
 مجموعة البيانات المعيارية الدنيا للبحث عن المهاجرين المفقودينمسودة 
 

 دعوة إلرسال تعليقات

مجموعة بيانات معيارية دنيا للبحث عن "لمفقودين" في الوقت الحالي ا الخاص باألشخاص"مشروع اللجنة الدولية  د  ع  ي  
 ."المهاجرين المفقودين

 .مجموعة البيانات الدنيا هذهتعليقاتهم المكتوبة على ونحن ندعو جميع األطراف المهتمة إلى تقديم 

 التعليقات: هذه

 missingpersonsproject@icrc.orgا إلى عنوان البريد اإللكتروني المخصص: رسل إلكتروني  ينبغي أن ت   •
 Minimum Standard Dataset forالرسالة اإللكترونية:  موضوعالتالي في خانة عنوان ال يوضعينبغي أن  •

the Search of Missing Migrants – comments 
 .التعليقات تتعلق بهاالتي فقرات الوضح بالتحديد ي  زيد عن صفحتين، و تواحد ال  وثيقةفي  ينبغي أن تكون  •
 يجب أن تكون باإلنجليزية أو الفرنسية أو اإلسبانية أو العربية أو الروسية.  •

 الموعد النهائي

 .2020 نوفمبر/الثانيتشرين  30لول يجب أن ترسل التعليقات بح •

 
 )videoand  leaflet  (مشروع اللجنة الدولية الخاص باألشخاص المفقودينعن 

عام ا  150وخبرة  تمتد إلى زمن بعيد مهمة )اللجنة الدولية( لوكالة المركزية للبحث عن المفقودين التابعة للجنة الدولية للصليب األحمرل
في  "المفقودين الخاص باألشخاص مشروعال"أطلقت اللجنة الدولية  قدو . تي تشتت شملهاالعائالت ال ولم شملالمفقودين  البحث عنفي 
. ، اقتناع ا منها بضرورة تضافر القوى على مستوى عالمي لتحسين االستجابة العالمية لمعالجة مأساة المفقودين وأقاربهم2018عام 

من  الرئيسيين أصحاب المصلحةوغيرهم من  العائالتإلى جمع خبراء وممثلي  ، بالشراكة مع أطراف فاعلة أخرى،تسعى هذه المبادرة
أفضل الممارسات، وتعزيز المعايير التقنية القائمة وتطوير معايير جديدة، عند  بشأن جميع أنحاء العالم من أجل بناء توافق في اآلراء

 .ةالضرور 

 

 

 

 

mailto:missingpersonsproject@icrc.org
https://vimeo.com/345650374
https://www.icrc.org/en/publication/4375-missing-persons-project
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 مشروع اللجنة الدولية للصليب األحمر الخاص باألشخاص المفقودين

 المفقودين باألشخاص الخاص األحمر للصليب الدولية اللجنة مشروع

مجموعة البيانات 
المعيارية الدنيا للبحث 

 عن المهاجرين المفقودين
خالل بما في ذلك المقترحات والتعليقات التي نوقشت  -3المسودة 

 شباط/فبراير. 27و 26اجتماع الخبراء في تونس يومي 
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 مشروع اللجنة الدولية للصليب األحمر الخاص باألشخاص المفقودين

 المعيارية للبحث عن المهاجرين المفقودين الحد األدنى مجموعة بيانات



Minimum Dataset for the Search of Missing Migrants- DRAFT 14.05.2020 MPP 
 

3 
 

 
 

 
 مقدمة

 معلومات أساسية:
مشروع اللجنة الدولية للصليب األحمر )اللجنة ، عقد 2018في أيار/مايو 

، بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة ( الخاص بالمهاجرين المفقودينةالدولي
والفريق األرجنتيني لعلم أنثروبولوجيا األدلة الجنائية، اجتماعا للممارسين من جميع 
أنحاء العالم حول موضوع المهاجرين المفقودين في أنتيغوا، غواتيماال. وط لب إلى 

ا على المشاركين تحديد المجاالت التي سوف يساعد وضع توجيهات تقنية بشأنه
تحسين االستجابة. وكانت ضرورة تنسيق جمع البيانات عن طريق مجموعة نموذجية 
من البيانات من بين ثالث توصيات ات فق عليها في االجتماع. وأشار المشاركون إلى 
أن جهات فاعلة مختلفة تعمل مع عائالت مهاجرين مفقودين على أساس واليات 

ر المهاجر المفقود ومكان وجوده ينبغي أن وأهداف مختلفة. وبما أن الكشف عن مصي
يكون هدفا مشتركا لكل الجهات الفاعلة، فقد أوصى المشاركون بصياغة مجموعة 

التي ينبغي لكل الجهات الفاعلة جمعها بصرف النظر عن « الحد األدنى»بيانات 
ديد وفقا لواليات محددة، مثل السعي إلى المساءلة أو تح« الثانوية»مجموعات البيانات 

 االحتياجات العائلية األوسع نطاقا. 
 

اللجنة الدولية وفيما يلي المسودة األولى لمجموعة البيانات هذه التي أعدها مشروع 
ناقشتها وتكييفها في اجتماع خبراء ع قد في جرت م، و الخاص بالمهاجرين المفقودين

 .2020تونس في آذار/مارس 
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أعمدة أو رموز  ،شكل أحرف وأرقام على
أو خيارات أخرى مدعومة  متوازية

 إلكترونيا.
 

 مالك المقابلة:
 

 التخزين: اسم المنظمة مكان

 اسم المنظمة
 

التخزين  مكاناألرشيف المادي و/أو 
  الرقمي

 

 

 اليوم/الشهر/ العام تاريخ المقابلة
 

 

البلد، المنطقة، المدينة، القرية، المكان  مكان المقابلة
 المحدد، حسبما هو م تاح.

 

 

 المحاور )المحاوران/المحاورون(
 

(، األلقاباالسم )األسماء(، اللقب )
المنظمة )المنظمات( أو السلطة 

 )السلطات(

 

   لغة )لغات( المقابلة
  .اللقب أو المنظمة أو السلطةسم أو اال المترجم الفوري 

 

 مَمن أجريت مقابالت معه

 االسم الكامل باللغة األصلية
  

على  هو مكتوبعند اإلمكان، حسبما 
 الوثائق الرسمية

 

 

 أنا... المهاجر المفقود )أب، أم، أخ...(؛ جر المفقودبالمها الصلة
 من... إلى...المهاجر المفقود سافرت مع 

 المحلي. مجتمعه فرد من أفرادأنا و 
 

 

بَمن أجريت الطريقة المفضلة لالتصال 
 والبدائل.  مقابلة معه

 عنوان االتصال الكامل
 الهاتف )الهواتف(
 البريد اإللكتروني

الفيسبوك، إنستغرام، وسائل التواصل 
 االجتماعي األخرى 
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 )أشخاصحاضرا  كانشخص آخر 
 ( أثناء المقابلةآخرون كانوا حاضرين

بالمهاجر المفقود، سبل  لعالقةااالسم، 
 االتصال.
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 البيانات التي سُتجمع خالل المقابلة

 

 البيانات الشخصية المتعلقة بالمهاجر المفقود -1

 المهاجر المفقود اسم

 االسم الكامل باللغة األصلية
 
 

على الوثائق  هو مكتوبعند اإلمكان، حسبما 
 الرسمية

 

 

لغة  بأحرفاالسم الكامل  نقل
 العمل

على سبيل المثال، باللغة اإلنجليزية واإلسبانية 
 ...والعربية

 

 المعروف أيضا باسم
 

، واألسماء المستعارة المستخدمة لغرض الكنيات
لمخاطبة ، وأي أسماء أخرى تستخدم الهجرة

 ؟المهاجر المفقود

 

 

 األصل العرقي/النسب العائلي

أسود على سبيل المثال: قوقازي،  األصل العرقي
 ...أفريقي/أمريكي، آسيوي، أمريكي هندي

 

الفرعية  والعشائر والعشائرأسماء القبائل  قبيلة/عشيرة/عشيرة فرعية
 .)حيثما ينطبق ذلك(

 

 

 اسم األب

عند اإلمكان، حسبما هو مكتوب على الوثائق  االسم الكامل لألب
 الرسمية

 

 

 اسم األم

مكتوب على  عند اإلمكان، حسبما هو االسم الكامل لألم
 الوثائق الرسمية
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 تاريخ الوالدة/العمر

فيها تاريخ  يكون ي فقط في الحاالت التي تقريبالعمر الاإلشارة إلى  وتنبغي. والدةال عام، وال سيما الوالدةتاريخ  ينبغي معرفة
  .غير معروف الوالدة

 

 اليوم/الشهر/العام تاريخ الوالدة
 

تجدر اإلشارة  ،في حال عدم معرفة التاريخ المحدد
 في الوقت الراهن. العمر التقريبي إلى

 اليوم/الشهر/العام

 

 

 

 مكان الوالدة

 مكان الوالدة
 

  البلد، المنطقة، المدينة، القرية

 

 الجنسية

في حال تعدد الجنسيات، يرجى  الجنسية
 استخدام حقول إضافية

 
 

 

 

 االجتماعينوع ال

   ذكر/ أنثى/ غير ذلك/ غير معروف

 

 اإلقامة األخير مكان
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البلد، المنطقة، المدينة، القرية، المكان  قبل الهجرة مكان اإلقامة األخير
 المحدد، حسبما هو م تاح.

 

 

 

 وسائل التواصل التي يستخدمها المهاجر المفقود

يستخدم المهاجرون مجموعة متنوعة من وسائل التواصل مع عائالتهم واآلخرين، كما يستخدمون بشكل متزايد األجهزة 
 .همعن بحثالقد تساعد هذه المعلومات في و المحمولة ووسائل التواصل االجتماعي. 

 

مع  المهاجر المفقود كيف يتواصل
 عائلته أو أصدقائه؟

 التواصل جميع وسائل يرجى اإلشارة إلى 
بما المهاجر المفقود ستخدمها يالمعروفة التي 

في ذلك أرقام الهاتف وعناوين البريد اإللكتروني 
في  ةالمستخدم ةالمستعار  اءسموالمقبض واأل

 وسائل التواصل االجتماعي مختلف 
 

 

 

  



Minimum Dataset for the Search of Missing Migrants- DRAFT 14.05.2020 MPP 
 

9 
 

 معلومات عن طريق الهجرة وظروف االختفاء -2

 طريق الهجرة

الوجهة التي كانت  هي ما
المقصد المرغوب للمهاجر 

 المفقود؟ 

البلد، المنطقة، المدينة، القرية، المكان المحدد، حسبما 
 هو م تاح.

 

إلى أين كان متجها قبل فقدان 
 االتصال به؟

البلد، المنطقة، المدينة، القرية، المكان المحدد، حسبما 
 هو م تاح.

 

هل لديك معلومات عن 
الطريق واألماكن والمدن... 

المهاجر  سيمر  بهاالتي كان 
 المهاجرة المفقودة/المفقود
 ل إلى وجهته/ وجهتها؟ و للوص

 تفاصيل. تقديمالرجاء 
 

 

 يسافر بصحبة َمن كان
 المهاجر المفقود؟

العالقة / تفاصيل  /االجتماعينوع الاالسم )األسماء(/ 
 .م تاحاالتصال حسبما هو 

 

 

 

 تفاصيل االتصال األخير

تاريخ االتصال األخير مع المهاجر 
 المفقود

 ذكرإذا كان تقريبيا، الرجاء اليوم/الشهر/العام. 
 احتماالت.

 اليوم/الشهر/العام.

 

المكان الذي كان المهاجر المفقود 
عند االتصال به للمرة موجودا فيه 

 األخيرة

المكان المحدد، البلد، المنطقة، المدينة، القرية، 
 حسبما هو م تاح.

 

الشخص األخير الذي كان على 
 اتصال بالمهاجر المفقود

 ليوتفاصاالسم والعالقة بالمهاجر المفقود 
 .االتصال

 

 
 طبيعة االتصال األخير

كان االتصال األخير عبارة عن اجتماع شخصي 
أو مكالمة هاتفية أو مناقشة عبر شبكة اجتماعية 

قدر ممكن من  تدوين أكبرأو رسالة. الرجاء 
 .التفاصيل )أرقام الهاتف والحسابات وما إلى ذلك(

 

التفاصيل عن التواصل األخير والتي 
 يمكن أن تساعد في البحث

 من الممكناكل خطط المهاجر المفقود، أي مش
 .واجهها هأن
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 ظروف االختفاء

م إجابات نموذجية لتوضيح مفهوم الحدث والحدث الثانوي[  ]ت قدَّ

إذا كان عام( والوقت. الشهر/ اليوم/ ال) مكان االختفاء وزمانه
 تقريبيا، الرجاء ذكر احتماالت.

 

 2020كانون الثاني/ يناير  12

 مكان االختفاء
 

المدينة، القرية، المكان البلد، المنطقة، 
  المحدد، حسبما هو م تاح.

  الحدود بين المكسيك والواليات
 المتحدة األمريكية                                                                                              

قد أنها أدت إلى اختفاء عتَ ي  حدث أو ظروف 
 مفقود.المهاجر ال

يكون حادثا، أو عملية اعتقال  يمكن أن
 أو غرق سفينة وغيره.

 
 الرجاء وصف ما حدث بالتفصيل.

 

 
كان المهاجر المفقود يحاول 
عبور الحدود مع مجموعة من 

يوم ه أمأشخاص. اتصل ب 10
يناير وقال كانون الثاني/ 12

"سأتصل بك عندما أصل إلى 
 "األمريكية الواليات المتحدة

بهذا الحدث أو  على صلةأشخاص آخرون 
هذه الظروف )الضحايا والناجون 

 والشهود...(

، المهاجر المفقوداألسماء، والعالقة مع 
 .كانت م تاحةوتفاصيل االتصال إن 

 ال شيء

أحداث قد يكون لها صلة مباشرة أو غير  أحداث أخرى ذات صلة )أحداث ثانوية(
مباشرة باالختفاء. ففي بعض األحيان 

قد و يجري االستدالل بحسب السياق. 
تكون مكملة للحدث الرئيسي أو تكون 

 .ما حدثعنسخة ثانية حتى 
 

وصف: المكان والتاريخ وتفاصيل ما 
 .حدث

 
الشخص  هايمكن أن تكون معلومات قدم

أو بواسطة معه  ةمقابلالأ جريت الذي 
 .مصادر أخرى  أساس على المحاور

  

كانون الثاني/ يناير  14في 
مهاجر احتجزته  قال، 2020

نه إدورية الحدود في تكساس 
كان يسافر مع أشخاص آخرين 

كان و وفجأة حاصرهم مسلحون. 
 ذي استطاعالشخص الوحيد ال

 9ن )و جبر اآلخر وأ  الهرب. 
 .أشخاص( على ركوب مركبات
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بهذا الحدث أو  على صلةأشخاص آخرون 
هذه الظروف )الضحايا والناجون 

 والشهود...(

األسماء، والعالقة مع المهاجر المفقود، 
 وتفاصيل االتصال إن كانت م تاحة.

 

أقارب للمهاجر المفقود اختفوا ربما في 
 عينها. األحداث/ الظروف

  األسماء، والعالقة مع المهاجر المفقود.

مقابلة اللماذا يعتقد الشخص الذي أ جريت 
معه أن اختفاء المهاجر المفقود يتعلق 

 بالحادث؟

  .الرجاء الشرح

 

 معلومات إضافية يمكن أن تساعد في البحث

أشخاص  بوسعمعلومات إضافية 
 آخرين تزويدها بشأن مصير

ه وجود أو مكان المهاجر المفقود
 .المحتملين

المفقود وتفاصيل االسم والعالقة بالمهاجر 
 االتصال حسبما تكون م تاحة.

 

أي معلومات عامة أو معلومات 
تفيد (ة تكون متاح ةثالثمن أطراف 

بأن المهاجر المفقود موجود في 
ح، أو و جر ممكان معين، أو 

 محتجز، أو مقتول...(.

 .وصفتقديم  الرجاء
 مصدر المعلومات.

 

ما إذا كان تم اإلبالغ عن اختفاء 
 المفقود في مكان آخر.المهاجر 

 نعم/ ال
ماذا ن/ متى/ إذا كانت اإلجابة نعم، إلى مَ 

 نتيجة؟ال كانت

 

 

 :بحث أولي حيثما أمكن مجالد حد  ي أن للمحاورينبغي بناء  على المعلومات الواردة أعاله، و 

 
بناء  على المعلومات المجموعة 

المكان الذي ينبغي ما هو أعاله، 
كيفية القيام ما هي فيه بدء البحث و 

 مجالما يمكن أن يكون و بذلك؛ 
 البحث األولي؟
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 ةالماديالمسائل وصف  -3

 وصف عام

، الوزن، التقريبيالبنية، الطول  ما هو المظهر العام للشخص المفقود؟
 لون الشعر أو الجلد...

 
 هناك اسأل عما إذا كانت

 صورة متاحة لتسهيل الوصف.

 

   المحددة؟ما هي ميزاته/ميزاتها 
المهاجر ن صورة عهل يمكنك إعطاء نسخة 

 ؟المفقود
  

 

 

  عالمات على الجلدال

المهاجر هل هناك عالمات على جلد 
)ندبات أو وشم أو عالمات والدة  المفقود

 أو شامات أو أقراط أو ثقوب...(؟

 .نعم / ال 
صف الرجاء و إذا كان الجواب نعم، 

 .أجزاء الجسم المعنية
 .الصورة أو الرسمالوصف و/أو 

 

 

 

 طبيةالمعلومات ال

 
سمات محددة  المهاجر المفقودهل لدى 

يمكن أن تكون ناتجة عن إصابات أو 
 ... جراحية؟ عمليات

 نعم/ ال
أجزاء الجسم المعنية )جزء المعني من 

 الجسم(
 وصف و/أو صورة إذا أمكن.تقديم 

 مكسورة ات عظامسمال تتضمنيمكن أن 
أو تشوهات أو  ةر و بتأعضاء مأو 

 أعضاء مزروعة.مساعدات طبية أو 
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 معلومات عن األسنان

سمات محددة  المهاجر المفقودهل لدى 
 ذات صلة بأسنانه؟

 نعم/ ال
 األسنان المعنية.

 ذا أمكن.وصف و/أو صورة إتقديم 
مفقودة  اات أسنانسميمكن أن تشمل ال

أو فجوة أو مسافة بين  اذهبي اأو سنان
 وجبةأو  السن ر لون األسنان أو تغي  

 تنميق أسنانأسنان أو 
 

 

 

  سينيالشعاع الطبية و السجالت ال

هل السجالت الطبية للمهاجر المفقود 
 متاحة؟

 
إذا كانت اإلجابة نعم، أين يمكن 

 إيجادها؟
 

 نعم/ ال.
 مكان.ال

مقابالت شرح لَمن ت جري معهم الرجاء ال
لعائالت بهذه ي أن تحتفظ اينبغه أن

السجالت بعناية للرجوع إليها في 
 المستقبل.

 

أسنان متاحة عن سجالت  هناكهل 
؟ إذا كانت اإلجابة نعم، هاجر المفقودالم

 أين يمكن العثور عليها؟

 نعم/ ال.
 المكان.

 

 

 

 

 بصمات األصابع

 (.بصمات األصابع أثناء عبور المهاجر )على سبيل المثال في المالجئ أخذاإلشارة إلى إمكانية 

المهاجر هل تعرف ما إذا كانت بصمات 
 متاحة؟ المفقود

 
 إذا كانت اإلجابة نعم، أين يمكن إيجادها؟

 

 نعم / ال.
 

المكان. مثال: في قاعدة بيانات رسمية؛ 
 في وثيقة )وثيقة هوية، عقد ...(.
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 عينة الحمض النووي 

متاحة هل تعرف ما إذا كانت هناك عينة 
 من الحمض النووي؟

إذا كانت اإلجابة نعم، أين يمكن 
 ها؟إيجاد

 نعم/ال.
 

الحمض النووي هي عينة  من عينة
مبادلة اللعاب، قطرة دم،  مثالبيولوجية )

، سن طفل( تحتوي على الحمض ةشعر 
النووي للمهاجر المفقود أو قريب ويمكن 

تحديد هوية الشخص  علىأن تساعد 
 .المفقود

 
 
  

 

 
 من بين أفراد عائلة المهاجر المفقودهل 
يمكنه تقديم عينة من الحمض النووي  َمن

 الحاجة؟ إذا اقتضت

 
للمهاجر إعداد قائمة بأقرب أقرباء الدم 

يبدوا استعدادا الذين يمكن أن  المفقود
)األم، األب، األطفال، األخ،  لتقديم عينة
أن تتضمن القائمة وينبغي األخت(. 

االسم الكامل، ودرجة القرابة، وتفاصيل 
 االتصال.
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 تأثيرات شخصية -4

  ها المهاجر المفقودمالبس التي يرتديال

 تها.أو مدرحلة الهجرة ، بما في ذلك وفقا لسياق محتمال باعتبارها عنصرا محدداقد تختلف قيمة المالبس 

 

الرجاء وصف أي مالبس/ قطعة مالبس 
كان يرتديها المهاجر المفقود دائما، والتي 

 يرتديها عند اختفائه؟ ربماكان 
 

النوع، اللون، العالمة التجارية، الحجم، 
 ذلك. الحالة، وغير

 

 

  نعم/ال هل يمكنك تقديم صورة لهذا البند؟
 

 

 ممتلكات شخصية

 

 وحمالةممتلكات شخصية معينة، مثل الساعة والخاتم والمجوهرات والمحفظة والصور والنظارات عن المعلومات  من شأن
… صادرة عن مفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئينالشخصية مثل رخصة القيادة أو بطاقة الهوية ال وثائقالمفاتيح وال

 تحديد الشخص.أن تساعد ربما على 

محددة الرجاء وصف أي أغراض شخصية 
 عند المفقود المهاجرربما كان يحملها 

 ؟ائهاختف
 

  

 ؟البندهل يمكنك تقديم صورة لهذا 
 

  نعم / ال
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مجموعة البيانات بشأن مستخدم  إرشادات]يمكن أن تشكل األقسام أدناه المتعلقة بالصور الفوتوغرافية والوثائق جزءا من دليل/
 هذه[

 

 صور فوتوغرافية

قد تكشف صورة أيضا تفاصيل و  .الصورة أكثر من الوصف الطويل تروي غالبا ما . و لبحثفي ا مهمةصور الشخص المفقود 
 لمهاجر المفقود.ا وجودلعن المكان المحتمل  أساسية

 .رقميا تبادلهامكن من المأو أرسلها و قد نشرها المهاجر المفقود كان صور سيلفي  أن تكون  من الممكن -
 .المهاجر المفقودصورة تحقق من أن الصورة تتوافق مع ال -
 لها. التقاط صورةب المحاوروينبغي أن يقوم أن يبقى األصل مع العائلة،  نبغيكانت الصورة ورقية، ي في حال -
 .أن تكون حديثة وواضحة قدر اإلمكان الصورة ينبغي -
 مفيدة أيضا.هي  ذلك وغير وثائقالمالبس واألمتعة الشخصية والوشم والندبات وال عن صور -
 .المهاجر المفقودصور  تبادلاستخدام/ نشر/ جرى معه المقابلة َمن ت  يعارض  أن من الممكن -

 

 وثائق رسمية

يمكن استخدامها لتأكيد المعلومات، وقد تحتوي  بالمهاجر المفقودوثائق رسمية تتعلق  جرى معه المقابلةَمن ت  م قد يقد   
 على بصمات أصابع أو صور فوتوغرافية.

 

 .النوع، الوصف، طلب نسخة )صورة( 1الوثيقة 
 .النوع، الوصف، طلب نسخة )صورة( 2 الوثيقة

  غير ذلك
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 1المرفق 

 

  اإلخطار بالمعلوماتمبادئ حماية البيانات و 
 

 للمهاجرين المفقودين ىدناألالحد مجموعة بيانات شأن ب مرفق
يعتمد و  .مناقشات التي دارت خالل اجتماع الخبراء في تونسالالحد األدنى، عقب مجموعة بيانات ق الستكمال رفهذا الم عدَّ ]أ

]سي ترجم هذا الدليل إلى  ICRC Handbook on Data Protection in Humanitarian Action بشكل كبير على
 وعليه) [دليل اللجنة الدولية بشأن حماية البيانات في العمل اإلنساني اللغة العربية في سياق. والترجمة المبدئية لعنوانه هي:

ي كة فلجهات الفاعلة المشار  التي تتبعها انقل البيانات إلى السلطات( وكذلك على الممارسات الشائعة على صراحة   ينطوي ال 
 [.البيانات الشخصية معالجة

 
 

 مقدمة
جمع لبدء البحث عن المهاجرين المفقودين تحليل مبادئ حماية ت  التي  الحد األدنى معلوماتعن مجموعة بيانات  إعداد يستلزم

المعلومات  جمع بياناتهم الشخصية، بما في ذلكت  البيانات( الذين األشخاص المعنيين بحقوق هؤالء األفراد ) :البيانات األساسية
 .عند جمع البيانات الشخصية مراعاتها وجوبوأيضا جمع البيانات ومعالجتها، عملية ها فيما يتعلق بنأن يتلقو  نبغيالتي ي

 
من  اتنابيالب باألشخاص المعنيينالصلة ذات البيانات الشخصية  معالجةحماية البيانات المتعلقة ب ممارساتالقوانين و ال وتقي د

 على صلةاعتباره  ينبغيو  ،ن حق الفرد في حماية البيانات الشخصية ليس مطلقافإأجل حماية حقوقهم الفردية. ومع ذلك 
 .حقوق والحريات األساسية األخرى المتوازنا مع  جعلهحماية الكرامة اإلنسانية و لبالهدف العام 

 
االلتزامات المنبثقة عن التشريعات الوطنية والدولية. وينبغي تطبيق المبادئ وال تحل مبادئ معالجة البيانات الواردة أدناه محل 

حماية ب المتعلقة قواعدالأو  اتسياسالأفضل الممارسات والمعايير المعترف بها دون اإلخالل بهذه القواعد و  مستندة إلىال
 التطبيق. الواجبة خرى األ المعنية قواعدوالالبيانات الداخلية، وااللتزامات التعاقدية 

 
مجموعة الدول بموجب  التي أناطته بها تفويضالقد تتمتع المنظمات الدولية بامتيازات وحصانات )مما يسمح لها بأداء و 

 بلدلتشريع ال فتخضع القانون(إنفاذ المنظمات غير الحكومية )ووكاالت/ سلطات أما  .(اتامعلى نحو مستقل القانون الدولي 
 .ي تعمل فيهذال
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 حماية البياناتمبادئ 
 
  مبدأ األمانة في المعالجة ومشروعيتها -1

 .ا إلجراء عمليات المعالجةمشروعالمعالجة أساسا  مشروعيةوتستلزم  أمانة ومشروعية.ينبغي معالجة البيانات الشخصية ب
في حين أن الموافقة هي األساس القانوني األكثر شيوعا لمعالجة البيانات الشخصية، إال أنها لن تكون أساسا مناسبا عند و 

قد  ،لذلكنتيجة المفقودين أو المستضعفين الذين ال يمكنهم تقديم موافقة "ت منح بحرية". و المتعلقة بجمع البيانات الشخصية 
 .االعتماد على قواعد قانونية أخرى مثل المصلحة العامة أو المصلحة الحيوية تعيني
 

 مبدأ الشفافية -2
عند البيانات ب الشخص المعنيالمعالجة مع عملية الحد األدنى من المعلومات حول ما ال يقل عن  تبادليتطلب هذا المبدأ 

 المعلومات. جمع
 

 مبدأ تحديد الغرض -3
 البياناتالشخص المعني ب تحديدعالج البيانات من أجله و ت  الذي  قانونيتحديد الغرض المحدد وال بد من الجمع البيانات،  عند

 بشكل صريح.
 
 

 مبدأ تقليل البيانات -4
 ه.وأغراض المعالجة تحقيق هدفعلى الحد األدنى من أجل معالجة البيانات الشخصية اقتصار يسعى هذا المبدأ إلى ضمان 

 .ألغراض جمعها ومعالجتها كافية وذات صلة وغير مفرطة قيد المعالجةأن تكون البيانات  وينبغي
 

 التخزين تفييد فترةمبدأ  -5
ومع  .من أجلها تمعألغراض التي ج  لضرورية  تصبح غيراالحتفاظ بالبيانات الشخصية لفترات محددة وحذفها عندما  ينبغي

 .لمية مشروعةألغراض تاريخية أو إحصائية أو ع  ضرورية ذلك، يمكن االحتفاظ بالبيانات الشخصية إذا كانت 
 

 البيانات نوعيةمبدأ  -6
 .ثة قدر اإلمكانيأن تكون البيانات الشخصية دقيقة وحد ينبغي

 

 مبدأ األمن -7
 .البيانات الشخصيةيسعى هذا المبدأ إلى ضمان وجود تدابير أمنية مناسبة لحماية 
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 مبدأ المساءلة -8
والقدرة  اتخاذ تدابير مناسبة ومتناسبة لضمان االمتثالبشأن المحاسبة  إزاءمسؤولية مراقبي البيانات على هذا المبدأ  ينطوي 

 .على إثبات ذلك
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 المعلوماتب باإلخطارالخاصة  ةيمرجعالقائمة ال
 

 :المعلومات التالية ، كحد أدنى،البياناتن بو عنيشخاص المألأن يتلقى ايحق 
 تفويض المؤسسة جمع البيانات ➢
 المعلومات تخزين مدة ➢
 هوية مراقب البيانات ➢
 الغرض المحدد لمعالجة البيانات الشخصية ➢
 تتعلقأسئلة/ طلبات/ شكاوى توجيه تصال )مثل الموظفين المسؤولين( وتفاصيل االتصال بهم في حال اال موظفو ➢

 بمعالجة البيانات الشخصية
 خارجيعلى النطاق الالبيانات  تبادليمكن  مع َمن ➢
إلى البيانات الشخصية، وتصحيح البيانات الشخصية غير  االطالعالبيانات، بما في ذلك الشخص المعني بحقوق  ➢

 الدقيقة، ومحو البيانات الشخصية، واالعتراض على معالجة بيانات شخصية
على األساس  ت عالج قانونيا/ تعاقديا، مما يعني أن البيانات شرطاالبيانات  قديمواء كان ت، سينطبقإذا كان ذلك  ➢

 القانوني لالمتثال للقانون أو العقد
 
 
 فيما يتعلق بإبالغ هذه المعلومات:و 

 

 شفويا و/أو كتابة ت تاحيمكن أن  ➢
ذاو البيانات. ب الشخص المعنيمباشرة إلى و قدم بطريقة شفافة أن ت   نبغيي ➢  بذل مساع   نبغيلم يكن ذلك ممكنا، في ا 

 ، توزيع منشورات أو نشر إشعار معلومات(.مثاللتواصل بوسائل أخرى )ل

 

 
+++ 

 


