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دراسة حالة:
المشاركة المسؤولة للبيانات

مع الحكومات 



الحكومة البيانات المسؤولة مع  دراسة حالة: مشاركة 

يتلقى أي شخص ما يكفي من النقود لرشاء ما يكفي من الطعام ملدة شهر يف آرتيبونيت، 
هايتي. لقد كانت هذه واحدة من 21000 تحويل نقدي وزعها برنامج األغذية العاملي
عىل سكان املنطقة نيابة عن حكومة هايتي وبدعم من بنك التنمية األمري�. برنامج 

األغذية العاملي / ريجينالد لويسان. كانون األول 2020

شكر و تقدير
كة التعلم النقدي بتمويل من وزارة الخارجية الفيدرالية األلمانية. تم إجراء دراسة الحالة هذه بواسطة شرا

أجرت ليندا رافتري، مستشارة مستقلة، البحث الخاص بهذا المنشور بين حزيران وأيلول 2020.

كتشيان تم تطوير المنشور بواسطة ليندا رافتري (meowtree@)، مع اإلشراف التحريري والمحتوى والدعم من قبل آنا كوندا
(akondakhchyan@). استفادت دراسة الحالة هذه من مدخالت ال تقدر بثمن من العديد من المنظمات وممارسي المساعدات

النقدية والقسائم، الذين ساهموا بسخاء بتجربتهم الفعلية في عملية البحث والذين بسبب الطبيعة الحساسة لهذا البحث سيظلون
مجهولي الهوية.

إن اآلراء الواردة في هذا المنشور هي آراء المؤلفين وحدهم وليست بالضرورة آراء المانحين أو الوكاالت األعضاء
كة التعلم النقدي. في شرا

كثر من 90 منظمة تعمل في المجاالت الحساسة للسياسة والممارسة كة التعلم النقدي هي شبكة عالمية ديناميكية تضم أ إن شرا
والبحث في المساعدات النقدية والقسائم اإلنسانية والمساعدات المالية على نطاق أوسع.

صورة الغالف األمامي: تعمل حكومة أوغندا ومفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين وبرنامج األغذية العالمي مًعا للتحقق من صحة جميع الالجئين باستخدام القياسات الحيوية بحلول نهاية العام. يقدم برنامج
األغذية العالمي مساعدات نقدية وغذائية ألكثر من مليون الجئ متضرر من الصدمات المناخية المتكررة.

www.calpnetwork.org  :كة التعلم النقدي لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقع شرا

@calpnetwork :كة التعلم النقدي على تويتر تابع شرا
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https://www.calpnetwork.org/


إنه عنصر شديد الخطورة في جدول األعمال. ليس فقط احتمالية سوء اإلدارة مرتفعة ولكن تأثيره
للغاية.‘ مرتفعة  المخاطر  للغاية.  مرتفع 

الحكومة البيانات المسؤولة مع  دراسة حالة: مشاركة 

كة التعلم النقدي في مجموعة متنوعة من السياقات، بما في ذلك تلك التي تعاني من النزاعات النشطة  يعمل أعضاء شرا
وأزمات الالجئين والسكان النازحين داخلياً والحصار. في هذه الحاالت، غالًبا ما يبحث الفاعلون في المساعدات النقدية 

والقسائم في األسئلة الصعبة حول مشاركة البيانات مع الشركاء كجزء من ائتالف، ومع الجهات المانحة ومقدمي الخدمات 
من األطراف الثالثة ومع السلطات الحكومية. يمكن أن يكون تبادل البيانات بين أي جهات فاعلة في مجال المساعدات 

أمراً صعباً. والقسائم  النقدية 

كان هناك عدد متزايد من األسئلة بين الجهات الفاعلة في األشهر األخيرة في مجال المساعدات النقدية والقسائم حول مشاركة البيانات 
النقدية والقسائم  المتزايد على ربط المساعدات  التركيز  النزاع، حيث ساهم  أو بيئات  البيئات الهشة  مع السلطات الحكومية في 

البيانات مع الحكومات.1 لقد أدت أزمة  اإلنسانية وأنظمة الحماية االجتماعية التي تقودها الحكومة في زيادة المخاوف بشأن مشاركة 
االجتماعية بسبب االستخدام  النقدية والقسائم والحماية  المساعدات  بين  بالروابط  االهتمام  إلى تسريع  المستجد  فيروس كورونا 

الرسمية.دفعت عمليات  الرسمية وغير  العمالة  النطاق وفقدان  االقتصادي واسع  االنكماش  النقدية في مواجهة  للمساعدة  المتزايد 
العاملين في المجال اإلنساني إلى دمج المزيد من األساليب الرقمية في عملهم. الحجر الصحي واإلغالق أيضاً 

بينما تدرك العديد من الجهات الفاعلة اإلنسانية أهمية العمل بالتعاون مع األنظمة الحكومية وتعزيزها؛ إال أنه ال تزال هناك مخاوف 
السلطات  التي تكون فيها  السياقات  الحكومات، خاصة في  النقدية والقسائم مع  المساعدات  لمتلقي  التفصيلية  البيانات  بشأن مشاركة 

غير ودية تجاه شرائح من السكان، على سبيل المثال، حيثما يكون الالجئون عرضة لخطر الترحيل القسري أو عندما تنحاز الحكومات 
بنشاط إلى أحد أطراف النزاع.

البيانات  التي تتطلب معالجة كميات كبيرة من  اإلنسانية والحماية االجتماعية من األنشطة  النقدية والقسائم  المساعدات  يعتبر كل من 
البيانات عبر دورة حياة  البيانات ومشاركة  الروابط الفعالة بين االثنين وجود ترتيبات واضحة إلدارة  الشخصية والحساسة. تتطلب 

القرارات بشأن مشاركة  الوكاالت المصالح الفضلى للسكان المتضررين عند اتخاذ  التدخل بأكملها. من األهمية بمكان أن تدعم 
النقدية والقسائم  الفاعلة في مجال المساعدات  ما تتطلب من الجهات  البيانات، ومع ذلك، فإن سياقات التشغيل متنوعة وغالباً 

كبر فائدة وأقل ضرر لألشخاص  استخدام استراتيجيات إبداعية للتفاوض على تحديات متعددة في تحديد القرارات التي ستؤدي إلى أ
األزمة. المتضررين من 

النقدية والقسائم للحد من األضرار  الفاعلة في المساعدات  التي يمكن أن تنفذها الجهات  الورقة في االستراتيجيات المختلفة  تبحث هذه 
للسكان  الحكومات  والقسائم مع  النقدية  المساعدات  المستفيدين من  بيانات  أن تسببها مشاركة  التي يمكن  والمحتملة  الحقيقية 

كة التعلم النقدي في العديد من البلدان من أجل  35 فرداً يعملون عبر عضوية شرا المتضررين من األزمة. تم إجراء مقابالت مع حوالي 
بتنقيح أسماء المنظمات والبلدان في بعض الحاالت. هذه الورقة. بما أن الموضوع حساس؛ فإن المقابالت مجهولة الهوية، كما قمنا أيضاً 

الروابط بين  الميزانية وتجنب االزدواجية ودعم  البرامج وإعداد  بيانات المستفيدين مفيدة للغاية لتخطيط  يمكن أن تكون مشاركة 
الناس في نهاية المطاف. ومع ذلك، يمكن  الكفاءة والتأثير في حياة  المزيد من  النقدية والقسائم والحماية االجتماعية وتحقيق  المساعدات 

البيانات الديموغرافية األخرى إللحاق الضرر باألفراد أو الجماعات. البيانات المتعلقة بالدين أو االنتماء السياسي أو العرق أو  أيضاً استخدام 

في كثير من الحاالت، تقوم المنظمات بجمع البيانات الشخصية والحساسة عن األفراد المعرضين للخطر، بما في ذلك في بعض الحاالت 
الهوية الشخصية أو البيانات البيومترية أو رقم الهاتف أو العنوان أو أسماء األطفال أو أسماء الوالدين أو الحساب المصرفي أو 

أثناء استجابات كوفيد- 19) وغيرها. كما أنهم  البيانات الصحية (على سبيل المثال  المعلومات المالية األخرى أو حالة الجنسية أو 
التي  المناطق الحضرية، والمواقع  الالجئون في  الذي يعيش فيه  المكان  ببيانات عن هويات وسلوكيات المجموعة، مثل  يحتفظون 
البيانات  التي يمكن استخالصها من تحليل األنماط في  البيانات  أو القسائم ومسارات الهجرة وغيرها من  النقود  سيتم فيها تسليم 

الكبيرة. السكانية  البيانات  قواعد  المصدر ضمن  مجهولة 

ما هي مخاطر مشاركة البيانات مع الحكومة؟

كة التعلم النقدي   1 سميث، جي (2020) "دعم الروابط بين المساعدات النقدية والقسائم اإلنسانية وأنظمة الحماية االجتماعية الوطنية". شرا
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https://www.calpnetwork.org/wp-content/uploads/2020/09/CaLP-Supporting-Linkages-Tip-Sheet-WEB-1.pdf


الحكومة البيانات المسؤولة مع  دراسة حالة: مشاركة 

الرئيسية المتعلقة  الدولية للصليب األحمر المخاطر  التابع للجنة  البيانات  2020 لصالح مكتب حماية  حددت ورقة تم إصدارها في عام 
الحماية االجتماعية، بما في ذلك: بالمشاركة اإلنسانية في برامج 

ذكر األشخاص الذين تمت مقابلتهم في هذه الورقة أمثلة على الضرر المحتمل من مشاركة البيانات مع الحكومات التي ال ترحب 
والقسائم ألغراض  النقدية  المساعدات  بيانات متلقي  استخدام  احتمالية  اللجوء، مثل  النظاميين وطالبي  والمهاجرين غير  بالالجئين 

أنها  البيانات لتحديد المجموعات السكانية التي ُيفترض  الترحيل أو االحتجاز. لقد تم االعتراف بأنه يمكن أيضاً استخدام  التتبع أو 
تتماشى مع جانب معين في النزاع أو مشاركتها مع حكومات البلدان األخرى التي لديها مصلحة في تتبع الالجئين والذين يمكن

بعائالت هؤالء الالجئين.  أن يلحقوا ضرراً 

إلى أن العالقة الوثيقة بين الوكالة والسلطة الحكومية يمكن أن تضعف الثقة بين تلك  أشار األشخاص الذين تمت مقابلتهم أيضاً 
الوكالة وشركائها، إذا كان لدى هؤالء الشركاء مخاوف بشأن كيفية استخدام السلطات للبيانات. حتى في الحاالت التي تكون فيها 

مشاركة البيانات مشروعة، فقد الحظ أحد األشخاص أن الحكومات تتغير، مما يتطلب الحذر ومشاركة البيانات فقط في الحاالت التي 
يوجد فيها مبرر واضح وحيث يتم تقليل البيانات إلى الحد األدنى وآليات حماية البيانات األخرى لحماية األفراد والجماعات. إن آليات 

المساءلة الواضحة ضرورية أيضاً في حالة عدم احترام االتفاقات.

في بعض الحاالت، يدرك متلقو المساعدات النقدية والقسائم أن بياناتهم يمكن أن تعرضهم للخطر، ولكن بشكل عام، فإن فهم 
المثال، تم  العراق على سبيل  المستفيدين. في  باإلكراه ليست مفهومة جيًدا من قبل غالبية  المتعلقة  البيانات والقضايا  مشاركة 

تنفيذ مبادرة على مدى السنوات العديدة الماضية لتحويل الفئات األكثر تهميشاً من عبء العمل النقدي اإلنساني إلى برامج 
إحالة  ببياناتهم وإمكانية  يتعلق  المتضررين فيما  السكان  للعراق3 محادثات مع  النقدي  االئتالف  بدأ  الحكومية.  االجتماعية  الحماية 

النقدي للعراق سؤال "االستعداد  إليهم للحصول على المساعدة الحكومية، حيث شمل االئتالف  المجال اإلنساني  العاملين في 
لإلحالة" في استطالعات الرأي المنتظمة مع السكان المتضررين، وكان االستعداد العام أعلى بكثير مما كان متوقعاً، ومع ذلك فقد 
المناطق الجغرافية المختلفة. يخطط االتحاد إلجراء بحث إضافي مع السكان المستهدفين لفهم وعيهم  كان هناك تباين واضح عبر 

البيانات. المختلفة ومستويات مشاركة  األنواع  تجاه  أفضل ومواقفهم  بالمخاطر بشكل 

هناك عدد من األسباب التي قد تجعل الحكومات تطلب الوصول إلى البيانات غير الشخصية حول البرامج التي تنفذها المنظمات 
بيانات شخصية  أيضاً  الحكومية  السلطات  المحليين. قد تطلب  الشركاء  المعلومات حول  أو  للبرامج  الجغرافي  الموقع  اإلنسانية، مثل 

والقسائم ألسباب مختلفة.  النقدية  المساعدات  عن متلقي 

القانونية.  التكليفات اإلنسانية واألطر  البيانات مشروعة مع أهداف وأغراض تتماشى مع  الطلبات لمشاركة  يمكن اعتبار بعض هذه 
في هذه الحاالت، ستجد المؤسسات أنه من المعقول مشاركة البيانات على مستويات محددة من التجميع في ظل الظروف 

بها المعمول  االتفاقيات  المناسبة وضمن 

لماذا يمكن أن ُيطلب من الوكاالت المنفذة مشاركة البيانات
مع الحكومات؟

• 

• 

• 

• 

• 

2  
3 
4 

انخفاض البنية التحتية لحماية البيانات والمعايير في بعض الحكومات

بيانات الحماية االجتماعية التي يتم دمجها مع مجموعات البيانات األخرى للكشف عن المعلومات الحساسة
التغيرات المحتملة في حساسية البيانات المستقبلية والتكنولوجيا2

القدرة المحدودة للمنظمات اإلنسانية على مراقبة مشاركة البيانات ومعالجتها بما في ذلك المشاركة مع
الهيئات األخرى واستخدام البيانات ألغراض أخرى غير الحماية االجتماعية 

4

البيانات أن  افتراض  تبدأ من  أن  عليك  غداً.  عليه  اليوم مختلفة عما ستكون  الحكومة  ستكون 
الضرر.‘ إللحاق  تستخدم  سوف 

الدولية للصليب األحمر للجنة  التابع  البيانات  االجتماعية" مكتب حماية  الحماية  اإلنسانية في  للمشاركة  البيانات  آر، كيجانو كاراسكو، كابوتوستو جيه، مخاطر حماية  سو 
النرويجي لالجئين ومنظمة أوكسفام وميرسي كور كوكالة رائدة الدولية والمجلس  الدنماركي لالجئين ولجنة اإلنقاذ  كة بين المجلس  CCI هي شرا

أثناء جائحة كوفيد- 19 على سبيل المثال  البيانات  GSMA مجموعة من اإلرشادات لمشغلي شبكات الهاتف المحمول لتوجيه مشاركة  نشرت 

https://www.gsma.com/publicpolicy/wp-content/uploads/2020/04/The-GSMA-COVID-19-Privacy-Guidelines.pdf


البيانات: الثالث لطلبات  الفئات  فيما يلي بعض األمثلة على 

يعتبر السيناريو الوارد في الصندوق 1 بمثابة مثال على مشاركة البيانات المشروعة بين العاملين في المجال اإلنساني والحكومة لربط 
المساعدات النقدية والقسائم والحماية االجتماعية. عندما تقوم الحكومات ببناء برامج الحماية االجتماعية الخاصة بها وال يوجد تعداد 

موثوق به أو بيانات إدارية أخرى يمكن االستفادة منها، فقد تطلب الوصول إلى البيانات من الوكاالت اإلنسانية لملء المعلومات الناقصة. 
على الرغم من أن العديد من الجهات الفاعلة في المجال اإلنساني تتفق اآلن على أن تعزيز الروابط بين التحركات اإلنسانية لمواجهة 

الطوارئ والحماية االجتماعية بمثابة فكرة جيدة، إال أنه غالباً ما تكون هناك مستويات مختلفة من االستعداد بين الجهات الفاعلة في مجال 
المساعدات النقدية والقسائم فيما يتعلق بما إذا كانت أنواع معينة من البيانات مثل األسماء والهوية الوطنية وأرقام الهواتف والبيانات 

الديموغرافية، يجب مشاركتها مع السلطات الحكومية. يمكن أن يؤدي ذلك إلى ديناميكية داخل مجموعات العمل النقدية واالتحادات 
األخرى التي يصعب فيها التوصل إلى قرار موحد بشأن ما إذا كانت جميع الجهات الفاعلة في المساعدات النقدية والقسائم في استجابة 

معينة ستشارك البيانات مع السلطات الحكومية حتى عندما ُينظر إليها على أنها ألغراض مشروعة.

البيانات: لطلبات مشاركة  القانونية  األسباب 

البيانات على أنها شبه قانونية أو ضبابية وتتطلب مزيداً من  عندما يكون الدافع أقل وضوحاً، يمكن تصنيف طلبات مشاركة 
البيانات (أو عدم مشاركتها) اتخاذ قرار بشأن مشاركة  المعلومات والمناقشة قبل 

البيانات التي يشتبه في إمكانية استخدامها  قد ُتعتبر الطلبات األخرى غير شرعية، وسوف ترغب الوكاالت في تجنب مشاركة 
التي يمكن استخدامها ألسباب ال تتماشى مع  البيانات  أو  أو المتضررة  إللحاق الضرر باألشخاص والمجموعات المستضعفة 

الرشيدة الحوكمة  آليات  أو  اإلنسانية  المبادئ 

المؤهلين قانونياً في سجل اجتماعي تديره الحكومة  عندما يتم إدراج السكان 

المالية5 العالمية مثل اعرف عميلك وفريق عمل اإلجراءات  عند االمتثال للتوصيات 
عندما يشتبه في فساد أو رشوة وكاالت إنسانية أو وكاالت أخرى وتريد الحكومة إجراء تدقيق

عندما تكون هناك حاجة لتجنب ازدواجية الفوائد عبر البرامج / الوكاالت / المنظمات 
عند تحمل المسؤولية عن السكان الذين خدموا سابقاً من قبل العاملين في المجال اإلنساني و / أو كجزء من 

الخروج  أو  التسليم  استراتيجية 

المجتمعات في  ولكن  البيانات،  بشأن مشاركة  قلقاً  أقل  الرئيسي، فستكون  المقر  في  ما  في مكتب  تعمل  كنت  إذا 
كبر.‘ أ بشكل  ومقلقة  قائمة  المشكالت  تكون  إنسانية  باستجابة  فيها  تقوم  التي 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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والقسائم النقدية  والمساعدات  االجتماعية  الحماية  لربط  البيانات  مشاركة   :1 الصندوق 
قد تقوم الحكومات ببناء قائمة المستفيدين من برامج الحماية االجتماعية، حيث سيكون هدفهم تحديد األفراد الذين يحتاجون 
إلى الحماية االجتماعية (على سبيل المثال ذوي اإلعاقة وكبار السن) الذين سيتلقون باستمرار مساعدة الحماية االجتماعية. في 

حالة نشوء حالة طوارئ، يجب أن تكون الحكومة قادرة على تحديد األشخاص من قائمة السجل االجتماعي الذين ال يتلقون 
الحماية االجتماعية ألسباب موجودة مسبقاً، حيث سيحتاجون إلى الرجوع إلى قائمتهم مع القوائم التي تحتفظ بها الوكاالت 

اإلنسانية حتى تتمكن الوكاالت من توفير المساعدات النقدية والقسائم ألولئك الذين لم يتلقوها بالفعل من الحكومة.

المالي"‘. العمل  الدولية لمكافحة غسيل األموال وتمويل اإلرهاب وانتشار األسلحة: توصيات مجموعة  المالي (2020) "المعايير  العمل  مجموعة 

https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/recommendations/pdfs/FATF%20Recommendations%202012.pdf


في مثال الحالة الثانية في الصندوق 2، لم تكن دوافع وكالة مكافحة الكسب غير المشروع لجنة الجرائم االقتصادية والمالية (لجنة مكافحة 
الفساد) واضحة تماًما، وكان هناك سبب للقلق بشأن مشاركة البيانات الشخصية والحساسة عن السكان المتضررين مع الوكاالت 

كبر لحماية البيانات وفقاً  الحكومية. عقدت مجموعة العمل النقدي عدداً من االجتماعات وعملت مع الحكومة الفيدرالية لتمكين فهم أ
كبر من لجنة تحويل األموال األجنبية في العملية ودون الحاجة إلى  للقانون والمبادئ اإلنسانية، وقد سمح ذلك بمواصلة العمل بمشاركة أ

مشاركة بيانات مستفيدين معينة كان من الممكن أن تعرض المستفيدين من المساعدات النقدية والقسائم للخطر.

عندما يكون الدافع وراء طلب مشاركة البيانات غير واضح وهناك حاجة إلى مزيد من المعلومات لتحديد ما إذا كان له 
ما يبرره؛

لتحقيق مكاسب سياسية (سواء تم تقديم مشاركة  المشروعة دافعاً مشبوهاً  المستفيد  بيانات  عندما تخفي مشاركة 
البيانات من قبل منظمة أو وكالة أو طرف ثالث أو تم طلب ذلك من قبل الحكومة) 

الهيئات الحكومية قوائم المستفيدين من أجل إضافة أفراد غير مؤهلين إلى السجالت  عندما تطلب إحدى 
عندما تطلب سلطة حكومية مشاركة المتلقي أو البيانات األخرى للسماح لبرنامج المساعدات النقدية والقسائم بالمضي قدماً

النقدية والقسائم مع  أو وكالة السلطة والنفوذ من خالل مشاركة بيانات متلقي المساعدات  عندما تكتسب منظمة 
سلطة حكومية دون موافقة المستفيد أو عندما ترفض المنظمات أو الوكاالت األخرى مشاركتها

عندما يؤدي عدم الوضوح بشأن أنشطة المساعدات النقدية والقسائم والعمليات ذات الصلة إلى مخاوف مشروعة من 
النقدية والقسائم لبيانات المستفيدين من المساعدات  إال أن ذلك يقترن بطلبات غير مشروعة  جانب الحكومة، 

• 

• 

• 
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الحكومات: البيانات مع  أو "الضبابية" لمشاركة  القانونية  تشمل األسباب شبه 

المشروعة  البيانات  القانونية ومشاركة  األطر  البيانات خارج  مشاركة  البيانات  المشروعة لمشاركة  تشمل األسباب غير 
المثال: ولكن غير األخالقية،7 على سبيل 

والقسائم النقدية  المساعدات  أنشطة  بخصوص  الحكومة  مشكالت   :2 الصندوق 
في آذار 2019، قامت لجنة الجرائم االقتصادية والمالية في نيجيريا باعتقال واحتجاز موظفي ميرسي كوربس والبائعين بسبب 
تحويلهم نقوًدا في منطقة ريفية، حيث أصرت لجنة الجرائم االقتصادية والمالية على الوصول إلى قائمة المستفيدين إلى جانب 

المستندات التشغيلية األخرى قبل اإلفراج عن الموظفين. لم تشارك ميرسي كوربس قائمة المستفيدين بسبب مخاوف بشأن 
كيفية تعامل لجنة الجرائم االقتصادية والمالية مع البيانات وإمكانية مشاركتها مع وكاالت أمنية أخرى. باإلضافة إلى ذلك، اعتبرت 
ميرسي كوربس أن مشاركة هذه البيانات تنتهك المبدأ اإلنساني لالستقاللية، حيث إنها تقوض قدرتهم على العمل بشكل مستقل 

عن الوكالة الحكومية ومبادئ ومعايير االستخدام اآلمن للبيانات الشخصية في برامج النقد والتحويل اإللكتروني.

عقدت مفاوضات أولية مع لجنة الجرائم االقتصادية والمالية إلطالق سراح الموظفين المحتجزين، وتم تطوير منصب لتوجيه الفريق القطري للعمل 
اإلنساني في المفاوضات والدعوة رفيعة المستوى مع الحكومة الفيدرالية والوزارات ذات الصلة لتحسين البيئة التشغيلية للمساعدات النقدية 

والقسائم. تم اإلفراج عن الموظفين المحتجزين واألموال المصادرة، وقد لخصت مجموعة العمل النقدي قانون غسيل األموال والذي استندت إليه 
لجنة الجرائم االقتصادية والمالية عندما أوقفت توزيع النقد، وقد ساعد ذلك الفريق القطري للعمل اإلنساني والمانحين على فهم أفضل لقانون 
المساعدة القانونية المتبادلة وقانون مكافحة تمويل اإلرهاب. قامت مجموعة العمل النقدي بتدريب شركائها على اللوائح المالية واستمرت في 

االجتماع مع لجنة الجرائم االقتصادية والمالية وعقدت جلسة لتقديم عرض حول المساعدات النقدية والقسائم واألساس المنطقي لها والشركاء.

اتفقت مجموعة العمل النقدي ولجنة الجرائم االقتصادية والمالية معاً على إرشادات وأشكال لحركة النقد التي تتطلب توقيعاً متبادالً 
من قبل شريك تحويل النقود والعديد من اآلخرين. قدمت مجموعة العمل النقدي ملخصاً إلى لجنة الجرائم االقتصادية والمالية 

للقوانين المختلفة في نيجيريا بشأن حماية البيانات واستخدمته لتأطير البيانات التي يمكن مشاركتها وما ال يمكن مشاركته، كما طورت 
أيضاً مذكرة مفاهيمية لتطوير سياسة وطنية للتحويالت النقدية المشروطة تهدف إلى تعزيز البيئة التشغيلية لقيمة المساعدات النقدية 

والقسائم في نيجيريا، واختصاصات فريق العمل الذي سيوجه عملية تطوير سياسة المساعدات النقدية والقسائم الوطنية.6

6

2020 – "ورقة موقف مقدمة إلى الفريق القطري للعمل اإلنساني" النقدية، نيجيريا  مجموعة العمل 
بينما تساعد أطر العمل القانونية في اإلجابة على السؤال "هل يمكننا القيام بذلك؟" تساعد أطر العمل األخالقية في اإلجابة على السؤال "هل ينبغي علينا القيام بذلك؟" 



يمكن معالجة الطلبات الرسمية لمشاركة البيانات من خالل الوسائل الرسمية. ومع ذلك ففي حاالت النزاع، قد تأتي طلبات مشاركة البيانات من 
مستويات مختلفة من الحكومة، ويمكن أن يشكل ذلك تحدياً للجهات الفاعلة في مجال المساعدات النقدية والقسائم. بينما تأتي بعض الطلبات 

غير المشروعة من خالل القنوات الرسمية، فإن البعض اآلخر يقع في فئة الطلبات القسرية أو اإلكراه، وهي تتطلب استراتيجيات مختلفة.

عبر االستجابات اإلنسانية، عادة ما يتم مشاركة البيانات ألسباب غير مشروعة، وفي بعض الحاالت، ُينظر إلى االضطرار إلى مشاركة 
البيانات مع السلطات الحكومية على أنه "تكلفة ممارسة األعمال التجارية"، ومع ذلك فإن مشاركة البيانات يمكن أن يكون لها عواقب 

الورقة عن  الذين تمت مقابلتهم من أجل هذه  الميدانيين  الممارسين  النقدية والقسائم. أعرب بعض  وخيمة على متلقي المساعدات 
قلقهم بشأن ما إذا كان من الممكن رفض طلبات البيانات. إنهم قلقون من أن اإلدارة التنظيمية ليست مسلحة باألدوات الصحيحة 

لرفض مشاركة البيانات في السياقات الصعبة حيث يوجد اختالل في موازين القوى.

البيانات  بيانات خطيرة.8 إن تعريف خرق  للبيانات واإلكراه بمثابة حوادث  القسرية  للبيانات والمشاركة  المشاركة غير المشروعة  تعد 
الشخصية هو "خرق لألمن يؤدي إلى التدمير العرضي أو غير القانوني أو الفقد أو التغيير أو الكشف غير المصرح به أو الوصول إلى 

البيانات أو جعلها قسرية أو يتم تغيير قوائم المستفيدين أو الكشف عنها قسراً، فإن  البيانات الشخصية".9 عندما يتم إجبار مشاركة 
هذا من الناحية الفنية يعد حادثًا خطيًرا للبيانات أو خرقاً، ويجب التعامل معه على هذا النحو.

(CaLP’s proposal for community critical data incident management :ًمالحظة: يصدر قريبا)

بيانات المستفيدين بغرض فحص واستبعاد أشخاص أو مجموعات معينة مؤهلة من تلقي المساعدات  عند طلب 
والقسائم)؛ النقدية  المساعدات  (مثل  اإلنسانية 

في [...] و [...] يحجم الناس عن المشاركة. تتعارك الحكومات والمجموعات األخرى، وال نعرف ما يجب القيام به فيما 
البيانات وإال فلن  إليها. إذا أصبح الموقف حرًجا وكان يهدد الحياة، فعلينا تقديم  يتعلق بمشاركة المعلومات والوصول 

المنطقة. إلى  بالوصول  لنا  ُيسمح 

عندما تكون مشاركة البيانات غير شفافة أو غير متوافقة مع الغرض األصلي من جمع البيانات؛
أو كوسيلة لممارسة السلطة والسيطرة البيانات للحصول على ميزة مالية أو سياسية  عند استخدام طلبات مشاركة 

عندما يمكن أن يؤدي طلب مشاركة البيانات إلى استهداف أو ضرر نشط لمجموعة معينة من األشخاص (النازحين 
داخلياً، أو الالجئين، أو مجموعة عرقية، أو مجموعة سياسية) أو عندما ُيشتبه في أن البيانات ستتم مشاركتها مع اآلخرين 

بمجموعة معينة الضرر  إللحاق  استخدامها  يمكنهم  الذين 
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هذه مواضيع حساسة لم يتم تناولها. إنه أمر بالغ األهمية، ولكن في بعض األحيان إذا تراجعت ال يمكنك العمل
في هذا الموقع. أحيانًا تكون السلطات المحلية - السلطة على مستوى المقاطعة، وليس الحكومة المركزية - هي
التي تحاول جعل المنظمات تلغي قواعدها الخاصة. وهنا مرة أخرى تعتبر هذه قضية تفاوض دبلوماسية، حيث

أننا نضع المستفيدين في قلب أي محادثة نبدأها.

9
الحرجة البيانات  اإلنسانية لحوادث  الشؤون  انظر عمل مكتب تنسيق 

الئحة حماية البيانات العامة لالتحاد األوروبي  (2018) 

https://data.humdata.org/dataset/2048a947-5714-4220-905b-e662cbcd14c8/resource/51949711-43d0-4c08-accc-109154510ef6/download/guidancenote2_dataincidentmanagement.pdf
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/2016-05-04


تعد مشاركة البيانات مع الحكومة مثل مشاركة البيانات بشكل عام في إعداد برامج المساعدات النقدية والقسائم أمًرا محفوًفا 
بالتحديات مع وجود القليل من الحلول الجاهزة أو الممارسات الجيدة. قد يعرض موظفو خط المساعدة األمامي والعاّدين حياتهم

على المحك من خالل رفض مشاركة البيانات، أو قد ال ُيسمح لهم بالوصول إلى مناطق معينة من بلد ما.

بينما قد يرفضون  النقدية والقسائم، ألنه  المساعدات  العالية محبًطا وفًقا لبعض ممارسي  بالمعايير  التمسك  قد يكون 
الكيانات األخرى أقل مقاومة. المستفيدين، قد تكون  بيانات  مشاركة 

البيانات في بعض  البيانات بين الوكاالت اإلنسانية والسلطات الحكومية إلى إحداث فجوة في حماية  أدت اتفاقيات مشاركة 
أثار  المستفيدين.  التي توقع وتصدق على قوائم  الحكومات  المنظمات تقييمات لالحتياجات مع  الحاالت. تجري بعض 

القدرة المحدودة للمنظمات اإلنسانية على مراقبة المزيد من تبادل  الورقة القصيرة  األشخاص الذين تمت مقابلتهم في هذه 
ومعالجة البيانات التي يتم مشاركتها مع الحكومات، كما تم إبرازها في دراسة حديثة لالتحاد الدولي للصليب األحمر حول 

االجتماعية.10 الحماية  في  اإلنسانية  بالمشاركة  المتعلقة  البيانات  مخاطر حماية 

البرامج. في حاالت أخرى، تجعل ديناميكيات الطاقة من الصعب تشغيل 

إنها حجة صعبة إذا لم تشارك البيانات مع الحكومة. إذا كان من المفترض أن تعمل فيبلد معين، فهناك
حد لما يمكنك صده.‘

… تشارك الوكاالت مع السلطات تحت ذرائع مختلفة دون اتفاق لتبادل البيانات. أرغب في
التوزيع الحكوميون ويقولون لي "هذه قائمة  المسؤولون  البيانات، وسيعود  إيقاف مشاركة 

التي قدمها لنا المانح [...]، لذا ها ها ها

البريد  المخيم تحت سلطته إلرسال طلب عبر  التي تدير  الحكومية  المنظمة غير  قامت سلطة حكومية معينة بتخويف 
العاملة في  المنظمات غير الحكومية األخرى  إلى  نيابة عن هذه السلطة الحكومية  بيانات حساسة  اإللكتروني للحصول على 
المخيم. إذا كنت أتذكر بشكل صحيح، فقد توقفت وكالة أو وكالتان عن إعداد البرامج بسبب هذا الطلب. لقد تحدثت إلى 

نظرائنا في الوكاالت األخرى، بما في ذلك وكالة تابعة لألمم المتحدة، وقد تعرضوا للتخويف من قبل هذه السلطة التي تتمتع 
كبيرة.‘ بقوة 

..القياسات  . التأثير عليها.  أو  المستفيدين  التنازل عن قوائم  الحكومية والحكومات من حيث  المنظمات غير  إنها لعبة بين 
آليات المساءلة تجعل من الصعب تغيير قوائم المستفيدين...في السياقات الهشة  يعد فهم  الحيوية وأنواع أخرى من 

بمثابة مهارة مهمة.‘ التفاوض  كيفية 
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معركة شاقة؟

البيانات 10 آر، كيجانو كاراسكو، كابوتوستو جيه، مخاطر حماية  سو 



حيثما أمكن، يجب على الوكاالت الدعوة إلى أطر عمل واضحة توضح الشروط التي بموجبها يمكن للسلطات الحكومية أن تطلب 
البيانات والتي تحدد أي ضوابط وتوازنات أو عوامل تعويضية قد تمكنها من رفض طلب مشاركة البيانات إذا اعتبرت غير مناسبة أو 

ضد مصالح المستفيد. في حالة عدم وجود هذه األطر، سيتعين على الوكاالت المنفذة للمساعدات النقدية والقسائم تحديد ما إذا كانت 
البيانات كجزء من برنامج  البيانات، اعتماًدا على تفويضها ودورها وترتيبها لوجودها في بلد ما أو لجمع  على استعداد لمشاركة 

والقسائم.  النقدية  المساعدات 

من المرجح أن تنظم قوانين خصوصية البيانات الوطنية إن وجدت البيانات التي يمكن مشاركتها في ظل أي ظروف. أنشأت بعض 
الراسخة لحماية  الدولة. لدى العديد من المنظمات مبادئها  اتفاقية مع حكومة  المنظمات امتيازات وحصانات يتم تحديدها من خالل 

اتباعها، ولكن في حالة عدم وجود مثل هذه المبادئ الخاصة بالمنظمة يمكن استخدام معايير القطاع الحالية. على  البيانات والتي يجب 
العادلة  المعالجة  البيانات الصادرة عن مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية على مبادئ تشمل:  المثال، تنص إرشادات مسؤولية  سبيل 

التفويض والمتوازن مع الحقوق والحريات والمصالح ذات الصلة؛ وضرورة ومالءمة  والشرعية للبيانات؛ وتحديد الغرض المتوافق مع 
البيانات وأمن  البيانات وسرية  البيانات فيما يتعلق بالغرض الذي تم تحديده؛ وفترات احتفاظ واضحة ومعقولة؛ ودقة  وكفاية معالجة 
البيانات وتحويالت  المعلومات وكيفية تقديم الشكاوى أو سحب  البيانات، بما في ذلك سبب مشاركة  البيانات والشفافية لموضوعات 

البيانات فقط عندما يتم ضمان الحماية المناسبة وآليات المساءلة التي يمكن أن تضمن االلتزام بما ورد أعاله.11

بناًء على الحالة والمبادئ المذكورة أعاله، يجب على المؤسسات أن تضع وتلتزم بسياسات وإجراءات قوية ومدرب عليها مع حوكمة 
قوية توفر إرشادات حول كيفية التعامل مع طلبات مشاركة البيانات. يمكن أن تساعد هذه المنظمة في تحديد كيفية التعامل مع 

GSMA قيوًدا وضوابط  بـ  طلبات مشاركة البيانات مع الحكومات؛ على سبيل المثال يحدد دليل سياسة الهاتف12 المحمول الخاص 
الترخيص  القوانين و/ أو شروط  المحمول لاللتزام عندما تتطلب منهم  الهاتف  الحكومية لمشغلي شبكات  الوصول  وتوازنات لطلبات 
دعم أنشطة إنفاذ القانون واألمن في البلدان التي يعملون فيها. يساعد لعب األدوار في تنفيذ مثل هذه السياسات الموظفين واإلدارة 

على صقل فن اتخاذ القرارات األخالقية الصعبة في الوقت الفعلي، ويمكن أن يؤدي التمرين أو إجراء عمليات المحاكاة التي توجه 
الموظفين خالل عملية إدارة أنواع مختلفة من مواقف مشاركة البيانات بما في ذلك االنتقال عبر مصفوفة التصعيد إلى بناء مهارات 

التأسيس  الفعلي حتى في منتصف فترة حالة اإلجهاد. يساعد  الوقت  التقييمات في  تفاعلية وتحسين قدرة الموظفين على إجراء 
المبادئ. وتنفيذ  تفسير  الموظفين على  التصعيد  واالستراتيجيات ومسارات  الحمراء  والخطوط  لألفكار  المسبق 

التي يمكن مشاركتها مع  للبيانات  البيانات في وضع معايير  البيانات واتفاقيات مشاركة  يمكن أن يساعد إنشاء سياسة مشاركة 
الحكومات وكيفية القيام بذلك. يمكن أن تكون هذه بمثابة خط أساس أو نقطة انطالق لطلبات مشاركة البيانات المشروعة من 

البيانات شبه الشرعية أو غير المشروعة.  التفاوضية في حالة وجود مطالب مشاركة  المساعدة في المواقف  الحكومات ويمكنها أيضاً 
باإلضافة إلى ذلك، يمكن أن يساعد إدخال بنود اإلخطار في االتفاقيات مع مقدمي الخدمات المالية في المواقف التي قد يكون فيها 

إلى بنك مركزي. البيانات  بتقديم  المالية ملزمين  الخدمات  مقدمو 

التي يمكن أن تسببها  المخاطر  للموازنة بين  المتأثرين" وإجراء تقييم  الفضلى للسكان  المنظمات نهج "المصلحة  تتبنى  يجب أن 
البيانات. يجب أن يتم دمج هذا في عمليات الموافقة، حيث  البيانات للسكان المتضررين مقابل مخاطر رفض مشاركة  مشاركة 

النقدية والقسائم إلى معرفة ما إذا كانت هناك فرصة لمشاركة بياناتهم مع الحكومات وما هي المخاطر  سيحتاج متلقو المساعدات 
التي قد تكون، حتى يتمكنوا من اتخاذ قرار قبل تقديم بياناتهم. ستكون هناك حاجة إلى التفاوض و'المهارات الشخصية" للمشاركة 

البيانات وأيضاً حماية السكان المتضررين على نطاق أوسع،  مع مختلف مستويات الحكومة للعمل على كيفية الحفاظ على أمان 
التخطيط  المبكرة من  المراحل  النقدية والقسائم. في  الذي يقدم المساعدات  الحالي  البرنامج  التنفيذ مقابل أضرار إغالق  وتقييم فوائد 

أثناء إجراء تحليل السياق، من المهم تقييم االقتصاد السياسي للبيانات - من قد يرغب في  النقدية والقسائم  لتنفيذ المساعدات 
البيانات ولماذا وما هي القيمة التي تحملها البيانات لمن في السياق - ودمج ذلك في تقييم المخاطر والتخطيط.

ً أوال والقسائم  النقدية  المساعدات  لمتلقيي  الفضلى  المصالح  وضع 

ومبادئ منظمتك معرفة حالة 

البيانات والتمرين عليها وجود خطة إلدارة مواقف مشاركة 

البيانات  لمشاركة  واتفاقيات  إنشاء سياسات 

11
12

الحكومة البيانات المسؤولة مع  دراسة حالة: مشاركة 

استراتيجيات إدارة طلبات مشاركة البيانات من
السلطات الحكومية

9

البيانات: مسودة عمل" مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية (2019) "إرشادات مسؤولية 
GSMA (2019)’ كتيب سياسة المحمول: دليل المطلعين على المشكالت

https://data.humdata.org/dataset/2048a947-5714-4220-905b-e662cbcd14c8/resource/c7053042-fd68-44c7-ae24-a57890a48235/download/ocha-dr-guidelines-working-draft-032019.pdf
https://www.gsma.com/latinamerica/wp-content/uploads/2019/03/GSMA_Mobile-Policy-Handbook_2019_ENG.pdf


البيانات الشخصية والحساسة مطلوبة لتقديم إعداد  البيانات التي تم جمعها أقل؛ يمكن مشاركة بيانات أقل. في حين أن  كلمات كانت 
البيانات واالحتفاظ بها  البيانات (على سبيل المثال جمع أقل قدر ممكن من  النقدية والقسائم، فإن ممارسة تقليل  برامج المساعدات 

ألقل قدر ممكن من الوقت وإلغاء تحديد البيانات في أسرع وقت ممكن) هي إحدى الطرق للمساعدة في تقليل التأثير المحتمل 
كانت شرعية أو شبه شرعية أو غير شرعية. يمكن أن تساعد إجراءات أمان البيانات، مثل التشفير أو الترميز  لمشاركة البيانات، سواء أ

البيانات غير المشروعة. البيانات، خاصة في حاالت طلبات مشاركة  أو تحديد الهوية المستعارة أيضاً في حماية 

البيانات وأمن لبيانات والسرية من خالل التصميم دمج تقليص 

البيانات ببساطة لن تكون متاحة  التي يمكن مشاركتها، ألن  البيانات  البيانات من كمية  الحفاظ على الخصوصية لجمع  سيقلل تصميم 
لالستخدام غير المقصود أو غير المصرح به. يعد نقل البيانات من األجهزة المحلية إلى السحابية (كالود) بمثابة أحد الخيارات 

(بافتراض أن ذلك ممكن وأن مخاطر البيانات في السحابة أقل من مخاطر البيانات الموجودة على جهاز محلي)، ويعد تشفير الهواتف 
 blockchain البيانات. تستكشف بعض المؤسسات استخدام تقنيات دفتر الحسابات الموزع و واألجهزة بمثابة طريقة أخرى لحماية 

blockchain تحت  الشخصية على  المالية  البيانات  النقدية والقسائم. ستكون  المساعدات  برامج  الشخصية إلعداد  البيانات  لتخزين 
التي لم يتم  التحديات  البيانات.13 ومع ذلك، هناك العديد من  النقدية والقسائم مما يتيح إمكانية نقل  سيطرة متلقيي المساعدات 

الناشئة. التقنيات  بهذه  يتعلق  فيما  بعد  حلها 

السرية تحافظ على  التي  التكنولوجيات  استخدام 

كانت شرعية أو شبه شرعية أو غير  يمكن أن يساعد تصميم النظام في تقليل كمية البيانات التي تتم مشاركتها مع الحكومات، سواء أ
شرعية. في اليمن، على سبيل المثال تم تصميم قاعدة بيانات ال يمكن الوصول إليها إال لألشخاص المصرح لهم بناًء على دورهم، وال 
النظام وال  إلى  البيانات  التعداد فقط تحميل  العالمي. يمكن لمسؤول  إلى بيانات المستوى  المنطقة الوصول  يمكن لمديري مستوى 

الفرد ويستعرضه داخل  الزمنية وتتبع ما يفعله  النظام على مشغالت وإجراءات أمان مصممة فيه مثل األختام  يمكنهم تنزيلها. يحتوي 
النظام. يتحكم االتحاد النقدي اليمني في مستويات الوصول، ويتم توحيد المعلومات ويتم تعيين األمان بحيث ال يمكن ألي شخص 

البيانات دون موافقة. تنزيل 

إنشاء أنظمة آمنة مع محدودية الوصول

في بعض األحيان، يجب على موظفي الخطوط األمامية ومسؤولي التعداد تقديم قدر كبير من طلبات مشاركة البيانات غير المشروعة. 
من المهم المساعدة في الحفاظ على سالمتهم من خالل تصميم جمع البيانات بطرق تقلل من وصولهم المباشر إلى البيانات 

الهاتف المحمول، وبمجرد  البيانات على مستوى األسرة باستخدام تطبيق لجمع بيانات  العراق، يتم جمع  أو الحساسة. في  الشخصية 
أن يقوم مسؤول التعداد باإلرسال، تنتقل البيانات إلى السحابة وال يتم حفظ أي شيء على الهاتف. في حالة سرقة الهاتف أو تهديد 

مسؤول التعداد، ال يمكنهم تقديم أي بيانات حتى إذا تم إلغاء قفل الهاتف أو أنهم مجبرون على إظهار محتويات الهاتف. عندما 
يتعرض موظفو الخطوط األمامية للضغط أو يحتاجون إلى التفاوض وردع المشاركة غير المشروعة للبيانات مع إدارات الحكومة 

البيانات  المحلية، فإن التدريب والدعم سيكونان مطلوبين. (تجدر اإلشارة مع ذلك إلى أنه عند استخدام الخدمات السحابية، تتجاوز 
الحدود الدولية، مما قد يخلق تحديات أخرى تتعلق بنقل البيانات عبر الحدود). في بعض الحاالت، من األفضل للموظفين الدوليين 

تولي دور التفاوض

التعداد حماية موظفي الخط األمامي ومسؤولي 

عندما تكون هناك مخاوف من أن البيانات المشتركة مع الحكومات يمكن أن تؤدي إلى ضرر، يجب أن يتم إبالغ األشخاص المتضررين 
النقدية والقسائم أصبحت رقمية بشكل متزايد،  الموافقة. في حين أن عمليات المساعدات  بشكل كامل وبشفافية كجزء من عملية 

الخيار فيما  النقدية والقسائم  المساعدات  ُيمنح متلقي  البدائل. يجب أن  المطلوبة من خالل تقديم  البيانات  الممكن تقليل كمية  فمن 
إذا كانوا يريدون تقديم بياناتهم وإذا لم يكن األمر كذلك فيجب أن يكون هناك خيار للتسجيل في برنامج المساعدات النقدية والقسائم 
بموجب آلية تتطلب الحد األدنى من جمع البيانات أو تلقي المساعدة التي ال تتطلب بيانات اعرف عميلك أو أنواع مماثلة من البيانات. 
اللجنة الدولية بشأن اتفاقية مع مقدم خدمات مالية الستخدام الحسابات الفرعية حيث يتم بذل  في ليبيا على سبيل المثال، تفاوضت 
الفرعية،  الرئيسي وليس على من يصلون إلى الحسابات  الواجبة واستكمال بيانات اعرف عميلك فقط بشأن صاحب الحساب  العناية 

ويتم بعد ذلك الوصول إلى الحسابات الفرعية من خالل البطاقات الذكية (على سبيل المثال بطاقات الدفع المسبق أو بطاقات 
الصراف اآللي) التي تحتوي فقط على أرقام مرجعية مرفقة بها وال تحتوي على تفاصيل شخصية. يستطيع المستفيدون بعد ذلك 

سحب النقود دون تقديم بياناتهم الشخصية إلى مقدم الخدمات المالية. صاحب الحساب الرئيسي هو فقط من لديه حق الوصول إلى 
البطاقة أو الحساب بالمستفيد. هناك خيار آخر وهو استخدام مقدمي الخدمات المالية حيث يكون لألفراد  المعلومات التي تربط 

حسابات بالفعل، مما يعني أن عملية "اعرف عميلك" قد تم إجراؤها بالفعل. ومع ذلك، ليست كل الوكاالت قادرة على تقديم هذه 
والتمويل. الوكاالت األخرى لألنظمة  الهيكلية والحجم واالعتماد على  الخيارات بسبب 

عرض خيارات األنماط
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المبدأ الذي يحق لألفراد فيه الحصول على بياناتهم الشخصية ونسخها وإعادة استخدامها ونقلها من منصة أو خدمة لتكنولوجيا المعلومات إلى أخرى ألغراضهم الخاصة"  13 البيانات "هو  قابلية نقل 

https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-data-protection/guide-to-the-general-data-protection-regulation-gdpr/individual-rights/right-to-data-portability/


أو  القطرية للعمل اإلنساني  الفرق  أو  النقدي  الرسمية مثل مجموعات العمل  الرسمية وغير  يمكن لهيئات تنسيق األعمال اإلنسانية 
التوجيه لألعضاء األفراد. حيث يمكنهم  التنسيق بين المجموعات أن تلعب دوًرا في المساعدة على مواءمة المواقف وتقديم  مجموعة 

المثال: على سبيل 
البيانات بين األعضاء الوعي والفهم لمسؤولية  العمل على زيادة 

البيانات مع الحكومات االتفاق على نهج منسق ورسالة موحدة على المستوى الوطني بشأن مشاركة 
بها المعمول  التوجيهية  المبادئ  إلى  السياسات  توفير "الحوكمة السلسة" من خالل توجيه صانعي 

البيانات مع الحكومات دعم الفرق اإلنسانية القطرية التخاذ موقف وتحديد خطوط حمراء حول مشاركة 

إبالغ هيئة تنسيق الشؤون اإلنسانية (مجموعات العمل النقدي أو الفرق القطرية للعمل اإلنساني أو مجموعة التنسيق بين المجموعات) 
إذا كانوا يشاركون البيانات بالفعل مع الحكومات أو يخططون لذلك 

إبالغ هيئة التنسيق إذا تم االتصال بهم وطلب مشاركة البيانات

الفاعلة الجهات  المعايير واالتساق بين  االتفاق على 

مناقشة السيناريوهات التي قد تطلب فيها الحكومات البيانات وتحديد أي من هذه السيناريوهات شرعي أو شبه شرعي أو غير 
شرعي

يتزايد دور الحكومات المضيفة في االستجابة لحاالت الطوارئ، سواء فيما يتعلق بالحماية االجتماعية والتعامل مع حاالت الطوارئ 
المستقبل فقط، وتستخدم  اإلنسانية في  المنظمات  البيانات من  الطلبات على  بالبيانات، ستزداد  الغني  العالم  اإلنسانية. في هذا 

اآلخر وتوجيهه،  التعلم من  إلى  النقدية والقسائم  المساعدات  كثر تعقيًدا للحصول عليها. يحتاج مجتمع  أ المضيفة أساليب  الحكومات 
بما في ذلك "في الوقت الفعلي" أثناء حدوث هذه الطلبات، بحيث يمكن االتفاق على مناهج متسقة داخل فرق البلدان ومجموعات 

واالئتالفات.  النقدية  العمل 

العمل كواجهة موحدة ضمن هيئات تنسيق األعمال اإلنسانية

مبّلغة األخرى  المنظمات  إبقاء 

البيانات المتعلقة بمشاركة  القرارات  المتأثرين في قلب  للسكان  الفضلى  المصلحة  يعتبر وضع  الحاالت،  بجميع 
مع الحكومات هو األساس.

الفردية: المنظمات  يجب على 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

العمل ضمن المبادئ اإلنسانية وإرشادات الحماية؛ مثل المبدأ األساسي "عدم إلحاق الضرر" واتباع مبادئ إدارة البيانات األخالقية 
والمسؤولة (الخاصة بك أو المستعارة من منظمة أخرى ذات سياسات قوية مثل اللجنة الدولية للصليب األحمر 14 أو مكتب األمم 

المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية15)؛

التحلي بالشفافية بشأن الطلبات الحكومية للحصول على المعلومات، حيث يفيد مشغلو شبكات الهاتف المحمول على وجه الخصوص 
أنه يتعين عليهم التعامل بانتظام مع طلبات حكومية متعددة للحصول على معلومات العمالء، في حين أنه قد ال يكون لدى مشغلي 

شبكات المحمول خيار آخر غير االمتثال لمثل هذه الطلبات، إال أنهم في حاجة متزايدة إلى مزيد من الشفافية حول طبيعة وحجم وصول 
الحكومة 16

• 

• 

14

15
16

الحكومة البيانات المسؤولة مع  دراسة حالة: مشاركة 
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البيانات في العمل اإلنساني" الثاني "حماية  الدولية للصليب األحمر (2020) اإلصدار  اللجنة 
البيانات: مسودة عمل" مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية (2019) "إرشادات مسؤولية 

GSMA (2019)’ كتيب سياسة المحمول: دليل المطلعين على المشكالت

 ألنهم قد يكونون أقل عرضة لالستجابات الجزائية من الموظفين الوطنيين. قد تكون الظروف من هذا القبيل بحيث ال ينبغي 
بطرق مختلفة ترهيبهم  أو  والضغط عليهم  التعرف عليهم  يمكن  المحلية، حيث  العمل في مجتمعاتهم  المحليين  للموظفين 

إيذاؤهم. البيانات أو حتى  لمشاركة 

https://www.icrc.org/en/data-protection-humanitarian-action-handbook
https://data.humdata.org/dataset/2048a947-5714-4220-905b-e662cbcd14c8/resource/c7053042-fd68-44c7-ae24-a57890a48235/download/ocha-dr-guidelines-working-draft-032019.pdf
https://www.gsma.com/latinamerica/wp-content/uploads/2019/03/GSMA_Mobile-Policy-Handbook_2019_ENG.pdf
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