
 تقييمات تأثير
الخصوصية

يساعدك هذا الدليل على فهم تقييم تأثير الخصوصية )PIA (، فهو يحتوي على إرشادات تقييم تأثير الخصوصية، والنموذج المستخدم في ميرسي 
كور. يحتوي نموذج تقييم تأثير الخصوصية على سلسلة من األسئلة التي تنشئ إطاًرا لتعريف مخاطر الخصوصية المحتملةذات الِصلة بجمع 

البيانات وإدارتها، والتي تعد جزًءا من تنفيذ برنامج أو تقنية جديدة. يعتبر تقييم تأثير الخصوصية )PIA ( مهًما أيًضا عندما يتغير سياق البرنامج 
بشكل كبير، فيجب النظر إلى المخاطر أو السيناريوهات الجديدة بعين االعتبار.

إن تقييم تأثير الخصوصية مطلوب في أي وقت لبرنامج أو مشروع أو تقنية جديدة تنطوي على جمع أو استخدام بيانات شخصية أو حساسة.

ارشادات حماية البيانات والخصوصية:
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األهمية
 ) PIA( تحليل كيفية تأثير مشروع معين أو تقنية جديدة على خصوصية األفراد المعنيين. كما يساعد تقييم تأثير الخصوصية ) PIA( ُيتيح لك تقييم تأثير الخصوصية

أيًضا على توثيق استراتيجيات التخفيف التي من شأنها حماية خصوصية المشاركين وتعزز ثقة الجمهور في عملنا. يضمن تقييم تأثير الخصوصية )PIA ( التحديد 
الُمبكر للمشكالت المحتملة، حيث تكون معالجتها أبسط وأقل تكلفة، ولن تكون ُهناك ُمخاطرة بإيذاء المشاركين في البرنامج أو الموظفين.

المبادئ
المبادئ الكامنة وراء تقييم تأثير الخصوصية )PIA ( هي على ِغرار تلك الخاصة بأي استخدام آمن للبيانات الشخصية. فيما يلي بعض المبادئ األساسية التي تم 

:   The Cash Learning Partnership (CaLP (  تكييفها من

تحديد مخاطر الخصوصية لألفراد. 	

تحديد مسئوليات حماية البيانات والخصوصية لمنظمتك. 	

إظهار المساءلة واالمتثال للسياسات التي تحمي المشاركين والشركاء والموظفين في البرنامج. 	

التأكد من أن المنظمة تعزز الحق في الخصوصية في أنشطتها اإلنسانية وتعمل كمسؤول أخالقي للبيانات. 	

اإلرشاد
يمكن لموظفي ميرسي كور العثور على   إرشادات  PIA  في المكتبة الرقمية . تحتوي الوثيقة على إجابات لألسئلة المتداولة ذات الصلة بـ بتقييمات تأثير الخصوصية، 
وروابط ألرشيف ميرسي كور الداخلي لـتقييمات تأثير الخصوصية المكتملة للمقارنة. دليل تقييم تأثير الخصوصية الخاص بميرسي كور ُمتاح ألي شخص باللغات 

التالية:  اإلنجليزي و العربية و األسبانية و الفرنسية ، و الروسية .

تذكر أن:

تقييم تأثير الخصوصية هو   معالجة ُتستخدم لتحديد وتقليل مخاطر الخصوصية. إكمال نموذج تقييم تأثير الخصوصية ليس نهاية المطاف! أعد زيارة تقييم تأثير  	
الخصوصية )PIA ( مرة أخرى بعدما يبدأ مشروعك للتأكد من عدم وجود تغييرات جديدة تؤدي إلى مخاطر جديدة. وإذا كان هناك أي مخاطر جديدة، فم بعمل 

التغييرات واستراتيجيات التخفيف الجديدة الالزمة لتقليل أي مخاطر جديدة.

يتضمن إجراء تقييم تأثير الخصوصية )PIA  (العمل مع األشخاص في ميرسي كور ، وأحياًنا مع المنظمات الشريكة وغيرها لتحديد مخاطر الخصوصية وتقليلها.  	
على سبيل المثال ، إذا كنت تستخدم تقنية جديدة ، فقد تحتاج إلى البحث عما إذا كانت الشركة التي تعمل معها لديها سياسة خصوصية، وما هي الضمانات 

التكنولوجية التي تستخدمها لضمان حماية البيانات. قد تحتاج أيًضا إلى تثقيف نفسك بشأن لوائح الخصوصية ذات الصلة في البلد الذي تعمل فيه. إليك ثالثة مواقع 
إلكترونية يمكنك استخدامها لمراقبة البيانات على المستوى ادولي وقوانين الخصوصية هي:

قوانين حماية البيانات في العالم؛	 

وهوقاعدة بيانات مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية الخاصة بتشريعات حماية البيانات والخصوصية في جميع أنحاء العالم ؛ و	 

قاعدة البيانات االرشاداد الموحدة لقوانين الخصوصية العالمية . 	 

قد يكون من المفيد مقارنة تقييمات تأثير الخصوصية لبرامج مماثلة. ويمكنك إجراء هذا البحث بنفسك، أو التواصل مع فريق حماية البيانات والخصوصية  	
للحصول على المساعدة.

https://www.calpnetwork.org/publication/protecting-beneficiary-privacy-principles-and-operational-standards-for-the-secure-use-of-personal-data-in-cash-and-e-transfer-programmes/
https://www.calpnetwork.org/publication/protecting-beneficiary-privacy-principles-and-operational-standards-for-the-secure-use-of-personal-data-in-cash-and-e-transfer-programmes/
https://library.mercycorps.org/record/34302
https://library.mercycorps.org/record/34302
http://dldocs.mercycorps.org/PrivacyImpactAssessmentPIAGuidance-RU.pdf
http://dldocs.mercycorps.org/PrivacyImpactAssessmentPIAGuidance-FR.pdf
http://dldocs.mercycorps.org/PrivacyImpactAssessmentPIAGuidance-ES.pdf
http://dldocs.mercycorps.org/PrivacyImpactAssessmentPIAGuidance-AR.pdf
http://dldocs.mercycorps.org/PrivacyImpactAssessmentPIAGuidance.pdf
https://www.dlapiperdataprotection.com
https://unctad.org/page/data-protection-and-privacy-legislation-worldwide
https://www.dataguidance.com/advisories/global-privacy-laws
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النماذج
يمكن لموظفي ميرسي كور العثور على النموذج الُمطوللتقييم تأثير الخصوصية في المكتبة الرقمية . كما أن نموذج تقييم تأثير الخصوصية الُمطّول متاح ألي شخص 

باللغات التالية:  اإلنجليزي و العربية و األسبانية و الفرنسية ، و الروسية .

ويتضمن كل نموذج ُمطّول من نماذج تقييم تأثير الخصوصية خمس حاالت استخدام ، موضحة أدناه. ينقلك النقر فوق الروابط أدناه إلى شاشة يمكن ألي شخص منها 
تنزيل اإلصدارات اإلنجليزية من حاالت االستخدام الفردية بتنسيقodt .   )متوافق مع مايكروسوفت وورد، والتطبيقات مفتوحة المصدر مثل  OpenOffice  و 

 LibreOffice ( وذلك من خالل النقر فوق زر مشاهدة أو تحميل .

سياسة   جديدة 	

إجراء أو عمليةجديدة 	

برنامج أو نظام تكنولوجيجديد   	

وهذا في المقام األول لتنفيذ أنظمة عالمية جديدة ،أو على مستوى الدولة أو فريق معين.	 

إذا كنت تختار نظاًما جديًدا، أو تستخدمه كجزء من مشروع أو برنامج أكبر ، فاستخدم خيار المشروع أو البرنامج بدالً من ذلك.	 

ُمتعهد أو شريكجديد   	

يهدف هذا في المقام األول إلى التحقق من صحة أنشطة البائع أو الشريك أو الطرف الثالث كجزء من نشاط فريد أو نشاط لمرة واحدة.	 

إذا كنت تختار موّرًدا جديًدا أو شريًكا أو طرًفا ثالًثا أو تستخدمه كجزء من مشروع أو برنامج أكبر ، فاستخدم خيار المشروع أو البرنامج بدالً من ذلك.	 

مشروع أو برنامججديد   	

يمكن أن يكون هذا ألي مرحلة أو جانب من جوانب المشروع أو البرنامج.	 

هذا هو خيار تقييم تأثير الخصوصية األكثر شموالً ، ويتضمن لغة الختيار برامج أو أنظمة تقنية جديدة و / أو بائع أو شريك جديد. 	 

مساعدة إضافية
توفر مجموعة بدء المعلومات لشبكة عمل تعلم التحويل     النقدي اإللكتروني   ورقة نصائح خاصة بالبيانات لتقييمات تأثير الخصوصية ) PIAs (    )أنظر  	

صفحة النصائح # 1(   

ُيتيح مكتب مفوضية المعلومات في المملكة المتحدة     أ   مدونة تفصيلية لممارسة إلجراء تقييمات تأثير الخصوصية      . 	

دليل اللجنة الدولية للصليب األحمر لحماية البيانات في العمل اإلنساني وهو دليل مفصل لكل جانب من جوانب البيانات اإلنسانية تقريًبا. يتناول الفصل 5  	
تحديًدا تقييمات تأثير الخصوصية.

https://library.mercycorps.org/record/34316
http://dldocs.mercycorps.org/PrivacyImpactAssessmentPIA-RU.docx
http://dldocs.mercycorps.org/PrivacyImpactAssessmentPIA-FR.docx
http://dldocs.mercycorps.org/PrivacyImpactAssessmentPIA-ES.docx
http://dldocs.mercycorps.org/PrivacyImpactAssessmentPIA-AR.docx
http://dldocs.mercycorps.org/PrivacyImpactAssessmentPIA.docx
https://github.com/mercycorps/DPP-guides/blob/48f9db0779e0a89c2dfefe8666ce1672386d372a/Privacy-impact-assessment/PIA-templates/PIA-New-Policy-open.odt
https://github.com/mercycorps/DPP-guides/blob/48f9db0779e0a89c2dfefe8666ce1672386d372a/Privacy-impact-assessment/PIA-templates/PIA-New-Process-procedure.odt
https://github.com/mercycorps/DPP-guides/blob/48f9db0779e0a89c2dfefe8666ce1672386d372a/Privacy-impact-assessment/PIA-templates/PIA-New-Software-Technology-system.odt
https://github.com/mercycorps/DPP-guides/blob/48f9db0779e0a89c2dfefe8666ce1672386d372a/Privacy-impact-assessment/PIA-templates/PIA-New-Vendor-Partner.odt
https://github.com/mercycorps/DPP-guides/blob/48f9db0779e0a89c2dfefe8666ce1672386d372a/Privacy-impact-assessment/PIA-templates/PIA-New-Project-Program.odt
https://www.calpnetwork.org/wp-content/uploads/2020/06/DataStarterKitforFieldStaffELAN.pdf
https://ico.org.uk/media/about-the-ico/consultations/2052/draft-conducting-privacy-impact-assessments-code-of-practice.pdf
https://ico.org.uk/media/about-the-ico/consultations/2052/draft-conducting-privacy-impact-assessments-code-of-practice.pdf
https://www.icrc.org/en/data-protection-humanitarian-action-handbook
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 ُنبذة عن ميرسي كور
ميرسي كور هي منظمة عالمية رائدة ُيحركها اإليمان بإمكانية خلق 
عالم أفضل. ففي حاالت الكوارث والِمحن، وفي أكثر من 40 دولة 

 حول العالم ، نتشارك نضع الحلول الجريئة 
حيز التنفيذ— لمساعدة الناس على التغلُب على الِمحن وبناء 

 مجتمعات أقوى من الداخل. 
اآلن ، وفي المستقبل. 

http://mercycorps.org
http://mercycorps.org.uk

