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تعرف بمصطلح إعادة الروابط العائلیة مجموعة من األنشطة الھادفة إلى الحؤول دون انفصال العائالت "
واختفاء أفرادھا، وإعادة االتصال بین العائالت والحفاظ علیھ، والكشف عن مصیر األشخاص الذین 

   .)استراتیجیة الحركة إلعادة الروابط العائلیة ("أصبحوا في عداد المفقودین

  رض موجزع

 2007نوفمبر /أدى اعتماد استراتیجیة إعادة الروابط العائلیة في مجلس المندوبین المنعقد في تشرین الثاني
وتحدد خطة التنفیذ تدابیر . 2008إلى مباشرة خطة تنفیذ مفصلة لمدة عشر سنوات اعتبارًا من عام 

  .ملموسة یتعین على جمیع مكونات الحركة اتخاذھا

ى تحسین الخدمات اإلنسانیة المقدمة إلى األشخاص الذین انفصلوا عن ذویھم أو لدیھم وتطمح الحركة إل
  .أقارب مجھولي المصیر

وتلخص ھذه الوثیقة المحدثة األعمال الرئیسیة التي أنجزتھا مكونات الحركة في المرحلة األولى من تنفیذ 
 بتقریر 2011المندوبین في عام ومن المقرر إفادة مجلس . 2009 إلى منتصف عام 2008الخطة من عام 

  . أكثر استیفاًء عن سیر األعمال والنتائج المحققة

وتشمل األھداف المحددة في المرحلة األولیة من عملیة التنفیذ تحسین قدرات الحركة على تلبیة 
نة وتحقیقًا لذلك، تعكف اللج. الكوارثحاالت إعادة الروابط العائلیة في خدمات االحتیاجات المتعلقة ب

الدولیة للصلیب األحمر، بمساندة جمعیتي الصلیب األحمر البریطاني والصلیب األحمر األلماني، على 
. تشكیل فریق من المختصین في إعادة الروابط العائلیة لكفالة االنتشار السریع في حاالت الكوارث

مون إلى جمعیات وطنیة  مختصا في مجال إعادة الروابط العائلیة ینت60وسیكون الفریق مؤلفا من حوالي 
  .ویجري إعداد المشروع بالتنسیق الوثیق مع االتحاد الدولي. واللجنة الدولیة

 2009، في عامي )الوكالة المركزیة(وستنظم الوكالة المركزیة للبحث عن المفقودین التابعة للجنة الدولیة 
وتم إلى ھذا التاریخ . الفریق، خمس دورات تدریبیة حول إعادة الروابط العائلیة لفائدة أعضاء 2010و

الدلیل "وترتكز الدورة التدریبیة على .  شخصا30تنظیم دوریتین في جنیف وبانكوك حضرھما نحو 
وستنشر النسخة النھائیة لھذا . الذي صدر مؤخرا" الكوارثحاالت المیداني إلعادة الروابط العائلیة في 

  .2009الدلیل في أواخر عام 

، الذي تنفیذفریق الخرى التي تضمنتھا استراتیجیة إعادة الروابط العائلیة إنشاء ومن الجوانب المھمة األ
وسیعقد االجتماع الثاني من .  برئاسة اللجنة الدولیة2009أبریل عام /التقى للمرة األولى في شھر نیسان

  .نوفمبر في نیروبي عقب اجتماع مجلس المندوبین/ تشرین الثاني28 إلى 25

 جمعیة وطنیة ممثلة عبر مسؤولین من القیادات وأقسام إدارة الكوارث وإعادة 18فیذ من ویتألف فریق التن
وسیتولى بشكل أساسي . ویضم الفریق أیضا ممثلین عن اللجنة الدولیة واالتحاد الدولي. الروابط العائلیة

تراتیجیة إعادة توجیھ الوكالة المركزیة وشبكة الروابط العائلیة ودعمھما في كل ما یتصل بالتعریف باس
  . الروابط العائلیة وتنفیذھا

 بین التبادالت اإلقلیمیةوانتھت المرحلة األولیة من تنفیذ استراتیجیة إعادة الروابط العائلیة إلى تكثیف 
  . الجمعیات الوطنیة وال سیما في آسیا
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ي ذلك وضع ، بما فمشاریع مھمة في مجال التكنولوجیاكما شرعت الوكالة المركزیة في العمل على 
برنامج تطبیقي لتنظیم بیانات الجمعیات الوطنیة وتطویر الموقع اإللكتروني إلعادة الروابط العائلیة، وفتح 

  . بوابة إعادة الروابط العائلیة على شبكة انترنت

 بأھمیة إعادة الروابط العائلیة وجمع المعلومات التوعیةومن المطلوب بذل المزید من الجھود من أجل 
وقد أدرجت الرسائل الرئیسیة إلعادة الروابط العائلیة في وثائق السیاسات العامة للحركة وصممت . بشأنھا

وصدرت أیضا سلسلة من . عالمة رمزیة لشبكة الروابط العائلیة أرسلت إلى كل الجمعیات الوطنیة
ا وتحمیلھا على المنشورات باألسبانیة واإلنكلیزیة والروسیة والصینیة والعربیة والفرنسیة تم توزیعھ

  . مواقع اللجنة الدولیة على االنترنت

  مقدمة) 1

تھدف استراتیجیة إعادة الروابط العائلیة بصورة رئیسیة إلى تلبیة احتیاجات األفراد والسكان الذین 
انفصلوا عن ذویھم أو انقطعت عنھم أخبارھم في ظروف شتى، من خالل تحسین أداء شبكة الروابط 

  . العائلیة

  :1بت الحركة عن ھذا الھدف في نص الرؤیة التاليوقد أعر

كلما انفصل الناس عن أحبائھم، أو انقطعت أخبارھم عنھم، جراء نزاعات مسلحة أو حاالت عنف "
أخرى، أو كوارث طبیعیة، أو حاالت أخرى تقتضي استجابة إنسانیة، تستجیب الحركة الدولیة للصلیب 

  ". وتحشد مواردھا إلعادة الروابط العائلیةاألحمر والھالل األحمر بكفاءة وفعالیة 

  .وبذلك تكون الحركة اتخذت مبادرة مھمة باعتمادھا االستراتیجیة العشریة إلعادة الروابط العائلیة

فھي تلتزم في المقام األول باستجابة أفضل على مستوى السرعة والفعالیة لتلبیة احتیاجات العائالت 
  .تلتزم بتمدید استجابتھا طالما دعت الحاجة إلي ذلكالمنفصلة في حاالت الطوارئ، كما 

وتلتزم في المقام الثاني بتطویر خدماتھا على أساس فھم شامل ودقیق الحتیاجات السكان الذین انفصلوا 
  .عن ذویھم أو لدیھم أقارب مفقودین

 المتضررین من وتلتزم الحركة في المقام الثالث بتوفیر الخدمات للسكان المتضررین من النزاعات وكذلك
حاالت العنف الداخلیة األخرى، والالجئین، وطالبي اللجوء، والمھاجرین، والسكان المتضررین من 

  .الكوارث، وال سیما المستضعفین منھم كاألطفال والمسنین

إال أن الحركة في . وتحتل الحركة مكانة فریدة بإشرافھا على شبكة عالمیة مثل شبكة الروابط العائلیة
ى تحسین قدرات الجمعیات الوطنیة فرادى واللجنة الدولیة حتى یتسنى لھا تحدید االحتیاجات في حاجة إل

  . مجال إعادة الروابط العائلیة وتلبیتھا في كل مكان من العالم

وتبین خطة التنفیذ الموضحة في استراتیجیة إعادة الروابط العائلیة األعمال الواجب تنفیذھا تحقیقًا ألھداف 
ویتطرق العرض المحّدث التالي إلى اإلنجازات المحققة وفقًا . یجیة الثالثة التي حددتھا الحركةاالسترات

  . لتلك األھداف

                                               
ركة الدولیة للصلیب األحمر والھالل األحمر نص الرؤیة والمقدمة في الفصل األول من استراتیجیة إعادة الروابط العائلیة الخاصة بالح  1

  ).2018-2008(وخطة التنفیذ 
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  اإلنجازات والتحدیات الرئیسة) 2

  )1(الھدف االستراتیجي 
  تحسین قدرات شبكة إعادة الروابط العائلیة وأدائھا

ریب، وتبادل المعلومات، والمبادئ تقییم االحتیاجات، والخطط المیدانیة، والتد  األعمال
  التوجیھیة واألدوات، والتكنولوجیا، وتعبئة الموارد

  تقییم االحتیاجات) 1- 2

یكون التقییم الشامل لالحتیاجات ضروریا لوضع خطة االستجابة لحاجات العائالت المنفصلة ویشكل 
  . الخطوة األولى في بدایة تنفیذ استراتیجیة إعادة الروابط العائلیة

وأخذت بعض الجمعیات الوطنیة وبعثات اللجنة الدولیة على عاتقھا مھمة إجراء تقییم شامل ومشترك 
لالحتیاجات في حین أعربت عدة جمعیات وطنیة وبعثات اللجنة الدولیة بوضوح عن نیتھا في البدء في 

ب أن تحیط بھ لإللمام ومع ذلك، ال یزال أمام الحركة الكثیر الذي یج. تقییم االحتیاجات في ھذا المیدان
  . بالموضوع بما في ذلك الوقت المناسب لتبادل أفضل الممارسات وطریقة تبادلھا

، تعمل الوكالة المركزیة على إعداد مبادئ توجیھیة التقییم المھنیة لالحتیاجاتودعمًا لتنفیذ عملیات 
مبادئ التوجیھیة إرشادات حول وتقدم ھذه ال. 2009للجمعیات الوطنیة ستتیح نصھا النھائي في أواخر عام 

طریقة إجراء التقییم في حاالت الطوارئ وكذلك في البیئات األكثر استقرارا، وتوظف كأداة إلعادة تكییف 
الدلیل المیداني إلعادة "وستكمل ھذه المبادئ . الخدمات والقدرات وتطویرھا وفقا لالحتیاجات القائمة

  . 2009الذي سیقدم للجمعیات الوطنیة مع نھایة ) ظر أسفلھان" (الروابط العائلیة في حاالت الكوارث

 على إعادة الروابط المھاجرینوال تدخر العدید من الجمعیات الوطنیة جھودھا لمساعدة المستضعفین من 
وتنطبق ھذه الحالة على مالي . العائلیة، مع استكشاف ممارسات جدیدة في مناطق تنعدم فیھا تلك الخدمات

وقد .  الصلیب األحمر المالي فیھا على مساعدة المھاجرین الذین یعیشون في ظروف صعبةمثال التي یعمل
وضعت بضعة جمعیات وطنیة مبادئ توجیھیة خاصة بإعادة الروابط العائلیة والمھاجرین بالتعاون مع 

  . ات الوطنیةالوكالة المركزیة، ستدرج في النسخة المنقحة لدلیل إعادة الروابط العائلیة الموجھ إلى الجمعی

  التبادل اإلقلیمي) 2- 2

تتطلب أنشطة إعادة الروابط العائلیة عادة إقامة االتصاالت والتبادالت على مستوى المیدان بین الجمعیات 
لذلك یكون الفھم المشترك لطریقة . الوطنیة وبعثات اللجنة الدولیة في مختلف البلدان ومختلف القارات

إعادة الروابط العائلیة مھمًا في توفیر خدمات متماسكة للعائالت التي االستجابة لالحتیاجات في مجال 
وتحقیقًا لھذه الغایة، نظمت جمعیات وطنیة عدیدة . تشتت أفرادھا ووجدوا أنفسھم في بلدان مختلفة

.  للتعریف باستراتیجیة إعادة الروابط العائلیة ومناقشة احتیاجات فئات معینة من السكاناجتماعات إقلیمیة
، تنظیم اجتماعات في ھذا المضمار في باماكو، وبیجین، وجاكرتا، والدوحة، وجنیف، 2008تم منذ عام و

  .  جمعیة وطنیة واالتحاد الدولي واللجنة الدولیة40ونیودلھي، وسانت بطرسبرغ، بمشاركة أكثر من 

 منتظمة وقد عززتھا  بین الجمعیات الوطنیة بوتیرةالتبادالت الثنائیة وبرامج التدریب الداخليوتجري 
كما زاد استعمال العاملین في مجال إعادة الروابط العائلیة للشبكة . استراتیجیة إعادة الروابط العائلیة

وارتفع عدد الجمعیات الوطنیة الموصولة بالشبكة الخارجیة . اإللكترونیة الخارجیة التابعة للجنة الدولیة
  . بة إلى حجم المعلومات المتاحة على الشبكة الخارجیةمنذ اعتماد االستراتیجیة وكذلك الحال بالنس
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  التكنولوجیا) 3- 2

تركز استراتیجیة إعادة الروابط العائلیة على ضرورة استجابة شبكة الروابط العائلیة وفعالیتھا، لذلك 
ة على وتعمل الوكالة المركزی. ینبغي اعتماد التقنیات الحدیثة وإدماجھا في أنشطة إعادة الروابط العائلیة

  :وضع عدد من المشاریع المتنوعة وتطویرھا خالل السنوات الست القادمة، بما في ذلك

 وضع برامج تطبیقیة للبیانات المتعلقة بإعادة الروابط العائلیة لمساعدة الجمعیات الوطنیة على تحسین -
  نظمھا إلدارة البیانات؛

  لتمكین للجمعیات الوطنیة من إدارتھ؛) org.familylinks.www( تحسین موقع الروابط العائلیة -

 فتح بوابة خاصة بإعادة الروابط العائلیة على الموقع إلدراج معلومات موجھة إلى الجمھور وتعزیز -
  . تبادل المعلومات ذات الصلة داخل شبكة الروابط العائلیة

  

  )2(الھدف االستراتیجي 
  لتنسیق والتعاون داخل الحركةتعزیز ا
القدرة على االستجابة السریعة، والتنسیق، وإقامة عالقات أوثق بین الجمعیات   األعمال

  الوطنیة، والتفاعل مع السلطات ومع المنظمات األخرى

  الكوارثحاالت إعادة الروابط العائلیة في ) 4- 2

الرئیسیة في استراتیجیة إعادة الروابط تشكل االستجابة السریعة في حاالت الطوارئ أحد العناصر 
وسعیًا إلى تقویة قدرات الحركة على االستجابة في حاالت الطوارئ، تتولى اللجنة الدولیة حالیا . 2العائلیة

تنفیذ مشروع لتشكیل فریق من المختصین في إعادة الروابط العائلیة یمكن إرسالھم بسرعة عند وقوع 
وینفذ المشروع بالتعاون الوثیق مع االتحاد . لح العاملین في ھذا المیدانكارثة، وصیاغة دلیل میداني لصا

  . الدولي وبدعم من الصلیب األحمر البریطاني والصلیب األحمر األلماني

 جمعیة وطنیة ومختصین من اللجنة الدولیة یملكون خبرة في مجاالت مختلفة 60وسیضم الفریق حوالي 
وسیفید أعضاء الفریق من دورة تدریبیة لضمان تطبیق . غویة متنوعةویتمتعون بمعارف ثقافیة ومھارات ل

  . الطرق والمنھجیات والتقنیات الموحدة

، دعت اللجنة الدولیة موظفي كل الجمعیات الوطنیة وبعثات اللجنة الدولیة 2009مارس /وفي شھر آذار
 وطنیة وبعثات متعددة تابعة  جمعیة38 طلبا من 130وتسلمت حوالي . للتقدم بطلبات المشاركة في الفریق

  . للجنة الدولیة

یولیو، والثانیة في بانكوك شھر تشرین /ونظمت الدورة التدریبیة األولى في جنیف شھر تموز
ومن المقرر تنظیم دورات مماثلة في نیروبي شھر تشرین .  الجاري2009أكتوبر من عام /األول
  .2010األول من عام ، وفي داكار وبنما خالل الربع 2009نوفمبر /الثاني

وسیؤدي إبرام مذكرة تفاھم بین اللجنة الدولیة واالتحاد الدولي إلى تسھیل عملیات االنتشار والتنسیق بین 
  . أعضاء الفریق في المناطق التي یكون االتحاد الدولي فیھا الوكالة الرائدة لعمل الحركة

                                               
  .، تحسین قدرة الحركة على االستجابة السریعة في حاالت الطوارئ)2(العمل األول من الھدف االستراتیجي   2
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. رفقا بقرص مدمج خالل السنتین الماضیتینم" الدلیل المیداني إلعادة الروابط العائلیة"وجرى إعداد 
وسوف یشكل دلیال مرجعیا لجمیع العاملین في مجال إعادة الروابط العائلیة داخل الحركة من أجل التأھب 

 بعد 2009ومن المقرر أن تصدر النسخة النھائیة لھذا الدلیل في أواخر عام . لحاالت الكوارث وموجھتھا
  . ھ في وقت سابقأن تم اختبار طبعة تجریبیة من

كما انتھى االتحاد الدولي واللجنة الدولیة من تحدیث الوحدة التدریبیة الخاصة بإعادة الروابط العائلیة التي 
وأدمجت أنشطة . تستخدم في تدریب فرق التقییم والتنسیق المیدانیة في الفریق اإلقلیمي لمواجھة الكوارث

، وفي قاعدة البیانات "للجمعیة الوطنیة جیدة التأھب" الذاتي إعادة الروابط العائلیة في استبیان التقییم
  . التي یدیرھا االتحاد الدولي" بنظام معلومات إدارة الكوارث"الخاصة 

   بناء القدرات على المدى الطویل) 5- 2

یة فإن إذا كان بناء القدرات أحد األركان األساسیة األخرى التي تقوم علیھا استراتیجیة إعادة الروابط العائل
توظیف الوقت والموارد في بناء قدرات الجمعیات الوطنیة واللجنة الدولیة في مجال إعادة الروابط العائلیة 

لذلك یجب تعزیز بناء القدرات بشكل أساسي خالل . یكون بالتالي عامال حاسما في نجاح عملیة التنفیذ
  . مراحل التنفیذ القادمة

  :رسات السلیمة في ھذا المجالوالحالتان التالیتان خیر مثال للمما

 یشارك الصلیب األحمر االندونیسي وجمعیة الصلیب األحمر السویدي في مشروع للخمس سنوات -
 2011وسینتھي المشروع في . یھدف إلى بناء القدرات في مجال إعادة الروابط العائلیة في إندونیسیا

  . یز التدریب والموارد البشریةوتشمل أنشطتھ دعم البنیة الداخلیة للجمعیة وتنظیمھا وتعز

 جمعیة وطنیة والصلیب األحمر األسترالي معًا في جزر المحیط الھادئ على تنفیذ مشروع 11 تعمل -
لبناء القدرات یھدف إلى ترقیة مستوى التأھب لتلبیة احتیاجات إعادة الروابط العائلیة في حاالت الكوارث 

 مالئمة ووحدات تدریبیة في ھذا المجال ودعم إدارة ویركز المشروع على تطویر أدوات. الطبیعیة
  . الخدمات

، على تحدید إطار عمل شامل )انظر أسفلھ(وتعكف الوكالة المركزیة بالتشاور مع أعضاء فریق التنفیذ 
  .لبناء القدرات الخاصة بإعادة الروابط العائلیة یكون قاعدة یرتكز علیھا العاملون في ھذا المجال

عیات الوطنیة، بعد اعتماد استراتیجیة إعادة الروابط العائلیة، أن تؤدي دورا مھما في بناء ویتوقع من الجم
وسیتطلب ذلك إقامة شراكات استراتیجیة بین الجمعیات الوطنیة . القدرات في مجال إعادة الروابط العائلیة

ادات الجمعیات الوطنیة كما یجب أن تظھر قی. والوكالة المركزیة لدعم تنمیة القدرات على المدى الطویل
  .واللجنة الدولیة االھتمام الالزم والرغبة الفعلیة
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  )3(الھدف االستراتیجي 
  تعزیز الدعم ألنشطة إعادة الروابط العائلیة

  الركائز التنظیمیة، والترویج الداخلي، واالتصال باألطراف المعنیة الخارجیة  األعمال

  فریق التنفیذ) 6- 2

، شكلت اللجنة الدولیة فریقا یعنى بتنفیذ استراتیجیة إعادة 2007مجلس المندوبین لعام  ل4عمًال بالقرار 
 جمعیة وطنیة واالتحاد 18ویتكون الفریق الذي ترأسھ اللجنة الدولیة من ممثلین عن . الروابط العائلیة

  . 3الدولي والوكالة المركزیة للبحث عن المفقودین التابعة للجنة الدولیة

یق التوجیھ والدعم إلى الوكالة المركزیة وشبكة الروابط العائلیة في كل ما یتعلق بالتعریف وسیقدم الفر
  . باستراتیجیة إعادة الروابط العائلیة وتنفیذھا

واعتمد خالل ھذا االجتماع . 2009أبریل / نیسان8 إلى 6واجتمع الفریق للمرة األولى في جنیف من 
ستشارة والدعم في تنفیذ استراتیجیة إعادة الروابط العائلیة ومسؤولیاتھ المھام الموكلة إلیھ وال سیما دور اال

وحددت . في تعزیز الوعي بأھمیة إعادة الروابط العائلیة والتعریف بھا على الصعیدین المحلي واإلقلیمي
  .  كما نوقشت المجاالت ذات األولویة التي یجب رصدھا2011 - 2009أولویات العمل لفترة 

 بین أعضائھ قادة ومدیرین وخبراء كفیلین بتوسیع طیف اآلفاق المتصلة بمسائل إعادة ویضم الفریق
وسیقدم الممثلون عن االتحاد الدولي خبرتھم الفریدة في مجالي إدارة الكوارث والتنمیة . الروابط العائلیة

  .بعدھاویلتزم أعضاء الفریق بأداء مھامھم لمدة ثالث سنوات تتغیر عضویة الفریق . التنظیمیة

  4واإلعالم التوعیة) 7- 2

أدمجت الرسائل الرئیسیة المتعلقة بإعادة الروابط العائلیة في العدید من وثائق السیاسیات العامة للحركة 
وأشیر إلى أھمیة إعادة الروابط العائلیة في عدد من الوثائق مثل االستراتیجیة . 2009 و2008في عامي 
ریقي، ومبادئ وقواعد اإلغاثة في حاالت الكوارث، وسیاسة ، وإعالن المؤتمر اإلف2020حتى عام 

  .االتحاد الدولي العامة بشأن الھجرة

وفي . وتھدف مبادرات التوعیة بأنشطة إعادة الروابط العائلیة داخل الحركة إلى زیادة الفھم والدعم معًا
مجموعة من المراجع  العائلیة التي تشمل إعادة الروابط استراتیجیة"، أصدرت اللجنة الدولیة 2009

إعادة "، باألسبانیة واإلنكلیزیة والروسیة والعربیة والفرنسیة، وأصدرت أیضا كتیبا بعنوان "القانونیة
  ".  شبكة عالمیةإلنشاء تقدیم االستراتیجیة - الروابط العائلیة

ي مجال إعادة من أجل التعریف باألنشطة الجاریة ف"  الروابط العائلیةلشبكةالنشرة اإلخباریة "وتصدر 
  . وقد نشر إلى ھذا التاریخ عددان ووزعا على مكونات الحركة. الروابط العائلیة داخل الحركة

                                               
ة الكونغو الدیموقراطیة، والجمھوریة یضم فریق التنفیذ ممثلین عن جمعیات وطنیة في أسترالیا، وكمبودیا، وكندا، وكرواتیا، وجمھوری  3

الدومینیكیة، والسلفادور، وإثیوبیا، وإندونیسیا، وجمھوریة إیران اإلسالمیة، ولیبیا، وقطر، واالتحاد الروسي، والسنغال، وسیرالیون، وأسبانیا، 
  .والسوید، والمملكة المتحدة

ومواقع اللجنة الدولیة ذات الصلة  org.icrc.www: لیة على العنوان التاليیمكن االطالع على المنشورات المتعلقة بإعادة الروابط العائ  4
  .باألسبانیة، والروسیة، والصینیة، والعربیة، والفرنسیة
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 التي وقع علیھا االختیار بعد التشاور مع العالمة الرمزیة إلعادة الروابط العائلیةوصممت اللجنة الدولیة 
حدى الشارات في المواد الترویجیة إلعادة وتستعمل ھذه العالمة الرمزیة مرفقة بإ. كل الجمعیات الوطنیة

وتتوافر نسخ من العالمة الرمزیة باللغات . الروابط العائلیة وعلى رسائل الصلیب األحمر ومواد أخرى
األسبانیة واإلنكلیزیة والروسیة والعربیة والفرنسیة، وھي متاحة في قرص مدمج وزع على الجمعیات 

  .الوطنیة

   الصةالخ) 3

قریر بعرض موجز لألعمال الرئیسیة التي باشرتھا مكونات الحركة في المرحلة األولى من یكتفي ھذا الت
وبالطبع، ثمة عملیات فردیة أو جماعیة عدیدة أخرى یجري . تنفیذ استراتیجیة إعادة الروابط العائلیة

لجنة الدولیة وستساھم كل الجمعیات الوطنیة واالتحاد الدولي وال. تنفیذھا أو التخطیط لھا داخل الحركة
بفضل إنجازاتھا وخبرتھا في إعداد تقریر شامل عن تقدم العمل سیعرض على مجلس المندوبین القادم في 

2011 .  

ومع ذلك ھناك اإلمكانیة وكذلك الحاجة إلى بذل المزید من الجھود لتحقیق الرؤیة الطموحة واألھداف التي 
وال تقتصر ھذه االستراتیجیة على . روابط العائلیةحددتھا الحركة في االستراتیجیة العشریة إلعادة ال

الخبراء فقط أو على تدریبھم ووضع ما استجد من األدوات التقنیة، بل إنھا تشمل أیضا قرارات 
وینبغي أن تؤدي زیادة . واستثمارات استراتیجیة یجب أن تباشرھا قیادات كل مكونات الحركة وتدعمھا

سانیة للعائالت المنفصلة ومخاطر االنفصال إلى اتخاذ قرارات على المعرفة المعمقة باالحتیاجات اإلن
وال نستطیع . الصعیدین المیداني والتنظیمي بما في ذلك وضع استراتیجیات لتعزیز القدرات والشراكات

إنشاء شبكة روابط عائلیة قویة وعالمیة حقا تكون دلیال للتضامن وقادرة على تلبیة احتیاجات اإلنسانیة 
وال .  المنفصلین بسرعة وفعالیة، إال من خالل مشاركة جمیع مكونات الحركة في تلك المساعيلألشخاص

  . یزال أمام الحركة مواجھة تحدیات عظیمة في السنوات الثماني المتبقیة لتنفیذ االستراتیجیة


