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 معلومات أأساس ية 

عادة الروابط العائليةيسعى مرشوع  ىل تقدمي ملخص جلوهر الفقرات املفردة  وحامية البياانت عنارص القرار املقرتح بشأأن ا  ا 

 للقرار املقرتح. هنايئ احملمتل، دون تقدمي نص 

دماج الفقرة املعنية يف القرار. ترشح  مسوغاتلك فقرة تيل و   ِلم س يكون من املفيد ا 

ىل أأعضاء املؤمتر ادلويل للصليب الأمحر والهالل الأمحر و  للتشاور بشأأهنا من أأجل مجع )املؤمتر ادلويل( ُأرسلت هذه الوثيقة ا 

ذا اكن الهنج املقرت  ىل فهم أأويّل بشأأن ما ا  ح خبصوص جوهر الفقرات س يكون مجموعة أأوىل من التعليقات والتعقيبات، والوصول ا 

 جامع. وس يحظى ابًل  مقبوًلا أأم ًل 

 يف الاعتبار:  نيالتاليالسؤالني تعليقات أأو تعقيبات عىل هذه الوثيقة، يرىج وضع تقدمي عند 

دراهجا هل توافق عىل العنارص املقرتح •  ومنطوق القرار؟ ادليباجة فقرات يف  ا 

دراهجامن عنارص انقصة  هل •  ؟يف القرار جيب ا 

ةل بشأأن صياغة  منا ستس نح فرصة لتقدمي التعليقات مرشوع وعند هذه املرحةل ًل يُنتظر تقدمي تعليقات مفصَّ عنارص هذا القرار. ا 

 ". ويلالأ  القرارمرشوع تاح "يُ بشأأن صياغة حمددة يف مرحةل ًلحقة، مبجرد أأن 

 مقدمة

ا عن أأفراد عائالهتم وجيهلون ماكهنم ومصريمه. فبالنس بة  تنوء نفوس البرش بقلق معيق ومعاانٍة مرّبِحة عندما يتشتت مشلهم بعيدا

لأب أأو أأم أأو طفل أأو شقيق أأو زوجة أأو زوج، غالباا ما متثّل معرفة مصري ذوهيم أأمهيةا هلم أأكرب من حصوهلم عىل املياه أأو 

ىل أأن يعرفوا مصريه. ويف حماوةل ًل جياد وأأفراد الالغذاء أأو املأأوى.  عائةل اذلين فقدوا أأحد ذوهيم لن يتوقفوا عن البحث عنه ا 

جابة تشفي صدورمه، يستنفد هؤًلء موارَدمه وقد يعّرضون أأنفسهم وابيق أأفراد عائالهتم للخطر.   ا 

ن أأي وقت مىض، مع منو مزتايد يف الوصول ورمغ الواقع اذلي يؤكد أأننا نعيش اليوم يف عامل تتصل أأطرافه بعُضها ببعض أأكرث م

ن عدد املفقودين التواصل ا ىل خدمات الانرتنت وش باكت الهاتف اجلوال واس تخدام ش باكت  الاجامتعي عرب الانرتنت، فا 

لني دلى ش بكة الروابط العائلية للصليب الأمحر والهالل الأمحر َشهِد زايدة هائةل يف الس نوات املاضية.   1املسجَّ
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  .2016عن ضعف ما جسل يف  2018زاد عدد احلاًلت اجلديدة املسجةل دلى اللجنة ادلولية يف عام   



 

 

ن أأثر  ا النامجة  الأفرادالاختفاء عىل ا  ا وأأطولها أأمدا والعائالت واجملمتعات بوجه عام هو واحد من أأشد العواقب اًل نسانية رضرا

عن الزناع املسلح وغريه من حاًلت العنف، والهجرة، والكوارث الطبيعية. والاختفاء ًل ميثل مأأساة فادحة للعائالت واجملمتعات 

ا لأطراف الزناع وحائالا دون حتقيق املصاحلة والاس تقرار.   املترضرة حفسب، بل ميكن أأيضا  ا مفتوحا  ا أأن يشلك جرحا

ذ خيتفي أ ًلف الأشخاص لك عام  طار الهجرة. ا  ا عاملياا داخل ا  طرق الهجرة عىل طول وتتخذ مشلكة املفقودين ابلفعل بعدا

ا كبرية من اجلثث اليت يُ  ن و عرث علهيا عىل طول هذه املسارات تظل جمهوةل الهوية. احملفوفة ابخملاطر حول العامل، كام أأن أأعدادا ا 

جاابت لعائالت املهاجرين املفقودين يتطلب تنس يقاا وتوافقاا يف املامرسات  حتسني الاس تجابة لهذه التحدايت من أأجل تقدمي ا 

 نطاق عريض من الأطراف الفاعةل يف بدلان وأأقالمي وقارات عديدة.   مضن 

ا من اخلدمات، متضمنةا و  عادة الروابط العائلية لش بكة الروابط العائلية للصليب الأمحر والهالل الأمحر طيفاا عريضا تغطي ا 

عادة الروابط العائلية، والبحث عن املفقودين، وتقدمي  احليلوةل دون تشتت مشل العائةل، واحلفاظ عىل التواصل العائيل، وا 

جاابت للعائالت بشأأن مصري أأحبا عادة الروابط العائلية، ًل تؤدي ش بكة و هئا، ودمع مجع الشمل العائيل. ا  عند تقدمي خدمات ا 

حلاق الرضر"، مبا يف ذكل ما يتعلق  ًّل مبوافقة اكمةل من الأفراد املعنيني وابًلتساق مع مبدأأ "عدم ا  الروابط العائلية معلها ا 

عادة اًلتصال بأأفراد من عائالهتم. ابلتعامل مع البياانت الشخصية واحرتام رغبات الأشخاص اذل تقدم الش بكة و ين ًل يريدون ا 

عادة الروابط العائلية يف س ياق الزناع والعنف، والكوارث الطبيعية، والهجرة وحاًلت أأخرى تتطلب اس تجابة  خدمات ا 

نسانية.  عادة الروابط العائلية خدمة حمورية فريدة تقدهما احلركة ادلولية للصليب الأمحر و و ا  ن ا  الهالل الأمحر )احلركة(، املؤهةل ا 

ذ تمتتع بأأكرث من مائة عام من اخلربة يف هذا اجملال، ويه ش بكة متتد عرب مجيع احلدود  خري تأأهيل لالضطالع هبذه املهمة، ا 

 حول العامل.   احمللية والقارات ولها جذورها الراخسة يف اجملمتعات

عادة الروابط العائلية و   مناس بات عديدة يف املايض. وطلب املؤمتر ادلويل الرابع والعرشون عىل وجه يفتناول املؤمتر ادلويل ا 

لب من احلكومات تيسري وطَ  ،وملّ مشل العائالتالاضطالع بعمليات البحث عن املفقودين اخلصوص من امجلعيات الوطنية 

عطاهئا لك ادلمع الالزم، وطلب معل  ماكنية الوصول من ادلول منح املؤمتر السادس والعرشون احلركة وا  امجلعيات الوطنية ا 

ىل البياانت ذات الصةل وتيسري أأنشطة البحث عن املفقودين اليت تضطلع هبا امجلعيات الوطنية وملّ  مشل الأرس يف أأوقات  ا 

، وتضمن املؤمتر ادلويل الثامن والعرشون سلسةل من الأهداف املتعلقة ابملفقودين بسبب الزناعات املسلحة الزناع املسلح

دارة اختفاء الأفراد والكشف عن مصري املفقودين اًلت العنف الأخرى، وعىل وجه اخلصوص احليلوةل دون وح املعلومات وا 

     ومعاجلة ملفات املفقودين. 



 

 

عادة الروابط العائلية للس نوات املمتدة  2007يف اجامتع جملس املندوبني لعام اعمتدت احلركة و  اسرتاتيجيهتا الأوىل اخلاصة اب 

ىل  2008من  ت اسرتاتيجية جديدة 2018ا  ىل خامتهتا، وُأعدَّ جملس املندوبني س ُتطرح عىل . وقد وصلت هذه الاسرتاتيجية ا 

 .  2019 عام لالعامتد يف

عادة الروابط جيب أأن تكفل احلركة و  حامية احلقوق الأساس ية واحلرايت للأشخاص اذلين يس تفيدون من خدماهتا اخلاصة اب 

ا قانون حامية البياانت  شهدلقد و العائلية، ًل س امي حق اخلصوصية وحق حامية البياانت الشخصية.  يف الس نوات  اعا يرس تطورا

ىل اس تغالل تقنيات  الأخرية. كام أأن هذا القانون ابت حيظى بأأمهية أأكرب ابلنس بة ذ يسعى هذا القطاع ا  لقطاع العمل اًل نساين، ا 

يصال خدماته.  تتيح معايري ومبادئ حامية البياانت السبيلَ  ابلنس بة ملكوانت احلركة اخملتلفةو جديدة دلمع معلياته ومساعداته وا 

وبناء الثقة يف أأوساط اجملمتعات احمللية ة للمس تفيدين من اخلدمات ساس يالمتسك ابحلقوق الأ لالبتاكر املسؤول وصون الرسية و 

 والأطراف املعنية. ومع ذكل، يطرح الامتثال جليل جديد من متطلبات حامية البياانت حتدايت كبرية هتدد يف الهناية فعاليةَ 

 العمل اًل نساين اذلي تضطلع به احلركة. 

، مبا فهيا املبادئ ياانت يف قطاع العمل اًل نساينمسأأةل حامية الب خبصوصية  الصكوك ادلوليةلقد أأقرت مجموعة متنوعة من و 

 14املؤرخ  45/95املعمتدة مبوجب قرار امجلعية العامة للأمم املتحدة  "ملفات البياانت الشخصية احملوس بة"التوجهيية لتنظمي 

اذلي اعمتده املؤمتر ادلويل الثالث  "حامية البياانت والكوارث الطبيعية الكربى بشأأنالقرار "و ،19902ديسمرب اكنون الأول/

والقرار بشأأن  ،3ملكس يكابيف مدينة مكس يكو  2011نومفرب ترشين الثاين/ 1والثالثون ملفويض حامية البياانت واخلصوصية يف 

 27اذلي اعمتده املؤمتر ادلويل السابع والثالثون ملفويض حامية البياانت واخلصوصية يف  "اخلصوصية والعمل اًل نساين ادلويل"

ا اليت اعمتدت مؤخرا  "العامة محلاية البياانت الاحتاد الأورويب ًلحئة "وقد وضعت  4يف أأمسرتدام. 2015أأكتوبر ترشين الأول/

حبيث يقع عىل عاتق املتحمكني ابلبياانت واملعاجلني لها مجموعة ثة أأعىل املعايري، احملدَّ اية البياانت " اجمللس الأورويب محلو"اتفاقية 

ا ابلتحدايت اخلاصة مبعاجلة البياانت الشخصية وحاميهتا يف س ياقات العمل اًل نساين، يا وتقر هذه الصكوك قانون  من الالزتامات.

اخلاصة حبامية  اجلوهرية اًل نساين من الامتثال للمبادئ والالزتاماتيف جمال العمل الأطراف الفاعةل ًل تعفي من أأهنا عىل الرمغ 

 البياانت.
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ذ يوجد ال  ا من أأورواب وقانون حامية البياانت ينترش رسيعا  نوع من قانون حامية  بدل دليه 100ن أأكرث من ا ىل ابيق دول العامل. ا 

 حتدايا الأمر ويطرح هذا هناك ترشيعات جديدة تظهر طول الوقت. ، و معيّنة بات للخصوصية يف قطاعاتالبياانت أأو متطل 

 تبادل البياانت عرب احلدود فتخضع ملنظومات قانونية متقاطعة. جيري ًل س امي عندما  احلركة،ا ابلنس بة ملكوانت بريا ك 

عداد  عادة مدونة قواعد السلوك اخلاصة حباموواحدة من اخلطوات املهمة يف التعامل مع هذا التحدي هو ا  ية البياانت يف جمال ا 

ابلنس بة لأية خدمة تقدهما احلركة. وهذه املدونة تريس احلد الأدىن من املبادئ ويه املدونة الأوىل من نوعها  5الروابط العائلية.

وليك يمت اليت جيب أأن يلزتم هبا أأعضاء احلركة عند معاجلة البياانت داخل ش بكة الروابط العائلية. والالزتامات واًل جراءات 

ا وراء الامتثال لأشد لواحئ حامية البياانت وسعيا س فريق معل خاص لهذا الغرض. تأأسَّ  دمع تطبيق مجيع مكوانت احلركة املدونةَ 

السلوك وتطبيقها قواعد داخل احلركة، س تغرس مدونة  اخلاصة حبامية البياانتامرسات املومن أأجل حتقيق الانسجام يف  رصامةا 

 مني يف ما يتعلق بعمل احلركة.واملنظّ  املس تفيدين يف لك من الثقةَ 

ومن دون نقل البياانت ة ًل عادة الروابط العائلية من أأية خدمة أأخرى تقدهما احلركة. البياانت الشخصية أأمه ابلنس ب نقلُ و 

عادة الروابط العائلية من  عادة الروابط العائلية نقطة  تعد ولهذه الأس باب،. أأداء وظيفهتاالشخصية لن تمتكن خدمات ا  ا 

          ا بني احلركة وادلول بشأأن حامية البياانت. الانطالق املثالية ًل عداد الأسس لرتتيبات أأوسع نطاقا 

 يباجةفقرات ادل

عادة الروابط العائلية بوجه عام عن القلق البالغ بشأأن املعاانة اليت يسبهبا تشتت العائالت تعرب ادليباجة  واختفاء أأفرادها، عن ا 

قرار املؤمتر ادلويل ابلعمل املهم اذلي تضطلع به مكوانت احلركة ًلختاذ ادلول خطوات معزَّ العاجةل  وتؤكد احلاجةَ  زة، وتعرب عن ا 

عادة الروابط العائلية.  عادة يف جمال ا  نساين والقرارات السابقة للمؤمتر ادلويل بشأأن ا  ىل القانون ادلويل اًل  كام تشري ادليباجة ا 

 الروابط العائلية. 

ىل اذلاكرة فكرة أأن حامية اخلصوصية حق   نساين راخس يف العديد من  وابلنس بة ملوضوع حامية البياانت، تس تدعي ادليباجة ا  ا 

قلي  ا ة عىل صةل وثيقة ابخلصوصية وتعد حقا يخص ش ية والوطنية، وأأن حامية البياانت ال صكوك حقوق اًل نسان ادلولية واًل 

        يف بدلان عديدة حيث تعمل احلركة وأأهنا حتظى بضامانت مزتايدة يف الصكوك القانونية ملنظامت دولية عديدة. ا أأساس يا 

نساين، وأأن أأداء ًل يتجزأأ من  يه جزء   الشخصيةوتلقي ادليباجة الضوء عىل أأن معاجلة البياانت  هممة الفاعلني يف اجملال اًل 
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ىل زايدة يف جحم البياانت  امتا حزايدة اس تخدام احللول التقنية يفيض  ىل تنوع يف طبيعة البياانت اجملمعة وا   وتدفقها. ا 

ىل اذلاكرة أأن الغرض من أأنشطةوتس تدعي أأيضا  عادة الروابط العائلية هو ترس يخ ا ا  احلق يف حياة خاصة وعائلية وأأن الأسس  ا 

عدد ها قرّ يالشخصية يف هذا اجملال يه مسائل احلركة للبياانت املهمة للمصلحة العامة واملصاحل احليوية املتضمنة يف معاجلة 

 سلطات حامية البياانت والأطر التنظيية اخلاصة.  متناٍم من 

ىل اذلاكرةوأأخريا  الشواغل اليت أأعرب عهنا املؤمتر ادلويل ملفويض حامية البياانت واخلصوصية  ،وتؤكد عىل ،ا تس تدعي ادليباجة ا 

دخال التقنية يعزز فعالية العمل اًل نساين مبا تتيحه من زايدة مكية البياانت  ، ويه أأنه رمغمن قبل هنا قد تشلك أأن ا  وتدفقها، فا 

ذا اكنت هجات خارج احلركة تس تغل مثل ل ا ا أأيضا هتديدا  سالمة الأفراد املس تضعفني وحقوقهم املتعلقة حبامية بياانهتم، ًل س امي ا 

نساين.      هذه البياانت وتيسء اس تخداهما لأغراض ًل عالقة لها ابلعمل اًل 

برازمن املهم : املسوغات  ىل اذلاكرة الزتامات ادلول العائالت واختفاء أأفرادهايسبهبا تشتت املعاانة اليت  ا  ، حىت نس تدعي ا 

ل وتذكري املؤمتر ادلويل حباًلت هذه املسائتضطلع به مكوانت احلركة يف دمع ادلول يف تعاملها مع ميكن أأن وادلور املهم اذلي 

 ساس ية. الأ لومات عاملس تتناول هذه اجلوانب مبزيد من الرشح يف وثيقة و تعامل مع هذا املوضوع وجمال ذكل العمل. عندما سابقة 

ًّل  ومع دخال تقنيات جديدة ساعد عىل تعزيز فعالية العمل اًل نساين، ا  ىل أأيضا أأفىض  أأنه أأن ا  زايدة يف مك البياانت الشخصية ا ا 

 وتدفقها داخل مكوانت احلركة. 

عادة الروابط العائليةتقدمي خديقتيض و  ىل اًل طار التنظيي  مات ا  ابلرضورة معاجلة بياانت خشصية. وهذه الرضورة، ابًل ضافة ا 

ال خذ يف التطور برسعة )داخل احلركة وخارهجا( والوعي املتنايم بلك من الفوائد واخملاطر اليت تنطوي علهيا معاجلة مكيات 

ىل  احلركة تكون واحلاجة ا ىل ضامن أأن ية البياانت، جتدد الاهامتم حبامهائةل من البياانت الشخصية )ورمبا احلساسة(، أأفضت ا 

عادة الروابط العائلية و  ىل اخملاطر ورمبا تتجنب قادرة عىل مواصةل تقدمي خدمات ا  يف الوقت نفسه تعريض الأشخاص املعنيني ا 

عة تقدمي البياانت اجملمَّ يف احلركة ابلفعل حتت ضغط تقع الأطراف الفاعةل وقد اخملاطرة ابملبادئ الأساس ية للحركة ادلولية. 

نسانية حبتة ا ىل سلطات ترغب يف اس تخدام البياانت لأغراض أأخرى غري ذات صةل، ورمبا ا ىل حد اًل رضار ابلعمل  لأغراض ا 

       اًل نساين نفسه.  

 منطوق القرارفقرات 

ىل اختاذ تدابري فعاةل للحيلوةل دون  1فقرة تدعو ال: ميكن أأن 1الفقرة  والكشف عن  ،أأفرادهاالعائالت واختفاء تشتت ادلول ا 



 

 

عادة ملّ  فُقدوا اذلينمصري وماكن الأشخاص  جاابت لعائالهتم وا   مشلها.  مشل العائةل أأو تيسري ملّ  وتقدمي ا 

جيب توس يع نطاقها ، لكن ط علهيا الضوء يف هذه الفقرة يه جزء من القانون ادلويل اًل نساين احلايللِّ يُ الأبعاد اليت : املسوغات 

 غري الزناع املسلح، والكوارث الطبيعية والهجرة. يف ا يف حاًلت أأخرى، مثل حاًلت العنف لتنطبق أأيضا 

ىل اس تغالل خدمات امجلعية الوطنية  ادلولَ  2فقرة تدعو الميكن أأن : 2الفقرة   دةهجة مساعِ عىل أأساس دورها بوصفها هبا ا 

ومتكني املهاجرين وعائالهتم من البدء يف التواصل  املفقودينللسلطات العامة يف اجملال اًل نساين، للكشف عن مصري وماكن 

لهيا.  عادة التواصل والاس مترار فيه عىل طول طرق الهجرة ويف اجلهة اليت يصلون ا     وا 

من وجزءاا  االعامة يف جمال العمل اًل نساين راخسا للسلطات دة دور امجلعيات الوطنية بوصفها هجات مساعِ  ابت :املسوغات

ومع ذكل، فهو دور يس تحق أأن نؤكده يف ما يتعلق  (.3اخلاص ابًلس تقاللية والنظام الأسايس للحركة )املادة املبدأأ الأسايس 

عادة الروابط العائلية اليت تضطلع هبا امجلعيات الوطنية تتسم قيته املضافة املمتثةل يف مساعدة امجلعيات الوطنية حيث  ،بأأنشطة ا 

عادة الروابط العائلية العاملية.   جزءاا السلطات العامة عىل الوفاء ابلزتاماهتا بقوة خاصة، لكون امجلعيات الوطنية      من ش بكة ا 

عادة الروابط العائلية  3فقرة تدعو ال: ميكن أأن 3الفقرة  ىل الرتحيب ابعامتد احلركة اسرتاتيجيهتا ًل   2025 – 2020ادلول ا 

 اذلي تقدمه لأنشطة مكوانت احلركة، ًل س امي عن طريق ما ييل:  -أأي ادلول  –ومواصةل دمعها 

عادة  (أأ  عادة تأأكيد ادلور اخلاص للجمعية الوطنية يف لك بدل واًل قرار به، يف تقدمي خدمات ا   الروابط العائلية،ا 

 مبا يف ذكل تقدمي املوارد لها، قدرات امجلعيات الوطنية تعزيز  (ب

للكوارث والاس تعداد ابلتأأهب ا يف خطة البدل العامة املتعلقة ا واضا ضامن حتديد دور امجلعية الوطنية حتديدا  (ج

 ملواهجهتا، 

اس تكشاف وعقد رشااكت مع مكوانت احلركة ًل اتحة التواصل ملساعدة العائالت اليت تشتت مشل أأفرادها من  (د

عادة الروابط العائلية واحلفاظ علهيا،   أأجل ا 

عادة الرابط العائلية،منح مكوانت احلركة  (ه ىل الأماكن اليت يوجد هبا أأشخاص حباجة ا ىل خدمات ا  ماكنية الوصول ا   ا 

ىل البياانت ذات الصةل والاس تجابة للطلبات أأو أأي مهنام، من  (و ماكنية الوصول ا  التعاون مع مكوانت احلركة مبنحها ا 

 عائالهتم،  الأشخاص اذلين تبحث عهنمأأجل املساعدة عىل الكشف عن مصري وماكن 

عادة الرابط العائلية البياانت بني الهوايت الشخصية يف قواعد البياانت دلملطابقة  أ ليات رمقية تطوير دمع (ز ى ش بكة ا 

 ا. وقواعد البياانت اليت تتوىل مسؤوليهتا السلطات العامة، ابًلمتثال ملعايري حامية البياانت املقبوةل عامليا 



 

 

ىل ودعا  عامتد احلركة اسرتاتيجيهتا ًل عادة الروابط العائليةاب 2007ب املؤمتر ادلويل الثالثون يف رحَّ : املسوغات احلكومات ا 

عادة الروابط العائليةدمعها مواصةل  ، ًل س امي عن طريق تعزيز قدرات امجلعيات الوطنية لأنشطة مكوانت احلركة يف جمال ا 

ا مجيع الأعضاء عىل التعامل مع املعاانة اليت تنجم عن تشتت مشل العائالت املؤمتر أأيضا  وحثَّ دورها وهممهتا. ابًلتساق مع 

وحيث أأن الاسرتاتيجية احلالية ًل عادة الروابط  يف الزناعات املسلحة أأو حاًلت العنف املسلح الأخرى.ومأأساة املفقودين 

ىل  العائلية أأن وجتدر اًل شارة ا ىل طلب من ادلول الرتحيب ابعامتد الاسرتاتيجية اجلديدة. ، مفن املالمئ أأن يُ خامتهتاقد وصلت ا 

 ، س ُتدَرج يف منطوق القرارومن ثّ أأمهية أأكرب يف الس ياق املعارص.  نميثال اتالتعاون والرشاكة بني مكوانت احلركة وادلول اب

َ  اجملاًلِت    م من ادلول.  انت احلركة عىل ادلمع املقدَّ وعمتد فهيا التطبيق الناحج اذلي حتققه مكاخلاصة لالسرتاتيجية اليت ي

قرار بأأن معاجلة مكوانت احلركة البياانت الشخصية لأغراض خاصة بتقدمي  ادلولَ  4فقرة تدعو ال أأنميكن : 4الفقرة  ىل اًل  ا 

عادة الروابط العائلية يه مسأأةل    رضورية لها أأس باب هممة تتعلق ابملصلحة العامة وميكن يف أأغلب الأحيان أأن تصبّ  خدمات ا 

ىل ذكليف املصلحة احليوية للأشخاص املعنيني.  مكون من مكوانت  بأأنه مىت عاجل أأيّ  هذه الفقرةأأن تقّر  نميك ،وابًل ضافة ا 

نسانية حرصية. منا يفعل ذكل لأغراض ا  ع معاجلة تلهذا، من املهم ضامن أأن تمت  احلركة بياانت خشصية ًل عادة الروابط العائلية فهو ا 

عادة الروابط العائلية بفعالية.   البياانت الشخصية وتدفقها داخل احلركة بأأكرب حرية تداولٍ    ممكنة حىت ميكن تقدمي خدمات ا 

عادة الروابط العائلية ابلرضورة معاجلة بياانت خشصية عرب احلدود مرارا : املسوغات  يتطلب ،ا. ذلاا وتكرارا يقتيض تقدمي خدمات ا 

عادة الروابط العائلية أأن يظل تدفق الب   ياانت الشخصية بني مكوانت احلركة سارايا متكني وحتسني اًل اتحة الفعاةل خلدمات ا 

 ممكنة.  بأأكرب حرية تداولٍ 

ا اخلاصة حبامية البياانت، جيب أأن تتأأسس أأية معاجلة للبياانت الشخصية عىل مصلحة هبا دوليا  فومبوجب املبادئ املعرت 

احليوية للمترضرين، حيث أأهنا تتيح احلركة خدماهتا اًل نسانية للمصلحة العامة وللمصلحة و مرشوعة ولأغراض حمددة حفسب. 

ومبا أأن معاجلة البياانت الشخصية  6تعمل مبوجب هممهتا املمنوحة لها لالضطالع هبذه الأنشطة يف عدد من الصكوك ادلولية.

عادة الروابط العائلية بوجه خاص، جوانب رضوري من جانب  العمل اًل نساين اذلي تضطلع به احلركة بوجه عام، وخدمات ا 

قرارا تسدي خيه و ا بأأن معاجلة البياانت ا جامعيا دمة لصاحل الهدف الهنايئ لتحسني فعاليهتا، مفن الرضوري أأن تقر ادلول ا 

عادة الروابط العائلية أأس باب هممة متعلقة ابملصلحة العامة واملصلحة احليوية تربرها وتدمعها  الشخصية لصاحل خدمات ا 
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     7قضائية معينة.نُظم يف  مزتايد عرتافحيظى اب، وهذا أأمر للمترضرين

عادة الروابط العائلية جيب اًل  يف ضوء ما تقدم، و ًل لأغراض قرار بأأن معاجلة البياانت الشخصية لصاحل خدمات ا  ًل يمت ا 

نسانية حرصا   ا مع املبادئ الأساس ية. ا، اتساقا ا 

ساءة اس تخدام البياانت قد ينجم عهنا  5فقرة تدعو الميكن أأن : 5الفقرة  قرار بأأن ا  ىل اًل  أأثر خطري عىل حقوق املنتفعني ادلول ا 

ابحرتام معاجلة  من ادلول الالزتامَ تطلب الفقرة ميكن أأن  ،عام. ذلا هالعمل اًل نساين بوجعىل ابخلدمات وسالمهتم وكذكل 

نسانية حبتة و طلب تكل البياانت من مكوانت احلركة بغرض اس تخداهما  م ابًل جحام عنازت الالالبياانت الشخصية لأغراض ا 

 لأهداف أأخرى تتعارض مع طبيعة العمل اًل نساين احلرصية اليت تضطلع هبا احلركة.  

ن: املسوغات عادة الروابط العائلية تقود أأيضا  ا  ىل الأغراض اًل نسانية احلرصية ملعاجلة البياانت يف أأنشطة ا  أ خر من جانب ا ا 

ىل ضامن مفن أأجل : منطوق القرارجوانب فقرات  نساين احلرصية اذلي تؤديه احلركة، س يدعو القرار ادلول ا  طبيعة العمل اًل 

عادة الروابط العائلية هبدف اس تخداهما لأغراض  اًل جحام عن طلب البياانت الشخصية اليت مجعهتا مكوانت احلركة لأنشطة ا 

جابة مثل هذه الطلبات من شأأهنا أأن تتعاو أأخرى.  ن ا  نساين للحركة ومبادهئا الأساس ية، مبا يف ذكل ا  رض مع طبيعة العمل اًل 

  مبادئ احلياد وعدم التحزي والاس تقاللية. 

ا و  حلاق الرضر" اذلي ينطبق أأيضا أأن  ،يف مجيع معلياهتا ،اجيب عىل احلركة دائ ا عىل الأثر السليب ًل ساءة تمتسك مببدأأ "عدم ا 

ذا اس ُتغلت البياانت الشخصية اليت مجعهتا مكوانت احلركة لأغراض اس تخدام البياانت الرمقية عىل املنتفعني هبذه اخلدمات.  فا 

نسانية يف أأغراض أأخرى غري ذات صةل فا ن هذا املنحى من شأأنه أأن يقوِّ  الناس اليت وضعوها يف الصليب الأمحر  ض ثقةَ ا 

ىل  والهالل زاء املنتفعني هبذه اخلدماتالأمحر وميكن أأن يفيض ا    .  وأأرضار عىل مسعة احلركة أأرضار مادية ا 

عادة الروابط  قواعد  عىل مدونةمن ادلول أأن تثِن  6فقرة تطلب ال: ميكن أأن 6الفقرة  السلوك اخلاصة حبامية البياانت يف ا 

ىل تنفيذ بنود ا اكمالا الشخصية، وأأن تدمع مكوانت احلركة دمعا ا محلاية البياانت ا متينا العائلية بوصفها أأساسا   يف هجودها الرامية ا 

 تكل املدونة. 
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ىل تدفق البياانت بغري عوائق داخل احلركة تيسريا دمع من أأجل : املسوغات  عادة الروابط العائلية، مع جتنب ادلعوة ا  ا خلدمات ا 

نسانية حبتة أأية خماطر حممتةل قدر اًل ماكن قد ينطوي علهيا سوء ىل  ، تربز احلاجةُ اس تخدام هذه البياانت اجملمعة لأغراض ا  ا 

طار فعال ىل ادلول للرتحيب مبدونة مناشدة موهجَّ  هناكلهذا السبب، يكفل معايري متينة محلاية البياانت.  ا  السلوك قواعد ة ا 

عادة الروابط العائلية  ذ تنطبق هذه املدونة لتطبيق بنود املدونة. ودها ودمع مكوانت احلركة يف هجاخلاصة حبامية البياانت يف ا  وا 

تكل املعايري لتتالءم مع تكييف عىل مجيع مكوانت احلركة فهيي قائة عىل أأساس أأعىل املعايري اخلاصة حبامية البياانت، مع 

عادة الروابط العائلية بوجه خاص. ذلا فهيي  املامرسات السلية عىل نطاق توّحد خصوصية العمل اًل نساين بوجه عام، وخدمات ا 

  احلركة برمهتا عن طريق تأأسيسها متطلبات واضة. 

 


