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 ابلإجنلزيية الأصل:

 لختاذ قرار
 

ادلويل الثالث والثالثون  املؤمتر  

الأمحر والهالل الأمحر للصليب  
 

 

 

عادة  اخلصوصية احرتام يف ظلالروابط العائلية  اإ

 الشخصية البياانت اميةحب يتعلق مايف ذكل  مبا
 

 

قرار المرشوع   

 

 

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

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

 (الأمحر

 

 

 2019 ديسمربيف  ،جنيف
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قرار المرشوع   
 

عادة الروابط العائلية   احرتام اخلصوصية يف ظلاإ

 امية البياانت الشخصيةحب ما يتعلق مبا يف ذكل

 

 

ن   ،والهالل الأمحرللصليب الأمحر  الثالث والثالثني املؤمتر ادلويلاإ

 

بسبب  مجةل أأمور أأخرى، من، فُقدوالعائالت اليت تشتت أأفرادها والأشخاص اذلين بسبب أأعداد ا قلقلابشعر ي  ذاإ 

وهتريب املهاجرين  الهجرةوكذكل يف س ياق  ، والاختفاء القرسي،الزناعات املسلحة والكوارث وحالت الطوارئ الأخرى

عن و  والكشف عن مصري من فُقدوا الأشخاص فقدانفية للحيلوةل دون وجود تدابري اك عدم، وبسبب والإجتار ابلبرش

اليت جتهل مصري أأحباهئا ، وبسبب معاانة العائالت ة أأحصابههويد د  ا من الرفات البرشي ل حتُ ن كثرير لأ و، أأماكن وجودمه

 وماكهنم،

 

عادة الروابط العائلية من أأجلادلول واحلركة ابلتعاون القامئ منذ أأمد طويل بني  واإذ يذّكر  ،اإ

 

عادة وأأمهية وجودمه، وأأماكنبأأمهية الكشف عن مصري املفقودين  يذّكرواإذ   تش تتت اليت العائالت أأفراد بني التصال اإ

 حسب أأقارهبا، مصريالعائالت يف معرفة  قحب املتعلقة تكل س امي ول الصةل، ذات ادلولية وابللزتامات ،عليه واحلفاظ

 انطباقها،

 

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

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

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

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

 

 كام هو منصوص علهيا ،للسلطات العامة يف اجملال الإنساينمساِعدة  هيئاتبوصفها امجلعيات الوطنية  مبهمة أأيضار  يذّكرواإذ 

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

 ، احلادي والثالثنيللمؤمتر ادلويل  4والقرار رمق  الثالثنيللمؤمتر ادلويل  2فهيا القرار رمق 
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ا يذّكرواإذ  جمللس املندوبني لعام  4( يف القرار رمق 2018 – 2008عامتد احلركة اسرتاتيجيهتا لإعادة الروابط العائلية )اب أأيضر

2007 ، 

 

ذ   أأن معاجلة البياانت يف اعتباره يأأخذواإذ ، ابخلصوصيةا ا وثيقر بأأن حامية البياانت الشخصية مرتبطة ارتباطر أأيضار  يذّكرواإ

عادة الروابط العائلية  الشخصية  ،وأأهنا رضورية لضطالع مكوانت احلركة مبهمهتاجزء ل يتجزأأ من خدمات اإ

 

بياانهتم ، وأأن من املهم ابلنس بة للمس تفيدين من اخلدمات أأن يأأمتنوا مجيع مكوانت احلركة عىل بياانهتم الشخصيةبأأن  واإذ يقرّ 

 ، ختضع للحامية

 

حيظون  وممثلهيام وكذكل موظفهياممجلعيات الصليب الأمحر والهالل الأمحر أأن اللجنة ادلولية والاحتاد ادلويل ب يُذّكرواإذ 

للحركة التام للمبادئ الأساس ية  ممتثاهلضطالع مبهاهمم مع اليك يمتكنوا من الا ،حيث ينطبق ذكل، وحصاانت تابمتيازا

 اخلاصة ابحليادية وعدم التحزي والاس تقالل، 

 

نسانية  الشخصية أأن املنظامت الإنسانية قد تتعرض لضغوط من أأجل تقدمي البياانت يساوره القلق منواإذ  اجملمعة لأغراض اإ

ىل السلطات اليت ترغب يف اس تخدام هذه البياانت لأغراض أأخرى، نه اإ  :فاإ

 

ىل  ادلول   يدعو -1  وماكن قدوافُ ، والكشف عن مصري اذلين الأشخاص فقدانللحيلوةل دون فعاةل اختاذ تدابري اإ

عادة الروابط العائلية، وجودمه مبا يتسق وجتنب تشتت العائالت بقدر الإماكن، ، تالعائال تيسري مل مشلو  واإ

والفتيات،  والفتيانالرجال والنساء الكفيةل حبامية ادلول  عىل النظر يف التدابري  ويشجع، الأطر القانونية املنطبقةمع 

 مبا يف ذكل الأشخاص ذوي الإعاقة، ،شديداس تضعاف اذلين يعانون من حالت لئك و ل س امي أأ 

 

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

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

من أأجل حماوةل حتديد هوية الأشخاص املتوفني ، الأطر القانونية املنطبقةمبا يتسق مع ، بياانت وحتليلهال ل ركزي امل

جاابت شافية لعائالهتم،  ابدلمع اذلي تقدمه اللجنة ادلولية يف هذه العملية يف صورة خربة فنية  ويرحبوتقدمي اإ

 ، ةالرشعي ية والتقنيةالطب العلوم يف جمال 

 

ىل العمل الوثيق مع ادلولمكوانت ا يدعو -3 اواملبادئ الأساس ية للحركة، هماهما مبا يتفق مع  حلركة اإ  ويدعو أأيضر

ىل  ات العامة يف اجملال مساِعدة للسلط كهيئاتدورها  يفالوطنية،  مجعياهتاخدمات  الاس تفادة منادلول  اإ

عادة  وأأ ل وعائالهتم من فتح قناة التصاالأفراد  ومتكني وجودمه كنامأأ و  لكشف عن مصري املفقودينالإنساين، ل  اإ

 ، الهجرةاحلفاظ عليه، مبا يف ذكل عىل طول مسارات  وأأ  التصال
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عادة الروابط العائلية ابعامتد احلركة اسرتاتيجيهتا  حييط علمرا -4 جمللس  6يف القرار رمق  2025 – 2020اخلاصة ابإ

عادة مكوانت اليت تقدهما  عىل مواصةل دمعها للخدمات ادلول   ويشجع ،2019املندوبني لعام  احلركة يف جمال اإ

 :ما ييل وعىل وجه اخلصوص عن طريقاحلال، حسب مقتىض      الروابط العائلية

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

ذا والاعرتاف هبذا ادلور، العائلية  الأمر، انطبق اإ

 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 رشااكت رشااكت مع مكوانت احلركةاإ  وسائل التصاللإاتحة  واإ

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

اتحة وصول (ه ىل الأماكن اليت اإ عادة الروابط العائلية، أأشخاصهبا  يوجد مكوانت احلركة اإ  حباجة اإىل خدمات اإ

قلميية وادلولية،هاهما واا مل ، وفقر التعاون مع مكوانت احلركة (و  عند الرضورة، القيامعرب  لأطر القانونية الوطنية والإ

ىل البياانت اوصولهبتيسري  من أأجل املساعدة  مهناقد ت رِد اس تفسارات س تجابة لأي ذات الصةل والا الشخصية اإ

 .وجودمه من مصري املفقودين وأأماكن تحققل اعىل 

 

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

عادة الروابط العائلية يف جمالالبياانت   ، اإ

 

بصعوبة، ويف بعض الأحيان اس تحاةل، احلصول عىل املوافقة يف حالت فقدان الأشخاص أأو تشتت أأفراد  يقر -6

مرشوع بديل ملعاجلة البياانت الشخصية، مبا  أأساسالعائالت، ورضورة مواصةل مكوانت احلركة الاعامتد عىل 

عادة الروابط العائلية يف جمالت حبامية البياان اخلاصةالسلوك قواعد مدونة  من 2.2يف ذكل ما ورد يف القسم  ، اإ

 ،الأسس املهمة للمصلحة العامة، واملصلحة احليوية، والامتثال لأي الزتام قانوين مثل
  

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

 ،احلركة  عىل مواصةل تعزيز فعالية ممارسات معاجلة البياانت ويشجع، البياانت الشخصية

 

ساءة اس تخدام البياانت قد  يقر -8 املنصوص علهيا يف الأطر القانونية خلصوصية انهتااكت للزتامات اا عهن تنجمبأأن اإ

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

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

 بوجه عام،
 

ا يقر  -9 بني مكوانت البياانت الشخصية ونقلها  فرض أأقل قيود ممكنة عىل معاجلةمن الأمهية القصوى كفاةل  بأأن أأيضر

ُ  غرضلل احلركة  عادة الروابط العائليةتقد يف املمتثلحّدد امل  اخلاصةالسلوك  قواعدمدونة مع  اتساقرا ،مي خدمات اإ
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عادة الروابط العائلية يف جمالحبامية البياانت  ، وصكوك القانون ادلويل الإنساين ذات الصةل، والنظام الأسايس اإ

 للحركة ادلولية للصليب الأمحر والهالل الأمحر.

 

 هيف أأثناء تقدمي هاعاجل  وأأو احتفظ هبا أأ خشصية  ع أأي مكون من مكوانت احلركة بياانت  بأأنه مىت مج    كذكل قري -10

عادة الروابط العائلية ملهمته،  بحتةال نسانية الإ  تتفق مع الطبيعة أأن يفعل ذكل لأغراض عليهفاإن  ،خدمات اإ

ىل احرتام  يدعوو احلركة البياانت الشخصية مبوجهبا، مبا يتوافق مع املادتني الأغراض الإنسانية اليت تعاجل ادلول اإ

 ، من النظام الأسايس للحركة 3و 2

 

مع  تتعارضأأو اس تخداهما يف أأغراض  الشخصية لضامن عدم طلب البياانت واحلركة عىل التعاون ادلولحيث  -11

أأو من النظام الأسايس للحركة، مهنا،  5الفقرة ، مبا يف ذكل 2املادة ووفق  الطبيعة الإنسانية لعمل احلركة،

عادة الروابط  املس تفيدين من خدماهتامن شأأهنا تقويض ثقة الأشخاص بطريقة  وكذكل اس تقالل خدمات اإ

 ،العائلية وعدم حتزيها وحيادها
 

عادة الروابط العائلية يف جمالحبامية البياانت  اخلاصةالسلوك  قواعد دونةمب يرحب -12 ر  اإ ا مالمئ ا محلاية بوصفها أأساسر

  ،البياانت الشخصية

 

عادة الروابط العائلية يف جمالحبامية البياانت  اخلاصةالسلوك  قواعدمدونة وحتديث مراجعة من احلركة  طلبي -13  اإ

 من ادلول دمع مكوانت احلركة يف اجلهود اليت تبذلها لتنفيذ املدونة.  طلبوي، عىل حنو دوري

 


