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 اخلصوصية احرتام يف ظلالروابط العائلية  اإعادة

 الشخصية البياانت اميةحب يتعلق مايف ذكل  مبا
 

قرار المرشوع   

 

 

آخرين  اأأعدهتوثيقة  عادة الروابط العائلية اتمنرب قياد يفاللجنُة ادلولية للصليب الأمحر ابلتعاون مع الأعضاء ال الفريق و  اإ

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

 (الأمحر

 

 2019 أأكتوبريف  ،جنيف
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قرار المرشوع   
 

 احرتام اخلصوصية يف ظلاإعادة الروابط العائلية 

 امية البياانت الشخصيةحب ما يتعلق مبا يف ذكل

 

 

ن   ،والهالل الأمحرللصليب الأمحر  الثالث والثالثني املؤمتر ادلويلاإ

 

بسبب الزناعات املسلحة والكوارث  فُقدوالعائالت اليت تشتت أأفرادها والأشخاص اذلين بسبب أأعداد ا قلقلابشعر ي  ذاإ 

 الأشخاص فقدانفية للحيلوةل دون وجود تدابري اك عدم، وبسبب الهجرةوحالت الطوارئ الأخرى وكذكل يف س ياق 

، وبسبب معاانة ة أأحصابههويد د  من الرفات البرشي ل حتُ ا ن كثرير لأ و، أأماكن وجودمهعن و  والكشف عن مصري من فُقدوا

 اليت جتهل مصري أأحباهئا وماكهنم،العائالت 

 

عىل عوامل  توقفستهجها اواخملاطر اليت تو  اليت تشتت مشلها وعائالت املفقودينللعائالت امتيزة الاحتياجات املأأن ب يُقر  واإذ 

مكوانت احلركة ادلولية للصليب الأمحر والهالل الأمحر  معاجلةأأمهية  يؤكدواإذ والسن والإعاقة، الاجامتعي من بيهنا النوع 

عادة الروابط العائلية وا خدماهتايف  العواملهذه ل)احلركة(   ،وأأماكن وجودمهلكشف عن مصري املفقودين امليدانية اخلاصة ابإ
 

ذ يذك ر  يفعائةل الفرد، منصوص علهيا شؤون بأأن حامية العائةل، مبا يف ذكل حظر التدخل التعسفي أأو غري القانوين يف  واإ

 قانون حقوق الإنسان،

 
ذ  عادة التصال بني أأفراد العائال يؤكدواإ ر، واإذ واحلفاظ عليه اليت تش تتت تأأمهية اإ  ،ذات الصةل ادلولية للزتاماتاب يُذك 

اخلاصة ، تنطبق حبسب ما، ابلنس بة لأطراف الزناع املسلح القانون ادلويل الإنسايناملنصوص علهيا يف زتامات لمبا فهيا الا

اتحة تبادل الأخبار  تتيسري مل مشل العائالت اليت تش تتب  فراالشخصية بسبب الزناع املسلح، واإ د العائةل، والالزتامات بني أأ

 ، معامةل كرمية املوىتجثامني  مبعامةل املتعلقة

 
ا يؤكدواإذ  يضر ذات الصةل، وعىل وجه  ابللزتامات ادلوليةيذكر واإذ ، وأأماكن وجودمهمصري املفقودين أأمهية الكشف عن  أأ

  نطبق،ت حبسب ما  ،وأأماكن وجودمه اذوهيق العائالت يف معرفة مصري اخلصوص تكل املتعلقة حب

 

ر ذ يذك  امجلعية العامة للأمم املتحدة بشأأن املفقودين يف الزناعات املسلحة وقرار جملس ة من ر ابلقرارات ذات الصةل الصاد واإ

جراءات الزناع  ( اذلي يدعو، من مجةل أأمور أأخرى، أأطراف  2019) 2474الأمن التابع للأمم املتحدة رمق  ىل اختاذ اإ املسلح اإ

بسبب  تمل مشل العائالت اليت تش تتري عن طريق تيسللحيلوةل دون اختفاء الأشخاص من جراء الزناع املسلح، مالمئة 

اتحة تبادل الأخبار   ، مبا يتسق مع الزتاماهتا ادلوليةبني أأفراد العائةل، الشخصية الزناع املسلح، واإ
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ذ  ا ريذك  واإ يضر املؤمتر املعروف الآن ابمس )للصليب الأمحر  اخلامس والعرشينللمؤمتر ادلويل  16القرار رمق  اجمددر  ويؤكد أأ

ليه يف هذه الوثيقة ابمس املؤمتر ادلويلوالهالل الأمحرللصليب الأمحر  ادلويل للمؤمتر  5والقرار رمق  2والقرار رمق ( ، ويشار اإ

والقرار رمق ، الثالثنيللمؤمتر ادلويل  1والقرار رمق  الثامن والعرشينللمؤمتر ادلويل  1، والقرار رمق السادس والعرشينادلويل 

 احلادي والثالثني،للمؤمتر ادلويل  3

 

ىل اتفاقيات جنيف لعام استنادر ( اللجنة ادلوليةللصليب الأمحر )ابللجنة ادلولية املنوطة  ابملهمة رك  يذواإذ  وبروتوكولهيا  1949ا اإ

رواإذ والنظام الأسايس للحركة وقرارات املؤمتر ادلويل،  1977الإضافيني لعام  لواكةل املركزية للبحث اب ،يف هذا الشأأن ،يُذك 

عن املفقودين التابعة للجنة ادلولية، مبا يف ذكل دورها بوصفها املنسق واملستشار التقين للجمعيات الوطنية للصليب الأمحر 

ده ،واحلكومات)امجلعيات الوطنية( والهالل الأمحر   ، الرابع والعرشونالتقرير اذلي اعمتده املؤمتر ادلويل  كام حد 

 

ذ  ر واإ  يف كام هو منصوص علهيا ،للسلطات العامة يف اجملال الإنساينمساِعدة  هيئاتبوصفها امجلعيات الوطنية  مبهمةيذك 

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

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

 

رواإذ  كام هو منصوص علهيا مجلعيات الصليب الأمحر والهالل الأمحر )الاحتاد ادلويل(  ابملهمة املنوطة ابلحتاد ادلويل يذك 

رالنظام الأسايس للحركة وقرارات املؤمتر ادلويل ذات الصةل، يف دس توره ويف  ذ يذك  ، يف هذا الشأأن، بعمهل يف تنظمي واإ

يف ومواكبهتا امجلعيات الوطنية  ا للنظام الأسايس للحركة، وتقويةِ وفقر وتنس يقها وتوجهيها مساعدات الإغاثة ادلولية للحركة 

امجلعيات الوطنية يف اجملال ادلويل، مبا يف ذكل  ، ومتثيلِ للسلطات العامة يف اجملال الإنسايندة مساعِ هيئات دورها بوصفها 

 الهجرة والأنشطة ذات الصةل، جمال يف

 

ذ  رواإ ا يذك  يضر جمللس املندوبني لعام  4( يف القرار رمق 2018 – 2008عامتد احلركة اسرتاتيجيهتا لإعادة الروابط العائلية )اب أأ

2007 ، 

 

ذ  ىل تعزيز حامية يُقر  واإ عادة الروابط العائلية اليت تقدهما احلركة هتدف، حبمك طبيعهتا، اإ  العائةل ووحدهتا، بأأن خدمات اإ

  

ذ  رواإ سةابللزتامات املرتبطة ابخلصوصية  يُذك  الأطر القانونية الوطنية والإقلميية وادلولية، مبا فهيا الإعالن العاملي يف  املكر 

واملنصوص علهيا يف قرارات جملس حقوق الإنسان  ادلويل اخلاص ابحلقوق املدنية والس ياس يةالعهد و حلقوق الإنسان 

 (، 2019) 179/73القرار للأمم املتحدة، مبا يف ذكل  وامجلعية العامة التابعني

 

ذ  رواإ ا يذك  يضر عىل حنو اخلصوص يف ومعرتف هبا ومدرجة ابخلصوصية ا ا وثيقر بأأن حامية البياانت الشخصية مرتبطة ارتباطر  أأ

بدلان عديدة حيث تضطلع يف حقوق الإنسان واحلرايت الأساس ية املصونة يف الأطر القانونية الإقلميية والوطنية املنطبقة 

 مكوانت احلركة مبهاهما،
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ذ  عادة الروابط العائلية أأن معاجلة البياانت جزء ل يتجزأأ  هعتبار يف ا يأأخذواإ رضورية لضطالع احلركة  أأهناو من خدمات اإ

وأأن الاس تخدام املزتايد للحلول التكنولوجية لالس تجابة مبهمهتا ومن مث رضورية لأس باب هممة خاصة ابملصلحة العامة، 

ىل تنويع يف طبيعة البياانت اجملمعة وزايدة يف الو  ةكفاءمس توى أأعىل من الملطالب حتقيق   البياانت وتدفقها،  مكفعالية يفيض اإ

 

من املهم ابلنس بة للمس تفيدين من اخلدمات أأن يأأمتنوا مجيع مكوانت احلركة عىل بياانهتم الشخصية لضامن بأأن  يقر  واإذ 

حصوهلم عىل هذه اخلدمات وأأن انعدام اليقني بشأأن حامية البياانت الشخصية، مبا يف ذكل احامتلية حدوث خروقات أأمنية 

لهيا واس تخداهما منللبيا ساءة الاس تخدام، انعدام ، ميكن أأن يسفر عن بذكل حيترصدون  انت والوصول اإ  الثقة واخلوف من اإ

 

ذ  ر واإ عادة الروابط العائلية  معاجلة احلركة البياانِت جتلبه  مبا واأأقر   من اجملمتع ادلويل بعيهنمأأعضاء  بأأنيذك  الشخصية يف جمال اإ

ىل ديثة احلتنظميية ال طر بعض الأ أأن بو من قمية للمصلحة العامة  الأفراد من اخملاطر املرتبطة مبعاجلة البياانت حامية اليت تسعى اإ

 ابلأسس املهمة للمصلحة العامة واملصاحل احليوية املتضمنة يف معاجلة مكوانت احلركة البياانِت  رصاحةر  بدأأت تقر  الشخصية 

 ،الشخصية

 

رواإذ   ،حيث ينطبق ذكل، وحصاانت تحيظون ابمتيازا وممثلهيام أأن اللجنة ادلولية والاحتاد ادلويل وكذكل موظفهيامب يُذك 

 اخلاصة ابحليادية وعدم التحزي والاس تقالل، للحركة التام للمبادئ الأساس ية  ممتثاهلضطالع مبهاهمم مع اليك يمتكنوا من الا

 

ملفويض حامية  والثالثون السابعبشأأن اخلصوصية والعمل الإنساين ادلويل اذلي اعمتده املؤمتر ادلويل  القرار   يالحظواإذ 

ومذكرته التفسريية اليت عربت عن رضورة وجود امتيازات  يف أأمسرتدام، 2015أأكتوبر  27البياانت واخلصوصية يف 

نسانية نه وحصاانت من أأجل حامية البياانت اجملمعة لأغراض اإ  :فاإ

 

 وماكن قدوافُ ، والكشف عن مصري اذلين الأشخاص فقدانللحيلوةل دون فعاةل اختاذ تدابري اإىل  ادلول   يدعو .1

عادة الروابط العائلية، وجودمه ماكن، ، تالعائال أأو تيسري مل مشل واإ مبا يتسق وجتنب تشتت العائالت بقدر الإ

 والفتياتهذه التدابري الرجال والنساء  حتميادلول  عىل النظر يف كيف  ويشجع، الأطر القانونية املنطبقةمع 

 ،شديداس تضعاف اذلين يعانون من حالت والفتيان 

 

كفل معامةل كرمية للأشخاص لت ، وفقرا لاللزتامات ادلولية املنطبقة،ادلول  اختاذ مجيع التدابري املمكنة يطلب من .2

، دلفهنم يف الهجرةاذلين لقوا حتفهم بسبب نزاعات مسلحة وكوارث وحالت طوارئ أأخرى وكذكل يف س ياق 

من أأجل حماوةل حتديد ، الأطر القانونية املنطبقةمبا يتسق مع ، بياانت وحتليلهال ل مركزي  جتميعضامن و  ماكن أآمن،

جاابت شافية لعائالهتم،  ابدلمع اذلي تقدمه اللجنة ادلولية يف هذه  ويرحبهوية الأشخاص املتوفني وتقدمي اإ

 ، ةالرشعي ية والتقنيةالطب العلوم العملية يف صورة خربة فنية يف جمال 
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ىل العمل الوثيق مع ادلولمكوانت ا يدعو .3 واملؤسسات املعنية مبا يتفق مع همامهتا واملبادئ الأساس ية  حلركة اإ

اللحركة،  يضر ىل  ويدعو أأ ات مساِعدة للسلط كهيئاتدورها  يفالوطنية،  مجعياهتاخدمات  الاس تفادة منادلول  اإ

وعائالهتم من فتح قناة الأفراد  ومتكني وجودمه كنامأأ و  لكشف عن مصري املفقودينالعامة يف اجملال الإنساين، ل 

عادة التصال وأأ ل التصا  ، الهجرةاحلفاظ عليه، مبا يف ذكل عىل طول مسارات  وأأ  اإ

 

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

ا ويدعو، 2019املندوبني لعام  يضر ،  أأ ىل ابلتساق مع الزتاماهتا ادلولية، وفقرا للنظام الأسايس للحركة وادلول  اإ

عادة الروابط العائلية، اليت تقدهما  مواصةل دمعها للخدمات وعىل وجه اخلصوص عن مكوانت احلركة يف جمال اإ

 : ما ييل طريق

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

 والاعرتاف هبذا ادلور، العائلية

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

 وس ياساته وخططه املتعلقةالبدل املعين كفاةل حتديد دور امجلعية الوطنية بوضوح يف س ياق مجمل قوانني  (ج

 ،دارة خماطر الكوارثابإ 

قامة س تكشاف ا (د ماكنيات اإ برام هكذا رشأاكت رشأاكت مع مكوانت احلركةاإ  وسائل التصاللإاتحة  واإ

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

ىل الأماكن اليت يوجد  (ه اتحة وصول مكوانت احلركة اإ عادة الروابط العائلية،فهياإ ىل خدمات اإ  ا أأشخاص حباجة اإ

اتحة  ا للأطر القانونية الوطنية والإقلميية وادلولية،، وفقر مع مكوانت احلركةالتعاون  (و ىل البياانت  اوصولهابإ اإ

 من مصري املفقودين وأأماكن تحققل امن أأجل املساعدة عىل  مهناقد ت ِرد اس تفسارات ذات الصةل والاس تجابة لأي 

 ،وجودمه

 

حبامية  اخلاصةالسلوك قواعد مدونة أأن احلركة تعاجل البياانت الشخصية مبوجب الإطار املنصوص عليه يف ب يرحب .5

عادة الروابط العائلية يف جمالالبياانت   ، اإ

 

ا تعد أأساسر  ة احليوية للفرد املعين  حاملصل، يف حالت عديدة، سس املهمة للمصلحة العامة وكذكلالأ بأأن  يقر .6

نسانية حبتة،الشخصية مكوانت احلركة البياانِت ا ملعاجلة مرشوعر  طار هماهما،و ، لأغراض اإ مبا يف ذكل امجلعيات  يف اإ

اتحة وتيسري تقدمي  دة يف اجملال الإنساين،مساعِ هيئاٍت الوطنية يف دورها بوصفها  ومعاجلة ادلول لها بغرض اإ

عادة الروابط العائلية مكوانت احلركة خدماِت   ،اإ
  

رتبطة مبعاجلة امل اطراخملمع  ةاستباقي بصورةللتعامل مالمئة ومبا توفره من ضامانت هجود من احلركة  مبا تبذهل يرحب .7

فمعاودة  احامتل خماطر، مبا يف ذكل البياانت الشخصية املس تفيدين من اخلدمات  الأشخاص هوايت عىل التعر 

احلركة  عىل مواصةل تعزيز فعالية ممارسات معاجلة البياانت،  ويشجععة، عندما تس تخدم مكوانت احلركة بياانت مجم  

جراء  – احلرصودون  –مبا يف ذكل  وتنفيذ ثر حامية البياانت، لأ تقيمي معليات التأأكد من جودة البياانت، واإ

 نقل البياانت الشخصية عرب احلدود،يف ما خيص تبادل البياانت، ل س امي ل اتفاقات 
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ساءة اس تخدام البياانت قد  يقر .8 املنصوص علهيا يف الأطر القانونية خلصوصية انهتأاكت للزتامات اا عهن تنجمبأأن اإ

وقد يكون لها أأثر خطري  ،الوطنية والإقلميية وادلولية، مبا يف ذكل الالزتامات املرتبطة حبامية البياانت الشخصية

عادة الروابط العائلية عىل ا ا عىل سالمهتم وعىل العمل الإنساين ملس تفيدين من خدمات اإ وميكن أأن متثل رضرر

 بوجه عام،
 

عىل أأن تعمتد مجيع الإجراءات الترشيعية والإدارية والعملية الالزمة عىل بعد مل تقم بذكل اليت  ادلول  يشجع  .9

صارمة عىل اخلصوصية، مبا فهيا ما يتعلق حبامية البياانت الشخصية،  وأأطر تنظمييةمعايري  فرضاملس توى الوطين ل

عادة  كأساس العامة واحليوية ملصلحة  اب تُقر   نسانية، مبا فهيا تقدمي خدمات اإ ليه معاجلة البياانت لأغراض اإ تستند اإ

 الروابط العائلية، 
 

 اللواحئ الوطنية والإقلميية، عىل معاجلةفرض أأقل قيود ممكنة، رشط احرتام من الأمهية القصوى كفاةل  بأأن يقر  .10

عادة الروابط العائليةالبياانت الشخصية ونقلها عرب احلدود داخل احلركة بغرض تقد ، بغية متكني مي خدمات اإ

 ابملصلحة العامة واحليوية ملعاجلة البياانتاحلركة من تقدمي تكل اخلدمات بنجاح، مع تأأكيد أأن قاعدة الإقرار 

 ،لتيسري تدفق البياانتالشخصية لزمٌة 

 

ثناء تقدمي هاعاجل وأأو احتفظ هبا أأ خشصية  ع أأي مكون من مكوانت احلركة بياانٍت بأأنه مىت مج   قر ي .11 خدمات  هيف أأ

عادة الروابط العائلية نسانية حبتة،  عليهفاإن  ،اإ  أأن يفعل ذكل لأغراض اإ

 

ىل  ابحلاجةيقر  .12 عادة الروابط العائلية،  تقدمي خدماِت للحركة يف من ادلول دمع اإ ىل الزتام احرتام  يدعوواإ ادلول  اإ

من النظام  2مبا يتفق مع الزتاهما مبوجب املادة  ،الشخصية البياانِت احلركة معاجلة من الغرض الإنساين البحت 

 ،لمبادئ الأساس يةل ة واحرتام امتثال مكوانت احلركة الأسايس للحركة دلمع معل مكوانت احلرك

 

ىل الإجحام عن طلب تكل البياانت الشخصية من مكوانت احلركة بغية اس تخداهما  ،بناء عىل ذكل ،ادلول   يدعو .13 اإ

لأغراض تتعارض مع الطبيعة الإنسانية البحتة لعمل احلركة أأو بطريقة من شأأهنا تقويض ثقة املس تفيدين من 

عادة الروابط العائلية وعدم حتزيها وحيادها،   خدماهتا واس تقالل خدمات اإ

 

عادة الروابط العائلية يف جمالحبامية البياانت  اخلاصةالسلوك  قواعد دونةمب يرحب .14 ا مالمئر  اإ ا محلاية بوصفها أأساسر

البياانت الشخصية يغطي تدفق البياانت الالزم يف هذا النطاق من اخلدمات اليت تقدهما احلركة، وأأداةر تريس 

متطلبات أأن تكون املعاجلة نزهية، مبادئ حامية البياانت الالزمة ملثل تكل اخلدمات، مبا فهيا من احلد الأدىن 

 أأحصابأأمام مهنا، ومسؤوةل املنشود الغرض  ول يتخطى نطاقهاوقامئة عىل أأسس مرشوعة ومالمئة وذات صةل، 

 البياانت وممتثةل للترشيعات الوطنية، 
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عادة الروابط العائلية يف جمالحبامية البياانت  اخلاصةالسلوك  قواعدمدونة من احلركة تعديل وحتديث  طلبي .15  اإ

من ادلول دمع مكوانت احلركة يف  طلبوياحئ حامية البياانت ذات الصةل، لو لكفاةل اتساقها مع عىل حنو دوري 

 اجلهود اليت تبذلها لتنفيذ املدونة. 

 


