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عرض موجز
أبرزت العملية الس يربانية اليت وقعت يف عام  2022واليت اس هتدفت اخلوادم اليت تأوي بياانت مودعة دلى اللجنة ادلولية
للصليب المحر (اللجنة ادلولية) وأكرث من  60مجعية وطنية للصليب المحر والهالل المحر (اجلعيات الوطنية) 1اخلطر
اذلي تشلكه العمليات الس يربانية ومعليات اخرتاق البياانت عىل املنظامت الإنسانية .وتنبِّه اللجنة ادلولية وأعضاء أخرون
يف احلركة ادلولية للصليب المحر والهالل المحر (احلركة) منذ س نوات عديدة اإىل احلاجة املاسة وامللحة اإىل أن حتمي
ادلول واجلهات الفاعةل الخرى البياانت الإنسانية والبنية التحتية الرمقية من العمليات الس يربانية واخلرق وإاساءة الاس تخدام.
وللسف ،أظهر اخرتاق البياانت اذلي وقع مؤخرا أن هذا اخلطر أصبح حقيقة ل ميكن اإناكرها.
وتقوض معليات اخرتاق البياانت الإنسانية معل املنظامت الإنسانية وقد تُعرض كرامة الشخاص املترضرين من الزناعات
املسلحة والكوارث وحالت الطوارئ الخرى ،وسالمهتم خملاطر كبرية.
وإاذ تنفذ احلركة تدابري رامية اإىل حامية الشخاص املترضرين من اخرتاق البياانت وتعمل عىل اإعادة بناء البنية التحتية
احلاسوبية اليت تعرضت لالخرتاق ،هيدف قرار جملس املندوبني هذا اإىل تعزيز الإطار القانوين والس ياسايت اذلي حيمي
البياانت والبنية التحتية الرمقية للمنظامت الإنسانية غري املتحزية .ويضع القرار أساسا للعمل اجلاعي للحركة صوب التوصل
اإىل توافق راخس يف الراء – قول وفعال – عىل وجوب عدم تعرض البياانت الإنسانية لالخرتاق أبدا ورضورة حامية
النشطة الإنسانية عىل ش بكة الإنرتنت ،عىل غرار امحلاية اليت تمتتع هبا خارج هذه الش بكة.

 )1مقدمة
يف أوائل عام  ،2022اكتشفت اللجنة ادلولية أن اخلوادم اليت تأوي البياانت الشخصية اليت ختص أكرث من 500000
خشص ،يتلقون خدمات من احلركة ،تعرضت لالخرتاق يف معلية اخرتاق معقدة للبياانت 2.ومع أن هذا اخلرب جاء مبثابة
صدمة ،ف إانه ليس أمرا اندر احلدوث ،بل يعكس اجتاها متناميا يف العمليات الس يربانية اليت تس هتدف املنظامت الإنسانية.
وقد ترتتب عىل العمليات الس يربانية اليت تس هتدف املنظامت الإنسانية عواقب وخمية ابلنس بة اإىل الشخاص املس تضعفني.
فعىل سبيل املثال ،مشل اخرتاق البياانت اذلي اس هتدف احلركة البياانت الشخصية (مثل السامء واملواقع ومعلومات
التصال) للشخاص املفقودين وعائالهتم ،والطفال غري املصحوبني بذوهيم واملنفصلني عهنم ،واحملتجزين وغريمه من
الشخاص اذلين يتلقون خدمات اإنسانية بسبب الزناعات املسلحة أو الكوارث الطبيعية أو الهجرة .وإاذا وقعت هذه
البياانت املطلع علهيا يف أايد أثمية ،فقد تس تخدهما بعض ادلول أو اجلاعات من غري ادلول أو الفراد لالتصال بأشخاص أو
العثور علهيم إلحلاق الذى هبم ،مثل توقيف معارضني س ياس يني أو اس هتدافهم أو الاجتار ابلطفال غري املصحوبني بذوهيم.
وإاضافة اإىل ذكل ،قد تنطوي العمليات الس يربانية اليت خترتق البياانت الإنسانية عىل خطر عرقةل معليات املنظامت الإنسانية
وتألك الثقة يف معلها .والثقة عنرص أسايس يف معل املنظامت الإنسانية ،وقد هيُ دد اخرتاق البياانت قدرهتا عىل الوصول اإىل
1
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الشخاص احملتاجني للمساعدة ،وسالمة موظفهيا ومعلياهتا ،وقد يزيد يف هناية املطاف من صعوبة الوضع الإنساين للمترضرين
من الزناعات املسلحة والكوارث الطبيعية وحالت الطوارئ الخرى.
ويف حني متض احلركة قدما يف اختاذ اإجراءات رامية اإىل حامية الشخاص املترضرين من اخرتاق البياانت ،وتعمل عىل
اإعادة بناء البنية التحتية احلاسوبية اخملرتقة ،هيدف قرار جملس املندوبني هذا اإىل تعزيز الإطار القانوين والس ياسايت اذلي
حيمي البياانت والبنية التحتية الرمقية للمنظامت الإنسانية غري املتحزية .ويضع القرار أساسا للعمل اجلاعي للحركة صوب
التوصل اإىل توافق راخس يف الراء – قول وفعال  -عىل وجوب عدم تعرض البياانت الإنسانية لالخرتاق أبدا ورضورة
حامية النشطة الإنسانية عىل ش بكة الإنرتنت ،عىل غرار امحلاية اليت تمتتع هبا خارج هذه الش بكة.
ويشلك القرار أيضا خطوة لحقة يف معل احلركة القانوين والس ياسايت والتقين بشأن حامية البياانت والعمليات الإنسانية،
اإذ يستند اإىل القرار  4الصادر عن املؤمتر ادلويل الثالث والثالثني للصليب المحر والهالل المحر (املؤمتر ادلويل) ويُشلك
نقطة انطالق حنو قرار حممتل أخر يُقدم خالل املؤمتر ادلويل الرابع والثالثني.

 )2معلومات أساس ية
يأيت هذا القرار نتيجة اجلهود املشرتكة اليت تبذلها اللجنة ادلولية والاحتاد ادلويل جلعيات الصليب المحر والهالل المحر
(الاحتاد ادلويل) وعدد من اجلعيات الوطنية لالس تجابة لخرتاق البياانت اذلي وقع عام  .2022ويوجه هذا القرار رساةل
قوية اإىل ادلول واجلهات الفاعةل الخرى واملنظامت الإنسانية غري املتحزية الخرى بشأن أمهية حامية البياانت الإنسانية.
ونظرا اإىل أن هذا القرار يُقدَّم اس تجابة لخرتاق البياانت اذلي وقع عام  ،2022دعوان مكوانت احلركة اكفة وجشعناها عىل
إاجراء سلسةل من املشاورات الرسيعة خالل شهري أذار/مارس ونيسان/أبريل  ،2022وفقا للجدول الزمين التايل:
• منتصف أذار/مارس  :2022مشاركة مرشوع القرار الويل مع مجيع مكوانت احلركة
• هناية أذار/مارس  :2022اإجراء مشاورات غري رمسية عىل ش بكة الإنرتنت مفتوحة جليع مكوانت احلركة
•  8نيسان/أبريل  :2022املوعد الخري ليك تقدم مكوانت احلركة تعليقات خطية عىل مرشوع القرار الويل
• أوائل أاير/مايو  :2022اإرسال مجيع واثئق جملس املندوبني رمسيا ابلربيد الإلكرتوين ،مبا يف ذكل مرشوع قرار
هنايئ بشأن حامية البياانت الإنسانية.
وملناقشة مرشوع القرار ،تُدعى مكوانت احلركة اإىل التصال اإما:
• ابلس يد  ،Tilman Rodenhäuserمستشار قانوين دلى اللجنة ادلولية.trodenhauser@icrc.org ،
• أو الس يدة  ،Mathilde Piretمستشارة قانونية دلى اللجنة ادلولية.mpiret@icrc.org ،
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 )3التحليل
أبرز اخرتاق البياانت اذلي وقع يف عام  2022اخلطر اذلي تشلكه العمليات الس يربانية ،مبا فهيا معليات اخرتاق البياانت،
عىل املنظامت الإنسانية ،مبا يف ذكل احلركة .وتنبِّه اللجنة ادلولية ومكوانت أخرى يف احلركة منذ س نوات عديدة اإىل احلاجة
املاسة وامللحة اإىل أن حتمي ادلول واجلهات الفاعةل الخرى البياانت الإنسانية والبنية التحتية الرمقية من العمليات الس يربانية
واخلرق وإاساءة الاس تخدام .وللسف ،أظهر اخرتاق البياانت اذلي وقع مؤخرا أن هذا اخلطر أصبح حقيقة ل ميكن
اإناكرها.
ويؤدي الاطالع  -غري املرصح به  -عىل البياانت اليت مجعهتا منظامت اإنسانية غري متحزية أو خزنهتا أو عاجلهتا بطريقة
أخرى ،أو اس تخراج هذه البياانت ،اإىل تقويض معلها ،وقد جيلب خماطر مجة عىل كرامة الشخاص املترضرين من الزناعات
املسلحة والكوارث وحالت الطوارئ الخرى ،وسالمهتم .وعىل الرمغ من أن التكنولوجيات الرمقية تعمتد عىل ال ُنظم
احلاسوبية وتعمل من خاللها ،ينبغي أن ينصب تركزي احلركة دامئا عىل الشخاص ،وخاصة الكرث ضعفا.
ولغراض هذا القرار ،نقرتح تعريف "البياانت الإنسانية" عىل أهنا بياانت ،تشمل البياانت الشخصية ،تعاجلها منظامت
اإنسانية غري متحزية (مثال عن طريق مجعها أو ختزيهنا أو نقلها أو حفظها يف الرش يف) لغراض اإنسانية .وقد تشمل هذه
البياانت بياانت خشصية لشخاص حباجة اإىل خدمات اإنسانية ،ولكهنا قد حتتوي أيضا عىل بياانت غري خشصية ُمجعت يف
اإطار العمليات الإنسانية ،مثل تقارير زايرة أماكن الاحتجاز ،والتقارير املتعلقة ابحتياجات الساكن املترضرين والبياانت
اليت يقتضهيا التخطيط للمساعدة الإنسانية.
وإان تعزيز المن الس يرباين وأمن البياانت وحامية البياانت الشخصية داخل احلركة ويف القطاع الإنساين برمته هدف طويل
الجل يتطلب اختاذ تدابري قانونية وس ياساتية وتقنية .ولتحقيق هذا الهدف ،يتوفر عدد من الدوات ملكوانت احلركة،
مثل "برانمج تدريب موظفي حامية البياانت يف جمال العمل الإنساين واعامتدمه" اذلي يديره مكتب حامية البياانت دلى
اللجنة ادلولية وجامعة ماسرتخيت .وميثل مرشوع القرار بشأن "حامية البياانت الإنسانية" ،عنرصا أخر من عناص اس تجابة
احلركة .وسيسعى أيضا اإىل حتقيق أهداف متعددة ومرتابطة ،تشمل ما ييل:
• لفت الانتباه اإىل اخلطر املزتايد للعمليات الس يربانية اليت تس هتدف املنظامت الإنسانية وإاىل التأثري السليب لعمليات
اخرتاق البياانت ،والتشديد عىل قمية البياانت الإنسانية وحاجهتا اإىل امحلاية.
• توجيه رساةل مفادها أن اخرتاق البياانت املودعة دلى املنظامت الإنسانية:
 oيرض بسالمة الشخاص املس تضعفني وكرامهتم وخصوصيهتم وقد يعرضهم خملاطر جس مية ،مبا يف ذكل
الذى البدين والنفس.
 oيزعزع الثقة يف هذه املنظامت ويف العمل الإنساين غري املتحزي بصورة عامة ،مما قد يؤدي اإىل التعطيل
احملمتل لعملياهتا وتقويض هجودها لتخفيف املعاانة الإنسانية.
• اإعادة التأكيد عىل الزتام احلركة بتنفيذ قواعد حامية البياانت وتدابري المن الس يرباين ،وضامن وجود ممارسات فعاةل
والامتثال لها.
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• تسهيل العمل عىل نطاق احلركة ملشاركة املامرسات اجليدة ،وبناء قدرات مجيع مكوانت احلركة والنظر يف العمل
معا عىل وضع مدونة سلوك تتعلق حبامية البياانت عىل مس توى احلركة ،وتشكيل فريق معل غري رمسي لهذا
الغرض.
• إارشاك احلركة يف هذه املسأةل وإارسال رساةل الزتام قوية من احلركة اإىل ادلول واجلهات الفاعةل الخرى واملنظامت
الإنسانية غري املتحزية الخرى بشأن:
 oمسؤولية املنظامت الإنسانية عن اختاذ خطوات ملموسة وفعاةل لضامن أمن البياانت وحامية البياانت
الشخصية املودعة دلهيا.
 oمسؤولية ادلول عن احرتام املنظامت الإنسانية وموظفهيا ومعلوماهتا وأصولها ،وحاميهتم عىل ش بكة
الإنرتنت وخارهجا.
 oاحلاجة اإىل أن تعمل مكوانت احلركة مع منظامت اإنسانية أخرى ومع الرشاكء من أجل تعزيز المن
الس يرباين واس تحداث حلول مناس بة ،أو اقتناهئا ،تعزز أليات الوقاية من هذه الهجامت وختفف من
تأثريها ،يف حال وقوعها.
• حشد مكوانت احلركة حول مصلحة مشرتكة يف البحث عن تدابري محلاية جمال اإنساين حمايد ومس تقل وغري متحزي
يف الفضاء الرمقي ،وتطوير هذه التدابري ،من قبيل حبث اللجنة ادلولية بشأن اإعداد شارة رمقية3.

 )4الاثر املرتتبة عىل املوارد
ابعامتد هذا القرار ،تلزتم مجيع مكوانت احلركة ابختاذ خطوات مناس بة ،مضن اإطار قدرات لك مهنا والاحتياجات امليدانية،
لتعزيز قدرهتا عىل تأمني مس توايت مناس بة وقوية من أمن البياانت أثناء معاجلة البياانت (مثل مجعها أو ختزيهنا أو نقلها)
من أجل تنفيذ أنشطهتا ،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 الإنساين (متاح ابلإجنلزيية
فقط .)Handbook on Data Protection in Humanitarian Action
وس ُتدعى مكوانت احلركة أيضا اإىل أن تنضم اإىل فريق معل غري رمسي ملشاركة ممارساهتا اجليدة يف جمال أمن البياانت
وحامية البياانت الشخصية ،وأن تدمع بعضها بعضا يف جمال بناء القدرات ،وتضمن توعية املوظفني واملتطوعني بأمهية أمن
البياانت وحامية البياانت الشخصية وكيف ميكن وينبغي للك مهنم أن يسامه يف حتقيق هذا الهدف ،وتنظر يف اإماكنية وضع
مدونة سلوك تتعلق حبامية البياانت عىل مس توى احلركة.

يُس تخدم مفهوم الشارة الرمقية يف هذه الوثيقة ويف مرشوع القرار ل إالشارة اإىل "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 ".وتقض الفكرة ابس تحداث شارة أو عالمة أو أي وس يةل تعريف رمقية أخرى ،حبيث تامتىش مع اس تخدام الشارات املمزية لغريض امحلاية وادللةل وفقا للتعريف
الوارد يف القانون ادلويل الإنساين.
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وعالوة عىل ذكل ،يشجع القرار املقرتح اللجنة ادلولية ومكوانت احلركة الخرى عىل اإجراء معليات حبث وتطوير بشأن
تدابري تريم اإىل حامية جمال اإنساين حمايد ومس تقل وغري متحزي يف الفضاء الرمقي .ويشجع اللجنة ادلولية أيضا عىل التشاور
مع مكوانت احلركة والتنس يق معها بيامن تواصل البحث يف اجلدوى التقنية لإعداد شارة رمقية ،وتقيمي فوائدها.
وقد يرتتب عىل تنفيذ هذه الالزتامات أاثر عىل املوارد ابلنس بة اإىل لك مكون من مكوانت احلركة ،وذكل اعامتدا عىل
نطاق برامج لك مكون وأنشطته احلالية وعدد املوظفني اذلين لكفهم هبذه املسأةل.

 )5التنفيذ والرصد
يعمتد جناح هذا القرار عىل قيام مكوانت احلركة بتنفيذه تنفيذا فعال وتطبيقه بصورة متسقة .ومن املتوقع أن تنفذ مجيع
مكوانت احلركة هذا القرار وتطبقه كجزء من معلها عىل أمن البياانت وحامية البياانت الشخصية ،حيث يكون ذكل ممكنا
ومالمئا.
وتُدعى مجيع مكوانت احلركة اإىل تقدمي تقرير عن التقدم احملرز يف تنفيذ هذا القرار اإىل جملس املندوبني لعام .2023

الاس تنتاجات والتوصيات
يف ضوء الاخرتاق اذلي وقع يف عام  2022للبياانت الإنسانية املودعة دلى اللجنة ادلولية وأكرث من  60مجعية وطنية،
يشلك قرار جملس املندوبني بشأن حامية البياانت الإنسانية جزءا همام من اس تجابة احلركة لهذا الهتديد اجلديد اذلي يتطور
عىل حنو رسيع.
ويسلط القرار الضوء عىل اخملاطر اليت جتلهبا العمليات الس يربانية اليت تس هتدف البياانت الإنسانية للشخاص اذلين ُخترتق
بياانهتم ،وللمنظامت الإنسانية وقدرهتا عىل الهنوض مبهاهما املمتثةل يف مساعدة وحامية الشخاص املترضرين من الزناعات
املسلحة والكوارث الطبيعية وحالت الطوارئ الخرى .ويؤكد القرار أيضا الزتام احلركة ابس تخدام التكنولوجيات اجلديدة
مبسؤولية ،من خالل السعي اإىل تطبيق قواعد حامية البياانت وتدابري المن الس يرباين ،ويوجه رساةل واحضة وقوية لدلول
ليك حترتم وحتمي املنظامت الإنسانية وموظفهيا وبياانهتا وأصولها ،أاكن عىل ش بكة الإنرتنت أم خارهجا.
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