
النتائج 
جمهورية الكونغو الديمقراطية

مع  بالتعاون  و2014   2010 عامي  بين  الفترة  في  الدولية  اللجنة  تولت 
جمعية الصليب األحمر لجمهورية الكونغو الديمقراطية، جمع وتوزيع ما 
يزيد على 420,000 رسالة من رسائل الصليب األحمر، ما مكن الناس 
من الحصول على أخبار أقاربهم، باإلضافة إلى جمع شمل 6,438 طفالً 

مع والديهم.

أفغانستان
على  الحفاظ  على  المحتجزين  أفغانستان  في  الدولية  اللجنة  تساعد 
و2014   2005 عامي  بين  الفترة  في  وتولت  عائالتهم.  مع  تواصلهم 
بين  متبادلة  األحمر  الصليب  رسائل  من  رسالة   106,000 وتسليم  جمع 

محتجزين لدى القوات المسلحة األفغانية ومختلف المجموعات المسلحة.

مالي
ساعدت اللجنة الدولية في مالي على إعادة التواصل بين أفراد األسر من 
خالل تيسير إجراء ما يقرب من 4,000 مكالمة هاتفية وتبادل ما يزيد على 
1,000 رسالة من رسائل الصليب األحمر وذلك خالل عام 2014. وجرى 
وُجمع  ذويهم،  طلب  على  بناء  100 شخص  على  يزيد  ما  مكان  معرفة 

شمل 22 طفالً مع والديهم بعد انفصالهم عن أسرهم.

إسرائيل واألراضي المحتلة
 2013 عامي  بين  الفترة  في  إسرائيل  لدى  فلسطينيون  محتجزون  تلقى 
و2014 ما يزيد على 108,000 زيارة من أقاربهم المقيمين في األراضي 
المحتلة، غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية ومرتفعات الجوالن، وذلك من 

خالل برنامج اللجنة الدولية للزيارات العائلية.

الصومال
اإلذاعة  لهيئة  العالمية  اإلذاعات  مع  الصومال  في  الدولية  اللجنة  تتعاون 
مفقود.  شخص   71,000 أسماء   2005 عام  منذ  بثت  التي  البريطانية 
موقعها  على  شخص   115,000 أسماء  أيًضا  الدولية  اللجنة  ونشرت 

الخاص بإعادة الروابط العائلية: 
familylinks.icrc.org/ar

المكسيك وأمريكا الوسطى
مساعدات  الدولية  واللجنة  األحمر  للصليب  الوطنية  الجمعيات  تقدم 
تشمل الرعاية الطبية للمهاجرين في عدة نقاط على مدار رحلة الهجرة. 
وحصل ما يزيد على 110,000 مهاجر على المساعدة في الفترة بين كانون 
الثاني/ يناير وآب/ أغسطس 2014 من أجل إعادة تواصلهم مع عائالتهم 

من خالل خدمة إجراء المكالمات الهاتفية المقدمة من الصليب األحمر.

الروابط اإع��ادة 
 بين أف���راد العائالت المش���تتة

االستجابة لالحتياجات 
  

تقوم اللجنة الدولية سنوياُ في أكثر من 65 بلداً باألنشطة التالية: 
إرسال مئات آالف الرسائل من رسائل الصليب األحمر؛ 	 
تفقد أحوال عشرات اآلالف من المساجين ومساعدتهم، عند 	 

الحاجة، على المحافظة على التواصل مع عائالتهم؛ 
تقديم طلبات بحث رسمية باسم العائالت سعياً إلى الكشف 	 

عن مصير األقرباء المفقودين؛ 
السماح آلالف العائالت بمعرفة ما حّل بأقربائها؛ 	 
لم شمل آالف العائالت مع التركيز بشكل خاص على األطفال؛  	 
إصدار اآلالف من وثائق السفر للسماح لألشخاص الذين ال 	 

يمتلكون وثائق تثبت هويتهم بالوصول إلى البلدان المضيفة. 
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 صورة الغالف:

اللجنة الدولية للصليب األحمر
International Committee of the Red Cross

19, avenue de la Paix
1202 Geneva, Switzerland

T +41 22 734 60 01 F +41 22 733 20 57
Email: cai_csc@icrc.org     www.icrc.org/ar

familylinks.icrc.org/ar


الوضع 
ال يقتصر تأثير النزاع المسلح وحاالت العنف األخرى والكوارث على 
معدودة  دقائق  في  األسر  أفراد  يتفرق  فقد  بجروح،  األشخاص  إصابة 
وسط الفوضى والذعر والخوف، وقد يؤدي هذا في بعض األحيان إلى 
سنوات طويلة من المعاناة وعدم اليقين بشأن مصير األبناء أو األزواج 
األسر  أفراد  شمل  تشتيت  إلى  أيضاً  الهجرة  تؤدي  وقد  الوالدين.  أو

وفقدان االتصال بين بعضهم البعض. 

ويشكل السعي إلى تحديد مكان وجود األشخاص وإعادة االتصال بينهم 
الوطنية  والجمعيات  الدولية  للجنة  بالنسبة  كبيراً  تحدياً  أقربائهم،  وبين 
للصليب األحمر والهالل األحمر في شتى أنحاء العالم. ويشمل العمل 
في هذا المجال البحث عن األشخاص وتبادل الرسائل العائلية ولـمِّ شمل 

العائالت والسعي إلى كشف مصير َمن ال يزالون مفقودين.

األساليب المتبعة 
تأمين االتصال بين األشخاص عبر الهاتف وموقع إعادة الروابط 	 

العائلية اإللكتروني )familylinks.icrc.org/ar( والبث 
اإلذاعي والرسائل الخطية 

البحث عن األفراد، بما في ذلك الفئات المستضعفة كاألطفال 	 
والمحتجزين، بغية مساعدتهم وإبالغ عائالتهم بمكان وجودهم

تسجيل األفراد المستضعفين واقتفاء أثرهم، تفادياً الختفائهم، 	 
وإبالغ أهلهم بأماكن وجودهم

لـمُّ شمل العائالت وإعادة عائالت إلى بلدانها في بعض األحيان 	 
العمل كوسيط محايد بين العائالت والجهات المتحاربة لمعرفة ما 	 

حّل باألشخاص المفقودين 
ضمان تلبية احتياجات عائالت المفقودين تلبية مالئمة	 
جمع المعلومات بشأن القتلى وإدارتها وإرسالها   	 

االحتياجات 
إعادة االتصال بأفراد العائالت، إن كان عبر الهاتف أو شبكة 	 

اإلنترنت أو الرسائل الخطية
لـمُّ الشمل مع أفراد العائالت 	 
الحصول على توضيحات حول مصير األقرباء المفقودين 	 
الحصول على الدعم والتفهم لتخطي محنة اختفاء أحد األقرباء	 

familylinks.icrc.org/ar

