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تنطبق هذه املبادئ على اجلميع بغض النظر عن ماهية الطرف الثالث:
احلكومة ،منظمة غري حكومية أخرى ،شركة خاصة ،البنك ،إلخ.
التمس املشورة القانونية إذا لزم األمر.

ال يعد حذف مستندات رقمية كحرق أو متزيق ملف مادية ،ألنه كثري ما
يكون قد مت ترك السجالت الرقمية على جهاز الكمبيوتر اخلاص بك (مثل
تنزيل اجمللدات ،واحملفوظات ،إلخ .هذا هو املعروف بالبيانات املؤجلة).
خطط دائمًا للمدة التي حتتاجها لالحتفاظ بالبيانات -تذكر
بأن البيانات تفقد أهميتها بسرعة كبرية.

االحتفاظ/التخلص

قم بإعداد اتفاق تبادل البيانات مع املنظمات التي ميكنك مشاركة
البيانات معها ،مبا يف ذلك إرشادات معاجلة البيانات.

املشاركة

اجتمع مع اجمليبني للتحقق من صحة النتائج والتأكد من أنها متثل
وجهات نظرهم حيثما كان ذلك ممكنًا .قدم لهم التغذية الراجعة بشأن
ما حدث مع بياناتهم اخلاصة.

لعملية جمع األوراق ،فكر يف خيارات التخزين اآلمن .قم بتخزينها يف
خزانة آمنة أو مؤمنة إذا كان ذلك ممكنًا

كيف ميكنك تعزيز امللكية من اجمليبني؟

افحص بعناية أمن البيانات واملوقع من خيارات قاعدة البيانات والتخزين.

امللكية والتغذية الراجعة

التخزين
يكون كل شخص يقوم بجمع أو استخدام البيانات مسؤو ًال عن إدارة
البيانات اخملتصة .استخدم نهج إعطاء مسؤولية حماية البيانات لعضو
واحد من الفريق ،مع ضمان تفهم اجلميع ألدوارهم ومساءلتهم.

هل هناك أي حتيز يف القرار مبني على أساس البيانات؟
فكر فيمامتثله البيانات.
هل راعيت التوازن بني اجلنسني؟

ما هي إدارة
البيانات اخملتصة؟
سوف تساعد هذه النشرة أي شخص على التعامل مع بيانات الربنامج
أو مشاركتها أو الوصول إليها بشكل صحيح للنظر يف قضايا البيانات
اخملتصة طوال دورة حياة البيانات.
وهو يركز أساسا على إدارة البيانات اخملتصة يف األزمات اإلنسانية من
منظور جمع البيانات .ومع ذلك ،تنطبق املبادئ واألدوات والنهج أيضا
على نطاق واسع.
تعتمد إدارة البيانات اخملتصة على معاجلة البيانات التي نقوم بجمعها
باحرتام ،والتمسك بحقوق اجمليبني -وهم األشخاص الذين نقوم بجمع
بياناتهم .وتتضمن البيانات :استجابات املسح ،معلومات التسجيل،
والصور ،والقصص ،إلخ.
ال يجب أن تكون إدارة البيانات اخملتصة مقيدة .وعلى العكس من ذلك،
ميكن أن تعزز وتيسر مساهمة البيانات يف االعمال عالية اجلودة.
ينبغي أن ينظر إليها كإطار لضمان استجابة جامعي البيانات والتزامهم
باملساءلة وإيصال األصوات.

القيام بتقييم اخملاطر

وضع خطة

احلصول على املوافقة املدروسة

من املمكن أن يعرض جمع البيانات األشخاص للخطر.
لذلك قم بتقييم اخملاطر واتخاذ إجراءات لتجنب
العواقب السلبية للمجيبني ،مث ًال ضمان أمن البيانات وسريتها.

حدد بوضوح الغرض من جمع البيانات.
ينبغي أن تكون الفوائد التي تتوقعها من البيانات متناسبة مع اخملاطر.
وينبغي أن حتكم مبصالح وحياة السكان املتضررين.

ال تعترب املوافقة جمرد عملية تعبئة مربع يف جدول  -بل
هي عبارة عن معاملة اجمليبني باحرتام واحلفاظ على
كرامتهم ،فضال عن التمسك بالشروط القانونية املتعلقة بالبيانات
الشخصية.

استخدم خرباء تقنيني لفهم خماطر حمددة ،وفكر من خالل ما تفعله
يف إمكانية حدوث خرق للبيانات أو مشكلة ما.

قم بتقييم األساليب واألدوات املتاحة للعثور على أولئك األكرث مالءمة
للسياق ولغرضك.

يتغري اإلطار التنظيمي إلدارة البيانات (القوانني واملعايري األخرى)
بسرعة ،وكذلك تكنولوجيات جمع وإدارة البيانات .إذن تعترب إدارة البيانات
اخملتصة عملية تتطور باستمرار حول حتديد متى وكيفية جمع البيانات،
وكيفية إدارة اخملاطر.

أخرب اجمليبني كيف سيتم استخدام بياناتهم اخلاصة ،وملاذا حتتاجها،
كيفية تخزينها ،مع من سيتم مشاركتها ،كيفية ضمان أن هذه
اجملموعات لن تقوم مبشاركتها ،وكيف ميكنهم االتصال بك يف حال مت
تغيري رأيهم بخصوص املوافقة.

تدريب العدادين

قلل من األسئلة ،وحتقق بدقة إذا كنت حقًا بحاجة أن تسأل .حتقق أيضًا
من أنه مل يتم جمع املعلومات من قبل من مصدر موثوق به.

حتقق من إمكانية وجود خطر التحيز يف عملية االستهداف واملنهجية.
كيف سيتم التحقق من دقة بياناتك؟

اسأل اجمليبني إذا كانوا يريدون احلصول على تغذية راجعة بشأن ما
ميكنك القيام به مبعلوماتهم اخلاصة.

عند تدريب جامعي البيانات:

هل حتتاج إىل القيام بإجراء حماية املعلومات /تقييم ألثر خصوصية
البيانات؟

• •قم بتغطية اعتبارات البيانات اخملتصة.

تعترب البيانات الشخصية حساسة للغاية وحتتاج إىل حماية إضافية ،مثل
التخزين بشكل منفصل عن إجابات املستجيبني ،أو اتخاذ تدابري حلفظ
البيانات.
يجب وجود خطة من البداية تكفل احلصول على موافقة مدروسة.
وأن توضح ما هي املوافقة ،باإلضافة إىل توعية اجملتمعات عن غرض
البيانات التي جتمعها.
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ملزيد من املعلومات

تقييم أثر اخلصوصية هي
أداة لتحديد وتقليل خماطر
اخلصوصية.
البيانات الشخصية هي
املعلومات التي ميكن
استخدامها ،مبفردها أو مع
معلومات أخرى ،لتحديد الشخص.
املوافقة املدروسة هي اتفاق
يتم بطواعية وبحرية ،يستند إىل
تقديرات واضحة وفهم للحقائق
واآلثار والعواقب املستقبلية
للعمل .يجب أن يكون األفراد على
علم بحقهم يف رفض املوافقة
وقدرتهم على ممارسة ذلك
احلق .وهناك بعض احلاالت التي ال
ميكن فيها املوافقة ،على سبيل
املثال مع األطفال ،أو األشخاص
ذوي اإلعاقة.

اسـتـخـدام دورة
حـيـاة الـبـيـانـات
إلدارة الـبـيـانـات
الـمـخـتـصـة

قد يكون ذلك للضغط ،والدعوة ،أو إدخال تعديالت على
الربامج.

الدخول
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تنشر بعض املنظمات البيانات .التمس املشورة املتخصصة وقم
بفحص اخملاطر واحلساسيات قبل نشر أي جمموعة من البيانات .ال
يكفي ببساطة إزالة األسماء إلخفاء الهويات.
ال تشارك البيانات دون احلصول على موافقة من اجمليبني.

اتفاق تبادل البيانات هو إطار
لتقاسم البيانات التي حتدد
كيفية إرسال البيانات ،وتخزينها
واستخدامها.
جمموعة البيانات هي عبارة عن
جمموعة من البيانات ذات الصلة.
دورة حياة البيانات هي تدفق
املعلومات من خالل نظام ،ابتداء
من اإلنشاء والتخزين إىل احلذف.
اإلخالل بالبيانات هو اإلفصاح عن
املعلومات الذي من املمكن أن
يكون مقصودا أو غري مقصود ،إىل
بيئة غري موثوق بها.
إخفاء الهوية؛ نظريًا ،يعني هذا
أنه من الصعب أو املستحيل
حتديد هوية شخص عن طريق
جمموعة بيانات .يف الواقع ،ميكن
غالبًا جتميع جمموعة من البيانات
للكشف عن الهويات.

التشفري هو حتويل البيانات إىل
رموز ال يسهل فهمها من قبل
أشخاص غري مصرح لهم بذلك.

قم بإعداد حسابات فردية باستخدام كلمات مرور للمستخدم للدخول إىل
مصادر البيانات الرقميةِ ،
أعط األولوية للذين بحاجة إىل الوصول إىل شيء
ما.

معجم الكلمات

استخدم البيانات للقيام بشيء ما

ِ
أعط اجمليبني فرصة للتعطيل ،وضع خطة بديلة يف حال حصل ذلك.

• •قم بتغطية عملية املوافقة .ماذا ينبغي أن أعرف اجمليبني حول ما
سوف يحدث لبياناتهم اخلاصة؟

إدارة البيانات

• •استخدم سيناريوهات حقيقية لتقدمي التدريب على نظم وبروتوكوالت
يف احلياة.

النقل
كن حذرا عند استخدام األجهزة احملمولة وتبادل التكنولوجيا .استخدم
التشفري عند الضرورة وقم بإعداد األنظمة التي تسمح للهواتف مبحو
البيانات عن بعد.
مزيدا من احلذر عند التعامل مع العمليات الورقية وعند نقل نسخ
اتخذ
ً
مطبوعة يف امليدان .استخدم تشفري امللفات الرقمية عند نقطة
إدخال البيانات.
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تنشر بعض املنظمات البيانات .التمس املشورة املتخصصة وقم
بفحص اخملاطر واحلساسيات قبل نشر أي جمموعة من البيانات .ال
يكفي ببساطة إزالة األسماء إلخفاء الهويات.

ال يعد حذف مستندات رقمية كحرق أو متزيق ملف مادية ،ألنه كثري ما
يكون قد مت ترك السجالت الرقمية على جهاز الكمبيوتر اخلاص بك (مثل
تنزيل اجمللدات ،واحملفوظات ،إلخ .هذا هو املعروف بالبيانات املؤجلة).

ال تشارك البيانات دون احلصول على موافقة من اجمليبني.
التشفري هو حتويل البيانات إىل
رموز ال يسهل فهمها من قبل
أشخاص غري مصرح لهم بذلك.

كيف ميكنك تعزيز امللكية من اجمليبني؟

افحص بعناية أمن البيانات واملوقع من خيارات قاعدة البيانات والتخزين.

التخزين

هل هناك أي حتيز يف القرار مبني على أساس البيانات؟

يكون كل شخص يقوم بجمع أو استخدام البيانات مسؤو ًال عن إدارة
البيانات اخملتصة .استخدم نهج إعطاء مسؤولية حماية البيانات لعضو
واحد من الفريق ،مع ضمان تفهم اجلميع ألدوارهم ومساءلتهم.
قم بإعداد حسابات فردية باستخدام كلمات مرور للمستخدم للدخول إىل
مصادر البيانات الرقميةِ ،
أعط األولوية للذين بحاجة إىل الوصول إىل شيء
ما.

معجم الكلمات

امللكية والتغذية الراجعة
فكر فيمامتثله البيانات.
هل راعيت التوازن بني اجلنسني؟
قد يكون ذلك للضغط ،والدعوة ،أو إدخال تعديالت على
الربامج.

استخدم البيانات للقيام بشيء ما

الدخول
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• •قم بتغطية عملية املوافقة .ماذا ينبغي أن أعرف اجمليبني حول ما
سوف يحدث لبياناتهم اخلاصة؟

إخفاء الهوية؛ نظريًا ،يعني هذا
أنه من الصعب أو املستحيل
حتديد هوية شخص عن طريق
جمموعة بيانات .يف الواقع ،ميكن
غالبًا جتميع جمموعة من البيانات
للكشف عن الهويات.

اسـتـخـدام دورة
حـيـاة الـبـيـانـات
إلدارة الـبـيـانـات
الـمـخـتـصـة

حتقق من إمكانية وجود خطر التحيز يف عملية االستهداف واملنهجية.
كيف سيتم التحقق من دقة بياناتك؟

• •قم بتغطية اعتبارات البيانات اخملتصة.

اإلخالل بالبيانات هو اإلفصاح عن
املعلومات الذي من املمكن أن
يكون مقصودا أو غري مقصود ،إىل
بيئة غري موثوق بها.

لعملية جمع األوراق ،فكر يف خيارات التخزين اآلمن .قم بتخزينها يف
خزانة آمنة أو مؤمنة إذا كان ذلك ممكنًا

يتغري اإلطار التنظيمي إلدارة البيانات (القوانني واملعايري األخرى)
بسرعة ،وكذلك تكنولوجيات جمع وإدارة البيانات .إذن تعترب إدارة البيانات
اخملتصة عملية تتطور باستمرار حول حتديد متى وكيفية جمع البيانات،
وكيفية إدارة اخملاطر.

عند تدريب جامعي البيانات:

دورة حياة البيانات هي تدفق
املعلومات من خالل نظام ،ابتداء
من اإلنشاء والتخزين إىل احلذف.

املشاركة

اجتمع مع اجمليبني للتحقق من صحة النتائج والتأكد من أنها متثل
وجهات نظرهم حيثما كان ذلك ممكنًا .قدم لهم التغذية الراجعة بشأن
ما حدث مع بياناتهم اخلاصة.
يجب وجود خطة من البداية تكفل احلصول على موافقة مدروسة.
وأن توضح ما هي املوافقة ،باإلضافة إىل توعية اجملتمعات عن غرض
البيانات التي جتمعها.

املوافقة املدروسة هي اتفاق
يتم بطواعية وبحرية ،يستند إىل
تقديرات واضحة وفهم للحقائق
واآلثار والعواقب املستقبلية
للعمل .يجب أن يكون األفراد على
علم بحقهم يف رفض املوافقة
وقدرتهم على ممارسة ذلك
احلق .وهناك بعض احلاالت التي ال
ميكن فيها املوافقة ،على سبيل
املثال مع األطفال ،أو األشخاص
ذوي اإلعاقة.

قم بإعداد اتفاق تبادل البيانات مع املنظمات التي ميكنك مشاركة
البيانات معها ،مبا يف ذلك إرشادات معاجلة البيانات.

تدريب العدادين

جمموعة البيانات هي عبارة عن
جمموعة من البيانات ذات الصلة.

االحتفاظ/التخلص
تعترب البيانات الشخصية حساسة للغاية وحتتاج إىل حماية إضافية ،مثل
التخزين بشكل منفصل عن إجابات املستجيبني ،أو اتخاذ تدابري حلفظ
البيانات.

البيانات الشخصية هي
املعلومات التي ميكن
استخدامها ،مبفردها أو مع
معلومات أخرى ،لتحديد الشخص.

التمس املشورة القانونية إذا لزم األمر.

ال يجب أن تكون إدارة البيانات اخملتصة مقيدة .وعلى العكس من ذلك،
ميكن أن تعزز وتيسر مساهمة البيانات يف االعمال عالية اجلودة.
ينبغي أن ينظر إليها كإطار لضمان استجابة جامعي البيانات والتزامهم
باملساءلة وإيصال األصوات.

استخدم خرباء تقنيني لفهم خماطر حمددة ،وفكر من خالل ما تفعله
يف إمكانية حدوث خرق للبيانات أو مشكلة ما.

قلل من األسئلة ،وحتقق بدقة إذا كنت حقًا بحاجة أن تسأل .حتقق أيضًا
من أنه مل يتم جمع املعلومات من قبل من مصدر موثوق به.
هل حتتاج إىل القيام بإجراء حماية املعلومات /تقييم ألثر خصوصية
البيانات؟

تقييم أثر اخلصوصية هي
أداة لتحديد وتقليل خماطر
اخلصوصية.

تعتمد إدارة البيانات اخملتصة على معاجلة البيانات التي نقوم بجمعها
باحرتام ،والتمسك بحقوق اجمليبني -وهم األشخاص الذين نقوم بجمع
بياناتهم .وتتضمن البيانات :استجابات املسح ،معلومات التسجيل،
والصور ،والقصص ،إلخ.

قم بتقييم األساليب واألدوات املتاحة للعثور على أولئك األكرث مالءمة
للسياق ولغرضك.

من املمكن أن يعرض جمع البيانات األشخاص للخطر.
لذلك قم بتقييم اخملاطر واتخاذ إجراءات لتجنب
العواقب السلبية للمجيبني ،مث ًال ضمان أمن البيانات وسريتها.

اتفاق تبادل البيانات هو إطار
لتقاسم البيانات التي حتدد
كيفية إرسال البيانات ،وتخزينها
واستخدامها.

تنطبق هذه املبادئ على اجلميع بغض النظر عن ماهية الطرف الثالث:
احلكومة ،منظمة غري حكومية أخرى ،شركة خاصة ،البنك ،إلخ.

خطط دائمًا للمدة التي حتتاجها لالحتفاظ بالبيانات -تذكر
بأن البيانات تفقد أهميتها بسرعة كبرية.
وهو يركز أساسا على إدارة البيانات اخملتصة يف األزمات اإلنسانية من
منظور جمع البيانات .ومع ذلك ،تنطبق املبادئ واألدوات والنهج أيضا
على نطاق واسع.

ينبغي أن تكون الفوائد التي تتوقعها من البيانات متناسبة مع اخملاطر.
وينبغي أن حتكم مبصالح وحياة السكان املتضررين.

ملزيد من املعلومات
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سوف تساعد هذه النشرة أي شخص على التعامل مع بيانات الربنامج
أو مشاركتها أو الوصول إليها بشكل صحيح للنظر يف قضايا البيانات
اخملتصة طوال دورة حياة البيانات.

حدد بوضوح الغرض من جمع البيانات.

www.oxfam.org.uk/responsibledata
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ما هي إدارة
البيانات اخملتصة؟

القيام بتقييم اخملاطر

وضع خطة

احلصول على املوافقة املدروسة
ال تعترب املوافقة جمرد عملية تعبئة مربع يف جدول  -بل
هي عبارة عن معاملة اجمليبني باحرتام واحلفاظ على
كرامتهم ،فضال عن التمسك بالشروط القانونية املتعلقة بالبيانات
الشخصية.
أخرب اجمليبني كيف سيتم استخدام بياناتهم اخلاصة ،وملاذا حتتاجها،
كيفية تخزينها ،مع من سيتم مشاركتها ،كيفية ضمان أن هذه
اجملموعات لن تقوم مبشاركتها ،وكيف ميكنهم االتصال بك يف حال مت
تغيري رأيهم بخصوص املوافقة.
اسأل اجمليبني إذا كانوا يريدون احلصول على تغذية راجعة بشأن ما
ميكنك القيام به مبعلوماتهم اخلاصة.
ِ
أعط اجمليبني فرصة للتعطيل ،وضع خطة بديلة يف حال حصل ذلك.

إدارة البيانات

• •استخدم سيناريوهات حقيقية لتقدمي التدريب على نظم وبروتوكوالت
يف احلياة.

النقل
كن حذرا عند استخدام األجهزة احملمولة وتبادل التكنولوجيا .استخدم
التشفري عند الضرورة وقم بإعداد األنظمة التي تسمح للهواتف مبحو
البيانات عن بعد.
مزيدا من احلذر عند التعامل مع العمليات الورقية وعند نقل نسخ
اتخذ
ً
مطبوعة يف امليدان .استخدم تشفري امللفات الرقمية عند نقطة
إدخال البيانات.
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تنشر بعض املنظمات البيانات .التمس املشورة املتخصصة وقم
بفحص اخملاطر واحلساسيات قبل نشر أي جمموعة من البيانات .ال
يكفي ببساطة إزالة األسماء إلخفاء الهويات.

ال يعد حذف مستندات رقمية كحرق أو متزيق ملف مادية ،ألنه كثري ما
يكون قد مت ترك السجالت الرقمية على جهاز الكمبيوتر اخلاص بك (مثل
تنزيل اجمللدات ،واحملفوظات ،إلخ .هذا هو املعروف بالبيانات املؤجلة).

ال تشارك البيانات دون احلصول على موافقة من اجمليبني.
التشفري هو حتويل البيانات إىل
رموز ال يسهل فهمها من قبل
أشخاص غري مصرح لهم بذلك.

كيف ميكنك تعزيز امللكية من اجمليبني؟

افحص بعناية أمن البيانات واملوقع من خيارات قاعدة البيانات والتخزين.

التخزين

هل هناك أي حتيز يف القرار مبني على أساس البيانات؟

يكون كل شخص يقوم بجمع أو استخدام البيانات مسؤو ًال عن إدارة
البيانات اخملتصة .استخدم نهج إعطاء مسؤولية حماية البيانات لعضو
واحد من الفريق ،مع ضمان تفهم اجلميع ألدوارهم ومساءلتهم.
قم بإعداد حسابات فردية باستخدام كلمات مرور للمستخدم للدخول إىل
مصادر البيانات الرقميةِ ،
أعط األولوية للذين بحاجة إىل الوصول إىل شيء
ما.

معجم الكلمات

امللكية والتغذية الراجعة
فكر فيمامتثله البيانات.
هل راعيت التوازن بني اجلنسني؟
قد يكون ذلك للضغط ،والدعوة ،أو إدخال تعديالت على
الربامج.

استخدم البيانات للقيام بشيء ما

الدخول

1

2

• •قم بتغطية عملية املوافقة .ماذا ينبغي أن أعرف اجمليبني حول ما
سوف يحدث لبياناتهم اخلاصة؟

إخفاء الهوية؛ نظريًا ،يعني هذا
أنه من الصعب أو املستحيل
حتديد هوية شخص عن طريق
جمموعة بيانات .يف الواقع ،ميكن
غالبًا جتميع جمموعة من البيانات
للكشف عن الهويات.

اسـتـخـدام دورة
حـيـاة الـبـيـانـات
إلدارة الـبـيـانـات
الـمـخـتـصـة

حتقق من إمكانية وجود خطر التحيز يف عملية االستهداف واملنهجية.
كيف سيتم التحقق من دقة بياناتك؟

• •قم بتغطية اعتبارات البيانات اخملتصة.

اإلخالل بالبيانات هو اإلفصاح عن
املعلومات الذي من املمكن أن
يكون مقصودا أو غري مقصود ،إىل
بيئة غري موثوق بها.

لعملية جمع األوراق ،فكر يف خيارات التخزين اآلمن .قم بتخزينها يف
خزانة آمنة أو مؤمنة إذا كان ذلك ممكنًا

يتغري اإلطار التنظيمي إلدارة البيانات (القوانني واملعايري األخرى)
بسرعة ،وكذلك تكنولوجيات جمع وإدارة البيانات .إذن تعترب إدارة البيانات
اخملتصة عملية تتطور باستمرار حول حتديد متى وكيفية جمع البيانات،
وكيفية إدارة اخملاطر.

عند تدريب جامعي البيانات:

دورة حياة البيانات هي تدفق
املعلومات من خالل نظام ،ابتداء
من اإلنشاء والتخزين إىل احلذف.

املشاركة

اجتمع مع اجمليبني للتحقق من صحة النتائج والتأكد من أنها متثل
وجهات نظرهم حيثما كان ذلك ممكنًا .قدم لهم التغذية الراجعة بشأن
ما حدث مع بياناتهم اخلاصة.
يجب وجود خطة من البداية تكفل احلصول على موافقة مدروسة.
وأن توضح ما هي املوافقة ،باإلضافة إىل توعية اجملتمعات عن غرض
البيانات التي جتمعها.

املوافقة املدروسة هي اتفاق
يتم بطواعية وبحرية ،يستند إىل
تقديرات واضحة وفهم للحقائق
واآلثار والعواقب املستقبلية
للعمل .يجب أن يكون األفراد على
علم بحقهم يف رفض املوافقة
وقدرتهم على ممارسة ذلك
احلق .وهناك بعض احلاالت التي ال
ميكن فيها املوافقة ،على سبيل
املثال مع األطفال ،أو األشخاص
ذوي اإلعاقة.

قم بإعداد اتفاق تبادل البيانات مع املنظمات التي ميكنك مشاركة
البيانات معها ،مبا يف ذلك إرشادات معاجلة البيانات.

تدريب العدادين

جمموعة البيانات هي عبارة عن
جمموعة من البيانات ذات الصلة.

االحتفاظ/التخلص
تعترب البيانات الشخصية حساسة للغاية وحتتاج إىل حماية إضافية ،مثل
التخزين بشكل منفصل عن إجابات املستجيبني ،أو اتخاذ تدابري حلفظ
البيانات.

البيانات الشخصية هي
املعلومات التي ميكن
استخدامها ،مبفردها أو مع
معلومات أخرى ،لتحديد الشخص.

التمس املشورة القانونية إذا لزم األمر.

ال يجب أن تكون إدارة البيانات اخملتصة مقيدة .وعلى العكس من ذلك،
ميكن أن تعزز وتيسر مساهمة البيانات يف االعمال عالية اجلودة.
ينبغي أن ينظر إليها كإطار لضمان استجابة جامعي البيانات والتزامهم
باملساءلة وإيصال األصوات.

استخدم خرباء تقنيني لفهم خماطر حمددة ،وفكر من خالل ما تفعله
يف إمكانية حدوث خرق للبيانات أو مشكلة ما.

قلل من األسئلة ،وحتقق بدقة إذا كنت حقًا بحاجة أن تسأل .حتقق أيضًا
من أنه مل يتم جمع املعلومات من قبل من مصدر موثوق به.
هل حتتاج إىل القيام بإجراء حماية املعلومات /تقييم ألثر خصوصية
البيانات؟

تقييم أثر اخلصوصية هي
أداة لتحديد وتقليل خماطر
اخلصوصية.

تعتمد إدارة البيانات اخملتصة على معاجلة البيانات التي نقوم بجمعها
باحرتام ،والتمسك بحقوق اجمليبني -وهم األشخاص الذين نقوم بجمع
بياناتهم .وتتضمن البيانات :استجابات املسح ،معلومات التسجيل،
والصور ،والقصص ،إلخ.

قم بتقييم األساليب واألدوات املتاحة للعثور على أولئك األكرث مالءمة
للسياق ولغرضك.

من املمكن أن يعرض جمع البيانات األشخاص للخطر.
لذلك قم بتقييم اخملاطر واتخاذ إجراءات لتجنب
العواقب السلبية للمجيبني ،مث ًال ضمان أمن البيانات وسريتها.

اتفاق تبادل البيانات هو إطار
لتقاسم البيانات التي حتدد
كيفية إرسال البيانات ،وتخزينها
واستخدامها.

تنطبق هذه املبادئ على اجلميع بغض النظر عن ماهية الطرف الثالث:
احلكومة ،منظمة غري حكومية أخرى ،شركة خاصة ،البنك ،إلخ.

خطط دائمًا للمدة التي حتتاجها لالحتفاظ بالبيانات -تذكر
بأن البيانات تفقد أهميتها بسرعة كبرية.
وهو يركز أساسا على إدارة البيانات اخملتصة يف األزمات اإلنسانية من
منظور جمع البيانات .ومع ذلك ،تنطبق املبادئ واألدوات والنهج أيضا
على نطاق واسع.

ينبغي أن تكون الفوائد التي تتوقعها من البيانات متناسبة مع اخملاطر.
وينبغي أن حتكم مبصالح وحياة السكان املتضررين.

ملزيد من املعلومات
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سوف تساعد هذه النشرة أي شخص على التعامل مع بيانات الربنامج
أو مشاركتها أو الوصول إليها بشكل صحيح للنظر يف قضايا البيانات
اخملتصة طوال دورة حياة البيانات.

حدد بوضوح الغرض من جمع البيانات.

www.oxfam.org.uk/responsibledata
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ما هي إدارة
البيانات اخملتصة؟

القيام بتقييم اخملاطر

وضع خطة

احلصول على املوافقة املدروسة
ال تعترب املوافقة جمرد عملية تعبئة مربع يف جدول  -بل
هي عبارة عن معاملة اجمليبني باحرتام واحلفاظ على
كرامتهم ،فضال عن التمسك بالشروط القانونية املتعلقة بالبيانات
الشخصية.
أخرب اجمليبني كيف سيتم استخدام بياناتهم اخلاصة ،وملاذا حتتاجها،
كيفية تخزينها ،مع من سيتم مشاركتها ،كيفية ضمان أن هذه
اجملموعات لن تقوم مبشاركتها ،وكيف ميكنهم االتصال بك يف حال مت
تغيري رأيهم بخصوص املوافقة.
اسأل اجمليبني إذا كانوا يريدون احلصول على تغذية راجعة بشأن ما
ميكنك القيام به مبعلوماتهم اخلاصة.
ِ
أعط اجمليبني فرصة للتعطيل ،وضع خطة بديلة يف حال حصل ذلك.

إدارة البيانات

• •استخدم سيناريوهات حقيقية لتقدمي التدريب على نظم وبروتوكوالت
يف احلياة.

النقل
كن حذرا عند استخدام األجهزة احملمولة وتبادل التكنولوجيا .استخدم
التشفري عند الضرورة وقم بإعداد األنظمة التي تسمح للهواتف مبحو
البيانات عن بعد.
مزيدا من احلذر عند التعامل مع العمليات الورقية وعند نقل نسخ
اتخذ
ً
مطبوعة يف امليدان .استخدم تشفري امللفات الرقمية عند نقطة
إدخال البيانات.
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تنشر بعض املنظمات البيانات .التمس املشورة املتخصصة وقم
بفحص اخملاطر واحلساسيات قبل نشر أي جمموعة من البيانات .ال
يكفي ببساطة إزالة األسماء إلخفاء الهويات.

ال يعد حذف مستندات رقمية كحرق أو متزيق ملف مادية ،ألنه كثري ما
يكون قد مت ترك السجالت الرقمية على جهاز الكمبيوتر اخلاص بك (مثل
تنزيل اجمللدات ،واحملفوظات ،إلخ .هذا هو املعروف بالبيانات املؤجلة).

ال تشارك البيانات دون احلصول على موافقة من اجمليبني.
التشفري هو حتويل البيانات إىل
رموز ال يسهل فهمها من قبل
أشخاص غري مصرح لهم بذلك.

كيف ميكنك تعزيز امللكية من اجمليبني؟

افحص بعناية أمن البيانات واملوقع من خيارات قاعدة البيانات والتخزين.

التخزين

هل هناك أي حتيز يف القرار مبني على أساس البيانات؟

يكون كل شخص يقوم بجمع أو استخدام البيانات مسؤو ًال عن إدارة
البيانات اخملتصة .استخدم نهج إعطاء مسؤولية حماية البيانات لعضو
واحد من الفريق ،مع ضمان تفهم اجلميع ألدوارهم ومساءلتهم.
قم بإعداد حسابات فردية باستخدام كلمات مرور للمستخدم للدخول إىل
مصادر البيانات الرقميةِ ،
أعط األولوية للذين بحاجة إىل الوصول إىل شيء
ما.

معجم الكلمات

امللكية والتغذية الراجعة
فكر فيمامتثله البيانات.
هل راعيت التوازن بني اجلنسني؟
قد يكون ذلك للضغط ،والدعوة ،أو إدخال تعديالت على
الربامج.

استخدم البيانات للقيام بشيء ما

الدخول

1

2

• •قم بتغطية عملية املوافقة .ماذا ينبغي أن أعرف اجمليبني حول ما
سوف يحدث لبياناتهم اخلاصة؟

إخفاء الهوية؛ نظريًا ،يعني هذا
أنه من الصعب أو املستحيل
حتديد هوية شخص عن طريق
جمموعة بيانات .يف الواقع ،ميكن
غالبًا جتميع جمموعة من البيانات
للكشف عن الهويات.

اسـتـخـدام دورة
حـيـاة الـبـيـانـات
إلدارة الـبـيـانـات
الـمـخـتـصـة

حتقق من إمكانية وجود خطر التحيز يف عملية االستهداف واملنهجية.
كيف سيتم التحقق من دقة بياناتك؟

• •قم بتغطية اعتبارات البيانات اخملتصة.

اإلخالل بالبيانات هو اإلفصاح عن
املعلومات الذي من املمكن أن
يكون مقصودا أو غري مقصود ،إىل
بيئة غري موثوق بها.

لعملية جمع األوراق ،فكر يف خيارات التخزين اآلمن .قم بتخزينها يف
خزانة آمنة أو مؤمنة إذا كان ذلك ممكنًا

يتغري اإلطار التنظيمي إلدارة البيانات (القوانني واملعايري األخرى)
بسرعة ،وكذلك تكنولوجيات جمع وإدارة البيانات .إذن تعترب إدارة البيانات
اخملتصة عملية تتطور باستمرار حول حتديد متى وكيفية جمع البيانات،
وكيفية إدارة اخملاطر.

عند تدريب جامعي البيانات:

دورة حياة البيانات هي تدفق
املعلومات من خالل نظام ،ابتداء
من اإلنشاء والتخزين إىل احلذف.

املشاركة

اجتمع مع اجمليبني للتحقق من صحة النتائج والتأكد من أنها متثل
وجهات نظرهم حيثما كان ذلك ممكنًا .قدم لهم التغذية الراجعة بشأن
ما حدث مع بياناتهم اخلاصة.
يجب وجود خطة من البداية تكفل احلصول على موافقة مدروسة.
وأن توضح ما هي املوافقة ،باإلضافة إىل توعية اجملتمعات عن غرض
البيانات التي جتمعها.

املوافقة املدروسة هي اتفاق
يتم بطواعية وبحرية ،يستند إىل
تقديرات واضحة وفهم للحقائق
واآلثار والعواقب املستقبلية
للعمل .يجب أن يكون األفراد على
علم بحقهم يف رفض املوافقة
وقدرتهم على ممارسة ذلك
احلق .وهناك بعض احلاالت التي ال
ميكن فيها املوافقة ،على سبيل
املثال مع األطفال ،أو األشخاص
ذوي اإلعاقة.

قم بإعداد اتفاق تبادل البيانات مع املنظمات التي ميكنك مشاركة
البيانات معها ،مبا يف ذلك إرشادات معاجلة البيانات.

تدريب العدادين

جمموعة البيانات هي عبارة عن
جمموعة من البيانات ذات الصلة.

االحتفاظ/التخلص
تعترب البيانات الشخصية حساسة للغاية وحتتاج إىل حماية إضافية ،مثل
التخزين بشكل منفصل عن إجابات املستجيبني ،أو اتخاذ تدابري حلفظ
البيانات.

البيانات الشخصية هي
املعلومات التي ميكن
استخدامها ،مبفردها أو مع
معلومات أخرى ،لتحديد الشخص.

التمس املشورة القانونية إذا لزم األمر.

ال يجب أن تكون إدارة البيانات اخملتصة مقيدة .وعلى العكس من ذلك،
ميكن أن تعزز وتيسر مساهمة البيانات يف االعمال عالية اجلودة.
ينبغي أن ينظر إليها كإطار لضمان استجابة جامعي البيانات والتزامهم
باملساءلة وإيصال األصوات.

استخدم خرباء تقنيني لفهم خماطر حمددة ،وفكر من خالل ما تفعله
يف إمكانية حدوث خرق للبيانات أو مشكلة ما.

قلل من األسئلة ،وحتقق بدقة إذا كنت حقًا بحاجة أن تسأل .حتقق أيضًا
من أنه مل يتم جمع املعلومات من قبل من مصدر موثوق به.
هل حتتاج إىل القيام بإجراء حماية املعلومات /تقييم ألثر خصوصية
البيانات؟

تقييم أثر اخلصوصية هي
أداة لتحديد وتقليل خماطر
اخلصوصية.

تعتمد إدارة البيانات اخملتصة على معاجلة البيانات التي نقوم بجمعها
باحرتام ،والتمسك بحقوق اجمليبني -وهم األشخاص الذين نقوم بجمع
بياناتهم .وتتضمن البيانات :استجابات املسح ،معلومات التسجيل،
والصور ،والقصص ،إلخ.

قم بتقييم األساليب واألدوات املتاحة للعثور على أولئك األكرث مالءمة
للسياق ولغرضك.

من املمكن أن يعرض جمع البيانات األشخاص للخطر.
لذلك قم بتقييم اخملاطر واتخاذ إجراءات لتجنب
العواقب السلبية للمجيبني ،مث ًال ضمان أمن البيانات وسريتها.

اتفاق تبادل البيانات هو إطار
لتقاسم البيانات التي حتدد
كيفية إرسال البيانات ،وتخزينها
واستخدامها.

تنطبق هذه املبادئ على اجلميع بغض النظر عن ماهية الطرف الثالث:
احلكومة ،منظمة غري حكومية أخرى ،شركة خاصة ،البنك ،إلخ.

خطط دائمًا للمدة التي حتتاجها لالحتفاظ بالبيانات -تذكر
بأن البيانات تفقد أهميتها بسرعة كبرية.
وهو يركز أساسا على إدارة البيانات اخملتصة يف األزمات اإلنسانية من
منظور جمع البيانات .ومع ذلك ،تنطبق املبادئ واألدوات والنهج أيضا
على نطاق واسع.

ينبغي أن تكون الفوائد التي تتوقعها من البيانات متناسبة مع اخملاطر.
وينبغي أن حتكم مبصالح وحياة السكان املتضررين.

ملزيد من املعلومات
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سوف تساعد هذه النشرة أي شخص على التعامل مع بيانات الربنامج
أو مشاركتها أو الوصول إليها بشكل صحيح للنظر يف قضايا البيانات
اخملتصة طوال دورة حياة البيانات.

حدد بوضوح الغرض من جمع البيانات.

www.oxfam.org.uk/responsibledata
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ما هي إدارة
البيانات اخملتصة؟

القيام بتقييم اخملاطر

وضع خطة

احلصول على املوافقة املدروسة
ال تعترب املوافقة جمرد عملية تعبئة مربع يف جدول  -بل
هي عبارة عن معاملة اجمليبني باحرتام واحلفاظ على
كرامتهم ،فضال عن التمسك بالشروط القانونية املتعلقة بالبيانات
الشخصية.
أخرب اجمليبني كيف سيتم استخدام بياناتهم اخلاصة ،وملاذا حتتاجها،
كيفية تخزينها ،مع من سيتم مشاركتها ،كيفية ضمان أن هذه
اجملموعات لن تقوم مبشاركتها ،وكيف ميكنهم االتصال بك يف حال مت
تغيري رأيهم بخصوص املوافقة.
اسأل اجمليبني إذا كانوا يريدون احلصول على تغذية راجعة بشأن ما
ميكنك القيام به مبعلوماتهم اخلاصة.
ِ
أعط اجمليبني فرصة للتعطيل ،وضع خطة بديلة يف حال حصل ذلك.

إدارة البيانات

• •استخدم سيناريوهات حقيقية لتقدمي التدريب على نظم وبروتوكوالت
يف احلياة.

النقل
كن حذرا عند استخدام األجهزة احملمولة وتبادل التكنولوجيا .استخدم
التشفري عند الضرورة وقم بإعداد األنظمة التي تسمح للهواتف مبحو
البيانات عن بعد.
مزيدا من احلذر عند التعامل مع العمليات الورقية وعند نقل نسخ
اتخذ
ً
مطبوعة يف امليدان .استخدم تشفري امللفات الرقمية عند نقطة
إدخال البيانات.
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تنشر بعض املنظمات البيانات .التمس املشورة املتخصصة وقم
بفحص اخملاطر واحلساسيات قبل نشر أي جمموعة من البيانات .ال
يكفي ببساطة إزالة األسماء إلخفاء الهويات.

ال يعد حذف مستندات رقمية كحرق أو متزيق ملف مادية ،ألنه كثري ما
يكون قد مت ترك السجالت الرقمية على جهاز الكمبيوتر اخلاص بك (مثل
تنزيل اجمللدات ،واحملفوظات ،إلخ .هذا هو املعروف بالبيانات املؤجلة).

ال تشارك البيانات دون احلصول على موافقة من اجمليبني.
التشفري هو حتويل البيانات إىل
رموز ال يسهل فهمها من قبل
أشخاص غري مصرح لهم بذلك.

كيف ميكنك تعزيز امللكية من اجمليبني؟

افحص بعناية أمن البيانات واملوقع من خيارات قاعدة البيانات والتخزين.

التخزين

هل هناك أي حتيز يف القرار مبني على أساس البيانات؟

يكون كل شخص يقوم بجمع أو استخدام البيانات مسؤو ًال عن إدارة
البيانات اخملتصة .استخدم نهج إعطاء مسؤولية حماية البيانات لعضو
واحد من الفريق ،مع ضمان تفهم اجلميع ألدوارهم ومساءلتهم.
قم بإعداد حسابات فردية باستخدام كلمات مرور للمستخدم للدخول إىل
مصادر البيانات الرقميةِ ،
أعط األولوية للذين بحاجة إىل الوصول إىل شيء
ما.

معجم الكلمات

امللكية والتغذية الراجعة
فكر فيمامتثله البيانات.
هل راعيت التوازن بني اجلنسني؟
قد يكون ذلك للضغط ،والدعوة ،أو إدخال تعديالت على
الربامج.

استخدم البيانات للقيام بشيء ما

الدخول

1

2

• •قم بتغطية عملية املوافقة .ماذا ينبغي أن أعرف اجمليبني حول ما
سوف يحدث لبياناتهم اخلاصة؟

إخفاء الهوية؛ نظريًا ،يعني هذا
أنه من الصعب أو املستحيل
حتديد هوية شخص عن طريق
جمموعة بيانات .يف الواقع ،ميكن
غالبًا جتميع جمموعة من البيانات
للكشف عن الهويات.

اسـتـخـدام دورة
حـيـاة الـبـيـانـات
إلدارة الـبـيـانـات
الـمـخـتـصـة

حتقق من إمكانية وجود خطر التحيز يف عملية االستهداف واملنهجية.
كيف سيتم التحقق من دقة بياناتك؟

• •قم بتغطية اعتبارات البيانات اخملتصة.

اإلخالل بالبيانات هو اإلفصاح عن
املعلومات الذي من املمكن أن
يكون مقصودا أو غري مقصود ،إىل
بيئة غري موثوق بها.

لعملية جمع األوراق ،فكر يف خيارات التخزين اآلمن .قم بتخزينها يف
خزانة آمنة أو مؤمنة إذا كان ذلك ممكنًا

يتغري اإلطار التنظيمي إلدارة البيانات (القوانني واملعايري األخرى)
بسرعة ،وكذلك تكنولوجيات جمع وإدارة البيانات .إذن تعترب إدارة البيانات
اخملتصة عملية تتطور باستمرار حول حتديد متى وكيفية جمع البيانات،
وكيفية إدارة اخملاطر.

عند تدريب جامعي البيانات:

دورة حياة البيانات هي تدفق
املعلومات من خالل نظام ،ابتداء
من اإلنشاء والتخزين إىل احلذف.

املشاركة

اجتمع مع اجمليبني للتحقق من صحة النتائج والتأكد من أنها متثل
وجهات نظرهم حيثما كان ذلك ممكنًا .قدم لهم التغذية الراجعة بشأن
ما حدث مع بياناتهم اخلاصة.
يجب وجود خطة من البداية تكفل احلصول على موافقة مدروسة.
وأن توضح ما هي املوافقة ،باإلضافة إىل توعية اجملتمعات عن غرض
البيانات التي جتمعها.

املوافقة املدروسة هي اتفاق
يتم بطواعية وبحرية ،يستند إىل
تقديرات واضحة وفهم للحقائق
واآلثار والعواقب املستقبلية
للعمل .يجب أن يكون األفراد على
علم بحقهم يف رفض املوافقة
وقدرتهم على ممارسة ذلك
احلق .وهناك بعض احلاالت التي ال
ميكن فيها املوافقة ،على سبيل
املثال مع األطفال ،أو األشخاص
ذوي اإلعاقة.

قم بإعداد اتفاق تبادل البيانات مع املنظمات التي ميكنك مشاركة
البيانات معها ،مبا يف ذلك إرشادات معاجلة البيانات.

تدريب العدادين

جمموعة البيانات هي عبارة عن
جمموعة من البيانات ذات الصلة.

االحتفاظ/التخلص
تعترب البيانات الشخصية حساسة للغاية وحتتاج إىل حماية إضافية ،مثل
التخزين بشكل منفصل عن إجابات املستجيبني ،أو اتخاذ تدابري حلفظ
البيانات.

البيانات الشخصية هي
املعلومات التي ميكن
استخدامها ،مبفردها أو مع
معلومات أخرى ،لتحديد الشخص.

التمس املشورة القانونية إذا لزم األمر.

ال يجب أن تكون إدارة البيانات اخملتصة مقيدة .وعلى العكس من ذلك،
ميكن أن تعزز وتيسر مساهمة البيانات يف االعمال عالية اجلودة.
ينبغي أن ينظر إليها كإطار لضمان استجابة جامعي البيانات والتزامهم
باملساءلة وإيصال األصوات.

استخدم خرباء تقنيني لفهم خماطر حمددة ،وفكر من خالل ما تفعله
يف إمكانية حدوث خرق للبيانات أو مشكلة ما.

قلل من األسئلة ،وحتقق بدقة إذا كنت حقًا بحاجة أن تسأل .حتقق أيضًا
من أنه مل يتم جمع املعلومات من قبل من مصدر موثوق به.
هل حتتاج إىل القيام بإجراء حماية املعلومات /تقييم ألثر خصوصية
البيانات؟

تقييم أثر اخلصوصية هي
أداة لتحديد وتقليل خماطر
اخلصوصية.

تعتمد إدارة البيانات اخملتصة على معاجلة البيانات التي نقوم بجمعها
باحرتام ،والتمسك بحقوق اجمليبني -وهم األشخاص الذين نقوم بجمع
بياناتهم .وتتضمن البيانات :استجابات املسح ،معلومات التسجيل،
والصور ،والقصص ،إلخ.

قم بتقييم األساليب واألدوات املتاحة للعثور على أولئك األكرث مالءمة
للسياق ولغرضك.

من املمكن أن يعرض جمع البيانات األشخاص للخطر.
لذلك قم بتقييم اخملاطر واتخاذ إجراءات لتجنب
العواقب السلبية للمجيبني ،مث ًال ضمان أمن البيانات وسريتها.

اتفاق تبادل البيانات هو إطار
لتقاسم البيانات التي حتدد
كيفية إرسال البيانات ،وتخزينها
واستخدامها.

تنطبق هذه املبادئ على اجلميع بغض النظر عن ماهية الطرف الثالث:
احلكومة ،منظمة غري حكومية أخرى ،شركة خاصة ،البنك ،إلخ.

خطط دائمًا للمدة التي حتتاجها لالحتفاظ بالبيانات -تذكر
بأن البيانات تفقد أهميتها بسرعة كبرية.
وهو يركز أساسا على إدارة البيانات اخملتصة يف األزمات اإلنسانية من
منظور جمع البيانات .ومع ذلك ،تنطبق املبادئ واألدوات والنهج أيضا
على نطاق واسع.

ينبغي أن تكون الفوائد التي تتوقعها من البيانات متناسبة مع اخملاطر.
وينبغي أن حتكم مبصالح وحياة السكان املتضررين.

ملزيد من املعلومات
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سوف تساعد هذه النشرة أي شخص على التعامل مع بيانات الربنامج
أو مشاركتها أو الوصول إليها بشكل صحيح للنظر يف قضايا البيانات
اخملتصة طوال دورة حياة البيانات.

حدد بوضوح الغرض من جمع البيانات.

www.oxfam.org.uk/responsibledata
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القيام بتقييم اخملاطر
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احلصول على املوافقة املدروسة
ال تعترب املوافقة جمرد عملية تعبئة مربع يف جدول  -بل
هي عبارة عن معاملة اجمليبني باحرتام واحلفاظ على
كرامتهم ،فضال عن التمسك بالشروط القانونية املتعلقة بالبيانات
الشخصية.
أخرب اجمليبني كيف سيتم استخدام بياناتهم اخلاصة ،وملاذا حتتاجها،
كيفية تخزينها ،مع من سيتم مشاركتها ،كيفية ضمان أن هذه
اجملموعات لن تقوم مبشاركتها ،وكيف ميكنهم االتصال بك يف حال مت
تغيري رأيهم بخصوص املوافقة.
اسأل اجمليبني إذا كانوا يريدون احلصول على تغذية راجعة بشأن ما
ميكنك القيام به مبعلوماتهم اخلاصة.
ِ
أعط اجمليبني فرصة للتعطيل ،وضع خطة بديلة يف حال حصل ذلك.

إدارة البيانات

• •استخدم سيناريوهات حقيقية لتقدمي التدريب على نظم وبروتوكوالت
يف احلياة.

النقل
كن حذرا عند استخدام األجهزة احملمولة وتبادل التكنولوجيا .استخدم
التشفري عند الضرورة وقم بإعداد األنظمة التي تسمح للهواتف مبحو
البيانات عن بعد.
مزيدا من احلذر عند التعامل مع العمليات الورقية وعند نقل نسخ
اتخذ
ً
مطبوعة يف امليدان .استخدم تشفري امللفات الرقمية عند نقطة
إدخال البيانات.
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تنطبق هذه املبادئ على اجلميع بغض النظر عن ماهية الطرف الثالث:
احلكومة ،منظمة غري حكومية أخرى ،شركة خاصة ،البنك ،إلخ.
التمس املشورة القانونية إذا لزم األمر.

ال يعد حذف مستندات رقمية كحرق أو متزيق ملف مادية ،ألنه كثري ما
يكون قد مت ترك السجالت الرقمية على جهاز الكمبيوتر اخلاص بك (مثل
تنزيل اجمللدات ،واحملفوظات ،إلخ .هذا هو املعروف بالبيانات املؤجلة).
خطط دائمًا للمدة التي حتتاجها لالحتفاظ بالبيانات -تذكر
بأن البيانات تفقد أهميتها بسرعة كبرية.

االحتفاظ/التخلص

قم بإعداد اتفاق تبادل البيانات مع املنظمات التي ميكنك مشاركة
البيانات معها ،مبا يف ذلك إرشادات معاجلة البيانات.

املشاركة

اجتمع مع اجمليبني للتحقق من صحة النتائج والتأكد من أنها متثل
وجهات نظرهم حيثما كان ذلك ممكنًا .قدم لهم التغذية الراجعة بشأن
ما حدث مع بياناتهم اخلاصة.

لعملية جمع األوراق ،فكر يف خيارات التخزين اآلمن .قم بتخزينها يف
خزانة آمنة أو مؤمنة إذا كان ذلك ممكنًا

كيف ميكنك تعزيز امللكية من اجمليبني؟

افحص بعناية أمن البيانات واملوقع من خيارات قاعدة البيانات والتخزين.

امللكية والتغذية الراجعة

التخزين
يكون كل شخص يقوم بجمع أو استخدام البيانات مسؤو ًال عن إدارة
البيانات اخملتصة .استخدم نهج إعطاء مسؤولية حماية البيانات لعضو
واحد من الفريق ،مع ضمان تفهم اجلميع ألدوارهم ومساءلتهم.

هل هناك أي حتيز يف القرار مبني على أساس البيانات؟
فكر فيمامتثله البيانات.
هل راعيت التوازن بني اجلنسني؟

ما هي إدارة
البيانات اخملتصة؟
سوف تساعد هذه النشرة أي شخص على التعامل مع بيانات الربنامج
أو مشاركتها أو الوصول إليها بشكل صحيح للنظر يف قضايا البيانات
اخملتصة طوال دورة حياة البيانات.
وهو يركز أساسا على إدارة البيانات اخملتصة يف األزمات اإلنسانية من
منظور جمع البيانات .ومع ذلك ،تنطبق املبادئ واألدوات والنهج أيضا
على نطاق واسع.
تعتمد إدارة البيانات اخملتصة على معاجلة البيانات التي نقوم بجمعها
باحرتام ،والتمسك بحقوق اجمليبني -وهم األشخاص الذين نقوم بجمع
بياناتهم .وتتضمن البيانات :استجابات املسح ،معلومات التسجيل،
والصور ،والقصص ،إلخ.
ال يجب أن تكون إدارة البيانات اخملتصة مقيدة .وعلى العكس من ذلك،
ميكن أن تعزز وتيسر مساهمة البيانات يف االعمال عالية اجلودة.
ينبغي أن ينظر إليها كإطار لضمان استجابة جامعي البيانات والتزامهم
باملساءلة وإيصال األصوات.

القيام بتقييم اخملاطر

وضع خطة

احلصول على املوافقة املدروسة

من املمكن أن يعرض جمع البيانات األشخاص للخطر.
لذلك قم بتقييم اخملاطر واتخاذ إجراءات لتجنب
العواقب السلبية للمجيبني ،مث ًال ضمان أمن البيانات وسريتها.

حدد بوضوح الغرض من جمع البيانات.
ينبغي أن تكون الفوائد التي تتوقعها من البيانات متناسبة مع اخملاطر.
وينبغي أن حتكم مبصالح وحياة السكان املتضررين.

ال تعترب املوافقة جمرد عملية تعبئة مربع يف جدول  -بل
هي عبارة عن معاملة اجمليبني باحرتام واحلفاظ على
كرامتهم ،فضال عن التمسك بالشروط القانونية املتعلقة بالبيانات
الشخصية.

استخدم خرباء تقنيني لفهم خماطر حمددة ،وفكر من خالل ما تفعله
يف إمكانية حدوث خرق للبيانات أو مشكلة ما.

قم بتقييم األساليب واألدوات املتاحة للعثور على أولئك األكرث مالءمة
للسياق ولغرضك.

يتغري اإلطار التنظيمي إلدارة البيانات (القوانني واملعايري األخرى)
بسرعة ،وكذلك تكنولوجيات جمع وإدارة البيانات .إذن تعترب إدارة البيانات
اخملتصة عملية تتطور باستمرار حول حتديد متى وكيفية جمع البيانات،
وكيفية إدارة اخملاطر.

أخرب اجمليبني كيف سيتم استخدام بياناتهم اخلاصة ،وملاذا حتتاجها،
كيفية تخزينها ،مع من سيتم مشاركتها ،كيفية ضمان أن هذه
اجملموعات لن تقوم مبشاركتها ،وكيف ميكنهم االتصال بك يف حال مت
تغيري رأيهم بخصوص املوافقة.

تدريب العدادين

قلل من األسئلة ،وحتقق بدقة إذا كنت حقًا بحاجة أن تسأل .حتقق أيضًا
من أنه مل يتم جمع املعلومات من قبل من مصدر موثوق به.

حتقق من إمكانية وجود خطر التحيز يف عملية االستهداف واملنهجية.
كيف سيتم التحقق من دقة بياناتك؟

اسأل اجمليبني إذا كانوا يريدون احلصول على تغذية راجعة بشأن ما
ميكنك القيام به مبعلوماتهم اخلاصة.

عند تدريب جامعي البيانات:

هل حتتاج إىل القيام بإجراء حماية املعلومات /تقييم ألثر خصوصية
البيانات؟

• •قم بتغطية اعتبارات البيانات اخملتصة.

تعترب البيانات الشخصية حساسة للغاية وحتتاج إىل حماية إضافية ،مثل
التخزين بشكل منفصل عن إجابات املستجيبني ،أو اتخاذ تدابري حلفظ
البيانات.
يجب وجود خطة من البداية تكفل احلصول على موافقة مدروسة.
وأن توضح ما هي املوافقة ،باإلضافة إىل توعية اجملتمعات عن غرض
البيانات التي جتمعها.

1

ملزيد من املعلومات

تقييم أثر اخلصوصية هي
أداة لتحديد وتقليل خماطر
اخلصوصية.
البيانات الشخصية هي
املعلومات التي ميكن
استخدامها ،مبفردها أو مع
معلومات أخرى ،لتحديد الشخص.
املوافقة املدروسة هي اتفاق
يتم بطواعية وبحرية ،يستند إىل
تقديرات واضحة وفهم للحقائق
واآلثار والعواقب املستقبلية
للعمل .يجب أن يكون األفراد على
علم بحقهم يف رفض املوافقة
وقدرتهم على ممارسة ذلك
احلق .وهناك بعض احلاالت التي ال
ميكن فيها املوافقة ،على سبيل
املثال مع األطفال ،أو األشخاص
ذوي اإلعاقة.

اسـتـخـدام دورة
حـيـاة الـبـيـانـات
إلدارة الـبـيـانـات
الـمـخـتـصـة

قد يكون ذلك للضغط ،والدعوة ،أو إدخال تعديالت على
الربامج.

الدخول
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تنشر بعض املنظمات البيانات .التمس املشورة املتخصصة وقم
بفحص اخملاطر واحلساسيات قبل نشر أي جمموعة من البيانات .ال
يكفي ببساطة إزالة األسماء إلخفاء الهويات.
ال تشارك البيانات دون احلصول على موافقة من اجمليبني.

اتفاق تبادل البيانات هو إطار
لتقاسم البيانات التي حتدد
كيفية إرسال البيانات ،وتخزينها
واستخدامها.
جمموعة البيانات هي عبارة عن
جمموعة من البيانات ذات الصلة.
دورة حياة البيانات هي تدفق
املعلومات من خالل نظام ،ابتداء
من اإلنشاء والتخزين إىل احلذف.
اإلخالل بالبيانات هو اإلفصاح عن
املعلومات الذي من املمكن أن
يكون مقصودا أو غري مقصود ،إىل
بيئة غري موثوق بها.
إخفاء الهوية؛ نظريًا ،يعني هذا
أنه من الصعب أو املستحيل
حتديد هوية شخص عن طريق
جمموعة بيانات .يف الواقع ،ميكن
غالبًا جتميع جمموعة من البيانات
للكشف عن الهويات.

التشفري هو حتويل البيانات إىل
رموز ال يسهل فهمها من قبل
أشخاص غري مصرح لهم بذلك.

قم بإعداد حسابات فردية باستخدام كلمات مرور للمستخدم للدخول إىل
مصادر البيانات الرقميةِ ،
أعط األولوية للذين بحاجة إىل الوصول إىل شيء
ما.

معجم الكلمات

استخدم البيانات للقيام بشيء ما

ِ
أعط اجمليبني فرصة للتعطيل ،وضع خطة بديلة يف حال حصل ذلك.

• •قم بتغطية عملية املوافقة .ماذا ينبغي أن أعرف اجمليبني حول ما
سوف يحدث لبياناتهم اخلاصة؟

إدارة البيانات

• •استخدم سيناريوهات حقيقية لتقدمي التدريب على نظم وبروتوكوالت
يف احلياة.

النقل
كن حذرا عند استخدام األجهزة احملمولة وتبادل التكنولوجيا .استخدم
التشفري عند الضرورة وقم بإعداد األنظمة التي تسمح للهواتف مبحو
البيانات عن بعد.
مزيدا من احلذر عند التعامل مع العمليات الورقية وعند نقل نسخ
اتخذ
ً
مطبوعة يف امليدان .استخدم تشفري امللفات الرقمية عند نقطة
إدخال البيانات.

4

3

Page 2

Page 1

Page 4

Page 3

Page 5

Back cover

6

تنطبق هذه املبادئ على اجلميع بغض النظر عن ماهية الطرف الثالث:
احلكومة ،منظمة غري حكومية أخرى ،شركة خاصة ،البنك ،إلخ.
التمس املشورة القانونية إذا لزم األمر.

ال يعد حذف مستندات رقمية كحرق أو متزيق ملف مادية ،ألنه كثري ما
يكون قد مت ترك السجالت الرقمية على جهاز الكمبيوتر اخلاص بك (مثل
تنزيل اجمللدات ،واحملفوظات ،إلخ .هذا هو املعروف بالبيانات املؤجلة).
خطط دائمًا للمدة التي حتتاجها لالحتفاظ بالبيانات -تذكر
بأن البيانات تفقد أهميتها بسرعة كبرية.

االحتفاظ/التخلص

قم بإعداد اتفاق تبادل البيانات مع املنظمات التي ميكنك مشاركة
البيانات معها ،مبا يف ذلك إرشادات معاجلة البيانات.

املشاركة

اجتمع مع اجمليبني للتحقق من صحة النتائج والتأكد من أنها متثل
وجهات نظرهم حيثما كان ذلك ممكنًا .قدم لهم التغذية الراجعة بشأن
ما حدث مع بياناتهم اخلاصة.

لعملية جمع األوراق ،فكر يف خيارات التخزين اآلمن .قم بتخزينها يف
خزانة آمنة أو مؤمنة إذا كان ذلك ممكنًا

كيف ميكنك تعزيز امللكية من اجمليبني؟

افحص بعناية أمن البيانات واملوقع من خيارات قاعدة البيانات والتخزين.

امللكية والتغذية الراجعة

التخزين
يكون كل شخص يقوم بجمع أو استخدام البيانات مسؤو ًال عن إدارة
البيانات اخملتصة .استخدم نهج إعطاء مسؤولية حماية البيانات لعضو
واحد من الفريق ،مع ضمان تفهم اجلميع ألدوارهم ومساءلتهم.

هل هناك أي حتيز يف القرار مبني على أساس البيانات؟
فكر فيمامتثله البيانات.
هل راعيت التوازن بني اجلنسني؟

ما هي إدارة
البيانات اخملتصة؟
سوف تساعد هذه النشرة أي شخص على التعامل مع بيانات الربنامج
أو مشاركتها أو الوصول إليها بشكل صحيح للنظر يف قضايا البيانات
اخملتصة طوال دورة حياة البيانات.
وهو يركز أساسا على إدارة البيانات اخملتصة يف األزمات اإلنسانية من
منظور جمع البيانات .ومع ذلك ،تنطبق املبادئ واألدوات والنهج أيضا
على نطاق واسع.
تعتمد إدارة البيانات اخملتصة على معاجلة البيانات التي نقوم بجمعها
باحرتام ،والتمسك بحقوق اجمليبني -وهم األشخاص الذين نقوم بجمع
بياناتهم .وتتضمن البيانات :استجابات املسح ،معلومات التسجيل،
والصور ،والقصص ،إلخ.
ال يجب أن تكون إدارة البيانات اخملتصة مقيدة .وعلى العكس من ذلك،
ميكن أن تعزز وتيسر مساهمة البيانات يف االعمال عالية اجلودة.
ينبغي أن ينظر إليها كإطار لضمان استجابة جامعي البيانات والتزامهم
باملساءلة وإيصال األصوات.

القيام بتقييم اخملاطر

وضع خطة

احلصول على املوافقة املدروسة

من املمكن أن يعرض جمع البيانات األشخاص للخطر.
لذلك قم بتقييم اخملاطر واتخاذ إجراءات لتجنب
العواقب السلبية للمجيبني ،مث ًال ضمان أمن البيانات وسريتها.

حدد بوضوح الغرض من جمع البيانات.
ينبغي أن تكون الفوائد التي تتوقعها من البيانات متناسبة مع اخملاطر.
وينبغي أن حتكم مبصالح وحياة السكان املتضررين.

ال تعترب املوافقة جمرد عملية تعبئة مربع يف جدول  -بل
هي عبارة عن معاملة اجمليبني باحرتام واحلفاظ على
كرامتهم ،فضال عن التمسك بالشروط القانونية املتعلقة بالبيانات
الشخصية.

استخدم خرباء تقنيني لفهم خماطر حمددة ،وفكر من خالل ما تفعله
يف إمكانية حدوث خرق للبيانات أو مشكلة ما.

قم بتقييم األساليب واألدوات املتاحة للعثور على أولئك األكرث مالءمة
للسياق ولغرضك.

يتغري اإلطار التنظيمي إلدارة البيانات (القوانني واملعايري األخرى)
بسرعة ،وكذلك تكنولوجيات جمع وإدارة البيانات .إذن تعترب إدارة البيانات
اخملتصة عملية تتطور باستمرار حول حتديد متى وكيفية جمع البيانات،
وكيفية إدارة اخملاطر.

أخرب اجمليبني كيف سيتم استخدام بياناتهم اخلاصة ،وملاذا حتتاجها،
كيفية تخزينها ،مع من سيتم مشاركتها ،كيفية ضمان أن هذه
اجملموعات لن تقوم مبشاركتها ،وكيف ميكنهم االتصال بك يف حال مت
تغيري رأيهم بخصوص املوافقة.

تدريب العدادين

قلل من األسئلة ،وحتقق بدقة إذا كنت حقًا بحاجة أن تسأل .حتقق أيضًا
من أنه مل يتم جمع املعلومات من قبل من مصدر موثوق به.

حتقق من إمكانية وجود خطر التحيز يف عملية االستهداف واملنهجية.
كيف سيتم التحقق من دقة بياناتك؟

اسأل اجمليبني إذا كانوا يريدون احلصول على تغذية راجعة بشأن ما
ميكنك القيام به مبعلوماتهم اخلاصة.

عند تدريب جامعي البيانات:

هل حتتاج إىل القيام بإجراء حماية املعلومات /تقييم ألثر خصوصية
البيانات؟

• •قم بتغطية اعتبارات البيانات اخملتصة.

تعترب البيانات الشخصية حساسة للغاية وحتتاج إىل حماية إضافية ،مثل
التخزين بشكل منفصل عن إجابات املستجيبني ،أو اتخاذ تدابري حلفظ
البيانات.
يجب وجود خطة من البداية تكفل احلصول على موافقة مدروسة.
وأن توضح ما هي املوافقة ،باإلضافة إىل توعية اجملتمعات عن غرض
البيانات التي جتمعها.
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ملزيد من املعلومات

تقييم أثر اخلصوصية هي
أداة لتحديد وتقليل خماطر
اخلصوصية.
البيانات الشخصية هي
املعلومات التي ميكن
استخدامها ،مبفردها أو مع
معلومات أخرى ،لتحديد الشخص.
املوافقة املدروسة هي اتفاق
يتم بطواعية وبحرية ،يستند إىل
تقديرات واضحة وفهم للحقائق
واآلثار والعواقب املستقبلية
للعمل .يجب أن يكون األفراد على
علم بحقهم يف رفض املوافقة
وقدرتهم على ممارسة ذلك
احلق .وهناك بعض احلاالت التي ال
ميكن فيها املوافقة ،على سبيل
املثال مع األطفال ،أو األشخاص
ذوي اإلعاقة.

اسـتـخـدام دورة
حـيـاة الـبـيـانـات
إلدارة الـبـيـانـات
الـمـخـتـصـة

قد يكون ذلك للضغط ،والدعوة ،أو إدخال تعديالت على
الربامج.
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تنشر بعض املنظمات البيانات .التمس املشورة املتخصصة وقم
بفحص اخملاطر واحلساسيات قبل نشر أي جمموعة من البيانات .ال
يكفي ببساطة إزالة األسماء إلخفاء الهويات.
ال تشارك البيانات دون احلصول على موافقة من اجمليبني.

اتفاق تبادل البيانات هو إطار
لتقاسم البيانات التي حتدد
كيفية إرسال البيانات ،وتخزينها
واستخدامها.
جمموعة البيانات هي عبارة عن
جمموعة من البيانات ذات الصلة.
دورة حياة البيانات هي تدفق
املعلومات من خالل نظام ،ابتداء
من اإلنشاء والتخزين إىل احلذف.
اإلخالل بالبيانات هو اإلفصاح عن
املعلومات الذي من املمكن أن
يكون مقصودا أو غري مقصود ،إىل
بيئة غري موثوق بها.
إخفاء الهوية؛ نظريًا ،يعني هذا
أنه من الصعب أو املستحيل
حتديد هوية شخص عن طريق
جمموعة بيانات .يف الواقع ،ميكن
غالبًا جتميع جمموعة من البيانات
للكشف عن الهويات.

التشفري هو حتويل البيانات إىل
رموز ال يسهل فهمها من قبل
أشخاص غري مصرح لهم بذلك.

قم بإعداد حسابات فردية باستخدام كلمات مرور للمستخدم للدخول إىل
مصادر البيانات الرقميةِ ،
أعط األولوية للذين بحاجة إىل الوصول إىل شيء
ما.

معجم الكلمات

استخدم البيانات للقيام بشيء ما

ِ
أعط اجمليبني فرصة للتعطيل ،وضع خطة بديلة يف حال حصل ذلك.

• •قم بتغطية عملية املوافقة .ماذا ينبغي أن أعرف اجمليبني حول ما
سوف يحدث لبياناتهم اخلاصة؟

إدارة البيانات

• •استخدم سيناريوهات حقيقية لتقدمي التدريب على نظم وبروتوكوالت
يف احلياة.

النقل
كن حذرا عند استخدام األجهزة احملمولة وتبادل التكنولوجيا .استخدم
التشفري عند الضرورة وقم بإعداد األنظمة التي تسمح للهواتف مبحو
البيانات عن بعد.
مزيدا من احلذر عند التعامل مع العمليات الورقية وعند نقل نسخ
اتخذ
ً
مطبوعة يف امليدان .استخدم تشفري امللفات الرقمية عند نقطة
إدخال البيانات.
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تنطبق هذه املبادئ على اجلميع بغض النظر عن ماهية الطرف الثالث:
احلكومة ،منظمة غري حكومية أخرى ،شركة خاصة ،البنك ،إلخ.
التمس املشورة القانونية إذا لزم األمر.

ال يعد حذف مستندات رقمية كحرق أو متزيق ملف مادية ،ألنه كثري ما
يكون قد مت ترك السجالت الرقمية على جهاز الكمبيوتر اخلاص بك (مثل
تنزيل اجمللدات ،واحملفوظات ،إلخ .هذا هو املعروف بالبيانات املؤجلة).
خطط دائمًا للمدة التي حتتاجها لالحتفاظ بالبيانات -تذكر
بأن البيانات تفقد أهميتها بسرعة كبرية.

االحتفاظ/التخلص

قم بإعداد اتفاق تبادل البيانات مع املنظمات التي ميكنك مشاركة
البيانات معها ،مبا يف ذلك إرشادات معاجلة البيانات.

املشاركة

اجتمع مع اجمليبني للتحقق من صحة النتائج والتأكد من أنها متثل
وجهات نظرهم حيثما كان ذلك ممكنًا .قدم لهم التغذية الراجعة بشأن
ما حدث مع بياناتهم اخلاصة.

لعملية جمع األوراق ،فكر يف خيارات التخزين اآلمن .قم بتخزينها يف
خزانة آمنة أو مؤمنة إذا كان ذلك ممكنًا

كيف ميكنك تعزيز امللكية من اجمليبني؟

افحص بعناية أمن البيانات واملوقع من خيارات قاعدة البيانات والتخزين.

امللكية والتغذية الراجعة

التخزين
يكون كل شخص يقوم بجمع أو استخدام البيانات مسؤو ًال عن إدارة
البيانات اخملتصة .استخدم نهج إعطاء مسؤولية حماية البيانات لعضو
واحد من الفريق ،مع ضمان تفهم اجلميع ألدوارهم ومساءلتهم.

هل هناك أي حتيز يف القرار مبني على أساس البيانات؟
فكر فيمامتثله البيانات.
هل راعيت التوازن بني اجلنسني؟

ما هي إدارة
البيانات اخملتصة؟
سوف تساعد هذه النشرة أي شخص على التعامل مع بيانات الربنامج
أو مشاركتها أو الوصول إليها بشكل صحيح للنظر يف قضايا البيانات
اخملتصة طوال دورة حياة البيانات.
وهو يركز أساسا على إدارة البيانات اخملتصة يف األزمات اإلنسانية من
منظور جمع البيانات .ومع ذلك ،تنطبق املبادئ واألدوات والنهج أيضا
على نطاق واسع.
تعتمد إدارة البيانات اخملتصة على معاجلة البيانات التي نقوم بجمعها
باحرتام ،والتمسك بحقوق اجمليبني -وهم األشخاص الذين نقوم بجمع
بياناتهم .وتتضمن البيانات :استجابات املسح ،معلومات التسجيل،
والصور ،والقصص ،إلخ.
ال يجب أن تكون إدارة البيانات اخملتصة مقيدة .وعلى العكس من ذلك،
ميكن أن تعزز وتيسر مساهمة البيانات يف االعمال عالية اجلودة.
ينبغي أن ينظر إليها كإطار لضمان استجابة جامعي البيانات والتزامهم
باملساءلة وإيصال األصوات.

القيام بتقييم اخملاطر

وضع خطة

احلصول على املوافقة املدروسة

من املمكن أن يعرض جمع البيانات األشخاص للخطر.
لذلك قم بتقييم اخملاطر واتخاذ إجراءات لتجنب
العواقب السلبية للمجيبني ،مث ًال ضمان أمن البيانات وسريتها.

حدد بوضوح الغرض من جمع البيانات.
ينبغي أن تكون الفوائد التي تتوقعها من البيانات متناسبة مع اخملاطر.
وينبغي أن حتكم مبصالح وحياة السكان املتضررين.

ال تعترب املوافقة جمرد عملية تعبئة مربع يف جدول  -بل
هي عبارة عن معاملة اجمليبني باحرتام واحلفاظ على
كرامتهم ،فضال عن التمسك بالشروط القانونية املتعلقة بالبيانات
الشخصية.

استخدم خرباء تقنيني لفهم خماطر حمددة ،وفكر من خالل ما تفعله
يف إمكانية حدوث خرق للبيانات أو مشكلة ما.

قم بتقييم األساليب واألدوات املتاحة للعثور على أولئك األكرث مالءمة
للسياق ولغرضك.

يتغري اإلطار التنظيمي إلدارة البيانات (القوانني واملعايري األخرى)
بسرعة ،وكذلك تكنولوجيات جمع وإدارة البيانات .إذن تعترب إدارة البيانات
اخملتصة عملية تتطور باستمرار حول حتديد متى وكيفية جمع البيانات،
وكيفية إدارة اخملاطر.

أخرب اجمليبني كيف سيتم استخدام بياناتهم اخلاصة ،وملاذا حتتاجها،
كيفية تخزينها ،مع من سيتم مشاركتها ،كيفية ضمان أن هذه
اجملموعات لن تقوم مبشاركتها ،وكيف ميكنهم االتصال بك يف حال مت
تغيري رأيهم بخصوص املوافقة.

تدريب العدادين

قلل من األسئلة ،وحتقق بدقة إذا كنت حقًا بحاجة أن تسأل .حتقق أيضًا
من أنه مل يتم جمع املعلومات من قبل من مصدر موثوق به.

حتقق من إمكانية وجود خطر التحيز يف عملية االستهداف واملنهجية.
كيف سيتم التحقق من دقة بياناتك؟

اسأل اجمليبني إذا كانوا يريدون احلصول على تغذية راجعة بشأن ما
ميكنك القيام به مبعلوماتهم اخلاصة.

عند تدريب جامعي البيانات:

هل حتتاج إىل القيام بإجراء حماية املعلومات /تقييم ألثر خصوصية
البيانات؟

• •قم بتغطية اعتبارات البيانات اخملتصة.

تعترب البيانات الشخصية حساسة للغاية وحتتاج إىل حماية إضافية ،مثل
التخزين بشكل منفصل عن إجابات املستجيبني ،أو اتخاذ تدابري حلفظ
البيانات.
يجب وجود خطة من البداية تكفل احلصول على موافقة مدروسة.
وأن توضح ما هي املوافقة ،باإلضافة إىل توعية اجملتمعات عن غرض
البيانات التي جتمعها.

1

ملزيد من املعلومات

تقييم أثر اخلصوصية هي
أداة لتحديد وتقليل خماطر
اخلصوصية.
البيانات الشخصية هي
املعلومات التي ميكن
استخدامها ،مبفردها أو مع
معلومات أخرى ،لتحديد الشخص.
املوافقة املدروسة هي اتفاق
يتم بطواعية وبحرية ،يستند إىل
تقديرات واضحة وفهم للحقائق
واآلثار والعواقب املستقبلية
للعمل .يجب أن يكون األفراد على
علم بحقهم يف رفض املوافقة
وقدرتهم على ممارسة ذلك
احلق .وهناك بعض احلاالت التي ال
ميكن فيها املوافقة ،على سبيل
املثال مع األطفال ،أو األشخاص
ذوي اإلعاقة.

اسـتـخـدام دورة
حـيـاة الـبـيـانـات
إلدارة الـبـيـانـات
الـمـخـتـصـة

قد يكون ذلك للضغط ،والدعوة ،أو إدخال تعديالت على
الربامج.

الدخول
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تنشر بعض املنظمات البيانات .التمس املشورة املتخصصة وقم
بفحص اخملاطر واحلساسيات قبل نشر أي جمموعة من البيانات .ال
يكفي ببساطة إزالة األسماء إلخفاء الهويات.
ال تشارك البيانات دون احلصول على موافقة من اجمليبني.

اتفاق تبادل البيانات هو إطار
لتقاسم البيانات التي حتدد
كيفية إرسال البيانات ،وتخزينها
واستخدامها.
جمموعة البيانات هي عبارة عن
جمموعة من البيانات ذات الصلة.
دورة حياة البيانات هي تدفق
املعلومات من خالل نظام ،ابتداء
من اإلنشاء والتخزين إىل احلذف.
اإلخالل بالبيانات هو اإلفصاح عن
املعلومات الذي من املمكن أن
يكون مقصودا أو غري مقصود ،إىل
بيئة غري موثوق بها.
إخفاء الهوية؛ نظريًا ،يعني هذا
أنه من الصعب أو املستحيل
حتديد هوية شخص عن طريق
جمموعة بيانات .يف الواقع ،ميكن
غالبًا جتميع جمموعة من البيانات
للكشف عن الهويات.

التشفري هو حتويل البيانات إىل
رموز ال يسهل فهمها من قبل
أشخاص غري مصرح لهم بذلك.

قم بإعداد حسابات فردية باستخدام كلمات مرور للمستخدم للدخول إىل
مصادر البيانات الرقميةِ ،
أعط األولوية للذين بحاجة إىل الوصول إىل شيء
ما.

معجم الكلمات

استخدم البيانات للقيام بشيء ما

ِ
أعط اجمليبني فرصة للتعطيل ،وضع خطة بديلة يف حال حصل ذلك.

• •قم بتغطية عملية املوافقة .ماذا ينبغي أن أعرف اجمليبني حول ما
سوف يحدث لبياناتهم اخلاصة؟

إدارة البيانات

• •استخدم سيناريوهات حقيقية لتقدمي التدريب على نظم وبروتوكوالت
يف احلياة.

النقل
كن حذرا عند استخدام األجهزة احملمولة وتبادل التكنولوجيا .استخدم
التشفري عند الضرورة وقم بإعداد األنظمة التي تسمح للهواتف مبحو
البيانات عن بعد.
مزيدا من احلذر عند التعامل مع العمليات الورقية وعند نقل نسخ
اتخذ
ً
مطبوعة يف امليدان .استخدم تشفري امللفات الرقمية عند نقطة
إدخال البيانات.
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دورة حـيـاة الـبـيـانـات الـمـخـتـصـة
فكر يف جميع
اخلطوات قبل
أن تبدأ

قم بتقييم
للمخاطر

مسؤولية تدريب
العدادين

قم بوضع خطة

جمع البيانات:
احلصول على املوافقة املدروسة
التغذية الراجعة
للمجيبني

قم بعمل شيء
بالبيانات

إدارة البيانات:
النقل/الوصول/التخزين/
املشاركة

البيانات
املؤجلة
االحتفاظ/التصرف/األرشفة

