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تقدمي اال�سرتاتيجية

لإن�شاء �شبكة عاملية

اإعادة الروابط العائلية 



�إعــــــــــادة

الروابط العائلية 

عن  �سنويا  الأ�سخا�ص  من  الآلف  مئات  ينف�سل 

الطبيعية.  الكوارث  اأو  الحرب  جراء  من  اأحبائهم 

اأو�سال  وتتمزق في خ�سم هذه الحالت الماأ�ساوية 

الأ�سر، وتنزح جماعات �سكانية باأكملها اأو ت�سطر اإلى 

اللجوء اإلى المنفى، وُيترك الم�سنون ويفقد الأطفال 

في  الأ�سخا�ص  من  العديد  وي�سبح  الفو�سى،  و�سط 

عداد المفقودين وربما ل يتم تحديد هوية الموتى. 

ولعّل اأمّر المعاناة، من بين كل المعاناة التي تت�سبب 

فيها الحروب اأو الكوارث الطبيعية، هي التي تنجم 

عندما  لذا  الأحباء.  اأحد  م�سير  معرفة  عدم  عن 

ينف�سل الأ�سخا�ص عن بع�سهم البع�ص ب�سبب نـزاع 

للك�سف  ما هو ممكن  بكل  القيام  كارثة، يجب  اأو 

عن مكان وجودهم، واإعادة الت�سال بينهم، وجمع 

�سملهم عند القت�ساء. وهذه المهمة ل غنى عنها اإل 

اأن التحديات جّمة اأي�سا.

والهالل  الأحمر  لل�سليب  الدولية  الحركة  وتتمتع 

هذا  في  طويلتين  وخبرة  بتجربة  )الحركة(  الأحمر 

التابعة  العائلية  الروابط  �سبكة  وتوجد  المجال. 

عن  البحث  خدمات  من  تتاألف  والتي  للحركة، 

البحث  ووكالت  الوطنية  بالجمعيات  المفقودين 

والوكالة  الدولية  اللجنة  بعثات  في  المفقودين  عن 

للجنة  التابعة  المفقودين  عن  للبحث  المركزية 

بتلبية احتياجات  لها  ي�سمح  الدولية، في و�سع جيد 

ال�سكان الذين انقطعت عنهم اأخبار اأفراد عائالتهم.       
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مواجهة التحديات

اإن�سانية  خدمات  عديدة  ل�سنوات  احلركة  قدمت 

ت�سنى  فقد  العائلية.  الروابط  اإعادة  بهدف  اأ�سا�سية 

وتنظيم  الأ�رس  من  حت�سى  ل  اأعداد  �سمل  جمع  لها 

وجود  مكان  عن  والك�سف  العائلية،  الأخبار  تبادل 

اأ�سخا�ص يف خمتلف اأرجاء العامل، وت�سجيل الأطفال 

قامت،  كما  اختفائهم.  دون  للحوؤول  والبالغني 

املعلومات  بجمع  الوطنية،  ال�سلطات  مع  بالتن�سيق 

باتوا يف عداد  اأو  لقوا حتفهم  الذين  الأ�سخا�ص  عن 

املفقودين، واإدارتها وتو�سيلها.

واليوم، يجري العمل املت�سل باإعادة الروابط العائلية 

يف بيئة متغّية با�ستمرار يجب على احلركة اأن تتكّيف 

وتتاأقلم معها. واإن الطبيعة املتغّية للنـزاعات وحالت 

الطبيعية  الكوارث  عدد  وتزايد  الأخرى  العنف 

ال�سكان  الإن�سان ونـزوح  التي من �سنع  والكوارث 

تكنولوجيات  وظهور  هائلة  باأعداد  وهجرتهم 

تتبعه  الذي  الأ�سلوب  توؤثر يف  كّلها عوامل  جديدة، 

احلركة لال�سطالع باأن�سطتها اخلا�سة باإعادة الروابط 

العائلية.

العائلية مع  الروابط  �سبكة  تكييف  اإىل �سمان  و�سعيا 

لع�رس  ا�سرتاتيجية  احلركة  و�سعت  التغييات،  هذه 

عن  البحث  خدمات  قوة  نقاط  على  تقوم  �سنوات 

ومعارفها،  الوطنية  اجلمعيات  فرادى  يف  املفقودين 

وجتربة اللجنة الدولية وخربتها.

الروابط  �سبكة  بدعم  الدويل  الحتاد  اأي�سا  ويلتزم 

العائلية من خالل اإدراج اأن�سطة اإعادة الروابط العائلية 

داخل  املوؤ�س�سات  تطوير  ويف  الكوارث  اإدارة  يف 

اجلمعيات الوطنية.

“كان ال�سليب االأحمر مهما للغاية في اإعادة 
اأنه  افتر�ست  قد  كنت  الحياة  اإلى  �سخ�ش 

مات. و�ساأتذكر حتى اآخر يوم في حياتي ما 

قام به ال�سليب االأحمر من اأجلي...”

�سخ�ش ا�ستفاد من هذه الخدمة،

 اإيدمنتن، كندا
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تقديم مجموعة من الخدمات

اإعادة الروابط العائلية م�سطلح يغطي مجموعة وا�سعة 

اآلم  من  التخفيف  اإلى  تهدف جميعها  الأن�سطة  من 

انف�سال الأحباء عن بع�سهم البع�ص. 

وت�سمل هذه الأن�سطة مايلي:

•تنظيم تبادل الأخبار العائلية؛  	

•البحث عن الأ�سخا�ص المفقودين؛ 	

•ت�سجيل الأ�سخا�ص واقتفاء اأثرهم للحيلولة دون  	
مكان  معرفة  من  عائالتهم  وتمكين  اختفائهم 

وجودهم؛

اإلى  واإعادتهم  العائالت  اأفراد  �سمل  •جمع  	
الوطن؛

لقوا  الذين  الأ�سخا�ص  عن  المعلومات  •جمع  	
حتفهم واإدارتها وتو�سيلها؛

م�سير  عن  للك�سف  اآليات  اإقامة  •ت�سجيع  	
الأ�سخا�ص المفقودين ودعمها؛

وجود  العائلية  الروابط  اإعادة  خدمات  وتقت�سي 

التدريب  يتلقون  متفانين  ومتطوعين  موظفين 

تعتمد  اأن  ال�سروري  ومن  المالئمين.  والتن�سيق 

حتى  نف�سها  والأ�ساليب  المهارات  باأكملها  الحركة 

تكون خدمات اإعادة الروابط العائلية متنا�سقة وفّعالة 

في مختلف اأنحاء العالم.
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زمن  منذ  االثنين  وابني  زوجتي  “فقدت 
بعيد وباتت حياتي باأكملها تعي�سة، لكنني 

اإنني  العي�ش من جديد...  اإلى  اليوم عدت 

لم اأعد وحيدا اليوم، فقد جمع اأخيرا �سملي 

ب�سقيقي. وهذا حلم اأ�سحى حقيقة”.

�سالح اأ�سقر، دارفور، ال�سودان 



تعزيز �سبكة الروابط العائلية

خدمات  مجال  في  طموحا  هدفا  الحركة  و�سعت 

اإعادة الروابط العائلية:

كلما انف�سل النا�ص عن اأحبائهم، اأو انقطعت اأخبارهم 

عنهم، جراء نـزاع م�سلح اأو حالت عنف اأخرى، اأو 

ا�ستجابة  تقت�سي  اأخرى  حالت  اأو  طبيعية  كوارث 

اإن�سانية، ت�ستجيب الحركة ]…[ بفعالية وكفاءة عن 

طريق ح�سد مواردها لإعادة الروابط العائلية.

�سمان  اإلى  منها  �سعيا   ،2007 في  الحركة  بادرت 

اعتماد  اإلى  الهدف،  هذا  تحقيق  على  قدرتها 

�سنوات.  لع�سر  العائلية  الروابط  لإعادة  ا�ستراتيجية 

وتن�ص هذه ال�ستراتيجية على اتخاذ اإجراءات ملمو�سة 

اإلى  وت�سعى  التاأهب.  م�ستوى  القدرات وزيادة  لبناء 

اأ�سلوب متنا�سق �سيعزز العمل الخا�ص باإعادة  تطوير 

الروابط العائلية على ال�سعيدين المحلي والعالمي. 

عنا�سر  العائلية  الروابط  اإعادة  ا�ستراتيجية  وت�سمل 

والموارد  الحتياجات  تقييم  مثل  الأهمية  حا�سمة 

والو�سول  والت�سال  والمالية(،  والتقنية  )الب�سرية 

و�سعور فرادى الجمعيات الوطنية والحركة باأكملها 

بالتحكم في الخدمات المقدمة. 

وت�سجع ال�ستراتيجية الحركة على القيام بال�ستثمار 

الالزم على الأجل الطويل ل�سمان بقاء �سبكة الروابط 

وال�سكان  الأفراد  احتياجات  لتلبية  قوية  العائلية 

وا�ستخدامها  والموارد  المهارات  ولتعزيز  المعنيين، 

ا�ستخداما فّعال.

لقي  قد  ال�سغير  اأخي  اأن  اأعتقد  “كنت 
تقبيله  االآن  اأ�ستطيع  اأنني  اإال  م�سرعه، 

بف�سل ال�سليب االأحمر”

اأدلينا، غواتيماال 
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تح�شين �لأد�ء

ا�ستراتيجية  تن�سده  الذي  النهائي  الهدف  يتمثل 

الأفراد  احتياجات  تلبية  في  العائلية  الروابط  اإعادة 

عن  اأف�سل  نحو  على  باأكملها  �سكانية  وجماعات 

طريق تح�سين اأداء �سبكة الروابط العائلية.

وتت�سمن ال�ستراتيجية ثالثة اأهداف رئي�سية:

تح�سين القدرات واالأداء    .1
لتعزيز  الأجل  طويل  التزاما  الأمر  هذا  يقت�سي 

المهارات والموارد وا�ستخدامها. ويتطلب بناء 

فّعالة  وتعبئة  متنا�سقة  منهجية  اعتماد  القدرات 

والتبادل  التدريب  وتوفير  الب�سرية،  للموارد 

اأف�سل  ا�ستخدام  ل�سمان  للمعلومات  المنتظم 

الممار�سات.

تعزيز التن�سيق والتعاون داخل الحركة  .2
حالت  مواجهة  على  القدرة  تح�سين  اإن 

والتن�سيق  التعاون  وتعزيز  ب�سرعة  الطوارئ 

الأوقات،  جميع  في  الحركة  داخل  الوظيفيين 

ال�سلطات  مع  التفاعل  بم�ستوى  والرتقاء 

لتح�سين  �سرورية  اأمور  الأخرى  والمنظمات 

الأداء داخل �سبكة الروابط العائلية.

تعزيز الدعم المقدم اإلى �سبكة اإعادة الروابط   .3
العائلية

مجال  في  ريادي  بدور  الحركة  ت�سطلع  لكي 

اإعادة الروابط العائلية يجب اأن ي�ستند عملها اإلى 

اأ�سا�ص متين، واأن ت�سجع الموظفين والمتطوعين 

تبني روؤيتها وممار�ساتها، واأن  وتحفزهم على 

تتبواأ  اأن  لها  يت�سنى  حتى  الت�سالت  تح�سن 

مكانة مرموقة في القطاع الإن�ساني. 
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اتخاذ اإجراءات ملمو�سة

خطوات  على  تن�ص  عمل  خطة  تدعمها  العائلية  الروابط  اإعادة  ا�ستراتيجية  اإن 

ملمو�سة يتعّين على الجمعيات الوطنية اتخاذها. وهي تركز على الأعمال التالية:

عن  المنف�سلين  الأ�سخا�ص  واحتياجات  العائلية  الروابط  اإعادة  اأن�سطة  •فهم  	
ذويهم والمفقودين، ذات ال�سلة؛

•تعزيز التحكم في البرنامج بالن�سبة لأن�سطة اإعادة الروابط العائلية؛ 	

•تح�سين �سورة اأن�سطة اإعادة الروابط العائلية وتعزيز مكانتها؛ 	

•تح�سين القدرات والخدمات المتعلقة باإعادة الروابط العائلية؛ 	

•تح�سين التعاون بين الجمعيات الوطنية وعبر �سبكة الروابط العائلية ككل؛ 	

•التن�سيق ب�سكل اأكثر فّعالية واأكثر تنا�سقًا؛ 	

•فهم وتح�سين التن�سيق مع ال�سلطات والمنظمات الأخرى التي تقدم خدمات  	
في هذا المجال.
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تخفيف االآالم

والتوا�سل  مفقود  قريب  م�سير  معرفة  للجميع  يحق 

مع اأفراد العائلة الذين ف�سلوا عنهم. وتوجد الحركة، 

التي لديها �سبكة عالمية  باعتبارها المنظمة الوحيدة 

لم�ساعدة  جيد  و�سع  في  العائلية،  الروابط  لإعادة 

ن تنفيذ ا�ستراتيجية اإعادة  العائالت المنف�سلة. و�سيمكِّ

بم�سوؤولياتها  النهو�ص  من  الحركة  العائلية  الروابط 

اإزاء هذه العائالت والتخفيف من معاناتها.
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