
حامية البيانات
املبادئ األساسية ملوظفي شبكة الروابط العائلية

ما تعريف حامية البيانات يف مدونة قواعد السلوك الخاصة بحامية البيانات يف مجال 

إعادة الروابط العائلية؟
ــات الشــخصية  ــد جمــع أو معالجــة البيان ي ينبغــي اتباعهــا عن

ــ�ت ــادئ ال تعــرف عــى أنهــا مجموعــة مــن المب
ورية الخاصة بأنشطة إعادة الروابط العائلية. ال�ض

ما أهميتها؟
توخًيا للشفافية ومن أجل حماية الأشخاص الذين نسعى إىل مساعدتهم.

موجز
ي إطار القانون ولأغراض إنسانية بحتة.

•  ينبغي معالجة البيانات الشخصية بإنصاف و�ض
ي أدلوا بها؛ كما ينبغي 

•  ينبغي إخبار الأشخاص الذين نساعدهم بكيفية استخدام البيانات ال�ت
    السماح لهم بوضع قيود عى معالجة تلك البيانات ومشاركتها.

ي أي عمليات يجري الضطالع بها تتعلق بالبيانات الشخصية – مثل جمع 
•  "معالجة البيانات" تع�ض

    البيانات الشخصية أو تسجيلها أو تخزينها أو تعديلها أو استخدامها أو إرسالها أو حذفها.

 ما املبادئ األساسية؟

الشفافية
يجب إخبار الشخص الذي يقدم البيانات بوضوح تام أسباب جمع المعلومات وكيف تخطط 

لستخدامها.

الغرض المحدد
يجب جمع البيانات لغرض محدد ومعلن رصاحة: عى سبيل المثال، لأغراض إعادة الروابط العائلية.

ي
معالجة البيانات بشكل قانو�ن

ي لمعالجة البيانات. ينبغي أن تكون الموافقة، باعتبارها أساًسا قانونًيا، 
ل بد من توفر أساس قانو�ض

وط  ي ال�ش
ة. إذا كان الشخص من الفئات المستضعفة ول يمكنه تقديم موافقة تستو�ض حرة ومستن�ي

القانونية، فيمكن العتماد عى أسس بديلة ينص عليها القانون.

جمع الحد الأد�ن من البيانات وتناسبها مع الأغراض المطلوبة
ينبغي إجراء مراجعات بصورة منتظمة للتأكد من عدم جمع ومعالجة أي بيانات سوى البيانات 

المطلوبة لأغراض إعادة الروابط العائلية.

ي مجال إعادة الروابط العائلية
لمزيد من المعلومات، يرجى الرجوع إىل مدونة قواعد السلوك الخاصة بحماية البيانات �ض

ي مجال إعادة الروابط العائلية للحركة الدولية للصليب الأحمر والهالل الأحمر«
 »مدونة قواعد السلوك الخاصة بحماية البيانات �ض

توثيق معالجة البيانات
يجب الحتفاظ بسجالت تفصيلية حول مكان معالجة البيانات وتوقيتها وكيفيتها.

الحتفاظ بالبيانات
وريًا لأغراض إعادة الروابط العائلية، وبعد  ينبغي أل تستخدم البيانات إل طالما كان ذلك رصض

ي الأرشيف أو حذفها.
ذلك يمكن حفظها �ض

أمن البيانات
از من  ينبغي عدم معالجة البيانات إل من خالل قنوات آمنة، ويجب اتخاذ كل إجراء ممكن لالح�ت

ي للبيانات.
فقدان البيانات ولمنع الوصول غ�ي الم�ح به/ غ�ي القانو�ض

حقوق أصحاب البيانات
ي 

ي الوصول إىل البيانات ال�ت
ي جميع الأوقات: أي حقهم �ض

ض �ض يجب حماية حقوق الأشخاص المعني�ي
اض عى معالجتها والتماس ُسُبل النتصاف )مع  أدلوا بها، أو تصحيحها، أو حذفها، أو الع�ت

قرار بإمكانية تقييد بعض هذه الحقوق عند القتضاء(. الإ
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