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عادة  اخلصوصية يف احلق احرتام معالروابط العائلية  ا 

 الشخصية البياانت اميةحب يتعلق مايف ذكل  مبا

 

  الأويلقرار المرشوع 

 

 

عادة الروابط العائلية اتمنرب قياد يفاللجنُة ادلولية للصليب الأمحر ابلتعاون مع الأعضاء الآخرين  اأأعدهتوثيقة  الفريق و  ا 

عادة الروابط العائلية ) والاحتاد ادلويل مجلعيات الصليب الأمحر والهالل مجعية وطنية  28املعين بتنفيذ اسرتاتيجية ا 

 (الأمحر
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  الأويلقرار المرشوع 
 

عادة الروابط العائلية مع احرتام احلق يف اخلصوصية  ا 

 امية البياانت الشخصيةحب ما يتعلق مبا يف ذكل

 

 

ن   ،والهالل الأمحرللصليب الأمحر  املؤمتر ادلويلا 

 

لعائالت اليت تشتت أأفرادها والأشخاص اذلين دخلوا يف عداد املفقودين بسبب الأعداد الهائةل من ا معيق قلقبشعر ي  ذا  

فية وجود تدابري اك عدمبسبب الزناعات املسلحة والكوارث وحاالت الطوارئ الأخرى وكذكل يف س ياق الزنوح، وبسبب 

من الرفات البرشي ال ا ن كثرير لأ و، وأأماكن وجودمهللحيلوةل دون دخول الأفراد يف عداد املفقودين والكشف عن مصريمه 

 اليت جتهل مصري أأحباهئا وماكهنم،، وبسبب معاانة العائالت ة أأحصابههويد د  حتُ 

 

عىل عوامل  توقفست هجها اواخملاطر اليت تو  اليت تشتت مشلها وعائالت املفقودينللعائالت امتيزة الاحتياجات املأأن ب يُقر  وا ذ 

مكوانت احلركة ادلولية للصليب الأمحر والهالل الأمحر )احلركة(  معاجلةأأمهية  يؤكدوا ذ من بيهنا النوع والسن واال عاقة، 

عادة الروابط العائلية واهذه املسائل ل   ،وأأماكن وجودمهلكشف عن مصري املفقودين يف أأنشطهتا امليدانية اخلاصة اب 

 

يف هذا اخلصوص عىل حق العائالت يف  الضوءيسلط وا ذ ، وأأماكن وجودمهمصري املفقودين أأمهية الكشف عن  يؤكدوا ذ 

كام هو منصوص عليه، عىل حنو اخلصوص، يف اتفاقيات جنيف املؤرخة عام ، وأأماكن وجودمهاملفقودين  اذوهيمعرفة مصري 

 هو معرتف به يف قانون حقوق اال نسان،  وكام 1977وكولهيا اال ضافيني لعام وبروت 1949

 

عادة االتصال  أأيضار  يؤكدوا ذ  ر، وا ذ اليت تش تتت تبني أأفراد العائالأأمهية ا  زتامات لمبا فهيا الا ،ذات الصةلاللزتامات اب يُذك 

بسبب الزناع  تتيسري مل مشل العائالت اليت تش تتاخلاصة ب ، حيث تنطبقالقانون ادلويل اال نساين، املنصوص علهيا يف 

اتحة تبادل الأخبار بني أأفراد العائةل،   والالزتامات املتعلقة ابلتعامل مع املوىت، املسلح، بلك سبيل ممكن، وا 

 

)املؤمتر ادلويل( للصليب الأمحر والهالل الأمحر  اخلامس والعرشينللمؤمتر ادلويل  16القرار رمق  اجمددر  ويؤكد ريذك  وا ذ 

 1والقرار رمق  والعرشينالثامن للمؤمتر ادلويل  1، والقرار رمق السادس والعرشينللمؤمتر ادلويل  5والقرار رمق  2والقرار رمق 

 ، الثالثنيللمؤمتر ادلويل 

 

 

ىل اتفاقيات جنيف لعام استنادر ( اللجنة ادلوليةللصليب الأمحر )ابللجنة ادلولية املنوطة  ابملهمةيذكر وا ذ  وبروتوكولهيا  1949ا ا 

روا ذ والنظام الأسايس للحركة وقرارات املؤمتر ادلويل،  1977اال ضافيني لعام  لواكةل املركزية للبحث ابيف هذا الشأأن  يُذك 
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عن املفقودين التابعة للجنة ادلولية، مبا يف ذكل دورها بوصفها املنسق واملستشار التقين للجمعيات الوطنية للصليب الأمحر 

ده ،والهالل الأمحر واحلكومات  ، الرابع والعرشونالتقرير اذلي اعمتده املؤمتر ادلويل  كام حد 

 

ر وا ذ  دة يفا ا ىل هممهتا للسلطات العامة يف اجملال اال نساين استنادر بوصفها هجات مساِعدة دور امجلعيات الوطنية بيذك   املُحد 

، والنظام الأسايس للحركة وقرارات املؤمتر ادلويل، مبا فهيا 1977، وبروتوكولهيا اال ضافيني لعام 1949اتفاقيات جنيف لعام 

 ، احلادي والثالثنيللمؤمتر ادلويل  4والقرار رمق  الثالثنيللمؤمتر ادلويل  2القرار رمق 

 

روا ذ  جمللس املندوبني لعام  4( يف القرار رمق 2018 – 2008عامتد احلركة اسرتاتيجيهتا ال عادة الروابط العائلية )اب يذك 

2007 ، 

 

ر وا ذ  نساين  بأأنيُذك  العهد ادلويل اخلاص ابحلقوق املدنية و عليه اال عالن العاملي حلقوق اال نسان،  ينص  اخلصوصية حق ا 

وصية ا ابخلصا وثيقر ارتباطر ترتبط البياانت الشخصية وبأأن  صكوك حقوق اال نسان والقوانني الوطنيةوغريهام من  والس ياس ية

 الصكوك الترشيعية حقوق اال نسان واحلرايت الأساس ية املصونة يف ويه مدرجة عىل حنو اخلصوص ومعرتف هبا مضن

فامي يتعلق  ية الأفرادحام اتفاقيةيف ا أأيضر مصونة  وبأأن حامية البياانت الشخصية ،حيث تضطلع احلركة مبهاهما، عديدةلبدلان 

 ،1ابملعاجلة الآلية للبياانت الشخصية

 

عادة الروابط العائلية وأأن الاس تخدام املزتايد للحلول أأن معاجلة البياانت جزء ال يتجزأأ  هعتبار يف ا يأأخذوا ذ  من خدمات ا 

ىل تنويع يف طبيعة البياانت اجملمعة وزايدة الو  ةكفاءمس توى أأعىل من الملطالب حتقيق التكنولوجية لالس تجابة  فعالية يفيض ا 

 البياانت وتدفقها،  مكيف 

 

ر وا ذ  ت  2سلطات حامية البياانت بأأنيذك  عادة الروابط جتلبه  مباأأقر  معاجلة احلركة ادلولية البياانت الشخصية يف جمال ا 

ابلأسس املهمة للمصلحة العامة  رصاحةر  تنظميية حديثة بعيهنا قد بدأأت تقر   ار أأطر أأن بو من قمية عىل املصلحة العامة العائلية 

 ،3الشخصية واملصاحل احليوية املتضمنة يف معاجلة مكوانت احلركة البياانِت 

 

روا ذ  عادة الروب يُذك  ىل تعزيز احلق يف ابط العائلية، هتدف حبمك طبيعهتا أأن أأنشطة احلركة اخلاصة اب   ، والأرسيةاصة اخلياة احل ا 

 

روا ذ   وكذكل موظفهيام )الاحتاد ادلويل(أأن اللجنة ادلولية والاحتاد ادلويل مجلعيات الصليب الأمحر والهالل الأمحر ب يُذك 

التام  ممتثاهلضطالع مبهاهمم مع ا، ابمتيازات وحصاانت ليك يمتكنوا من الاحيث ينطبق ذكلالآخرين حيظون،  وممثلهيام

 للمبادئ الأساس ية اخلاصة ابحليادية وعدم التحزي والاس تقاللية، 

                                                           
1 protection-https://www.coe.int/en/web/data 
 .2012أأاير/مايو  24يف  161-2012( املداوةل CNIL) واحلرايت للمعلوماتية الوطنية اللجنة  2

.https://www.legifrance.gouv.fr/affichCnil.do?id=CNILTEXT000026241772 
 .47 فقرةال الشارح، لتقريرا، 108 احملدثة الأورويب لساجمل اتفاقيةو (، 112( و)46احليثيتان )، انظر الحئة الاحتاد الأورويب العامة محلاية البياانت 3

 

https://www.coe.int/en/web/data-protection
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCnil.do?id=CNILTEXT000026241772
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روا ذ  ملفويض حامية  والثالثونالسابع لقرار بشأأن اخلصوصية والعمل اال نساين ادلويل اذلي اعمتده املؤمتر ادلويل اب يُذك 

نه 4يف أأمسرتدام، 2015أأكتوبر  27البياانت واخلصوصية يف   :فا 

 

اختاذ تدابري للحيلوةل دون دخول الأشخاص يف عداد ، قدر اال ماكن، و تتشتت العائالعىل جتنب  ادلول   حيث .1

، مبا تالعائال أأو تيسري مل مشل تومل مشل العائال، وجودمه وماكن فقدوااملفقودين، والكشف عن مصري اذلين 

 والفتيان والفتياتادلول  عىل النظر يف كيف تدمع هذه التدابري الرجال والنساء  ويشجعيتسق مع الزتاماهتا ادلولية، 

 ،شديداس تضعاف اذلين يعانون من حاالت 

 

ىل  يدعو .2 ات العامة يف اجملال جهة مساِعدة للسلطك دورها  يفخدمات امجلعية الوطنية،  الاس تفادة منادلول  ا 

عادته  وأأ ل هنم مه وعائالهتم من فتح قناة االتصاومتكي وجودمه وماكن لكشف عن مصري املفقوديناال نساين، ل   وأأ ا 

حامية اذلي يشمل احلفاظ عليه، مبا يف ذكل اتصاهلم عىل طول مسارات الزنوح، مع احرتام حقهم يف اخلصوصية 

 البياانت الشخصية، 

 

كفل معامةل كرمية للأشخاص اذلين لقوا حتفهم بسبب نزاعات مسلحة لتادلول  ابختاذ مجيع التدابري املمكنة  يطالب .3

وحتليلها من أأجل يف نقطة مركزية البياانت  وجتميعوكوارث وحاالت طوارئ أأخرى وكذكل يف س ياق الزنوح 

جاابت شافية لعائالهتم، ابدلمع اذلي تقدمه اللجنة ادلولية  ويرحب حماوةل حتديد هوية الأشخاص املتوفني وتقدمي ا 

 ، ةالرشعي ية والتقنيةالطب العلوم يف هذه العملية يف صورة خربة فنية يف جمال 

 

عادة الروابط العائلية ابعامتد احلركة اسرتاتيجيهتا  يرحب .4 جمللس  ...يف القرار رمق  2025 – 2020اخلاصة اب 

عادة الروابط  ويدعو، 2019املندوبني لعام  ىل مواصةل تقدمي دمعها لأنشطة مكوانت احلركة يف جمال ا  ادلول  ا 

 التساق مع دورها وهممهتا ومبا يتفق مع الزتاماهتا ادلولية، وعىل وجه اخلصوص عن طريق: العائلية، اب

عادة الروابط ها خدمات  يف تقدمي ادلور اخلاص للجمعية الوطنية يف تكل البدلان ممثالر  ا عىلالتأأكيد جمددر  (أأ  ا 

 والاعرتاف هبذا ادلور، العائلية

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

دارة خماطر الكوارث وس ياساهتا و/أأو  (ج كفاةل حتديد دور امجلعية الوطنية بوضوح يف س ياق مجمل قوانني ا 

 خططها اخلاصة ابلبدل،

قامة س تكشاف ا (د ماكنيات ا  برام هكذا رشأاكت مكوانت احلركةرشأاكت مع ا   وسائل االتصالال اتحة  وا 

عادة الروابط العائلية واحلفاظ علهيا،   ملساعدة العائالت اليت تشتت عىل ا 

                                                           
4  .Action.pdf-Humanitarian-International-and-Privacy-on-content/uploads/2015/02/Resolution-https://icdppc.org/wp 

نسانية بصورة أأنه يف س ياق الأ يف هذا القرار ب املؤمتر ادلويل ملفويض حامية البياانت واخلصوصيةأأقر عىل وجه اخلصوص،  ا ما روتينية بياانت غالبر نشطة اال نسانية جتمع املنظامت اال 

حتت ضغوط ال فشاء البياانت اجملمعة بأأن املنظامت اال نسانية اليت ال تس تفيد من املمزيات واحلصاانت قد تقع ا تصنف بأأهنا حساسة مبوجب قانون حامية البياانت. وأأقر القرار أأيضر 

ىل السلطات اليت ترغب يف اس تغالل مثل تكل ال  نسانية ا  ساءبياانت لأغلأغراض ا  ن خطر ا  ا عىل حقوق ا خطرير أأثرر يرتك ة اس تخدام البياانت عىل هذا النحو قد راض أأخرى. ا 

 عىل العمل اال نساين بوجه عام. املترضرين اخلاصة حبامية بياانهتم وسالمهتم وكذكل 

https://icdppc.org/wp-content/uploads/2015/02/Resolution-on-Privacy-and-International-Humanitarian-Action.pdf
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عادة الروابط العائلية، (ه ىل الأماكن اليت يوجد هبا أأشخاص حباجة ا ىل خدمات ا  اتحة وصول مكوانت احلركة ا   ا 

اتحة  (و ىل  الهوصو التعاون مع مكوانت احلركة اب  ىل البياانت ذات الصةل و/أأو الاس تجابة ا  اس تفسارات لك ا 

 ،وجودمه من مصري املفقودين وأأماكن تحققل امن أأجل املساعدة عىل  مهنا

 

فراد املعنيني تعد أأساسر ، يف حاالت عديدة، سس املهمة للمصلحة العامة وكذكلالأ بأأن  يقر .5 ا املصاحل احليوية للأ

اتحة وتيسري  احلركة البياانِت ا ملعاجلة مكوانت مرشوعر  طار هماهما، ومعاجلة ادلول لها بغرض ا  الشخصية، يف ا 

عادة الروابط العائلية  ،تقدمي مكوانت احلركة خدمات ا 

 

السلوك املعنية حبامية مبوجب اال طار املنصوص عليه يف مدونة الشخصية  البياانِت  عاجلةتقوم احلركة مب بأأن يرحب .6

عادة  جراءات  مع خماطرللتعامل بشلك استبايق هجود مبا تبذهل من و  5الروابط العائليةالبياانت اخلاصة اب  تكرار ا 

ف  جتميع البياانت، يفالأشخاص  هوايت عىل التعر 

 

عادة ا  كفاةل  عىل ذكل بأأن بناءر  يقر .7 بقاء معاجلة البياانت الشخصية وتدفقها داخل احلركة بغرض تقدمي خدمات ا 

حىت تمتكن مكوانت احلركة من تقدمي تكل أأمر يكتيس أأمهية قصوى دة بقدر اال ماكن الروابط العائلية غري مقي  

 اخلدمات بنجاح، 

 

ساءة اس تخدام البياانت قد  يقر .8 مبا أأهنا تتعلق حبامية البياانت  -يكون لها أأثر خطري عىل حق اخلصوصية بأأن ا 

عادة الروابط العائلية وميكن أأن متثل رضرر  –الشخصية  ا عىل سالمهتم وعىل العمل للمس تفيدين من خدمات ا 

 اال نساين بوجه عام،

 

عادة الروابط  هتقدمييف أأثناء  هاوعاجل  بياانت خشصيةع أأي مكون من مكوانت احلركة بأأنه مىت مج    يقر  .9 خدمات ا 

نسانية حبتة،  العائلية نه جيب أأن يفعل ذكل لأغراض ا  ىل الزتام  ادلول   ويدعوفا  احرتام الغرض اال نساين البحت ا 

عامل حقها ىل وجه اخلصوصعو  ،عاجلة البياانت الشخصيةاخلاص مب ىل ا   ، مبا يف ذكليف مجع املعلومات الس يادي ا 

من النظام الأسايس للحركة دلمع  2مبا يتفق مع الزتاهما مبوجب املادة  ،غراض الأمن القويم والسالمة العامةلأ 

اال جحام عن طلب بياانت معل مكوانت احلركة واحرتام امتثال مكوانت احلركة للمبادئ الأساس ية اليت توجب 

ة هبدف اس تخداهما لأغراض ال تتسق مع طبيعة العمل اال نساين البحتة لعمل احلركخشصية من مكوانت احلركة 

 من شأأهنا أأن تقوض ثقة املس تفيدين خبدمات احلركة،أأو اس تخداهما بطريقة 

 

عادة الروابط العائليةادلول  ابال قرار مب يطالب .10 ا ا متينر أأساسر بوصفها  دونة السلوك املعنية حبامية البياانت اخلاصة اب 

ذ تغطي معليات تدفق البياانت املطلوبة يف هذا اجملال مضن أأنشطة احلركة ادلولية  محلاية البياانت الشخصية ا 

ىل تنفيذ املدونة.   وبتقدمي ادلمع الاكمل ملكوانت احلركة يف هجودها الرامية ا 

                                                           
عادة الروابط العائلية 5  2015، مدونة السلوك املعنية حبامية البياانت اخلاصة اب 

.conduct-code-https://www.icrc.org/en/document/rfl 

https://www.icrc.org/en/document/rfl-code-conduct
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