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الشخصية
قواعد اللجنة الدولية لحامية البيانات


ديباجة
معلومات أساسية
تطورت الترشيعات املتعلقة بحامية البيانات بشكل متسارع يف السنوات األخرية؛ إذ بات
لدى نحو  120بل ًدا يف الوقت الحايل قوانني خاصة لحامية البيانات أو شكل من أشكال
املتطلبات الدستورية التي تتعلق بالخصوصية؛ وتستمر صياغة القوانني الجديدة يف وقت
ينترش فيه الوعي بالحاجة إىل حامية البيانات يف العامل.
ومع تطوير تكنولوجيات جديدة وتزايد الرتابط يف العامل ،ما يجعل من املمكن معالجة
كميات متزايدة من البيانات بشكل أرسع وأكرث سهولة ،تزداد بقوة احتاملية اقتحام املجال
الخاص لألفراد .بيد أن العامل تنبه إىل هذا الخطر ،وتُبذل الجهود يف جميع أنحاء العامل
للتصدي لهذه املشكلة.
تدرك اللجنة الدولية ما تتيحه هذه التطورات من إمكانات هائلة لعملها اإلنساين وتسعى
لالستفادة منها يف أنشطتها .لكنها تدرك أيضً ا بشدة املخاطر املرتبطة بها وأهمية وضع
معايري مالمئة بشأن حامية البيانات ووضعها موضع التنفيذ.
يعد الحفاظ عىل البيانات الشخصية لألفراد ،وال سيام يف الظروف الحرجة مثل العنف
املسلح وحاالت الطوارئ اإلنسانية األخرى ،جان ًبا أساس ًيا من حامية أرواح الناس ،وسالمتهم
البدنية والنفسية وصون كرامتهم – ما يجعل حامية هذه البيانات مسألة تكتيس أهمية
جوهرية للجنة الدولية .فهي متس جميع مجاالت أنشطة اللجنة الدولية سواء كانت
ميدانية أو إدارية.
نتيجة لذلك ،اعتمدت اللجنة الدولية مجموعة القواعد التالية لحامية البيانات الشخصية،
التي ستمكنها أيضً ا من البقاء يف طليعة العمل اإلنساين عىل املستوى الدويل ،حتى يف
أحلك الظروف.

ديباجة
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الغرض
تهدف هذه القواعد إىل ضامن متكني اللجنة الدولية من االضطالع بالتفويض املمنوح لها
مبوجب القانون الدويل اإلنساين والنظام األسايس للحركة الدولية للصليب األحمر والهالل
األحمر (النظام األسايس للحركة) بطريقة تتوافق مع املعايري املعرتف بها دول ًيا لحامية
البيانات الشخصية.
ال ترسي هذه القواعد سوى عىل معالجة البيانات الشخصية .يرد يف امللحق تعريف
للمصطلحات الرئيسية التي ترد يف القواعد.

التفويض املمنوح للجنة الدولية ملعالجة البيانات الشخصية
يُستمد التفويض املمنوح للجنة الدولية ملعالجة البيانات الشخصية من القانون الدويل
اإلنساين والنظام األسايس للحركة ،اللذان يعهدان إليها مبهمة حامية الناس يف النزاعات
املسلحة وحاالت العنف األخرى ومساعدتهم.
وتضطلع اللجنة الدولية باألنشطة مبوجب واليتها اإلنسانية مبا يتفق متا ًما مع مبادئها
األساسية– وال سيام مبادئ اإلنسانية وعدم التحيز والحياد واالستقالل– ووفقًا لطرق
العمل التي تتبعها عادة ،وال سيام الرسية.
وحفاظًا عىل حياد عمل اللجنة الدولية وعدم تحيزها واستقاللها– ومتاشيًا مع الطابع
اإلنساين البحت الذي يتسم به هذا العمل– تخضع عملية معالجة البيانات الشخصية التي
رصا ويرشف عليها بشكل مستقل مكتب
تضطلع بها اللجنة الدولية ألحكام هذه القواعد ح ً
حامية البيانات باللجنة الدولية؛ وتضمن اللجنة املستقلة للرقابة عىل حامية البيانات
باللجنة الدولية سبل االنتصاف الفعالة.

P. Moore/ICRC
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املبادئ األساسية
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الفصل األول

املبادئ األساسية

املادة  :1معالجة قانونية وعادلة
1.تعالج اللجنة الدولية البيانات الشخصية وفقًا للمبادئ املبينة يف هذا الفصل.
2.ال تعالج اللجنة الدولية البيانات الشخصية إال إذا كان هناك أساس قانوين لذلك من
املنصوص عليه يف هذه القواعد .ويف ما ييل األسس املرشوعة التي قد تنطبق:
.أموافقة الشخص موضوع البيانات؛
.بمصلحة حيوية للشخص موضوع البيانات أو شخص آخر؛
.جاملصلحة العامة ،وال سيام بنا ًء عىل التفويض املمنوح للّجنة الدولية مبوجب
القانون الدويل اإلنساين و /أو النظام األسايس للحركة؛
.دمصالح مرشوعة للجنة الدولية ،برشط أال تطغى حقوق وحريات األشخاص
موضوع البيانات عىل هذه املصالح؛
هـ  .أداء عقد؛
و .االمتثال اللتزام قانوين.
3.املوافقة هي األساس املفضل ملعالجة البيانات الشخصية ،حيثام كانت ممكنة .ومع
ذلك ،وبسبب أوجه الضعف التي يعاين منها معظم املستفيدين من أنشطة اللجنة
الدولية ،وطبيعة عمل املنظمة يف حاالت الطوارئ اإلنسانية ،فقد ال تكون اللجنة
الدولية يف وضع ميكّنها من االعتامد عىل هذا األساس املفضل يف كثري من عمليات
املعالجة التي تنفذها.
4.تويل اللجنة الدولية عناية خاصة مبعالجة البيانات الشخصية لبعض الفئات
املستضعفة من األشخاص موضوع البيانات ،مثل األطفال وكبار السن وذوي اإلعاقة
العقلية أو األشخاص الذين يعانون صدمة نفسية .وتتوخى اللجنة الدولية أيضً ا
الحرص الشديد عند معالجة البيانات الشخصية التي قد تلحق رض ًرا كب ًريا باألشخاص
موضوع البيانات إذا أُيسء استخدامها .وقد يختلف هذا النوع من البيانات من سياق
آلخر ،لكن مثة افرتاض بأن البيانات الشخصية املتعلقة بالصحة والبيانات الحيوية
تنتمي لهذه الفئة من البيانات.

الشخصية
قواعد اللجنة الدولية لحامية البيانات
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املادة  :2إجراءات شفافة ملعالجة املعلومات
1.ال بد أن تتسم معالجة البيانات بالشفافية أمام األشخاص موضوع البيانات املعنيني.
إذ يجب تزويد األشخاص موضوع البيانات بحد أدىن معني من املعلومات عن عملية
املعالجة .ويقرر املوظف املسؤول باللجنة الدولية كيفية إيصال املعلومات مع مراعاة
مسائل من قبيل الظروف األمنية يف امليدان والقيود اللوجستية والطابع امل ُّلح لعملية
املعالجة.
2.باإلضافة إىل ذلك ،ينبغي تسهيل الوصول إىل أي معلومات أو اتصاالت متعلقة
مبعالجة البيانات ،وأن تكون سهلة للفهم وينبغي استخدام لغة واضحة وبسيطة.
3.يرد وصف الحد األدىن من املعلومات التي يتعني توفريها بالتفصيل يف املادة  7أدناه.

املادة  :3معالجة البيانات لغرض محدد /املعالجة اإلضافية
1.عند جمع البيانات ،يحدد املوظف املسؤول باللجنة الدولية الغرض /األغراض املحددة
واملرشوعة التي تعالج من أجلها؛ وبعدئذ ال تعالج البيانات سوى لتلك األغراض.
تتضمن أغراض معالجة البيانات الشخصية يف سياق التفويض املمنوح للجنة الدولية
ما ييل:
.أإعادة الروابط العائلية؛
.بحامية األشخاص يف أماكن االحتجاز؛
.جحامية السكان املدنيني؛
.دإرساء احرتام القانون الدويل اإلنساين– مبا يف ذلك من خالل التدريب وبناء
القدرات؛
هـ  .تقديم املساعدات الطبية؛
.وأنشطة الطب الرشعي؛
.زإزالة التلوث باألسلحة؛
.حضامن األمن االقتصادي؛
.طحامية شبكات املياه والرصف الصحي؛
.يالرعاية الصحية العالجية والوقائية.

املبادئ األساسية
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2.قد تعالج اللجنة الدولية أيضً ا البيانات التي تتعلق بأي أنشطة رضورية لالضطالع
مبهام التفويض املمنوح لها.
3.ميكن أن تعالج اللجنة الدولية البيانات الشخصية ألغراض بخالف تلك املحددة يف
وقت جمع البيانات إذا كانت هذه املعالجة اإلضافية متامشية مع األغراض األصلية،
وباألخص إذا كانت املعالجة رضورية ألغراض تاريخية أو إحصائية أو علمية ،أو
ألغراض املساءلة يف العمل اإلنساين.
4.ومع ذلك ،ال يُسمح باملعالجة اإلضافية إذا كانت املخاطر التي تواجه األشخاص
موضوع البيانات تتجاوز فوائد املعالجة اإلضافية.

املادة  :4معالجة بيانات مناسبة وذات صلة باألغراض املحددة
1.يجب أن تكون البيانات التي تعالجها اللجنة الدولية مناسبة وذات صلة باألغراض
التي تجمع وتعالج من أجلها.
2.يتطلب هذا ،عىل وجه الخصوص ،التأكد من أن البيانات التي تُجمع ليست زائدة
عن الحد الالزم مبا ال يتناسب مع األغراض التي تجمع وتعالج من أجلها ،وألغراض
املعالجة اإلضافية املتوافقة ،وأن الفرتة التي تخزن البيانات خاللها ،قبل تجهيلها أو
حفظها يف السجالت ،ليست أطول من الالزم.

املادة  :5جودة البيانات
1.يجب أن تكون البيانات الشخصية دقيقة ومح ّدثة قدر اإلمكان.
2.يجب اتخاذ جميع االحتياطات املناسبة لضامن تصحيح البيانات الشخصية التي ثبت
عدم دقتها أو حذفها دون تأخري ال مربر له (مع مراعاة األغراض التي تعالج هذه
البيانات من أجلها).
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املادة  :6االحتفاظ بالبيانات التي مل تعد مطلوبة وحذفها وحفظها يف
السجالت
1.من أجل تجنب االحتفاظ بالبيانات لفرتة أطول من الالزم ،يوضع حد أدىن لفرتة
االحتفاظ بالبيانات عىل أن يُجرى يف نهايتها تقييم لتحديد ما إذا كانت البيانات ال
تزال مطلوبة .واستنا ًدا إىل نتائج التقييم ،تجدد فرتة االحتفاظ بالبيانات أو تحذف
البيانات أو تحفظ يف السجالت.
2.يجب حذف البيانات الشخصية يف الحاالت التالية:
.أعندما ال تعود رضورية لتحقيق األغراض التي ُجمعت من أجلها ،أو إلجراء
معالجة إضافية لها بطريقة أخرى؛
.بعند سحب األشخاص موضوع البيانات موافقتهم عىل معالجة البيانات؛
.جعند اعرتاض األشخاص موضوع البيانات عىل معالجة البيانات ،وأيّد تلك
االعرتاضات املوظف املسؤول باللجنة الدولية أو اللجنة املستقلة للرقابة عىل
حامية البيانات باللجنة الدولية (لجنة حامية البيانات)؛
.دإذا كانت هذه القواعد تنص عىل حذف البيانات لسبب آخر.
3.مع ذلك ،ينبغي عدم حذف البيانات إذا توفر سبب مرشوع لحفظها يف السجالت:
عىل سبيل املثال ،قد تكون البيانات رضورية لضامن تقديم خدمات إنسانية عىل
املدى الطويل ،أو ألغراض تاريخية أو إحصائية أو علمية ،أو للمساءلة يف العمل
اإلنساين.
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T. Gassmann/ICRC
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الفصل الثاين

حقوق األشخاص موضوع البيانات
املادة  :7املعلومات

1.ينبغي تزويد األشخاص موضوع البيانات بالحد األدىن التايل من املعلومات بشأن
معالجة البيانات الشخصية ،إما يف صورة شفهية أو مكتوبة بلغة واضحة ومفهومة–
عند الحصول عىل البيانات الشخصية أو جمعها:
.أما إذا كانت اللجنة الدولية الجهة املسؤولة عن مراقبة البيانات أم كانت هناك
جهات أخرى مسؤولة عن مراقبة البيانات؛
.بالعنـارص الرئيسـية للتفويـض املمنـوح للجنـة الدوليـة ،وإن وجـد ،الجهـات
األخـرى املسـؤولة عـن مراقبـة البيانـات؛
.جالغرض /األغراض التي تعالج البيانات من أجلها؛
.دما إذا كان من املرجح مشاركتها مع واحدة أو أكرث من الجمعيات الوطنية
للصليب األحمر أو الهالل األحمر و /أو كيانات أخرى؛
هـ  .إمكانية توجيه أي أسئلة /مخاوف /شكاوى بشأن تداول البيانات ،أوالً ،إىل أي
من موظفي اللجنة الدولية ،وثانيًا ،إىل مسؤول حامية البيانات أو مبارشة إىل
لجنة حامية البيانات التابعة للجنة الدولية؛
.ومدة االحتفاظ بالبيانات.
إذا مل يكن بوسع اللجنة الدولية  -بسبب قيود لوجستية أو أمنية  -تقديم هذه املعلومات
عند الحصول عىل البيانات الشخصية أو جمعها ،فيجب عليها القيام بذلك يف وقت الحق
ودون أي تأخري غري معقول.
2.عند جمع البيانات الشخصية من الشخص موضوع البيانات بشكل غري مبارش ،يجب
تقديم هذه املعلومات يف غضون فرتة زمنية معقولة يف صورة شفهية أو مكتوبة ره ًنا
بالقيود اللوجستية أو األمنية التي تخضع لها اللجنة الدولية .ومن األهمية مبكان ،يف
كل حالة ،التأكد من أن املعلومات املقدمة لألشخاص موضوع البيانات ال تسبب أي
رضر لهم أو تعرضهم إلجحاف أو محنة.
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املادة  :8االطالع عىل البيانات
1.ينبغي منح األشخاص موضوع البيانات فرصة الحصول ،بنا ًء عىل طلبهم وخالل فرتات
زمنية معقولة ودون تأخري مفرط ،عىل تأكيد مبعالجة البيانات الشخصية املتعلقة
بهم .ويجب إرسال البيانات التي جرى معالجتها إليهم يف صيغة مفهومة .ويجب أن
يكون األشخاص موضوع البيانات قادرين أيضً ا عىل التحقق من بياناتهم الشخصية
ومنحهم إمكانية الوصول إىل البيانات ،باستثناء الظروف املذكورة يف الفقرة  3أدناه.
فصح عن البيانات الشخصية تلقائ ًيا .إذ يجب عىل املوظف املسؤول
2.ينبغي أال يُ َ
باللجنة الدولية أوالً النظر يف جميع الظروف املحيطة بطلب الوصول إىل البيانات
الشخصية وأي قيود عىل إمكانية الوصول إىل البيانات قد تكون منطبقة .ويجب
عىل موظفي اللجنة الدولية عدم الكشف عن أي معلومات حول األشخاص موضوع
البيانات ،ما مل يتم تزويدهم مبا يكفي من األدلة بأن الشخص الذي يطلب املعلومات
هو الشخص موضوع البيانات.
3.ال ينطبق الحق يف االطالع عىل الوثائق عندما تستدعي مصالح عامة مهمة منع
االطالع عليها .تشمل هذه املصالح:
.أالحفاظ عىل الرسية ،إذ تُعد من أساليب العمل بالغة األهمية للجنة الدولية؛
.بكفالة جدوى العمليات التي ت ُنفَّذ مبوجب التفويض املمنوح للجنة الدولية؛
.جالحفاظ عىل رسية آراء موظفي اللجنة الدولية أو حججهم املنطقية التي -إذا
تم اخرتاقها -قد تع ّرض عمليات اللجنة الدولية للخطر و /أو تكشف البيانات
الشخصية للموظفني؛
.دحقوق وحريات اآلخرين التي تطغى عىل مصالح حامية البيانات لألشخاص
موضوع البيانات.
4.يجب أن تستند الطلبات املقدمة من اآلباء واألوصياء القانونيني إىل مصالح الطفل
الفضىل أو مصالح الشخص املستضعف موضوع البيانات؛ مثة افرتاض أن االطالع
يحقق املصلحة الفضىل عندما يتم إجراؤه من قبل الوالدين واألوصياء القانونيني.
ومع ذلك ،قد يرفض موظف اللجنة الدولية املكلف الكشف عن البيانات الشخصية
املتعلقة باألطفال إذا كان لديه سبب كاف لالعتقاد بأن الكشف عن البيانات لن
يصب يف مصلحة طفل ما.

حقوق األشخاص موضوع البيانات
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5.يحق لألشخاص السعي إىل مل شمل أرسهم ،أو االستعالم عن مكان األشخاص موضوع
البيانات من أقربائهم واالطمئنان عىل حالهم ،أو إجراء بحث يف تاريخ عائلتهم ،ال
سيام عندما يُعزى تشتت شملهم إىل نزاعات مسلحة وحاالت عنف أخرى .وتعترب
طلبات الحصول عىل البيانات لهذه األسباب مرشوعة ،ولكن يجب املوازنة بينها وبني
رسية البيانات الشخصية وحقوق ومصالح األشخاص موضوع البيانات.
6.يخضع االطالع عىل البيانات املحفوظة يف السجالت لرشوط وإجراءات صارمة مبينة
يف قواعد االطالع عىل أرشيف اللجنة الدولية.

املادة  :9تصحيح البيانات
يجب عىل املوظف املسؤول باللجنة الدولية تصحيح أي أخطاء أو عدم دقة يف البيانات
الشخصية للشخص موضوع البيانات بنا ًء عىل طلبه ،باستثناء الحاالت التالية:
.أتعذر التحقق من هوية الشخص موضوع البيانات من ِقبل املوظف املسؤول
باللجنة الدولية؛
.بإذ كان طلب التصحيح متعلق بتقييم أجراه املوظف املسؤول باللجنة الدولية،
وال يستطيع الشخص موضوع البيانات تقديم أدلة كافية عىل عدم دقة التقييم؛
.جأن تكون البيانات واردة يف سجل محفوظ يف أرشيف اللجنة الدولية .ويف
هذه الحالة ،من املمكن تضمني مالحظة يف امللف ذي الصلة تشري إىل أن طلبًا
للتصحيح قد قُ ِّدم.

املادة  :10حذف البيانات
1.من حق الشخص موضوع البيانات أن يطلب حذف بياناته الشخصية من قواعد
البيانات النشطة الخاصة باللجنة الدولية عندما ال متتثل إجراءات االحتفاظ بهذه
البيانات لهذه القواعد.
2.مع ذلك ،ال ينطبق الحق يف حذف البيانات الشخصية ،وسيستمر االحتفاظ بها ،يف
الظروف التالية:
.أعندما يساور موظف اللجنة الدولية املسؤول مخاوف من تعرض الشخص
موضوع البيانات لضغط خارجي أدى إىل طلب حذف بياناته ،وأن حذف
البيانات الشخصية سيرض باملصالح الحيوية للشخص موضوع البيانات أو
املصالح الخاصة بشخص آخر؛

الشخصية
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.بألسباب تتعلق بالحق يف حرية التعبري /حرية املعلومات ،مبا يف ذلك ألغراض
توثيق أنشطة اللجنة الدولية مبا يتامىش مع سياسة الرسية التي تتبعها املنظمة؛
.جعندما يصب ذلك يف تحقيق املصلحة العامة؛
.دألغراض تاريخية أو إحصائية أو علمية؛
هـ  .ألغراض إنسانية طويلة األجل أو لتحقيق املساءلة؛
.وإلقامة أو مامرسة أو الدفاع عن مطالبات قانونية.

املادة  :11االعرتاض عىل املعالجة
1.يجوز لألشخاص موضوع البيانات يف أي ٍ
وقت ،استنا ًدا إىل أسباب مرشوعة مقنعة
ترتبط بحالتهم الخاصة ،االعرتاض عىل معالجة البيانات الشخصية التي تخصهم.
2.يُقبل أي اعرتاض من هذا النوع إذا كان للحقوق والحريات األساسية للشخص موضوع
البيانات املعني غلبة عىل املصالح املرشوعة للجنة الدولية أو املصلحة العامة املتأتية
من عملية املعالجة.

املادة  :12التنميط
ينبغي ملوظف اللجنة الدولية املسؤول أال يتخذ قرا ًرا يستند إىل التنميط فحسب (يعني يف
هذه الحالة ،أي شكل من أشكال املعالجة اآللية للبيانات الشخصية والتي تهدف إىل تقييم
جوانب شخصية معينة متعلقة بشخص طبيعي أو إىل تحليل أو تنبؤ أداء ذلك الشخص
الطبيعي يف العمل أو وضعه االقتصادي أو موقعه أو صحته أو موثوقيته أو سلوكه) حيثام
كان هذا القرار يرتتب عليه آثار قانونية تتعلق بشخص ما هو موضوع البيانات و /أو
تلحق به أرضا ًرا جسيمة ،ما مل تُج َر هذه املعالجة مبوافقة الشخص موضوع البيانات.

حقوق األشخاص موضوع البيانات
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املادة  :13تأكيد األفراد حقوقهم يف حامية بياناتهم
1.يجوز لألشخاص موضوع البيانات تقديم تأكيد رسمي لحقوقهم يف حامية بياناتهم
لدى مكتب حامية البيانات باللجنة الدولية ،إما مبارش ًة أو من خالل أي موظف يف
اللجنة الدولية.
2.عندما يتعذر عىل مكتب حامية البيانات باللجنة الدولية الفصل يف شكوى مقدمة،
يجب عليه إحالة املسألة إىل لجنة حامية البيانات باللجنة الدولية.
3.يف حالة عدم إحالة مكتب حامية البيانات املسألة إىل لجنة حامية البيانات ،يجوز
لألشخاص موضوع البيانات أيضً ا تقديم تأكيد رسمي لحقوقهم يف حامية بياناتهم
مبارش ًة لدى لجنة حامية البيانات.
تبي أن أحد الشكاوى املقدمة يستند ألسباب وجيهة ،يجب اتخاذ التدابري املناسبة.
4.إذا ّ

املادة  :14االستثناءات
إذا تعرضت املهمة اإلنسانية للجنة الدولية – املتمثلة يف حامية املترضرين من النزاعات
املسلحة وحاالت العنف األخرى – أو حيادها أو استقاللها أو عدم تحيّزها للخطر ،أو إذا
كان من املرجح تعطل تنفيذ اللجنة الدولية أنشطتها بشكل فعال ،يجوز ملجلس إدارة
اللجنة الدولية ،يف ما يخص معالجة البيانات ،اتخاذ تدابري مؤقتة رضورية ومناسبة يف هذه
الظروف بعد التشاور مع مكتب حامية البيانات باللجنة الدولية ومدير الدائرة املسؤولة
باللجنة الدولية.
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التزامات اللجنة الدولية
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الفصل الثالث

التزامات اللجنة الدولية
املادة  :15املسؤولية /املساءلة
1.تقع عىل عاتق موظف اللجنة الدولية املسؤول مسؤولية ضامن أن كل شخص له
إمكانية االطالع عىل البيانات الشخصية يعمل تحت سلطة اللجنة الدولية ،يتعامل
مع البيانات أو يعالجها عىل نحو ميتثل لهذه القواعد وسياسات حامية البيانات
املعتمدة لدى مجلس اإلدارة.
2.وهذا يتطلب رضورة تحديد مسؤوليات جميع األطراف املعنية بشكل واضح للغاية
نص عليها يف عقد أو أي ترتيب آخر ملزِم قانونًا وذلك عندما تتعاون اللجنة
وأن يُ ّ
الدولية مع جهة أخرى يف معالجة البيانات .عىل سبيل املثال ،يجب أن توافق أي
جهة ت ُكلّف مبعالجة البيانات الشخصية بالنيابة عن اللجنة الدولية ،عىل توفري أشكال
معينة من الحامية للبيانات ،وأن توافق أيضً ا عىل معالجة البيانات وفقًا لتوجيهات
اللجنة الدولية فقط .وإذا مل يكن ذلك ممك ًنا ،وإذا كان موظف اللجنة الدولية
املسؤول يرى أن املعالجة يجب أن تجري عىل أية حال ،فينبغي أن تؤخذ هذه
الحقيقة بعني االعتبار يف تقييم أثر حامية البيانات (انظر املادة .)17

املادة  :16حامية البيانات عن طريق التصميم وبالوضع االفرتايض
1.يجب مراعاة جميع هذه القواعد وإدماجها إىل أقىص حد ممكن عند تصميم قاعدة
بيانات ومعالجة البيانات ووضع إجراءات لجمع البيانات الشخصية؛ وهذا ما يُعرف
باسم «حامية البيانات عن طريق التصميم وبالوضع االفرتايض».
2.يجب عىل أي موظف مسؤول باللجنة الدولية يرغب يف إنشاء أو تعديل قاعدة
بيانات ،عندما يتضمن ذلك معالجة بيانات شخصية ،تقديم اقرتاح يف هذا الصدد إىل
مكتب حامية البيانات باللجنة الدولية.
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املادة  :17تقييامت أثر حامية البيانات
1.يف الحاالت التي يرجح فيها أن تنطوي معالجة البيانات عىل مخاطر محددة عىل
حقوق األشخاص موضوع البيانات وحرياتهم ،تقع عىل عاتق موظف اللجنة الدولية
املسؤول مسؤولية إجراء تقييم ألثر عمليات املعالجة املزمع تنفيذها عىل حامية
البيانات الشخصية قبل معالجتها( ،تقييم أثر حامية البيانات)؛ ويف أثناء حاالت
الطوارئ ،ميكن إجراء هذا التقييم بعد املعالجة ،ولكن يف أقرب وقت معقول ممكن.
2.ينبغي أن يستخدم تقييم أثر حامية البيانات النامذج املوحدة واملبادئ التوجيهية
التي أعدها مكتب حامية البيانات باللجنة الدولية .وسيمثل هذا التقييم األساس
لتدابري تخفيف آثار املخاطر التي قد يتعني تنفيذها .ويتعني استشارة مكتب حامية
البيانات باللجنة الدولية الذي قد يعطي توجيهات بشأن تدابري تخفيف آثار املخاطر
التي يجب اتخاذها ،ويقدم توجيهات لتنفيذها.

املادة  :18توثيق املعالجة
يحتفظ مكتب حامية البيانات باللجنة الدولية بسجالت عن فئات نشاط املعالجة الذي
يُجرى ضمن نطاق مسؤوليته ،ليك يثبت امتثاله لهذه القواعد .ويتوىل املوظف املسؤول
إنشاء هذه السجالت وتحديثها.

املادة  :19التعاون مع السلطات اإلرشافية
خل أب ًدا
1.ليس من شأن أي تعاون مع سلطات وطنية أو إقليمية لحامية البيانات أن يُ ّ
بامتيازات اللجنة الدولية وحصاناتها مبوجب القانون املحيل والدويل .ولتوفري حامية
كاملة للبيانات الشخصية لألشخاص موضوع البيانات ،يجب عىل اللجنة الدولية
أن تضمن أن وضعها الخاص ُمعرتَف به ،وأن جميع األطراف املعنية تعي أنه ال
ميكن إجبار اللجنة الدولية عىل االفصاح عن أي معلومات تحصل عليها يف أثناء
حق اللجنة الدولية يف عدم
اضطالعها بعملها .وبصورة أكرث تحدي ًدا ،يجب احرتام ّ
إفشاء معلوماتها الرسيّة.
2.يجب إحالة أي طلب تتقدم به سلطة إرشافية تختص بحامية البيانات للتعاون مع
اللجنة الدولية أو للحصول عىل معلومات بشأن أي شخص موضوع بيانات من جهة
اللجنة الدولية ،إىل مكتب حامية البيانات التابع للجنة الدولية قبل املوافقة عليه.

التزامات اللجنة الدولية
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املادة  :20اخرتاق البيانات الشخصية
1.يجب دامئًا إبالغ مكتب حامية البيانات باللجنة الدولية بأي اخرتاق للتدابري األمنية
يؤدي إىل تدمري البيانات الشخصية التي يتم نقلها أو تخزينها أو معالجتها بطريقة
رصح لهم
أخرى أو ضياعها أو تغيريها ،أو إفشائها أو الوصول إليها من ِق َبل َمن ال يُ َّ
بذلك ،سواء بشكل عريض أو غري قانوين.
2.يتعني عىل املوظف املسؤول إبالغ األشخاص املترضرين حال حدوث اخرتاق للبيانات،
بالتنسيق الوثيق مع مكتب حامية البيانات ،ومن دون تأخري ال مربر له ،إذا كانت
واقعة االخرتاق تعرضهم ملخاطر شديدة بوجه خاص ،إال إذا:
.أكان إبالغهم ينطوي عىل بذل جهد غري متناسب بسبب الظروف اللوجستية أو
األمنية أو عدد الحاالت املعنية .ويف هذه الحاالت ،يجب عىل املوظف املسؤول،
بالتنسيق مع مكتب حامية البيانات باللجنة الدولية عن كثب ،أن ينظر يف ما
إذا كان من املالئم إصدار بيان علني أو اتخاذ إجراء مامثل إلخطار األشخاص
موضوع البيانات بطريقة لها الفعالية ذاتها؛
.بكان اإلبالغ يؤثر سل ًبا عىل مصلحة عامة مهمة ،مثل استمرار عمليات اللجنة
الدولية؛
.جكان االتصال باألشخاص موضوع البيانات ميكن أن يعرضهم للخطر أو يسبب
لهم محنة شديدة بسبب الظروف األمنية.

املادة  :21أمن البيانات
1.يجب معالجة البيانات الشخصية بطريقة تكفل درجة مالمئة من األمان .سيؤخذ
عدد من العوامل بعني االعتبار لتحديد مستوى األمان املطلوب ،لكن يوىل اهتامم
خاص لطبيعة البيانات واملخاطر عىل األشخاص موضوع البيانات والتفويض املمنوح
للجنة الدولية .ويشمل ذلك منع االطالع غري املرصح به عىل البيانات الشخصية أو
استخدامها وكذلك املعدات املستخدمة ملعالجة البيانات .وهذا يرتبط عىل وجه
الخصوص بحقوق االطالع عىل قواعد البيانات واألمن املادي وتأمني أجهزة الكمبيوتر
أو األمن السيرباين وواجب حسن التقدير وسلوك املوظفني.
2.عندما ال يعود االحتفاظ بالبيانات الشخصية رضوريًا ،يجب تدمري جميع السجالت
والنسخ االحتياطية أو تجهيلها بشكل آمن.
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نقل البيانات
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الفصل الرابع

نقل البيانات

املادة  :22متطلبات نقل البيانات
1.ال يجوز نقل البيانات إىل جهات خارج اللجنة الدولية إال عند استيفاء الرشوط التالية:
أ .تحديد أساس قانوين قابل لالنطباق لنقل البيانات:
i.موافقة الشخص موضوع البيانات؛
ii.مصلحة حيوية للشخص موضوع البيانات أو شخص آخر؛
iii.املصلحة العامة ،وال سيام بنا ًء عىل التفويض املمنوح للّجنة الدولية
مبوجب القانون الدويل اإلنساين و /أو النظام األسايس للحركة؛
 .viمصالح مرشوعة للجنة الدولية ،برشط أال تطغى حقوق وحريات
األشخاص موضوع البيانات عىل هذه املصالح؛
 .vأداء عقد؛
 .ivاالمتثال اللتزام قانوين.
.بيُجرى تقييم للمخاطر وتُتخذ تدابري التخفيف من املخاطر املالمئة وفقًا للامدة
 .23ووفقًا لحساسية نقل البيانات واملخاطر التي متثلها عىل األفراد أو اللجنة
الدولية ،قد يكون من الرضوري االضطالع بتقييم كامل ألثر حامية البيانات يف
ما يتعلق بالبيانات الشخصية التي تُنقل.
.جتقترص املعالجة من جانب الجهة املتلقية للبيانات قدر اإلمكان عىل األغراض
املحددة ملعالجة البيانات باللجنة الدولية أو املعالجة اإلضافية املسموح بها.
.ديقترص مقدار ونوعية البيانات الشخصية التي تُنقل عىل ما يلبي حاجة الجهة
املتلقية للبيانات إىل املعرفة من أجل تلبية األغراض املحددة أو املعالجة
اإلضافية املقرر إجراؤها.
هـ  .يتوافق نقل البيانات مع التوقعات املناسبة للشخص موضوع البيانات.
.وت ُستخ َدم تدابري مناسبة لضامن نقل البيانات الشخصية إىل أطراف أخرى.
ويجب أن تكون الوسائل املستخدمة يف نقل البيانات والتدابري األمنية املتبعة
متناسبة مع طبيعة البيانات الشخصية وحساسيتها ،واملخاطر التي يكشفها
تقييم املخاطر ،ومع الحاجة امللحة للعمل اإلنساين.
.زيُحتفظ بسجل لنقل البيانات الشخصية.
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املادة  :23اتفاقيات نقل البيانات
1.يلزم إبرام اتفاق رسمي بني الجهة املتلقية للبيانات والجهة املسؤولة عن مراقبة
البيانات عند إجراء عمليات نقل بيانات بشكل منهجي أو عىل نطاق واسع ،أو عندما
تكون البيانات التي ت ُنقل تتسم بحساسية خاصة ،ووفقًا ملدى إلحاح عملية املعالجة.
وميكن تحقيق ذلك بإدراج بنود تعاقدية مخصصة عن أمن البيانات وحامية البيانات
يف اتفاق رشاكة أو مذكرة تفاهم ،أو يف شكل اتفاق مخصص لنقل البيانات.
2.يجب تنفيذ التدابري التالية لعمليات نقل البيانات التي ال تخضع لهذه االتفاقيات:
.أتعهد مكتوب من الجهة املتلقية للبيانات بأال تعالج البيانات الشخصية إال
لألغراض املحددة التي نقلت من أجلها ولن تنقلها إىل أي طرف ثالث؛
.بتأكيد من املوظف املسؤول بأن الجهة املتلقية للبيانات قد وضعت تدابري تقنية
وتنظيمية تضمن الحامية الكافية للبيانات الشخصية التي نُقلت إليها.

املادة  :24الطلبات املقدمة من السلطات
حق اللجنة الدولية يف عدم إفشاء معلوماتها الرسيّة يف جميع األوقات،
1.ينبغي احرتام ّ
وأي استجابة لطلب من السلطات لالطالع عىل البيانات الشخصية التي تحتفظ بها
اللجنة الدولية يجب أن تخضع لتنسيق مسبق مع الشعبة القانونية باللجنة الدولية.
2.يجب أال تقدم بيانات شخصية إىل أطراف يف نزاع مسلح أو أطراف منخرطة يف حاالت
عنف أخرى إال بعد التأكد من أن تقديم هذه املعلومات من غري املحتمل أن يؤدي
إىل مخاطر غري متناسبة عىل السالمة الشخصية للشخص موضوع البيانات أو عىل
سالمة عائلته أو مجتمعه وذلك عن طريق إجراء تحليل لتقييم أثر حامية البيانات
يجريه موظف اللجنة الدولية املسؤول.

نقل البيانات
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املادة  :25االطالع عىل املعلومات ألغراض إدارية أو للبحوث يف مجال
علم األنساب
1.قد ينظر موظف اللجنة الدولية املسؤول يف إمكانية الكشف عن البيانات الشخصية
لطرف ثالث يبحث عن أشخاص موضوع بيانات ،أو لعائالتهم التي تسعى لالطالع
عىل أرشيف اللجنة الدولية ألسباب إدارية أو للبحوث يف علم األنساب؛ ويف كلتا
الحالتني ،يخضع قرار الكشف عن البيانات للرشوط املذكورة يف هذا الفصل.
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C. Brueser/ICRC

التنفيذ
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الفصل الخامس

التنفيذ

املادة  :26التنفيذ الفعال لهذه القواعد
حاسم لضامن قدرة األشخاص موضوع البيانات
1.يعد التنفيذ الفعال لهذه القواعد أم ًرا
ً
عىل االستفادة من الحامية التي توفرها هذه القواعد .ويكفل عمل الجهتني التاليني:
مكتب حامية البيانات ولجنة حامية البيانات باللجنة الدولية ،وكذلك موظف اللجنة
الدولية املسؤول – التنفيذ الفعال لهذه القواعد.
2.يتوىل موظف اللجنة الدولية املسؤول مهمة التأكد من تنفيذ هذه القواعد وسياسات
حامية البيانات التي تتبعها اللجنة الدولية.
3.تقع عىل عاتق دوائر اللجنة الدولية يف املقر الرئييس بجنيف وهياكل اللجنة الدولية
امليدانية مسؤولية وضع تدابري فعالة ومناسبة تضمن امتثال أنشطتها للمبادئ
وااللتزامات املنصوص عليها يف هذه القواعد.
4.يجب إبالغ موظف اللجنة الدولية املسؤول فو ًرا بأي ادعاءات بشأن عدم االمتثال
لهذه القواعد ،ويتعني عليه التحقيق فيها دون تأخري ال مربر له .وإذا تبني وجود
أسباب وجيهة للشكوى ،ينبغي اتخاذ تدابري مناسبة للتخفيف من مخاطر إلحاق أي
رضر بالشخص موضوع البيانات.
5.يجب أن يحيل مكتب حامية البيانات باللجنة الدولية أي انتهاك لهذه القواعد يؤدي
إىل اإلرضار باألشخاص مواضيع البيانات إىل دائرة املوارد البرشية يف املقر الرئييس
للّجنة الدولية وإىل الهياكل امليدانية .وقد يخضع موظفو اللجنة الدولية املتورطون
يف انتهاك خطري إلجراءات تأديبية.
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املادة  :27مكتب حامية البيانات باللجنة الدولية
1.يجوز للشخص موضوع البيانات الذي يعتقد أن حقوقه قد انتُهكت مبوجب هذه
التامسا إىل مكتب حامية البيانات التابع للجنة الدولية.
القواعد أن يقدم
ً
2.عندما يتعذر إيجاد حل ،يجب عىل مكتب حامية البيانات باللجنة الدولية إحالة
املسألة إىل لجنة حامية البيانات باللجنة الدولية.
3.إذا برزت أي أسئلة تتعلق باالمتثال لرشوط معالجة البيانات ،يجب عىل مكتب حامية
البيانات باللجنة الدولية أن يستشري هيكل اللجنة الدولية امليداين أو الشعبة املعنية
يف املقر الرئييس يف جنيف ،من أجل الحصول عىل توضيحات أو معلومات تكميلية
توضح املسألة .ويجب عىل مكتب حامية البيانات التابع للجنة الدولية مع الهيكل
امليداين أو الشعبة املعنية يف اللجنة الدولية اتخاذ أي خطوات أخرى رضورية لضامن
استيفاء هذه الرشوط .ويجب عىل مكتب حامية البيانات التابع للجنة الدولية إبالغ
موظف اللجنة الدولية املسؤول وإسداء املشورة إليه بشأن التزاماته مبوجب هذه
القواعد؛ كام يجب عىل هذا املكتب توثيق هذه األنشطة واالستجابات لها.
4.يتوىل مكتب حامية البيانات التابع للجنة الدولية كذلك املسؤولية عام ييل:
.أرصد تنفيذ هذه القواعد يف ما يتعلق بحامية البيانات عن طريق التصميم
وبالوضع االفرتايض؛
ِ
.برصد ما إذا كانت تقييامت أثر حامية البيانات تنفَّذ من قبل موظف اللجنة
الدولية املسؤول أو جهة مسؤولة عن معالجة البيانات ،ووفقًا لهذه القواعد؛
.جاالحتفاظ بسجالت لجميع فئات نشاط املعالجة التي تُجرى ضمن مسؤوليته؛
.داملوافقة عىل إنشاء قاعدة بيانات أو تعديلها؛
هـ  .إعداد وحدات تدريبية؛
.وزيادة الوعي بشأن قضايا حامية البيانات بني موظفي اللجنة الدولية؛
.زاإلرشاف عىل تنفيذ هذه القواعد وضامن احرتامها.

التنفيذ
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5.إذا كانت هناك حاجة ملحة للعمل لحامية حقوق األشخاص موضوع البيانات
وحرياتهم ،يحق ملكتب حامية البيانات باللجنة الدولية اتخاذ تدابري مؤقتة ذات
مدة صالحية محددة.
6.ال يتلقى مكتب حامية البيانات باللجنة الدولية أية تعليامت لالضطالع باملهام
املذكور أعاله أو إلسداء النصح .وال يجوز فصل مسؤويل حامية البيانات أو معاقبتهم
بأي وسيلة أخرى بسبب تأديتهم لواجباتهم.

املادة  :28لجنة حامية البيانات باللجنة الدولية
1.تتوىل لجنة حامية البيانات التابعة للجنة الدولية مسؤولية تفسري هذه القواعد
واتخاذ القرارات بشأن تنفيذها أو خرقها.
2.متلك لجنة حامية البيانات باللجنة الدولية اختصاص النظر يف جميع املسائل
الوقائعية وتفسري القواعد ذات الصلة باألمر واتخاذ قرارات ملزمة ،إذ رفع مكتب
حامية البيانات باللجنة الدولية قضية إليها أو إذا قدم الشخص موضوع البيانات
التامسا إليها.
ً
3.يجب التامس اآلراء االستشارية من لجنة حامية البيانات التابعة للجنة الدولية يف ما
يتعلق باسرتاتيجيات اللجنة الدولية وسياساتها ،وعند استخدام تكنولوجيات جديدة
مل تعهدها اللجنة الدولية ،وعند إجراء عمليات معالجة معقدة أو واسعة النطاق إذا
كان لها ،أو إذا كان مثة احتامل بأن تخلّف أث ًرا سلب ًيا عىل حقوق األشخاص موضوع
البيانات.

C. Von Toggenburg/ICRC
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املراجعة والتحديث

29

الفصل السادس

املراجعة والتحديث

املادة  :29مراجعة هذه القواعد وتحديثها
1.لضامن مواكبة اللجنة الدولية للتطورات التنظيمية واالجتامعية والتكنولوجية يف
مجال حامية البيانات ،يجب أن يراجع مجلس إدارة اللجنة الدولية هذه القواعد،
وبعد ذلك ،جمعية اللجنة الدولية ،كل ثالث سنوات عىل األقل.
2.يجب عىل مكتب حامية البيانات تقديم تقرير سنوي إىل جمعية اللجنة الدولية
تقييم للتحديات التي ووجهت يف تطبيق
لتسهيل املراجعة الدورية .ويقدم التقرير ً
هذه القواعد ،والتطورات القانونية والتكنولوجية ،والتغيريات يف سلوك ونُهج معالجة
البيانات الشخصية التي تتبعها الدول والجهات الفاعلة اإلنسانية وغريها من الجهات
من غري الدول ،ذات الصلة بعمليات اللجنة الدولية.
3.بعد إجراء املراجعة الدورية ،تُحدث اللجنة الدولية هذه القواعد وفقًا لها.
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ُملْ َحق

التعريفات

بيانات نشطة مصطلح يشري إىل جميع البيانات الشخصية التي تعالجها اللجنة الدولية
والتي ليست بيانات محفوظة يف األرشيف؛ قاعدة بيانات نشطة تعني قاعدة بيانات
تحتوي عىل بيانات نشطة.

البيانات التي تحفظ يف األرشيف مصطلح يشري إىل البيانات الشخصية الواردة يف الوثائق
التي نٌقلت إىل شعبة املحفوظات باللجنة الدولية التي تتوىل إدارة هذه البيانات و /أو
تكون مسؤولة عنها .والبيانات التي تُحفظ يف املحفوظات تنتفي عنها صفة البيانات
النشطة .والوثائق التي تحتوي عىل بيانات ُحفظت يف املحفوظات تشكل سجالت اللجنة
الدولية ،وبالتايل ال ميكن حذفها أو تعديلها.
املوافقة تعني أي إشارة محددة ومستنرية وممنوحة بحرية يعرب الشخص موضوع البيانات
مبوجبها عن موافقته عىل معالجة البيانات الشخصية املتعلقة به.
اخرتاق البيانات تعني أي اخرتاق للتدابري األمنية يؤدي إىل تدمري البيانات الشخصية التي
يتم نقلها أو تخزينها أو معالجتها بطريقة أخرى أو ضياعها أو تغيريها ،أو إفشائها أو
رصح لهم بذلك ،سواء بشكل عريض أو غري قانوين.
الوصول إليها من ِقبَل َمن ال يُ َّ
الجهة املسؤولة عن مراقبة البيانات تعني الشخص الطبيعي أو الشخصية االعتبارية
التي تحدد ،بشكل منفرد أو مشرتكة مع جهات أخرى ،أغراض ووسائل معالجة البيانات
الشخصية.
الشخص موضوع البيانات يعني شخص طبيعي (أي ،فرد) ميكن تحديد هويته ،بصورة
مبارشة أو غري مبارشة ،عىل وجه الخصوص عن طريق الرجوع إىل البيانات الشخصية.
نقل البيانات يشمل جميع األفعال التي تتيح إمكانية وصول أطراف أخرى خارج اللجنة
الدولية إىل البيانات الشخصية  -ورقيًا أو عرب وسائل إلكرتونية أو اإلنرتنت أو من خالل
طرق أخرى.
تنطبق قواعد اللجنة الدولية بشأن حامية البيانات الشخصية عىل معالجة البيانات
الشخصية بوسائل آلية وكذلك املعالجة اليدوية ،إذا كانت البيانات محفوظة أو من املقرر
االحتفاظ بها يف نظام لحفظ امللفات.

التعريفات
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البيانات الوراثية تعني البيانات الشخصية املتعلقة بالخصائص الجينية أو الوراثية لشخص
ما ،التي تم الحصول عليها من خالل تحليل عينة بيولوجية من الشخص املعني ،وال سيام
عرب تحليل الكروموسومات أو حمض الديوكيس ريبونوكلييك (الحمض النووي – دي إن
أيه) ،أو حمض الريبونوكلييك (آر إن أيه) ،أو عن طريق تحليل أي عنرص جيني أو ورايث
آخر يتيح الحصول عىل معلومات معادلة.
البيانات املتعلقة بالصحة مصطلح يشري إىل البيانات املتعلقة بالحالة البدنية أو العقلية/
النفسية للفرد التي تكشف عن معلومات حول حالته الصحية.
تتضمن البيانات الشخصية املتعلقة بالصحة عىل وجه الخصوص:
•البيانات املتعلقة بالحالة البدنية أو النفسية للشخص موضوع البيانات؛
•املعلومات املتعلقة بالتسجيل يف الخدمات الصحية؛
•رقم أو رمز مخصص للفرد لتحديده تحدي ًدا فري ًدا ألغراض صحية؛
•املعلومات املستمدة من اختبار أو فحص جزء من الجسم أو مادة جسدية ،مبا يف
ذلك البيانات الجينية والعينات البيولوجية؛
•أي معلومات عن مرض أو إعاقة أو اضطراب يف الصحة النفسية أو اضطراب نفيس
اجتامعي ،أو خطر اإلصابة املرض ،أو التاريخ الطبي أو العالج الرسيري ،أو معلومات
عن الحالة الفسيولوجية أو الطبية الحيوية للشخص موضوع البيانات؛
•أي معلومات عن تجربة مؤملة كان لها تأثري سلبي عىل الصحة النفسية للشخص
موضوع البيانات أو أدت إىل اضطرابات نفسية اجتامعية.
الجهة املسؤولة عن مراقبة البيانات باللجنة الدولية مصطلح يشري إىل مقر اللجنة الدولية
يف جنيف ،سويرسا ،والذي يحدد مبفرده أو باالشرتاك مع جهات أخرى أغراض معالجة
البيانات الشخصية ووسائل القيام بذلك .ويستند هذا التحديد إىل املبادئ التوجيهية
والسياسات والقرارات الخاصة بالشعبة و /أو املنطقة املعنية بدائرة العمليات ،بالتنسيق،
حيثام ينطبق ذلك ،مع مكتب حامية البيانات التابع للجنة الدولية.
اللجنة املستقلة للرقابة عىل حامية البيانات باللجنة الدولية أو لجنة حامية البيانات
باللجنة الدولية تعني الهيئة املستقلة التي تتوىل املسؤولية وتخول بالسلطة الالزمة
لالضطالع باملهام ذات الصلة املبينة يف قواعد اللجنة الدولية لحامية البيانات الشخصية،
وال سيام ضامن وجود حقوق فعالة وواجبة النفاذ للشخص موضوع البيانات وسبل انصاف
فعالة ومستقلة.
مكتب حامية البيانات باللجنة الدولية يُقصد به الوحدة التي تتوىل املسؤولية وتخول
بالسلطة الالزمة لالضطالع باملهام ذات الصلة املبينة يف قواعد اللجنة الدولية لحامية
البيانات الشخصية .ويجب عدم الخلط بني مكتب حامية البيانات باللجنة الدولية ووحدة
بيانات الحامية باللجنة الدولية.
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موظف اللجنة الدولية املسؤول يُقصد به موظف اللجنة الدولية يف كل هيكل ميداين
للّجنة الدولية وكل شعبة يف مقرها الرئييس الذي تسند إليه الجهة املسؤولة عن مراقبة
البيانات باللجنة الدولية مهمة إدارة مجال معني من األنشطة ضمن والية اللجنة الدولية.
ويشمل هذا منسقي الحامية ومنسقي املساعدة ومنسقي اإلعالم ومنسقي التعاون
ومنسقي الشؤون اإلدارية ،وحيثام كانوا موجودين ،منسقي األمن االقتصادي ومنسقي
املياه واإلسكان ومنسقي الشؤون الصحية ،ومنسقي الطب الرشعي وإدارة اللجنة الدولية.
ويف املقر الرئييس للجنة الدولية يُقصد مبوظفي اللجنة الدولية املسؤولني رؤساء الشُ َعب
أو املوظفني الذين يفوضهم هؤالء الرؤساء للعمل بوصفهم موظفني مسؤولني يف اللجنة
الدولية.
البيانات الشخصية يُقصد بها أي معلومة تتصل بشخص طبيعي ُحددت هويته أو ميكن
تحديدها .قد يشمل ذلك عامل تعريف مثل اسم أو مواد سمعية وبرصية أو رقم تعريف
أو بيانات موقع أو مع ِّرف عىل اإلنرتنت؛ وقد تعني أيضً ا املعلومات املتصلة عىل وجه
الخصوص بالهوية املادية أو الفسيولوجية أو الوراثية أو العقلية أو االقتصادية أو الثقافية
أو االجتامعية للشخص موضوع البيانات .ويتضمن املصطلح أيضً ا البيانات التي تحدد أو
قادرة عىل تحديد هوية أصحاب الرفات البرشية.
وملعرفة ما إذا كان ممك ًنا تحديد هوية شخص ما ،يجب مراعاة جميع الوسائل التي
يُحتمل استخدامها بشكل معقول  -إما من قبل الجهة املسؤولة عن مراقبة البيانات أو
من قبل أي شخص آخر  -لتحديد هوية الفرد بشكل مبارش أو غري مبارش .ولتتحقق من
الوسائل التي يُرجح بشكل مناسب أن تُستخدم لتحديد هوية الشخص ،من الرضوري أن
نأخذ يف االعتبار جميع العوامل املوضوعية مثل التكاليف واملدة الزمنية الالزمة لتحديد
الهوية ،مع مراعاة كل من التكنولوجيا املتاحة وقت املعالجة واملستجدات التكنولوجية.
وبالتايل ،فإن البيانات الشخصية ال تشمل املعلومات امل ُج َهلة ،أي املعلومات التي ال ترتبط
بشخص طبيعي ُحددت هويته بالفعل أو ميكن تحديدها ،أو بالبيانات امل ُج َّهلة بطريقة ال
ميكن معها تحديد هوية الشخص موضوع البيانات أو تصبح غري قابلة للتحديد .وبالتايل
ال تشمل قواعد اللجنة الدولية لحامية البيانات الشخصية معالجة مثل هذه املعلومات
امل ُج َّهلة ،مبا يف ذلك ألغراض إحصائية أو بحثية.
وعند استخدام الخدمات املتاحة عرب اإلنرتنت ،ميكن ربط األفراد مبجموعة من امل ُ َعرِفات
التي تقدمها األجهزة أو التطبيقات أو األدوات أو الربوتوكوالت الخاصة بهم مثل عناوين
بروتوكول اإلنرتنت أو ملفات تعريف االرتباط (كوكيز) ،التي تشكل بيانات شخصية .وقد
يخلف استخدام الخدمات عىل اإلنرتنت  -عندما تُدمج مع امل ُ َعرِفات الفريدة واملعلومات
األخرى تتلقاها الخوادم  -آثا ًرا ميكن استخدامها إلنشاء ملفات تعريفية لألفراد وتحديد
هوياتهم.

املعالجة تعني أي عملية أو مجموعة عمليات تُجرى عىل بيانات شخصية أو مجموعة
من البيانات الشخصية سواء بطرق آلية أو غريها ،مثل الجمع أو التسجيل أو التنظيم أو
الهيكلة أو التخزين أو التكييف أو التعديل أو االسرتجاع أو االستشارة أو االستخدام أو
اإلفصاح عن طريق البث أو النرش أو إتاحتها بطريقة أخرى أو تنسيقها أو تجميعها أو
حذفها.
الجهة املسؤولة عن معالجة البيانات يُراد بها أي شخص أو سلطة عامة أو وكالة أو هيئة
أخرى تتوىل معالجة البيانات الشخصية بالنيابة عن الجهة املسؤولة عن مراقبة البيانات
باللجنة الدولية.
التنميط يعني أي شكل من أشكال املعالجة التلقائية للبيانات الشخصية إلنشاء مواصفات
شخصية من خالل تقييم جوانب متنوعة من حياة شخص طبيعي – وعىل وجه الخصوص
التحليالت والتنبؤات املتعلقة بأدائه يف العمل أو وضعه املايل أو صحته أو تفضيالته
الشخصية أو اهتامماته أو موثوقيته أو سلوكه أو موقعه أو تحركاته.
شخصا أو جهة عامة أو وكالة أو هيئة أخرى ،بخالف
الجهة املتلقية للبيانات تعني
ً
الشخص موضوع البيانات أو الجهة املسؤولة عن مراقبة البيانات أو الجهة املسؤولة عن
معالجة البيانات ،ت ُفصح إليها البيانات الشخصية.

تساعد اللجنة الدولية للصليب األحمر املترضرين من النزاعات املسلحة وأعامل العنف
األخرى يف جميع أنحاء العامل ،باذلة كل ما يف وسعها لحامية أرواحهم وكرامتهم وتخفيف
معاناتهم ،وغالباً ما تفعل ذلك بالتعاون مع رشكائها يف الصليب األحمر والهالل األحمر.
وتسعى املنظمة أيضاً للحيلولة دون تعرض الناس للمشقة ،بنرش القانون اإلنساين وتعزيزه،
ومبنارصة املبادئ اإلنسانية العاملية.
يعلم الناس أن بوسعهم االعتامد عىل اللجنة الدولية للصليب األحمر يف تنفيذ مجموعة
من األنشطة املنقذة للحياة يف مناطق النزاع ،ويف العمل بالتعاون الوثيق مع املجتمعات
املحلية عىل فهم احتياجاتها وتلبيتها .وتجارب املنظمة وخرباتها متكنها من تقديم
استجاباتها برسعة وفعالية ،ودون انحياز ألي جانب.
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