 أ ساس ية   معلومات  (2

جلهود املشرتكة اليت تبذلها اللجنة ادلولية والاحتاد ادلويل جلعيات الصليب ال محر والهالل ال محر االقرار نتيجة    يأ يت هذا

رساةل   هذا القرار  هيوج  و .  2022عام    اذلي وقع   بياانتال ق  اخرت وعدد من اجلعيات الوطنية لالس تجابة ل)الاحتاد ادلويل(  

ةقوية اإىل ادلول واجلهات الفاعةل ال خرى واملنظامت الإنسانية   ال خرى بشأ ن أ مهية حامية البياانت الإنسانية.  غري املتحزي 

م  هذا القراراإىل أ ن    نظرا  و  جشعناها عىل  و   اكفة  مكوانت احلركة  دعوان ،  2022عام    اذلي وقع   بياانتال ق  ارت خاس تجابة  ل  يُقدَّ

 للجدول الزمين التايل: ، وفقا  2022أ بريل نيسان/مارس و أ ذار/سلسةل من املشاورات الرسيعة خالل شهري  جراءاإ 

 مكوانت احلركةمجيع مع ال ويل : مشاركة مرشوع القرار 2022مارس أ ذار/منتصف  •

جراء  : 2022مارس أ ذار/هناية  •  الإنرتنت مفتوحة جليع مكوانت احلركة عىل ش بكةمشاورات غري رمسية اإ

م: املوعد 2022أ بريل نيسان/ 8 •  ال ويلعىل مرشوع القرار  ي ةمكوانت احلركة تعليقات خط  ال خري ليك تقد 

مبا يف ذكل مرشوع قرار   الإلكرتوين،ابلربيد  رمسيا   : اإرسال مجيع واثئق جملس املندوبني  2022مايو  أ اير/أ وائل   •

 هنايئ بشأ ن حامية البياانت الإنسانية. 

ا:  م   وملناقشة مرشوع القرار، تُدعى مكوانت احلركة اإىل التصال اإ

 . trodenhauser@icrc.org، مستشار قانوين دلى اللجنة ادلولية، Tilman Rodenhäuserابلس يد  •

 . mpiret@icrc.org، مستشارة قانونية دلى اللجنة ادلولية، Mathilde Piretالس يدة أ و  •

mailto:trodenhauser@icrc.org
mailto:mpiret@icrc.org
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 التحليل  (3

البياانت،   معليات اخرتاق  فهيا ، مبا  الس يربانيةاخلطر اذلي تشلكه العمليات    2022عام  يف   اذلي وقع   البياانتاخرتاق    أ برز

هت و عىل املنظامت الإنسانية، مبا يف ذكل احلركة.    اإىل احلاجة  منذ س نوات عديدة  احلركةومكوانت أ خرى يف  اللجنة ادلولية    نب ِّ

والبنية التحتية الرمقية من العمليات الس يربانية  اانت الإنسانية  دلول واجلهات الفاعةل ال خرى البيااإىل أ ن حتمي  املاسة وامللحة  

ساءة  واخلرق أ صبح حقيقة ل ميكن    أ ن هذا اخلطر  اذلي وقع مؤخرا  البياانت    اخرتاق  رأ ظه ولل سف،  الاس تخدام.    واإ

ناكرها  .اإ

نسانية  هتالبياانت اليت مجع  عىل  -غري املرص ح به    -الاطالع    ويؤدي اإ أ و عاجلهتا بطريقة  هتأ و خزن  ةغري متحزي  ا منظامت  ا 

ال شخاص املترضرين من الزناعات    عىل كرامة  خماطر مج ة  جيلبوقد  ها،  ض معل يقو اج هذه البياانت، اإىل تأ و اس تخر   ،أ خرى

ال خرى الطوارئ  وحالت  والكوارث  وسالمهتماملسلحة  أ ن.  ،  من  الرمغ  النُظم عىل  تعمتد  الرمقية    التكنولوجيات  وعىل 

 . عىل ال شخاص، وخاصة ال كرث ضعفا   تركزي احلركة دامئا   ينصبأ ن  ينبغي، من خاللهاوتعمل  احلاسوبية

البياانت الإنسانية" عىل أ هنا بياانت، تشمل البياانت الشخصية، تعاجلها منظامت  ، نقرتح تعريف "ول غراض هذا القرار

ة )مثال عن طريق مجعها أ و   نسانية غري متحزي  نسانية. وقد تشمل هذه  أ و    ختزيهنااإ نقلها أ و حفظها يف ال رش يف( ل غراض اإ

نسانية، ولكهنا قد حتتوي أ يضا عىل بياانت غري خشصية مُجعت يف   البياانت بياانت خشصية ل شخاص حباجة اإىل خدمات اإ

طار العمليات الإنسانية، مثل ملترضرين والبياانت  زايرة أ ماكن الاحتجاز، والتقارير املتعلقة ابحتياجات الساكن اتقارير   اإ

 اليت يقتضهيا التخطيط للمساعدة الإنسانية.  

نو  هدف طويل    برمتهتعزيز ال من الس يرباين وأ من البياانت وحامية البياانت الشخصية داخل احلركة ويف القطاع الإنساين    اإ

يتوفر عدد من ال دوات ملكوانت احلركة،   ،ولتحقيق هذا الهدفوتقنية.    اتيةتدابري قانونية وس ياساختاذ  ال جل يتطلب  

مثل "برانمج تدريب موظفي حامية البياانت يف جمال العمل الإنساين واعامتدمه" اذلي يديره مكتب حامية البياانت دلى  

ة اس تجاب  من عناص    أ خر"حامية البياانت الإنسانية"، عنرصا    بشأ ن  مرشوع القرار  ثلمي اللجنة ادلولية وجامعة ماسرتخيت. و 

 : تشمل ما ييلاإىل حتقيق أ هداف متعددة ومرتابطة،  أ يضا   سعىي س و احلركة. 

ىل التأ ثري السليب    الس يربانية اليت تس هتدفلفت الانتباه اإىل اخلطر املزتايد للعمليات   • لعمليات  املنظامت الإنسانية واإ

 . البياانت الإنسانية وحاجهتا اإىل امحلاية قميةعىل  تشديدالبياانت، وال  اخرتاق

 املنظامت الإنسانية:  املودعة دلىالبياانت  اخرتاقرساةل مفادها أ ن  وجيهت •

o جس مية، مبا يف ذكل    خملاطر وقد يعرضهم    هتموخصوصي  هتم سالمة ال شخاص املس تضعفني وكرامب   رضي

 .والنفس  البدينال ذى 

o التعطيل ، مما قد يؤدي اإىل  بصورة عامة  الثقة يف هذه املنظامت ويف العمل الإنساين غري املتحزي    يزعزع

 .هجودها لتخفيف املعاانة الإنسانية وتقويضعملياهتا ل  احملمتل

عادة التأ كيد عىل الزتام احلركة بتنفيذ قواعد حامية البياانت وتدابري ال من الس يرباين، وضامن   • اةل  عفممارسات  وجود  اإ

 . والامتثال لها
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وبناء قدرات مجيع مكوانت احلركة والنظر يف العمل  تسهيل العمل عىل نطاق احلركة ملشاركة املامرسات اجليدة، •

البياانت عىل مس توى احلركة، وتشكيل فريق معل  تتعلق حبامية  لهذا    غري رمسي  معا  عىل وضع مدونة سلوك 

 الغرض. 

رسال هذه املسأ ةلاإرشاك احلركة يف  • رساةل الزتام قوية من احلركة اإىل ادلول واجلهات الفاعةل ال خرى واملنظامت  واإ

ةالإنسانية   : بشأ نال خرى  غري املتحزي 

o   اختاذ خطوات ملموسة وفعاةل لضامن أ من البياانت وحامية البياانت   عنمسؤولية املنظامت الإنسانية

 املودعة دلهيا.الشخصية 

o احرتام عن  ادلول  وأ صولها  املنظامت  مسؤولية  ومعلوماهتا  وموظفهيا  وحاميهتمالإنسانية  ش بكة    ،  عىل 

 . خارهجاو  الإنرتنت

o اإىل ت  احلاجة  أ خرىعمل  أ ن  نسانية  اإ أ جل  ومع الرشاكء    مكوانت احلركة مع منظامت  ال من  من  تعزيز 

أ ليات الوقاية    ، أ و اقتناهئا،حلول مناس بة  واس تحداثالس يرباين   ف من  هذه الهجامت وختف    منتعزز 

 وقوعها. ها، يف حال تأ ثري 

نساين حمايد ومس تقل وغري متحزي    عن  لبحثيف امصلحة مشرتكة  حول  احلركة    حشد مكوانت • تدابري محلاية جمال اإ

عداد ث اللجنة ادلولية حب من قبيل، يف الفضاء الرمقي، وتطوير هذه التدابري  3شارة رمقية. بشأ ن اإ

 املوارد   عىل   املرتتبة   ال اثر   (4

طار قدرات لك مهنا وابمكوانت احلركة  مجيع    تلزتمابعامتد هذا القرار،   حتياجات امليدانية،  الاختاذ خطوات مناس بة، مضن اإ

)مثل مجعها أ و ختزيهنا أ و نقلها(  لتعزيز قدرهتا عىل تأ مني مس توايت مناس بة وقوية من أ من البياانت أ ثناء معاجلة البياانت  

ال للقوانني وُأطر حامية البياانت الشخصية اليت تنطبق، وتطبيق معايري وممارسات جيدة  والامتث من أ جل تنفيذ أ نشطهتا،  

)متاح ابلإجنلزيية    دليل حامية البياانت يف العمل الإنساينذات صةل يف معاجلة البياانت الشخصية، مع مراعاة مقتضيات  

 . (Handbook on Data Protection in Humanitarian Actionفقط 

البياانت  أ من  اإىل فريق معل غري رمسي ملشاركة ممارساهتا اجليدة يف جمال  أ ن تنضم  اإىل  أ يضا   وس ُتدعى مكوانت احلركة 

وحامية البياانت الشخصية، وأ ن تدمع بعضها بعضا  يف جمال بناء القدرات، وتضمن توعية املوظفني واملتطوعني بأ مهية أ من 

ماكنية    الشخصية وكيف البياانت وحامية البياانت وضع  ميكن وينبغي للك مهنم أ ن يسامه يف حتقيق هذا الهدف، وتنظر يف اإ

 مدونة سلوك تتعلق حبامية البياانت عىل مس توى احلركة.  

 

ة أ خرى للتعرف عىل البياانت  أ ي  "  اإىل  لالإشارة  القرار  مرشوع  ويف  الوثيقة  هذه   يف  الرمقية  الشارة  مفهوم  يُس تخدم 3 البنية   أ وشارة أ و عالمة أ و أ ي وس يةل رمقية ُممزي 

  يث ح  البياانت،  لهذه  ةالقانوني  امحلاية  اإىل  ولالإشارةالإنساين    ادلويل  القانون  مبوجب  هبا  املعرتف  املُمزية  الشارات   عرض  لها  حيق  اليت   والكياانت   للمنظامت  الرمقية   التحتية

 للتعريف  وفقاامحلاية وادللةل    لغريض  املمزية  الشارات  اس تخدام  مع  تامتىش  حبيث، رمقية أ خرىتعريف  شارة أ و عالمة أ و أ ي وس يةل    ابس تحداث  الفكرة  وتقض."  تنطبق

   .الإنساين ادلويل القانون يف الوارد
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جراءو   بشأ ن حبث وتطوير    معليات  عالوة عىل ذكل، يشجع القرار املقرتح اللجنة ادلولية ومكوانت احلركة ال خرى عىل اإ

نساين حمايد ومس تقل وغري متحزي    جمالحامية    اإىل  تريم  تدابري التشاور يشجع اللجنة ادلولية أ يضا  عىل  و الرمقي.    الفضاء يف  اإ

 وتقيمي فوائدها. ،البحث يف اجلدوى التقنية لإعداد شارة رمقيةمع مكوانت احلركة والتنس يق معها بيامن تواصل 

عىل    اعامتدا  وذكل  مكوانت احلركة،    لك مكون مناإىل  تنفيذ هذه الالزتامات أ اثر عىل املوارد ابلنس بة    يرتتب عىلقد  و 

 .ذه املسأ ةلهب اذلين لك فهماملوظفني عدد وأ نشطته احلالية و  لك مكون برامج نطاق

 والرصد   التنفيذ  (5

مجيع    تنف ذمن املتوقع أ ن  و .  بصورة متسقةوتطبيقه  بتنفيذه تنفيذا  فعال   مكوانت احلركة  قيام  يعمتد جناح هذا القرار عىل  

حيث يكون ذكل ممكنا    من معلها عىل أ من البياانت وحامية البياانت الشخصية،ه كجزء قالقرار وتطب  هذا مكوانت احلركة 

 .ومالمئا  

 .2023ذ هذا القرار اإىل جملس املندوبني لعام م احملرز يف تنفيالتقد   عنتقدمي تقرير  اإىل مجيع مكوانت احلركة وتُدعى 

 والتوصيات  الاس تنتاجات  

مجعية وطنية،    60وأ كرث من    ادلوليةاللجنة    املودعة دلىللبياانت الإنسانية    2022عام  يف    الاخرتاق اذلي وقع يف ضوء  

اذلي يتطور   من اس تجابة احلركة لهذا الهتديد اجلديد  همام    قرار جملس املندوبني بشأ ن حامية البياانت الإنسانية جزءا    شلكي 

 . عىل حنو رسيع 

ويسلط القرار الضوء عىل اخملاطر اليت جتلهبا العمليات الس يربانية اليت تس هتدف البياانت الإنسانية لل شخاص اذلين خُترتق 

وحامية ال شخاص املترضرين من الزناعات    املمتثةل يف مساعدة  ظامت الإنسانية وقدرهتا عىل الهنوض مبهاهمابياانهتم، وللمن

املسلحة والكوارث الطبيعية وحالت الطوارئ ال خرى. ويؤكد القرار أ يضا  الزتام احلركة ابس تخدام التكنولوجيات اجلديدة  

ه رساةل واحضة وقوية لدلول  البياانت وتدابري ال من الس يرباين، ويوج  مبسؤولية، من خالل السعي اإىل تطبيق قواعد حامية  

 ليك حترتم وحتمي املنظامت الإنسانية وموظفهيا وبياانهتا وأ صولها، أ اكن عىل ش بكة الإنرتنت أ م خارهجا.

 


