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عادة الروابط العائلية يف ظل احرتام اخلصوصية  اإ

 مبا يف ذكل ما يتعلق حبامية البياانت الشخصية

 وثيقة معلومات أأساس ية

 

عادة الروابط ال عائلية أأعدت اللجنة ادلولية للصليب الأمحر هذه الوثيقة ابلتعاون مع الأعضاء الآخرين من الفريق املعين بتنفيذ اسرتاتيجية اإ

 (والاحتاد ادلويل مجلعيات الصليب الأمحر والهالل الأمحرمجعية وطنية  24)

 

2019أأكتوبر  يف جنيف،  
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 موجز تنفيذي 

ت واجملمتعات بوجه عام يعد من أأشد العواقب يرتك تشتت مشل العائالت ودخول الأفراد يف عداد املفقودين أأثًرا عىل الأفراد والعائال

عادة  الإنسانية رضًرا وأأطولها أأمًدا. ولن يتوقف الناس عن البحث عن أأحبهتم املفقودين حىت يعرفوا مصريمه وماكهنم. وتقدم ش بكة اإ

عادة  الروابط العائلية واحلفاظ عىل اس مترارها، الروابط العائلية طيًفا عريًضا من اخلدمات مبا فهيا احليلوةل دون تشتت مشل أأفراد العائةل، واإ

جاابت شافية للعائالت بشأأن مصري أأحبهتم وماكهنم، وتقدمي ادلمع من أأجل مل مشل العائالت.   والبحث عن املفقودين، وتقدمي اإ

عادة الروابط العائلية النامجة عن الزناع املسلح وحالت العنف الأخرى والكوارث الطبيعية  وتكل اليت يتسبب فهيا ومع أأن احتياجات اإ

ننا شهدان اخنراًطا مزتايًدا للحركة ادلول  ل اإ ية يف البرش ما تزال حتظى ابلأمهية نفسها اليت اكنت حتظى هبا من قبل، خالل العقد الفائت، اإ

اجات غالًبا ما بقيت دون التعامل مع احتياجات النازحني اذلين تشتت مشلهم بعيًدا عن عائالهتم والنازحني املفقودين وعائالهتم، ويه احتي

أأن حتظى ابلهامتم. ونتيجة للمخاطر اليت يواهجها النازحون عىل طول مسارات الزنوح، يلقى عدد كبري مهنم حتفهم أأو يدخلون يف عداد 

ادلول للكشف عن املفقودين. وكثرًيا ما حيدث أأن تبقى هوية النازحني اذلين يلقون حتفهم جمهوةل. ويف ظل غياب أ ليات فعاةل وتعاون بني 

ىل احلصول عىل معلومات عن الأقارب املفقودين هنًبا لنعدام اليقني بشأأن  مصري النازحني املفقودين وماكهنم، تظل العائالت اليت تسعى اإ

 مصري هؤلء.

جاابت شافية للعائالت، من الرضوري وجود تعاون وتنس يق يف امل امرسات بني ومن أأجل حتسني الاس تجابة لهذه التحدايت وتقدمي اإ

طيف عريض من الأطراف الفاعةل وعرب بدلان وأأقالمي وقارات عديدة. وحتقيقًا لهذا الهدف أأعدت احلركة ادلولية الاسرتاتيجية اجلديدة 

ىل الرتحيب هبذه الاسرتاتيجية ودمع تنفيذها. 2025-2020لإعادة الروابط العائلية   ، ويه تدعو ادلول اإ

عادة الروابط العائلية ابلرضورة املعاجلة املس مترة للبياانت الشخصية، مبا يف ذكل نقل البياانت عرب ح دود يس توجب الأداء الفعال لأنشطة اإ

عادة الروابط العائلية. ويتيح المنو املتسارع   يفالبدلان. ومن دون القدرة عىل نقل البياانت ومطابقهتا، يس تحيل حقًا الاضطالع بأأنشطة اإ

ماكنية جتميع مك كبري من البياانت الشخصية برسعة أأكرب وبصورة أأسهل. وتدرك احلركة  اس تخدام وتطوير لك من البياانت والتكنولوجيا اإ

مقاييس الزتام  ادلولية الإماكنية الهائةل الاكمنة لهذه التطورات لصاحل معلها الإنساين لكهنا تعي أأيًضا اخملاطر الاكمنة اليت تنطوي علهيا، وأأمهية

مالمئة محلاية البياانت وتطويرها. فمبوجب مبادئ حامية البياانت املعرتف هبا دولًيا، جيب أأن يكون لأي معاجلة للبياانت أأساس مرشوع. 

عىل النظام  وهممة احلركة ادلولية املمتثةل يف تقدمي املساعدة اإىل حضااي حالت الطوارئ الإنسانية، القامئة عىل القانون ادلويل الإنساين وكذكل

الأسايس للحركة والقرارات ذات الصةل الصادرة عن املؤمتر ادلويل للصليب الأمحر والهالل الأمحر، تؤكد أأسس املنفعة العامة اليت تقوم 

عادة الروابط العائلية.   علهيا معاجلة البياانت الشخصية لأغراض اإ
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ىل اعرتاف ادلول جامعًيا هبذا الأساس املرش  عادة الروابط العائلية، واعرتاف ومثة حاجة قوية اإ وع ملعاجلة البياانت الشخصية لتقدمي خدمات اإ

نسانية حبتة. وهذا أأمر  بأأن مثل هذه املعاجلة ميكن يف الغالب أأن تصب يف معق مصلحة الأفراد املعنيني، وأأن احلركة تضطلع هبا لأغراض اإ

حلاق الرضر". وابلإضافة اإىل ذكل، تطالب احلركة ادلول ابلعرتاف بأأن  حيفزه الالزتام الصارم ابملبادئ الأساس ية للحركة ومبدأأ "عدم اإ

عادة الروابط العائلية، وجيب أأن يظل تدفًقا  التدفق املتواتر للبياانت الشخصية عرب احلدود أأمر رضوري من أأجل تقدمي فعال لأنشطة اإ

محلاية البياانت. وليك تمتكن احلركة من الاضطالع مبهمهتا  من دون عوائق بقدر الإماكن، مع الالزتام يف الوقت نفسه مبتطلبات صارمة

ىل أأن حتجم عن طلب احلصول عىل البياانت اجملمعة أأصاًل بغرض تقد مي الإنسانية البحتة ابلمتثال التام ملبادهئا الأساس ية فادلول مدعوة اإ

عادة الروابط العائلية، ليك تس تخدهما لأغراض أأخرى ل عالقة لها ابلع مل الإنساين. ومن أأجل ترس يخ الثقة يف احلركة وكذكل خدمات اإ

ساء طار فعال يكفل معايري متينة للحيلوةل دون اإ اس تخدام مثل هذه البياانت الشخصية أأو اس تخداهما ابنهتاك  ةادلول يلزم وجود اإ

ننا ندعو ادلول اإىل الاعرتاف مبدونة السلوك املعنية عادة الروابط  متطلبات حامية البياانت ذات الصةل. ذلا، فاإ حبامية البياانت اخلاصة ابإ

عادة الروابط العائلية.   العائلية بوصفها ادلليل املرجعي ملعاجلة البياانت الشخصية داخل احلركة للهنوض بأأنشطة اإ

 مقدمة (1

ىل احليلوةل عادة الروابط العائلية هو املصطلح العام اذلي توظفه احلركة لدللةل عىل جمال الأنشطة اليت هتدف اإ  دون تشتت أأفراد العائةل اإ

عادة التصال بني أأفراد العائةل وكفاةل اس متراره بيهنم، وتيسري مل الشمل العائيل مىت  1واختفاهئم، والكشف عن مصري املفقودين وماكهنم، واإ

ن طريق تقدمي خدمات بدور مركزي يف تقدمي العون للسلطات يف الوفاء ابلزتاماهتا ع 2أأمكن. ولطاملا اضطلعت ش بكة الروابط العائلية

عادة الروابط العائلية. ويضم القانون ادلويل الإنساين، اذلي ينطبق يف حالت الزناع املسلح، قواعد ذات صةل يف ما يتعلق ابحرتام احلياة  اإ

عادة  فقداهنم بسبب الزناع تأأسيسها، والكشف عن مصري وماكن الأشخاص اذلين أأبلغ عن  العائلية، وكفاةل اس مترار الروابط العائلية أأو اإ

  4وتؤكد صكوك دولية أأخرى أأيًضا احلقوق ذات الصةل املرتبطة ابحرتام احلياة العائلية ووحدة العائةل ومل الشمل العائيل. 3املسلح.

 

                                                           
 ية متصةل بمل الشمل العائيل.يشري تيسري مل الشمل العائيل اإىل اجلهود اليت تبذلها ش بكة الروابط العائلية دلمع العائالت يف مل مشلها، ل تعزيز س ياسات نزوح حكوم  1
ادلولية للصليب الأمحر، وتتوىل الواكةل املركزية للبحث عن املفقودين التنس يق يف ما بيهنا. ل الأمحر وبعثات اللجنة ش بكة الروابط العائلية من مجعيات الصليب الأمحر والهالتتأألف   2

جاابت بشأأن مصري أأحباهئم وماكهن ىل اإ ن الطبيعة الإنسانية اجلوهرية اخلاصة مبساعدة الناس عىل الوصول اإ  ، واملاكنة الفريدة للحركة اليت متكهنا من تقدمي هذه اخلدمات هام مستان لماإ

 خالف علهيام وما تزالان هممتان يف عامل اليوم والغد.
لتيسري الاس تعالمات اليت يتقدم هبا أأقارب  – 1977واذلي تبلور يف الربوتوكول الإضايف الأول لعام  – 1949وهذا يتضمن الالزتام املنبثق عن اتفاقيات جنيف املؤرخة عام   3

عادة الروابط العائلية وتيسري مل مشل العائالت اليت تشتت مشل أأفرادها بلك سبيل متاحة. وهو يتضمن أأيضا الزتام ادلول  الأشخاص اذلين فقدوا يف خضم نزاعات مسلحة، بغرض اإ

ىل أأفراد من عائالهتم، أأيامن يكو  ل مهنم. وابلإضافة اإىل نون، واس تقبال رسائالأطراف يف اتفاقيات جنيف بمتكني مجيع الأفراد عىل أأراضهيا من اإرسال رسائل لها طبيعة خشصية حبتة اإ

حيتاجون من  رعاية ومساعدة، وجيب عىل وجه اخلصوص اختاذ مجيع اخلطوات املناس بة لتيسري مل مشل العائالت اليت  ما عىلذكل، حيصل الأطفال مبوجب الربوتوكول الإضايف الثاين 

 تشتت مشلها.  
(، والعهد ادلويل 10( )املادة 1966(، والعهد ادلويل اخلاص ابحلقوق الاقتصادية والاجامتعية والثقافية )16)املادة ( 1948انظر عىل سبيل املثال الإعالن العاملي حلقوق الإنسان ) 4

الاختفاء القرسي (، والتفاقية ادلولية محلاية مجيع الأشخاص من 22و  20و  10و  9( )املواد 1989(، واتفاقية حقوق الطفل )23( )املادة 1966اخلاص ابحلقوق املدنية والس ياس ية )

  (.25،  24 ،17( )املواد 2006)
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عادة الروابط  وتتجىل احلاجة اإىل "ش بكة روابط عائلية" عاملية قوية يف الأعداد املزتايدة للأشخاص اذلين يطلبون من احلركة خدمات اإ

ىل احتياج عدد كبري من البرش للحامية واملساعدة الإنسا نسانية اإ ذ تفيض حركة الساكن يف س ياقات خمتلفة وزايدة الأزمات الإ نية. العائلية. اإ

عادة الروابط  5مليون انزح حول العامل، 257مفع وجود زهاء  من املرحج أأن يس متر هذا الاحتياج، مفن الرضوري أأن تس متر خدمات اإ

ة لعائلية يف الوفاء ابحتياجات العائالت اليت تشتت مشل أأفرادها واملفقودين وعائالهتم بأأقىص فاعلية وكفاءة ممكنة. وهذه اخلدمة الفريدا

لك  اليت ل غىن عهنا قادرة عىل الهنوض هبذه املهام مبا تمتتع به من خربة تتجاوز املائة س نة يف هذا اجملال ابلإضافة اإىل ش بكة متتد عرب

عادة الروابط العائلية  ، املقدمة جمللس املندوبني 2025 – 2020احلدود والقارات ومرتخسة يف مجيع اجملمتعات حول العامل. وتنبه اسرتاتيجية اإ

ىل تفاعل مس متر مع السلطات لتنس يق معلنا وفقا ملهام مكوانت احلركة، تلبيًة لحتياجات الأشخاص اذلين ل تصلهم 2019 ىل احلاجة اإ ، اإ

  6بار من أأفراد عائالهتم أأو اذلين تشتتوا بعيدا عهنم.أأخ 

 معلومات أأساس ية  (2

عادة الروابط العائلية يف مناس بات عديدة. وقد طلب املؤمتر ادلويل الرابع والعرشون من امجلعيات الوطنية أأكد املؤمتر ادلويل أأمهية  اإ

الاضطالع مبهام البحث عن املفقودين ومل الشمل العائيل، وطالب احلكومات بتيسري معل احلركة ومنحها لك ادلمع الالزم. بيامن طالب 

ىل البياانت ذات الصةل وتيسري أأنشطة البحث ومل مشل العائةل ل مبنح امجلعيات الوطنية الوصول املؤمتر ادلويل السادس والعرشون ادلو  اإ

قة اليت تقوم هبا امجلعيات الوطنية يف حالت الزناع املسلح. وابلإضافة اإىل ذكل، وضع املؤمتر ادلويل الثامن والعرشون سلسةل أأهداف متعل

العنف الأخرى. ومن بني تكل الأهداف احليلوةل دون دخول الناس يف عداد املفقودين،  ابملفقودين بسبب الزناعات املسلحة وحالت

دارة املعلومات ومعاجلة البياانت مب  ن الزتام احلركة ابإ دارة املعلومات ومعاجلة امللفات اخلاصة هبم. اإ سؤولية والتحقق من مصري املفقودين، واإ

عادة الروابط العائلية )مدونة السلوك(،يتضح يف تطوير مدونة السلوك املعنية حبامية البي ويه الأوىل من نوعها ابلنس بة  7اانت اخلاصة ابإ

 لأية خدمة تقدهما احلركة عىل الإطالق. وهذه املدونة تضع احلد الأدىن من املبادئ والالزتامات والإجراءات اليت جيب عىل أأعضاء احلركة

عادة  خمصصة لهذا الغرض التطبيق العاملي ملدونة  8وتدمع مجموعة معل الروابط العائلية.الامتثال لها عند معاجلة البياانت داخل ش بكة اإ

عادة الروابط العائلية  وتطبيق مدونة  2025 – 2020، والاسرتاتيجية اجلديدة املقرتحة 2018 – 2008السلوك. ومع اختتام اسرتاتيجية اإ

ننا نواصل الزتامنا حبامية البياانت بوصفها عاماًل   دامًعا أأساس ًيا لنقل البياانت الشخصية.  السلوك، فاإ

 التحليل (3

                                                           
 http://www.un.org/en/development/desa/population/migration/data/estimates2/estimates17.shtml 2017يف عام   5
عادة الروابط العائلية اخلاصة ابحلركة ادلولية   6  . سرتفق مبرشوع القرار.2025-2020اسرتاتيجية اإ
عادة الروابط  7  .2015العائلية )مدونة السلوك(، مدونة السلوك املعنية حبامية البياانت اخلاصة ابإ
عادة الروابط العائلية 2017الفريق املعين بتطبيق مدونة السلوك. اجمتع الفريق للمرة الأوىل يف  8 . وهوو يتأألف من مستشار اللجنة ادلولية املعين حبامية البياانت، ومتحصصون يف اإ

قلمي، ومستشا  ر الاحتاد ادلويل. وهو يقود ش بكة الروابط العائلية يف تعزيز فهم مدونة السلوك والامتثال لها.    من اللجنة ادلولية وميثلون مجعيات وطنية من لك اإ

http://www.un.org/en/development/desa/population/migration/data/estimates2/estimates17.shtml


4 
 

عادة الروابط العائلية النامجة عن الزناع املسلح وحالت العنف الأخرى والكوارث الطبيعية وتكل اليت يتسبب  مع أأن احتياجات اإ

نن ل اإ ا شهدان اخنراًطا مزتايًدا للحركة فهيا البرش ما تزال حتظى ابلأمهية نفسها اليت اكنت حتظى هبا من قبل خالل العقد الفائت، اإ

ادلولية يف التعامل مع احتياجات النازحني اذلين تشتت مشلهم بعيًدا عن عائالهتم والنازحني املفقودين وعائالهتم، ويه احتياجات 

عدد كبري مهنم حتفهم غالًبا ما بقيت دون أأن حتظى ابلهامتم. ونتيجة للمخاطر اليت يواهجها النازحون عىل طول مسارات الزنوح، يلقى 

أأو يدخلون يف عداد املفقودين. وكثرًيا ما حيدث أأن تبقى هوية النازحني اذلين يلقون حتفهم جمهوةل. ويف ظل غياب أ ليات فعاةل 

ىل احلصول عىل معلومات عن الأقارب  وتعاون بني ادلول للكشف عن مصري النازحني املفقودين وماكهنم، تظل العائالت اليت تسعى اإ

 فقودين هنًبا لنعدام اليقني بشأأن مصري هؤلء.  امل

ذ تسهم يف تغيري  وابلإضافة اإىل ذكل، صارت التطورات اليت تشهدها التكنولوجيا الرمقية أأدوات حمورية ابلنس بة للعمل الإنساين، اإ

ث هجودان الطريقة اليت يتواصل هبا الناس عىل مس توى العامل وتعزز قدرهتم عىل التواصل. وهذه التطورات تعين  أأننا جيب أأن حند ِّ

عادة التصال بأأفراد عائالهتم أأو حتُققهم من ىل تقدمي امحلاية واملساعدة للناس اذلين يس تفيدون من خدماتنا اليت تتيح هلم اإ  الرامية اإ

اانت. ذلكل، جيب أأيًضا مصري هؤلء وماكهنم، مبا يف ذكل العمل عىل رمقنة بياانهتم الشخصية والقرب الرمقي وكفاةل امحلاية لتكل البي

 أأن نؤكد جمدًدا كيف نعمل مع السلطات لتحقيق أأهدافنا املشرتكة. 

عادة الروابط العائلية اليت تقدهما امجلعيات الوطنية، تبني أأن خدمات  2017ا لنتاجئ مسح عاملي أأجري يف ووفقً  لقياس قدرة خدمات اإ

عادة الروابط العائلية معرتف هبا من الغالبية العظمى  نسانية تقدهما امجلعيات الوطنية.اإ لكن  9من سلطات ادلول بوصفها خدمات اإ

ذ أأشار   عادة الروابط العائلية س تنتفع من وعي واعرتاف أأقوي حتظى به يف بدلان عديدة، اإ % حفسب من امجلعيات 42خدمات اإ

عادة الروابط العائلية يف اس تجا ىل امتالكهم دوًرا حمدًدا ابلنس بة خلدمات اإ جاابت لعائالت الوطنية اإ بهتم للزنوح. وحىت ميكن تقدمي اإ

النازحني املفقودين يتطلب حتسني الاس تجابة اإىل هذه التحدايت تنس يق املامرسات وانسجاهما يف أأوساط طيف عريض من الأطراف 

 الفاعةل عرب بدلان وأأقالمي وقارات متعددة. 

ن صنوف التقدم الرسيع يف التكنولوجيا الرمقية والزايدة الكبرية يف اس تخدام الهاتف احملمول ووسائل الإعالم الاجامتعي واس تخدام  اإ

ذ أأمكن لعدد مزتايد من البرش البحث عن أأفراد  الإنرتنت لها أأثر هائل عىل تغيري مجيع جوانب حياة الأفراد وكذكل العمل الإنساين. اإ

تصال هبم عن طريق مثل هذه الوسائل، وصارت القدرة عىل التواصل مطلًبا أأساس ًيا. وحنن نس تجيب لهذا الاحتياج عائالهتم وال

عادة الروابط العائلية.   ونوسع نطاق قدراتنا للوفاء به داخل ش بكة اإ

ن المنو الهائل يف تتيح الأدوات الرمقية فرًصا جديدة هائةل لتعزيز القرب من املس تفيدين ابخلدمات والتعاون مع الأ  طراف املعنية. اإ

اس تخدام التكنولوجيا وتطويرها جعل ابلإماكن مجع مك هائل من البياانت بطريقة أأرسع وأأسهل. ويفيض اس تخدام طرق جديدة لتقدمي 

                                                           
 % من امجلعيات الوطنية اليت اس تجابت عىل هذا الترصحي.82وافق  9
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ن الوعي  ىل تنويع البياانت الشخصية اجملمعة وزايدة مك البياانت وتدفقها. اإ عادة الروابط العائلية حمتًا اإ املزتايد بلك من املنافع خدمات اإ

ىل اهامتم متجدد حبامية البياانت وابحلاج ة واخملاطر احملمتةل اليت تنطوي علهيا معاجلة مك هائل من البياانت الشخصية )احلساسة( أأفىض اإ

عادة الروابط العائلية، ويف الوقت نفسه كفاةل عدم تعرض املت ىل كفاةل قدرة احلركة عىل مواصةل تقدميها خدمات اإ رضرين اإىل خماطر اإ

ضافية وعدم التنازل عن املبادئ الأساس ية للحركة.   اإ

ذ يسعى  شهد "قانون حامية البياانت" تطوًرا رسيًعا يف الس نوات الأخرية، وحظي بأأمهية أأكرب أأيًضا ابلنس بة لقطاع العمل الإنساين اإ

ىل اس تغالل تكنولوجيات جديدة دلمع معلياته. ابلنس بة ملكوانت  احلركة، تتيح معايري حامية البياانت ومبادهئا وس يةل هذا القطاع اإ

ن خصوصية  لالبتاكر املسؤول واحلفاظ عىل الرسية والمتسك حبقوق املترضرين وبناء الثقة يف أأوساط اجملمتعات والأطراف املعنية. اإ

مل تعفِّ العاملني يف اجملال الإنساين، يف  حامية البياانت يف العمل الإنساين أأمر أأقرته ابلفعل مجموعة متنوعة من الصكوك ادلولية، اليت

  10الوقت نفسه، من الامتثال للمبادئ اجلوهرية محلاية البياانت ومتطلباهتا.

ن معاجلة مكوانت بأأساس مرشوعمبوجب مثل هذه املبادئ املعرتف هبا دولًيا، جيب أأن تمتتع أأي معاجلة للبياانت الشخصية  . اإ

ويه رضورية ابلنس بة لها،  للمصلحة العامةعادة الروابط العائلية تقوم معوًما عىل أأسس هممة احلركة البياانت الشخصية لأغراض اإ 

فراد ويه تصب يف الغالب يف  املعنيني. والأسس املهمة للمصلحة العامة تعترب قامئة عندما يكون النشاط جزًء املصلحة اجلوهرية للأ

متام هممة احلركة ادلو  ودور املصلحة العامة للأنشطة اليت تضطلع هبا اللجنة ادلولية معرتٌف به  11لية.من املهمة الإنسانية ورضوري لإ

أأيًضا، من بني مجةل أأمور أأخرى، من قبل امجلعية العامة للأمم املتحدة يف قرارها اذلي مينح اللجنة ادلولية وضع مراقب بوصفها منظمة 

 12ة ادلولية للصليب الأمحر وفقًا ذلكل يف العالقات الإنسانية ادلولية."دولية استناًدا اإىل هممهتا "وادلور اخلاص اذلي تقوم به اللجن

عادة الروابط العائلية مكواًن  ىل احلركة ادلولية بتقدمي املساعدات الإنسانية، واليت تشلك اإ بعبارة أأخرى، لقد عهد اجملمتع ادلويل اإ

لهيا أأساس ًيا فهيا. وهذا يعين أأن ادلول أأقرت بأأنه من املصلحة العامة أأن  تضطلع الأطراف الفاعةل يف احلركة ابلأنشطة اليت أأولك اإ

عادة الروابط العائلية ل ميكن أأن تؤدي هماهما من دون معاجلة البياانت الشخصية للأفراد املترضرين، فللحركة  متابعهتا. ومبا أأن اإ

                                                           
ممال بادئ "امل   10  1990ديسمرب /الأول اكنون 14املؤرخ  45/95 املتحدة رمق توجهيية لتنظمي ملفات البياانت الشخصية احملوس بة" املعمتدة مبوجب قرار امجلعية العامة للأ

(http://www.refworld.org/pdfid/3ddcafaac.pdf)، قرار بشأأن حامية البياانت والكوارث الطبيعية الكربى" اذلي اعمتده املؤمتر ادلويل الثالث والثالثون ملفويض حامية و"

)Data-on-content/uploads/2015/02/Resolution-https://icdppc.org/wp-يف مكس يكو سييت،  2011نومفرب  /الثاين ترشين1البياانت واخلصوصية" يف 

.)rs.pdfDisaste-Natural-Major-and-Protection، قرار بشأأن اخلصوصية والعمل الإنساين ادلويل" اعمتده املؤمتر ادلويل السابع والثالثون ملفويض حامية البياانت "و

)International-and-Privacy-on-content/uploads/2015/02/Resolution-https://icdppc.org/wp-بأأمسرتدام  2015ترشين الأول/أأكتوبر  27واخلصوصية يف 

.)Action.pdf-Humanitarian 

ثة الأورويب لساجملواتفاقية  البياانت، محلاية ولحئة الاحتاد الأورويب العامة  . 108 احملدَّ

 editors Christopher Kuner and Massimo Marelli (VUB/ICRC), p. -by co on data protection in humanitarian actionHandbook:انظر  11 
49.  

، والنظام 1977والربوتوكولني الإضافيني لعام  1949بشأأن أأنشطة اللجنة ادلولية يف اتفاقيات جنيف لعام  الأحاكمعىل سبيل املثال  أأيًضا انظر للحركة الإنسانية ابملهمة يتعلق ما ويف

 والقرارات ذات الصةل الصادرة عن املؤمتر ادلويل.    2006و 1995واملعدل يف  1986الأسايس للحركة املعمتد يف 
 . 45/6( 1990امجلعية العامة للأمم املتحدة ) 12

 

https://icdppc.org/wp-content/uploads/2015/02/Resolution-on-Data-Protection-and-Major-Natural-Disasters.pdf
https://icdppc.org/wp-content/uploads/2015/02/Resolution-on-Data-Protection-and-Major-Natural-Disasters.pdf
https://icdppc.org/wp-content/uploads/2015/02/Resolution-on-Privacy-and-International-Humanitarian-Action.pdf
https://icdppc.org/wp-content/uploads/2015/02/Resolution-on-Privacy-and-International-Humanitarian-Action.pdf
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وقد تزايد الاعرتاف هبذا 13ملصلحة العامة.احتياج مرشوع ملعاجلة بياانت )حساسة(، ل س امي عند الرضورة لأس باب هممة متعلقة اب

عادة الروابط العائلية يف اختصاصات قضائية معينة وأأطر تنظميية معينة.   14الأساس املرشوع ملعاجلة البياانت لأغراض اإ

ىل متتني الوضع املت فرد للحركة بوصفها ويشلك املؤمتر ادلويل املنتدى املثايل اذلي تقر فيه ادلول هبذا الأمر جامعًيا، وبذكل يفيض اإ

نساين والنظام الأسايس فاعاًل  نساين حيث تهنض مبا يصب يف املصلحة العامة، وهممهتا مبينة بوضوح يف القانون ادلويل الإ  يف اجملال الإ

ات للحركة وقرارات املؤمتر ادلويل ذات الصةل.  وعىل ذكل، مفن أأجل هذا الغرض اخلاص ابحلفاظ عىل املصلحة العامة ومتكني خدم

عادة الروابط العائلية وتطوير فعاليهتا تقر ادلول بأأن تدفق البياانت الشخصية يف أأوساط مكوانت احلركة جيب أأن يبقى من دون  اإ

 قيود قدر الإماكن، مع الامتثال يف الوقت نفسه للمتطلبات الصارمة اخلاصة حبامية البياانت. 

عادة الروابط العائلية غالبً   تضمن البياانت اليت مجعهتا احلركة معلومات من شأأهنا أأن تعترب حساسة. تتطلب ا ما ت يف س ياق أأنشطة اإ

ا معيقًا  الأفراد املترضرين يف احلركة. مثل هذه الثقة اليت  بثقةمعاجلة مثل هذه املعلومات مس توى معينًا من املسؤولية وكذكل حسًّ

لأغراض طراف الفاعةل يف احلركة جتمع البياانت الشخصية وتعاجلها تعد أأساس ية ابلنس بة لفعالية معل احلركة حتفزها التوقعات بأأن الأ 

نسانية حبتة  ذا اإ ل اإ عادة الروابط العائلية تقدم دامئًا وفًقا للمبادئ الأساس ية. ول ميكن احلفاظ عىل هذا احلس  ابلثقة اإ وأأن خدمات اإ

عادة الروابط العائلية مؤطرة تأأطريً  ً اكنت أأنشطة اإ ت اخلصوصية وحامية البياانت. ويذهب مبدأأ أآخر معرتف ا من خالل ضامانا مالمئ

آنًفا، أأما أأية أأغراض  ل للأغراض احملددة املذكورة أ ىل أأن البياانت الشخصية ل ميكن معاجلهتا اإ به دولًيا خبصوص حامية البياانت اإ

ذا اكنت متوافقة مع الأغراض املبدئية. ومع ذكل، قد يقع  ل اإ ضافية لحقة فال يؤذن هبا اإ عىل الأطراف الفاعةل يف احلركة ضغوط اإ

ن اإطالع كياانت هتلتقدمي بياانت مجع نسانية حبتة اإىل سلطات ترغب يف أأن تس تخدهما لأغراض أأخرى غري ذات صةل. اإ ا لأغراض اإ

نسانية قد يعرض الأفراد  أأخرى، مثل ادلول، عىل معلومات حساسة ختص املترضرين حبيث تس تخدهما تكل ادلول لأغراض غري اإ

طار ما أأو المتيزي ضده أأو توقيفه أأو حىت استبعاده من اإ  ىل خماطر حممتةل جديدة، مثل مجع معلومات عن خشص حمدد لوضعه يف اإ

نسانية. من شأأن هذا أأن يؤثر سلبً  نساين تقدمي العون هلم، ويتعارض املساعدات الإ ا عىل سالمة الأشخاص نفسهم ممن حياول العمل الإ

 "، ويتعارض مع املبادئ الأساس ية، ل س امي مبادئ احليادية وعدم التحزي والاس تقاللية. ل رضر ول رضار"مع مبدأأ 

                                                           
 الأورويب لالحتاد املالية الالحئة لتطبيق نظامه يف عامة خدمة تقدمي هممة هلام عامليتني منظمتني بوصفهام ادلويل والاحتاد ادلولية اللجنة بدور الأورويب الاحتاد يعرتف املثال، سبيل عىل 13

 (.1268/2012 رمق للجنة، املفوضة)الالحئة  تطبيقها قواعد ترشح(: 966/2012 رمق( EURATOM يوراتوم الأورويب، الاحتاد)الالحئة، 

Check  http://www.europarl.europa.eu/intcoop/paufm/docs/financial_regulation_ar2011.pdf 

الاستيعاب يعين أأنه  وهذاادلولية للصليب الأمحر، )ج( الاحتاد ادلويل مجلعيات الصليب الأمحر والهالل الأمحر".  اللجنةن: ")ب( أأن مصطلح "منظمة دولية" يتضم 43املادة  يف

 ارجعع ادلويل. ملزيد من املعلومات، هبام اجملمت عىل الرمغ من أأهنام تأأسسا مكؤسس تني خاصتني مبوجب القانون املدين السويرسي، فهام تدخالن مضن املنظامت ادلولية مبا أأن هممهتام يعرتف

 اإىل املوقع الإلكرتوين:  

http://fpa2008.dgecho-partners-helpdesk.eu/partnership/instruments/fpa_for_ios. 
 Commission nationaleو، 47 فقرة الشارح، والتقرير، 108 احملدثة الأورويب لساجمل اتفاقية(، 112( و)46احليثيتان ) ،الاحتاد الأورويب العامة محلاية البياانتلحئة  انظر  14

de l'informatique et des libertés (ل آي.اإ ن.أ  . 2012أأاير/مايو  24يف  161-2012( املداوةل هيئة حامية البياانت الفرنس ية يس.اإ

 

http://www.europarl.europa.eu/intcoop/paufm/docs/financial_regulation_ar2011.pdf
http://fpa2008.dgecho-partners-helpdesk.eu/partnership/instruments/fpa_for_ios
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مبا يف ذكل احلصانة من املثول أأمام  –ومع أأن اللجنة ادلولية والاحتاد ادلويل يمتتعان، حسب املدى املنطبق، مبزيات وحصاانت  

عفاهئام من القوانني الوطنية محلاية البياانت  لمتكيهنام من الهنوض مبهاهمام مبا يتوافق مع املبادئ الأساس ية ومن مث يفيض  –القضاء، واإ

ل أأن هذه الإماكنية ممتنعة معوًما عىل امجلعيات الوطنية، اليت ختضع خضوعًا اتًما للترشيعات  هذا اإىل ختفيف اخملاطر السابق ذكرها، اإ

عادة الروابط العائلية الوطنية اخلاصة حبامية البياانت يف ادلول اليت لها علهيم ول ية قضائية. ومع ذكل، مفن احلمتي أأن تقدمي خدمات اإ

يعمتد عىل تعاون وثيق بني الواكةل املركزية للبحث عن املفقودين التابعة للجنة ادلولية، بوصفها منسقًا ومستشاًرا تقنًيا للجمعيات 

نساين.وامجلعيات الوطنية حبمك دورها كجهات مساعدة ل  15الوطنية واحلكومات،  16لسلطات العامة يف جمال العمل الإ

ا لزتايد احامتلية حدوث ثغرات بسبب وصول طرف ومن الناحية العملية، قد تعرض هذه الأفعال الأفراد املترضرين لأخطار، نظرً 

نسانية. ويف ضوء الأغراض الإنسانية البحتة ملعاجلة البياانت  اثلث للبياانت الشخصية حبوزة امجلعيات الوطنية حتقيقًا لأغراض غري اإ

ن الإقرار اب لتدفق غري املقيَّد للبياانت داخل يف الأنشطة املذكورة واملبادئ الأساس ية اليت جيب أأن تلزتهما احلركة عىل ادلوام، فاإ

ىل  الإجحام عن طلب البياانت الشخصية اليت مجعهتا مكوانت احلركة هبدف احلركة جيب أأن تنعكس صورته من خالل دعوة ادلول اإ

عادة الروابط العائلية.   تقدمي خدمات اإ

ن معاجلة البياانت الشخصية يه مسأأةل رضورية بدرجة أأكرب ابلنس بة لإعادة الرو ابط العائلية مقارنًة بأأية خدمات أأخرى تقدهما اإ

هنا تتطلب القدرة عىل نقل البياانت ومطابقهتا. وتدرك احلركة الإماكنية الكبرية لهذه التطورات ابلنس بة لعملها الإنساين ذ اإ  احلركة، اإ

ىل اجمل ماكنية التسلل اإ دماهجا يف أأنشطهتا. ومع ذكل فاحلركة عىل وعي أأيًضا بأأن اإ ىل اإ ال الشخيص للأفراد صارت أأكرب، وأأن وتسعى اإ

ن حامية البياانت الشخصية للأفراد، ل س امي يف الظروف الهشة  من الأمهية القصوى مالحظة وتطوير معايري حامية مالمئة للبياانت. اإ

وصون كرامهتم واحرتام واملتقلبة اليت تعمل يف ظلها احلركة، تعد جانًبا رئيس ًيا محلاية أأرواح الناس، وسالمهتم اجلسدية والنفس ية 

 حقوقهم، مبا يف ذكل حق اخلصوصية. 

ىل تدفق البياانت من دون قيود  طار يكفل معايري متينة محلاية البياانت، وذكل من أأجل لفت الانتباه لدلعوة اإ ىل اإ وهناك حاجة اإ

أأقىص حد ممكن قد تنجم عن سوء بقدر الإماكن داخل ش بكة الروابط العائلية لتقدمي خدماهتا، مع جتنب أأية خماطر حممتةل اإىل 

عادة الروابط العائلية، ُأعدت "مدونة السلوك  قراًرا حبامية البياانت بوصفها ركنًا أأساس ًيا يف اإ اس تخدام هذه البياانت الإنسانية. واإ

عادة الروابط العائلية". ولأن هذه املدونة منطبقة عىل مجيع مكوانت احلركة ىل أأعىل املعنية حبامية البياانت اخلاصة ابإ ، فهيي مستندة اإ

عادة الروابط العائلية بوجه خاص.  نساين بوجه عام وخدمات اإ املعايري اخلاصة حبامية البياانت، ما جيعلها مالمئة خلصوصية العمل الإ

عادة الروابط دارة املالمئة للبياانت داخل ش بكة اإ ن  ومن خالل توحيد املامرسات السلمية توحيًدا قياس ًيا، تعزز املدونة الإ العائلية وتؤم 

                                                           
 تقرير اعمتده املؤمتر ادلويل الرابع والعرشون. 15
 للمؤمتر ادلويل احلادي والثالثني. 4للمؤمتر ادلويل الثالثني والقرار رمق  2القرار رمق  16
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ىل الأطراف الفاعةل الأخرى. وهكذا مفدونة السلوك ترخس الثقة يف لك من الأفراد واملنظمني  معليات نقل البياانت داخل احلركة واإ

 ا. يف ما يتعلق بعمل احلركة وتبث الطمأأنينة يف أأعضاء احلركة اذلين حيتاجون نقل البياانت الشخصية بني بعضهم بعضً 

 املتعلقة ابملواردالآاثر  (4

عادة الروابط العائلية املتسمة حبسن أأداء وظائفها وفعاليهتا عىل مدى س نني قادمة خربًة تقنية وقيادة عىل املس توى  تتطلب ش بكة اإ

ىل التكنولوجيا الرمقية، وقدرة عىل قلميي والوطين، وموظفني ومتطوعني متفانني ومدرَّبني تدريًبا عالًيا، ووصول اإ الاس تجابة  العاملي والإ

وتكثيف الاس تجابة يف حالت الطوارئ، واملرونة يف تقدمي أأفضل خدمة عن طريق الوسائل الأكرث مالءمة. واملوارد املالية مطلوبة 

عادة الروابط العائلية  . سنسعى وراء طلب ادلمع من احلكومات، والقطاع اخلاص 2025 – 2020للوفاء بأأهداف اسرتاتيجية اإ

عادة الروابط العائلية مدعومة اإىل حد كبري من اللجنة واملتربعني الأفراد ، تنويًعا ملصادر المتويل، حيث ما تزال غالبية خدمات اإ

 ادلولية. 

 التطبيق واملراقبة (5

عادة الروابط العائلية س يضطلع  ويتلقى هذا الفريق ادلمع من  17بقيادة تنفيذ القرار. 2025-2020الفريق املعين بتنفيذ اسرتاتيجية اإ

الفريق املعين بتنفيذ اسرتاتيجية مدونة السلوك اذلي س يقدم اخلربة التقنية بشأأن حامية البياانت. ومع ادلمع املقدم من فريق تطبيق 

ه منرب القيادات معلية التنفيذ عىل املس توى الاسرتاتيجي. وس يدمع الفريق املعين عادة الروابط العائلية، س يوج ِّ بتنفيذ اسرتاتيجية  اإ

قلميية اخلاصة ابإ  عادة الروابط العائلية تنفيذ الاسرتاتيجية ويراقهبا عىل مس توى اخلدمة العاملي ويقدم الإرشاد والتوجيه للمنابر الإ عادة اإ

عالم أأعضاء املؤمت طار مراقبة وتقيمي لالسرتاتيجية اجلديدة. وسيمت تشجيع اإ ر ادلويل ابلتقدم الروابط العائلية. وس يعد هذا الفريق اإ

ار ثنايئ بني امجلعيات الوطنية والسلطة احلكومية املعنية مبا يكفل حتقيق التعاون. وتسمل حو احملَرز عىل املس توى الوطين، عن طريق 

 . 2023تقارير التقدم احملرز اإىل جملس املندوبني واملؤمتر ادلويل يف عام 

 خامتة وتوصيات (6

عادة الروابط العائلية وتعاوننا من املهم ابلنس بة لش بكة الروابط ا د يف اإ لعائلية يك تضطلع مبهاهما أأن تؤكد جمدًدا مع ادلول دوران احملدَّ

نسانية حبتة. مفن الرضوري  دارة ونقل البياانت الشخصية لأغراض اإ ىل اإ مع ادلول يف هذا اجملال، مبا يف ذكل الاعرتاف حباجة احلركة اإ

جراء حوار مس متر، من أأجل رشعية ومسعة مجيع مكوانت احلركة وجود الزتام مشرتك من ادلول ومكوانت  احلركة جتاه هذه العملية واإ

نسانية حبتة. حراز نتاجئ ذات طبيعة اإ ىل اإ  بوصفها مؤسسات موثوقة تسعى اإ

                                                           
قلمي واللجنة ادلولية و 17  الاحتاد ادلويل.ترتأأس اللجنة ادلولية هذا املنتدى اذلي يتأألف من مجعيات وطنية من لك اإ
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ىل التصديق عىل القرار، اعرتافًا ابلقمية اليت متثلها ش بكة الروابط العائلية وادل مع اذلي تقدمه للعائالت وحنن ندعو أأعضاء املؤمتر ادلويل اإ

اليت تشتت مشلها والأشخاص املفقودين يف أأحناء العامل. وعىل وجه اخلصوص حنن نطالب ادلول ابلرتحيب ابلسرتاتيجية اجلديدة 

 ودمع تنفيذها.  2020-2025

ىل أأن تكون قادرة عىل مجع البياانت الش  قرار بأأن ش بكة الروابط العائلية حباجة اإ خصية ومعاجلهتا وتبادلها من أأجل ونطالب ادلول ابلإ

ىل الإشادة مبدونة السلوك  عادة الروابط العائلية للمس تفيدين. ذلا، فنحن ندعو ادلول اإ نسانية حبتة تمتثل يف تقدمي خدمات اإ أأغراض اإ

 اخلاصة حبامية البياانت ودمع اجلهود املبذوةل يف سبيل تنفيذها.

 


