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اللجنة الدولية لل�صليب الأحمر

متحيزة  وغير  وم�صتقلة  محايدة  منظمة 

حياة  حماية  في  الإن�صانية  مهمتها  تنح�صر 

الداخلي،  والعنف  الحرب  �صحايا  وكرامة 

وتقديم الم�صاعدة لهم. توجه اللجنة الدولية 

لل�صليب  الدولية  الحركة  تنفذها  التي  الدولية  الإغاثة  اأن�صطة  وتن�صق 

اأي�صا  جاهدة  وت�صعى  النزاع.  حالت  في  الأحمر  والهالل  الأحمر 

اإلى تفادي المعاناة بن�صر وتعزيز القانون الدولي الإن�صاني والمبادئ 

ويرجع   ،1863 عام  الدولية  اللجنة  اأن�صئت  العالمية،  الإن�صانية 

والهالل  الأحمر  لل�صليب  الدولية  الحركة  تاأ�صي�س  في  الف�صل  اإليها 

الأحمر.

الجمعيات الوطنية لل�صليب الأحمر والهالل 

الأحمر

لل�صليب  الدولية  الحركة  ومبادئ  الوطنية  الجمعيات  عمل  تج�صد 

ت�صاعد  بلداً.   186 على  يزيد  ما  في  الأحمر  والهالل  الأحمر 

الجمعيات الوطنية ال�صلطات العامة في بلدانها في المجال الإن�صاني 

الإغاثة  خدمات  ذلك  في  بما  الخدمات  من  عري�صة  طائفة  وتقدم 

اأوقات  في  ت�صاعد  كما  والجتماعية،  ال�صحية  والبرامج  الطارئة 

الحرب ال�صكان المدنيين المتاأثرين بالنزاع وتدعم خدمات الجي�س 

الطبية متى كان ذلك مالئما.

التحاد الدولي للجمعيات الوطنية لل�صليب 

الأحمر والهالل الأحمر 

ا�صطالعه  في  الدولي  التحاد  ي�صتر�صد 

وت�صهيل  وت�صجيع  لحفز  الأ�صا�صية  الدولية  الحركة  بمبادئ  بمهمته 

بها  ت�صطلع  التي  اأ�صكالها،  بكل  الإن�صانية  الأن�صطة  جميع  وتعزيز 

�صعفًا.   الأكثر  ال�صكان  حالة  تح�صين  اأجل  من  الوطنية  الجمعيات 

ويعمل التحاد الذي اأن�صئ عام 1919 على تن�صيق عمليات الإغاثة 

الدولية للحركة وتوجيهها ل�صحايا الكوارث الطبيعية والتكنولوجية 

ولالجئين وفي الحالت ال�صحية الطارئة، ويمثل الجمعيات الأع�صاء 

ب�صفة ر�صمية على ال�صعيد الدولي. وي�صجع التعاون بين الجمعيات 

التاأهب  عمليات  تولي  على  قدراتها  تعزيز  على  ويعمل  الوطنية 

للكوارث والبرامج ال�صحية والجتماعية ب�صكل فعال.

مكونات الحركة الدولية

لل�صليب الأحمر والهالل الأحمر 
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تمهيد

ا�صتراتيجية اإعادة الروابط العائلية )وخطة التنفيذ(

القرار 4 لمجل�س المندوبين للحركة الدولية لل�صليب الأحمر والهالل الأحمر ) 2008-2018( لعام 2007 الذي 
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عندما ينف�صل النا�س عن بع�صهم البع�س ب�صبب نزاع اأو كارثة، ينبغي 

واإعادة  وجودهم  مكان  لمعرفة  الم�صتطاع  في  هو  ما  بكل  القيام 

الت�صال في ما بينهم ولّم �صملهم اإذا اقت�صت الحاجة.

ولدى الحركة الدولية لل�صليب الأحمر والهالل الأحمر )الحركة( 

تجربة وخبرات قديمة في هذا المجال.

اإّن �صبكة اإعادة الروابط العائلية الخا�صة بالحركة، والتي تتكون من 

ووكالت  الوطنية  الجمعيات  في  المفقودين  عن  البحث  وحدات 

المركزية  الدولية والوكالة  اللجنة  المفقودين في بعثات  البحث عن 

لتلبية  تمامًا  مهياأة  الدولية،  للجنة  التابعة  المفقودين  عن  للبحث 

احتياجات من لي�س لديهم اأخبار عن عائالتهم وذلك من خالل اإعادة 

الروابط العائلية.

دائمة  بيئة  داخل  عملها  اليوم  العائلية  الروابط  اإعادة  �صبكة  وتوؤدي 

التغيير ينبغي للحركة مواجهتها والتكيف معها. وقد و�صعت الحركة 

اأمام  العائلية  الروابط  �صبكة  ا�صتجابة  �صمان  بغية  ع�صرية  ا�صتراتيجية 

الأخرى،  العنف  وحالت  الم�صلحة  للنـزاعات  المتغيرة  الطبيعة 

الإن�صان،  �صنع  من  والكوارث  الطبيعية  الكوارث  عدد  وزيادة 

التكنولوجيات  وتطور  والهجرة،  الجماعي  النـزوح  وعمليات 

الجديدة.

للحركة  العائلية  الروابط  اإعادة  ا�صتراتيجية  الكتاب  هذا  يت�صمن 

اإلى  بالإ�صافة  المندوبين،  مجل�س  اعتمدها  كما   )2018-2008(

مجموعة من المراجع القانونية الأكثر اأهمية في هذا المجال.

تمهيد

معاناة الأ�صخا�س الذين انقطعت عنهم اأخبار عائالتهم تم�صنا جميعًا داخل 

الحركة.

وت�صكل اإعادة الروابط العائلية عن�صرا رئي�صا من المهمة الإن�صانية للجنة الدولية وجزءاً 

حيويا من عملنا وال�صراكات التي تربطنا بالجمعيات الوطنية.

يوجد وراء كل عمل ذي �صلة باإعادة الروابط العائلية فرد وحياة وعائلة، وهذا اأمر ل 

ينبغي اأن يغيب عن اأذهاننا. كما اأن البيئة المعقدة التي نوؤدي فيها كلنا عملنا الإن�صاني 

حالت  في  كانت  �صواء  العائلية،  الروابط  اإعادة  مجال  في  �صخمة  تحديات  تطرح 

النزاع اأو الكوارث الطبيعية الوا�صعة النطاق اأو الهجرة الدولية، لذلك ن�صعى جاهدين 

لتوفير خدمات فعالة وملمو�صة. واأمام ا�صتمرار �صدة المعاناة الإن�صانية، يتوجب على 

الحركة بذل المزيد من الجهود لتخفيف وطاأتها. لكن اللجنة الدولية على قناعة باأنه 

ل يمكن تحقيق اأي تغيير فعلي ما لم ترفع جميع مكونات الحركة من م�صتوى عملها 

والتزامها باإعادة الروابط العائلية. 

اإعادة الروابط العائلية م�صوؤولية ن�صترك جميعًا في تحّملها، كما اأن دورنا واحد وحان 

الوقت لأن نعزز جهودنا تحقيقًا لهذه الغاية.

ال�صيد "اأوليفييه فودو"

نائب رئي�س اللجنة الدولية
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في  ومتطوعونا  موظفونا  يواجهها  التي  ال�صديدة  الأمنية  القيود  من  بالرغم 

اأجزاء  جميع  في  العمل  ا�صتطعنا  بها،  التنبوؤ  ي�صعب  ما  غالبًا  والتي  الميدان 

اإعادة  اأن�صطة  وتتخطى  اأن�صطتنا.  لأداء  اأ�صا�صيا  اإن�صانيا  ف�صاًء  بالتالي  واأن�صاأنا  البالد، 

الروابط العائلية كل النتماءات �صواء اأكانت اجتماعية اأم ثقافية اأم �صيا�صية.

الأ�صخا�س  اإلى  بالو�صول  والتزامهم  المتطوعين  تفاني  على  تقوم  خدمة  وهي 

المت�صررين. 

وحتى نتمكن من الو�صول اإلى الأ�صخا�س الذين انف�صلوا عن بع�صهم البع�س وتلبية 

احتياجاتهم، يجب اأن ننظر اإلى عملنا من وجهة نظر اأو�صع تتجاوز �صياقنا الخا�س. 

فكيف يمكننا اأن نلّم �صمل العائلة عندما يكون بع�س من اأفرادها موجوداً في بلدان 

الوطنية  الجمعيات  وعلى  الدولية  اللجنة  على  نعتمد  اإننا  الخارج؟  في  اأو  مجاورة 

الأخرى داخل �صبكة الحركة كذلك. 

التي تطالبنا  الإن�صاني  العمل  ل�صبكة  الحقيقية  الطبيعة  العائلية  الروابط  اإعادة  وتج�صد 

بالعمل معًا على نطاق الحركة وا�صتخدام مواردنا اأف�صل ا�صتخدام من اأجل التخطيط 

المدى  على  اأكانت  �صواء  الم�صتتة  العائالت  حاجات  لتلبية  وال�صتعداد  والإعداد 

الق�صير اأم المتو�صط اأم الطويل.

الدكتور اأحمد ح�صن

رئي�س جمعية الهالل الأحمر ال�صومالي

من  الأ�صا�صي  للحق  متزايدة  اأهمية  الوطنية  وجمعياته  الدولي  التحاد  يعير 

تربطه  التي  العالقات  على  الإن�صان  محافظة  في  المتمثل  الإن�صان  حقوق 

كارثة  وكل  الطبيعية.  الكوارث  تواتر  في  فظيعا  ارتفاعا  فيه  ن�صهد  وقت  في  بعائلته 

طبيعية من هذه الكوارث تنطوي على خطر ت�صتت العائالت. 

الروابط  اإعادة  مجال  في  القدرات  بناء  تعزيز  م�صوؤولية  عاتقنا  على  و�صعنا  اأننا  وبما 

العائلية، فعلينا اأن نفكر في طريقة لب�صطها اإلى الجمعيات الوطنية كافة داخل �صبكتنا 

الأحمر  ال�صليب  من  الم�صتجيبة  العمل  فرق  تكون  اأن  ال�صروري  فمن  الوا�صعة.  

والهالل الأحمر الموجودة في الميدان قادرة على اإدراك �صبل التخفيف من احتمال 

انف�صال العائالت وكيفية ال�صتجابة عندما تت�صتت فعاًل. وعلينا اأن نعترف باأن اإعادة 

الت�صال بين اأفراد الأ�صرة اأمر حيوي بالن�صبة اإلى الأفراد اأو العائالت على حد �صواء. 

وعلينا اأي�صا التاأكد من اأننا نقر، على الم�صتوى الوطني والدولي، بهذه الحاجة ونبني 

القدرات الالزمة لال�صتجابة لها. 

ال�صيد "�صيميلي�س اأدوغنا"

نائب رئي�س التحاد الدولي

مجل�س  �إلى  بالحركة  �لخا�صة  �لعائلية  �لرو�بط  �إعادة  با�صتر�تيجية  للتعريف  كلمات 

�لمندوبين لعام 2007 )مقتطفات(
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ا�صتراتيجية اإعادة

الروابط العائلية
)وخطة التنفيذ(

الخا�صة بالحركة الدولية لل�صليب الأحمر والهالل الأحمر 

2018-2008
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1- مجل�س المندوبين في الحركة ي�صكل جمعية ممثلي اللجنة الدولية لل�صليب الأحمر والتحاد الدولي والجمعيات الوطنية لل�صليب الأحمر والهالل الأحمر. وهو يجتمع كل عامين لمناق�صة جميع الم�صائل 

التي تهم الحركة ككل مثل ال�صتراتيجيات وال�صيا�صات والمواقف الم�صتركة في المجال الإن�صاني، واتخاذ قرارات ب�صاأنها.

4 لمجل�س المندوبين 1  القرار  

اعتماد ا�صتراتيجية اإعادة الروابط العائلية

)وخطة التنفيذ( للحركة الدولية لل�صليب الأحمر والهالل الأحمر 

جنيف، 23-24 ت�صرين الثاني/نوفمبر 2007

اإن مجل�س المندوبين،  

ر بقلق بالغ المعاناة التي يكابدها اأولئك الذين انقطع الت�صال  اإذ ُيذكِّ

نـزاعات  جراء  عنهم،  اأخبارهم  انقطعت  اأو  اأحبائهم،  وبين  بينهم 

اأو كوارث من  اأو كوارث طبيعية  اأخرى،  اأو حالت عنف  م�صلحة 

�صنع الإن�صان اأو غيرها من الحالت التي تقت�صي ا�صتجابة اإن�صانية، 

الأفراد  جميع  اإليها  ي�صتند  التي  الركيزة  توفر  الأ�صرة  باأن  يدرك  واإذ 

على  التاأكيد  ويعيد  الماأ�صاوية،  الأحداث  هذه  عواقب  لمواجهة 

م�صوؤولية كل مكون من مكونات الحركة الدولية لل�صليب الأحمر 

اأو  الت�صال  اإعادة  على  الم�صاعدة  في  )الحركة(  الأحمر  والهالل 

عن  انف�صلوا  الذين  العائالت  اأفراد  بين  الت�صال  هذا  على  الحفاظ 

بع�صهم البع�س في مثل هذه الحالت،  

عن  للبحث  المركزية  الوكالة  به  ت�صطلع  الذي  بالدور  ر  ُيذكِّ واإذ 

من�صقًا  بو�صفها  الأحمر  لل�صليب  الدولية  للجنة  التابعة  المفقودين 

والم�صوؤولية  والحكومات  الوطنية  للجمعيات  تقنيًا  وم�صت�صاراً 

وكذلك  العائلية،  الروابط  اإعادة  في  الوطنية  للجمعيات  المحددة 

لل�صليب  قوية  دولية  �صبكة  على  الحركة  اعتماد  باأهمية  التذكير 

اإعادة  مجال  في  فّعال  بعمل  تقوم  لكي  الأحمر  والهالل  الأحمر 

الموؤتمر  عن  ال�صادر   16 القرار  بذلك  اأقر  كما  العائلية،  الروابط 

الدولي الخام�س والع�صرين لل�صليب الأحمر،

لل�صليب  الدولية  للجنة  الرائد  الدور  يقر ويوؤكد من جديد على  واإذ 

الأحمر في مجال اإعادة الروابط العائلية داخل الحركة،  

على  العائلية  الروابط  �صبكة  قدرة  تعزيز  اإلى  الحاجة  يالحظ  واإذ 

م�صاعدة الأ�صخا�س الذين انقطعت عنهم اأخبار عائالتهم،

ر اأي�صا بجدول اأعمال العمل الإن�صاني المعتمد في القرار 1  واإذ ُيذكِّ

ال�صادر عن الموؤتمر الدولي الثامن والع�صرين، وبالخ�صو�س "الهدف 

المفقودين  الأ�صخا�س  كرامة  وا�صتعادة  باحترام  المتعلق   "1 العام 

وكرامة ذويهم و"الهدف العام 3" المتعلق بالحد من خطر الكوارث 

واأثرها،  

الأحمر  لل�صليب  الدولية  اللجنة  لجهود  تقديره  عن  يعرب  واإذ 

التنفيذ(  )وخطة  العائلية  الروابط  اإعادة  ا�صتراتيجية  بو�صع  والتزامها 

 2008 الخا�صة بالتحاد الدولي لل�صليب الأحمر والهالل الأحمر 

- 2018 )ا�صتراتيجية اإعادة الروابط العائلية( كجزء من تنفيذ جدول 

اأعمال العمل الإن�صاني،  

واإذ يالحظ بارتياح عملية الت�صاور داخل الحركة التي اأدت اإلى النجاح 

في و�صع ا�صتراتيجية اإعادة الروابط العائلية، وخا�صة الدور الذي قام 

به الفريق ال�صت�صاري المكون من 19 جمعية وطنية والتحاد الدولي 

الدولي(  )التحاد  الأحمر  والهالل  الأحمر  ال�صليب  لجمعيات 

واللجنة الدولية لل�صليب الأحمر، والموؤتمرات الإقليمية الأربعة التي 

ح�صرها روؤ�صاء الجمعيات الوطنية في عام 2006،
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العائلية  الروابط  اإعادة  باأن�صطة  الحركة  التزام  جديد  من  يوؤكد    .1

ويعزز عزمها على اأن تظل الرائدة في هذا المجال؛  

التنفيذ(  )وخطة  العائلية  الروابط  اإعادة  ا�صتراتيجية  يعتمد    .2

الأحمر  والهالل  الأحمر  لل�صليب  الدولية  بالحركة  الخا�صة 

2008-2018؛

الحركة  مكونات  الآن  حتى  عنه  اأعربت  الذي  باللتزام  ي�صيد    .3

كافة بالم�صاهمة في تنفيذ ا�صتراتيجية اإعادة الروابط العائلية؛

ينا�صد كافة الجمعيات الوطنية واللجنة الدولية لل�صليب الأحمر    .4

والتحاد الدولي اأن تحقق ما يلي: 

جميع  على  وفهمها  ال�صتراتيجية  بهذه  التعريف  اأ. 

م�صتويات مختلف تنظيماتها،  

تنفيذ الأعمال الواردة في هذه ال�صتراتيجية كجزء من  ب. 

ا�صتراتيجياتها وخططها التنظيمية على كل من ال�صعيد 

الوطني والإقليمي والدولي،  

تخ�صي�س الموارد الالزمة لتنفيذها؛  ج. 

والتحاد  الأحمر  لل�صليب  الدولية  اللجنة  ترفع  باأن  يو�صي    .5

في  الوطنية  الجمعيات  لدعم  تعاونهما  م�صتوى  من  الدولي 

جهودهما الرامية اإلى تنفيذ ال�صتراتيجية، مع الأخذ في العتبار 

خالل  واأبرزتها  الوطنية  الجمعيات  حددتها  التي  التحديات 

عملية الت�صاور؛

بع�صها  دعم  على  الوطنية  الجمعيات  بين  ال�صراكات  ي�صجع    .6

البع�س في بناء قدراتها في مجال اإعادة الروابط العائلية؛

ا�صتراتيجية  تقديم  الأحمر  لل�صليب  الدولية  اللجنة  من  يطلب    .7

لل�صليب  الثالثين  الدولي  الموؤتمر  اإلى  العائلية  الروابط  اإعادة 

الدول  ت�صجيع  اأجل  من  خا�صة  الأحمر  والهالل  الأحمر 

التي تقوم بها  العائلية  الروابط  اإعادة  اأن�صطة  الأع�صاء على فهم 

الحركة ودعمها على نحو اأف�صل؛

يرحب بمبادرة اللجنة الدولية لل�صليب الأحمر لإن�صاء وتروؤ�س    .8

فريق يعنى بالتنفيذ ي�صّكل من جمعيات وطنية والتحاد الدولي 

واللجنة الدولية، من اأجل تقديم التوجيه والدعم خالل عملية 

الالزمة  والموؤ�صرات  النجاح  معايير  و�صع  عن  ف�صال  التنفيذ، 

لقيا�س هذا النجاح؛

التقييم  اإجراء عمليات  الحركة  اأي�صا من كافة مكونات  يطلب    .9

الذاتي الالزمة لتنفيذ ال�صتراتيجية وتقديم هذه المعلومات اإلى 

اللجنة الدولية لأغرا�س المراقبة والإبالغ؛

عن  تقرير  رفع  اإلى  الأحمر  لل�صليب  الدولية  اللجنة  يدعو   .10

النتائج التي تحققت من خالل تنفيذ ال�صتراتيجية اإلى مجل�س 

المندوبين الذي �صينعقد عامي 2011 و2015.
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ا�صتراتيجية اإعادة الروابط العائلية الخا�صة

بالحركة الدولية لل�صليب الأحمر والهالل الأحمر 

)وخطة التنفيذ()2018-2008(

وثيقة اأعدتها الوكالة المركزية للبحث عن المفقودين التابعة للجنة الدولية لل�صليب الأحمر 

بالت�صاور مع الجمعيات الوطنية والتحاد الدولي لجمعيات ال�صليب الأحمر والهالل الأحمر.

جنيف، اآب/اأغ�صط�س 2007

الن�صخة الأ�صلية لهذه الوثيقة باللغة الإنكليزية 

1. الروؤية والمقدمة

كلما انف�صل النا�س عن اأحبائهم، اأو انقطعت اأخبارهم عنهم، جراء 

نـزاع م�صلح اأو حالت عنف اأخرى، اأو كوارث طبيعية اأو حالت 

اإن�صانية، ت�صتجيب الحركة الدولية لل�صليب  اأخرى تقت�صي ا�صتجابة 

مواردها  ح�صد  طريق  عن  وكفاءة  بفعالية  الأحمر  والهالل  الأحمر 

لإعادة الروابط العائلية.

النـزاعات الم�صلحة، وحالت العنف الأخرى، والكوارث  تخلف 

الطبيعية والكوارث من �صنع الإن�صان، والهجرة الدولية، وغير ذلك 

من ال�صعاب عددا ل يح�صى من الأ�صخا�س ال�صاعين اإلى الح�صول 

اإلى  ي�صير جنبا  العائلة  اأفراد عائلتهم. واحترام وحدة  اأخبار عن  عن 

اإلى حد  ال�صخ�س  الب�صرية. ويتوقف رفاه  الكرامة  احترام  جنب مع 

كبير على قدرته على البقاء على ات�صال باأحبائه اأو على الأقل الح�صول 

على معلومات ب�صاأن ما حدث لهم. وتبذل مختلف مكونات الحركة 

عقود  منذ  حثيثة  جهودا  الأحمر  والهالل  الأحمر  لل�صليب  الدولية 

لإعادة الروابط العائلية. وتكمن هذه الخدمة الفريدة، بالإ�صافة اإلى 

الدعم المعنوي الذي تقدمه، في �صلب عمل الحركة. وي�صتفيد مئات 

الآلف من الأ�صخا�س �صنويا من خدمة اإعادة الروابط العائلية.

الأن�صطة  من  طائفة  اإلى  ي�صير  عام  م�صطلح  العائلية  الروابط  واإعادة 

التي تهدف اإلى الحوؤول دون انف�صال الأ�صخا�س عن بع�صهم البع�س 

واختفائهم، واإعادة الت�صال بين العائالت والحفاظ عليه والك�صف 

عن م�صير الأ�صخا�س الذين هم في عداد المفقودين. وغالبا ما ترتبط 

هذه الأن�صطة ارتباطًا وثيقًا بالدعم النف�صي والقانوني والمادي المقدم 

التوطين  اإعادة  وببرامج  المت�صررين،  والأ�صخا�س  العائالت  اإلى 

والإدماج، وخدمات الرفاه الجتماعي.  وثمة اأن�صطة اأخرى ت�صمل 

اإدارة الرفات الب�صرية وتحديد الهوية بوا�صطة الطب ال�صرعي.

الذين  الأ�صخا�س  بم�صاعدة  را�صخًا  التزامًا  الدولية  اللجنة  وتلتزم 

انقطعت عنهم اأخبار اأفراد عائالتهم. وفي اإطار اإعادة التاأكيد وتنفيذ 

للخبراء  الدولي  الموؤتمر  في  عاتقها  على  اأخذتها  التي  اللتزامات 

الحكوميين وغير الحكوميين ب�صاأن المفقودين وعائالتهم )المنعقد 

الذي  الإن�صاني  العمل  اأعمال  جدول  من  وكجزء   )2003 عام 

والهالل  الأحمر  لل�صليب  والع�صرون  الثامن  الدولي  الموؤتمر  اأقره 

الحركة  لتعزيز قدرة  مبادرة عالمية  بزمام  المنظمة  اأخذت  الأحمر، 

الروابط  اإعادة  ا�صتراتيجية  وت�صكل  العائلية.  الروابط  اإعادة  على 

العائلية الخا�صة بالحركة الدولية لل�صليب الأحمر والهالل الأحمر 

ثمرة هذه المبادرة. كما اأنها تمثل اإعادة تاأكيد لدعم اللجنة الدولية 

الروابط  اإعادة  مجال  في  بالتزاماتها  الوفاء  في  الوطنية  للجمعيات 

وفي  للحركة  الأ�صا�صي  النظام  في  محدد  هو  ما  نحو  على  العائلية، 

القرارات التي اتخذها مجل�س المندوبين والموؤتمر الدولي لل�صليب 

الأحمر والهالل الأحمر على مر ال�صنين.     

العائلية )التي ت�صم الوكالة المركزية للبحث  الروابط  وتواجه �صبكة 

عن المفقودين، ووكالت البحث عن المفقودين في بعثات اللجنة 

الوطنية(  بالجمعيات  المفقودين  عن  البحث  وخدمات  الدولية، 

اأجزاء ال�صبكة  تحديات كبيرة في الوقت الراهن. وثمة في مختلف 

فهم غير كاف لعمل اإعادة الروابط العائلية و�صعور غير كاف باللتزام 

وتزايد  الموارد،  ندرة  بم�صكلة  ذلك  يقترن  وعندما  والم�صوؤولية. 

القيام بالعمل الإن�صاني،  التي تقت�صي  حجم ومدى تعقيد الأو�صاع 

التقليدي  المجال  هذا  في  العاملة  الأخرى  الكيانات  عدد  وتزايد 

اإذا اأرادت مختلف  لعمل الحركة، فاإنه ل بد من بذل جهود جبارة 

مكونات الحركة الحتفاظ باأهميتها البارزة.

الدولي  والتحاد  الوطنية  والجمعيات  الدولية،  اللجنة  وتتحمل 

جميعا م�صوؤولية بناء �صبكة الروابط العائلية وتعزيزها والحفاظ عليها. 

المكونات  قدرة  على  الفريدة  الدولية  ال�صبكة  هذه  فعالية  وتتوقف 

العمل.  اأولويات  وتحديد  التعاون  وتكثيف  القدرات،  تعزيز  على 

لبناء  اأكثر �صمول  اتباع نهج  للحركة  ينبغي  الق�صايا،  ولمعالجة هذه 

القدرات عبر ال�صبكة عن طريق القيام بمايلي: 

زيادة م�صاركة الجمعيات الوطنية؛  •  

العمليات ونهجها  تنفيذ  الدولية في مجال  اللجنة  تعزيز كفاءة   •  

تنفيذ  �صياقات  في  الوطنية  الجمعيات  مع  ال�صراكة  على  القائم 

العمليات؛

تعزيز التعاون بين اللجنة الدولية والتحاد الدولي لدعم تطوير   •  

الجمعيات الوطنية والأن�صطة الخا�صة باإعادة الروابط العائلية.

الدولية  بالحركة  الخا�صة  العائلية  الروابط  اإعادة  ا�صتراتيجية  وت�صتند 

للحركة  الأ�صا�صي  النظام  اإلى  الأحمر  والهالل  الأحمر  لل�صليب 

الدولي،  والموؤتمر  المندوبين  مجل�س  اعتمدها  التي  والقرارات 

وتقوم على التفاق ب�صاأن تنظيم الأن�صطة الدولية لمكونات الحركة 

مجل�س  اإ�صبيلية،  )اتفاق  الأحمر  والهالل  الأحمر  لل�صليب  الدولية 

اإجراءات  من  تاله  وما   )1997 الثاني  نوفمبر/ت�صرين  المندوبين، 

تكميلية )مجل�س المندوبين، �صيول، نوفمبر/ت�صرين الثاني 2005(. 

قوة  نقاط  على  تعتمد  اإنها  بل  فراغ،  من  ال�صتراتيجية  تنبثق  ولم 
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وما  الوطنية  الجمعيات  لفرادى  المفقودين  عن  البحث  خدمات 

تملكه من معارف اإ�صافة اإلى تجربة اللجنة الدولية وخبرتها، وت�صعى 

اأن  �صاأنه  من  متما�صك  ا�صتراتيجي  نهج  ا�صتحداث  اإلى  ال�صتراتيجية 

يعزز عمل اإعادة الروابط العائلية، على الم�صتويين المحلي و العالمي 

على حد �صواء.

اإن التغيير الموؤّثر ي�صتغرق وقتًا ويحتاج اإلى موارد. وتقر ا�صتراتيجية 

الأحمر  لل�صليب  الدولية  بالحركة  الخا�صة  العائلية  الروابط  اإعادة 

طويل  الحركة  التزام  عن  وُتعّبر  المهمة  باأهمية  الأحمر  والهالل 

المدى بدعمها.
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2. ا�صتراتيجية اإعادة الروابط العائلية

1.2  اإعادة الروابط العائلية ودور مكّونات الحركة

ت�صتند اأن�صطة اإعادة الروابط التي تقوم بها مختلف مكونات الحركة 

اللجنة  وبالخ�صو�س  الأحمر،  والهالل  الأحمر  لل�صليب  الدولية 

وبروتوكولتها  جنيف  اتفاقيات  اإلى  الوطنية،  والجمعيات  الدولية 

الدولي  الموؤتمر  وقرارات  للحركة  الأ�صا�صي  والنظام  الإ�صافية 

لل�صليب الأحمر والهالل الأحمر وقرارات مجل�س المندوبين. كما 

اإلى  الدولي  لالتحاد  الد�صتورية  الجتماعات  قرارات  على  ترتكز 

الجمعيات  الدولية وفرادى  باللجنة  الخا�صة  ال�صيا�صات  اأطر  جانب 

الوطنية والتحاد الدولي.

اأقربائهم  م�صير  معرفة  الدولي،  القانون  وبموجب  للجميع،  يحق 

المفقودين وتبادل الر�صائل والتوا�صل مع اأفراد عائالتهم الذين ف�صلوا 

عنهم. وتقع الم�صوؤولية الأ�صا�صية عن كفالة احترام هذه الحقوق على 

عاتق �صلطات الدولة )منها قوات الأمن الم�صلحة(، واأي مجموعة 

اأنها قد تكون  بيد  الم�صلحة.  النـزاعات  م�صلحة منظمة في حالت 

عاجزة عن القيام بذلك اأو غير راغبة فيه.

وتكمن القوة الأ�صا�صية للحركة في ما تتمتع به من اإمكانات لتوفير 

العالمي وفي الوقت ذاته �صبكة  العائلية على ال�صعيد  �صبكة للروابط 

نف�س  تطبيق  ي�صتطيع  بلد  كل  في  المحلي  المجتمع  م�صتوى  على 

نتائج  تحقيق  الحركة  ت�صتطيع  ثم،  ومن  العمل.  واأ�صاليب  المبادئ 

اأكبر بالمقارنة باأي منظمة اإن�صانية اأخرى في العالم.    

وت�صطلع مكّونات الحركة ذات ال�صلة باأن�صطة اإعادة الروابط العائلية 

عند القت�صاء وكلما دعت الحاجة اإليها، اإذ ت�صاعد الأ�صخا�س الذين 

لحالت  نتيجة  عنهم  ف�صلوا  اأو  المفقودين  عداد  في  اأحباء  لديهم 

معّينة، مثل:

النـزاعات الم�صّلحة وحالت العنف الأخرى؛  •
الكوارث الطبيعية وتلك التي ي�صنعها الإن�صان؛  •
تنقالت ال�صكان بما في ذلك الهجرة الدولية؛  •

تمثل  حيث  اإن�صانية  ا�صتجابة  تقت�صي  التي  الأخرى  الحالت   •
ومبادئ  الحركة  لمكّونات  المحددة  والمهام  القدرات 

ال�صليب الأحمر والهالل الأحمر قيمة م�صافة.

وقد تتخذ اأن�صطة اإعادة الروابط العائلية اأ�صكاًل متنوعة وفقًا للحالة 

وال�صياق: 

تنظيم تبادل الأخبار العائلية؛  •
البحث عن الأ�صخا�س؛  •

اأو البالغون( من اأجل  ت�صجيل الأ�صخا�س ومتابعتهم )الأطفال   •
على  الح�صول  من  اأ�صرهم  وتمكين  اختفائهم  دون  الحيلولة 

معلومات؛

جمع �صمل العائالت والإعادة اإلى الوطن؛  •
)تحديد  وتو�صيلها  واإدارتها  الموتى  عن  المعلومات  جمع   •

اأماكن الرفات الب�صرية وا�صتعادتها والتّعرف على هويتها(؛

نقل الوثائق الر�صمية، مثل �صهادات الميالد، اأو بطاقات الهوية،   •
اأو مختلف ال�صهادات الأخرى التي ت�صدرها ال�صلطات؛

اإ�صدار �صهادات عن احتجاز الأ�صخا�س ووثائق تثبت الحالت   •
الأخرى التي اأدت اإلى ت�صجيل الأفراد؛

اإ�صدار وثائق �صفر اللجنة الدولية؛  •
ر�صد اإدماج الأ�صخا�س الذين اأمكن لم �صملهم بعائالتهم؛  •

الأ�صخا�س  م�صير  عن  للك�صف  اآليات  اإقامة  ودعم  تعزيز   •
المفقودين. 

وتنطوي هذه الأن�صطة على القيام بات�صالت وم�صاع لدى ال�صلطات 

مكان  ومعرفة  اأقاربهم  مع  التوا�صل  في  الأ�صخا�س  حق  ب�صاأن 

وجودهم اأو م�صيرهم.

وتت�صل هذه الأن�صطة باأن�صطة اأخرى من بينها:

تطوير ون�صر القانون الدولي ودعم تنفيذه بما في ذلك اإ�صالح   •
القانون الحالي عند القت�صاء؛

اإدارة الرفات الب�صرية وتحديد الهوية بوا�صطة الطب ال�صرعي؛  •
عائالت  اإلى  والنف�صي  والقانوني  المادي  الدعم  تقديم   •

الأ�صخا�س المفقودين؛

الإدماج  اإعادة  برامج  و�صع  اأو  التوطين  اإعادة  خدمات  تقديم   •
ال�صمل  لم  عملية  اأخفقت  حيث  الم�صت�صعفة  للمجموعات 

بالن�صبة  الحال  هو  ما  مثل  م�صتحياًل،  اأمرا  �صارت  اأو  العائلي 

لأطفال ال�صوارع؛ 

هناك  تكون  قد  حيث  الناجحة  ال�صمل  جمع  عملية  حالت   •
في  �صابقا  منخرطين  كانوا  )اأطفال  الإدماج  اإعادة  اإلى  حاجة 

�صفوف قوات مقاتلة على �صبيل المثال(؛

خدمات الرفاه الجتماعي.  •
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على  وي�صمل  التخ�ص�صات  متعدد  بنهج  الأخذ  ذلك  ويقت�صي 

القطاع  منها  الحركة،  فاعلة خارج  العمل مع جهات  تقريبا  الدوام 

الخا�س.

لمعلومات  ال�صرية  والمعالجة  ال�صخ�صية  البيانات  حماية  وتكت�صي 

ويجب  الأ�صخا�س.  ل�صالمة  بالن�صبة  بالغة  اأهمية  اأخرى  ح�صا�صة 

نقل  وعند  العامة  المعلومات  �صبكات  ا�صتخدام  لدى  ذلك  مراعاة 

الميدان  في  ن�صطة  بحث  باأعمال  القيام  وعند  اإلكترونيًا  البيانات 

وال�صتعانة بمنّظمات اأخرى اأو اأفراد اآخرين. 

ويلزم اأي�صًا �صمان اأمن موظفي ال�صليب الأحمر والهالل الأحمر.

اإ�صبيلية واإجراءاته التكميلية التاأكيد على الأهمية البالغة  ويعيد اتفاق 

مة.  لتن�صيق جهود مكّونات الحركة من اأجل تح�صين الم�صاعدة المقَدّ

كما يوؤكدان المفهوم التنظيمي لم�صاألة تاأدية "دور ريادي" يقوم على 

كفاءات محددة موكلة اإلى مكون من المكونات بموجب اتفاقيات 

اآخرين  �صركاء  وجود  على  الريادي  الدور  مفهوم  وينطوي  جنيف. 

يتمتعون بحقوق وعليهم واجبات في ما يتعلق بهذه الم�صائل.

دور اللجنة الدولية

بدور  وم�صتقلة،  محايدة  منّظمة  بو�صفها  الدولية،  اللجنة  ت�صطلع 

وحالت  الدولية  وغير  الدولية  الم�صّلحة  النـزاعات  �صحايا  حماية 

العنف الأخرى وم�صاعدتهم. وتو�ّصع الفقرة 3 من المادة 5 من النظام 

الحالت،  من  اأخرى  اأنواعًا  لي�صمل  الدور  هذا  للحركة  الأ�صا�صي 

تتخذ  اأن  الدولية من خالله  اللجنة  ت�صتطيع  دائمًا  اأ�صا�صًا  تر�صي  كما 

مبادرات اإن�صانية تتنا�صب وو�صعها كمنّظمة وو�صيط محايد وم�صتقل 

على وجه الخ�صو�س.

وتقع على عاتق اللجنة الدولية المهمة الأ�صا�صية المتمثلة في تذكير 

ومجموعة  الإن�صاني  الدولي  القانون  بموجب  بواجباتها  ال�صلطات 

القوانين الأخرى ذات ال�صلة في ما يتعلق بالروابط العائلية، والنهو�س 

بالعمل المبا�صر في الميدان عند القت�صاء وكلما دعت الحاجة اإليه. 

يت�صل  ما  في  �صامل  بنهج  الدولية  اللجنة  تاأخذ  الم�صمار،  هذا  وفي 

حالت  وقوع  دون  الحوؤول  اإلى  وتهدف  العائلية،  الروابط  باإعادة 

المنف�صلة والحفاظ  العائالت  اأفراد  بين  النف�صال، واإعادة الت�صال 

عليه، والك�صف عن م�صير الأ�صخا�س الذين هم في عداد المفقودين، 

الم�صحوبين  غير  الأطفال  ويمثل  عائالتهم.  اإلى  الدعم  وتقديم 

للجنة  بالن�صبة  بالغ  قلق  م�صدر  عائالتهم  عن  المنف�صلين  بذويهم 

الدولية، بالنظر اإلى �صعفهم �صاأنهم في ذلك �صاأن الأ�صخا�س الآخرين 

المت�صررين كالن�صاء اللواتي يمثلن المعيل الوحيد للعائلة.

توؤديه  الذي  الدور  تحديدا  اأكثر  نحو  على  التالية  ال�صكوك  وتّعرف 

اللجنة الدولية في مجال اإعادة الروابط العائلية، بما في ذلك الدور 

الذي تقوم به داخل الحركة:

اتفاقيات جنيف وبروتوكولتها الإ�صافية؛  •

من  )هـ(   2 الفقرة  وبالخ�صو�س  للحركة  الأ�صا�صي  النظام   •
المادة 5 التي تن�س تحديداً على �صرورة �صمان اللجنة الدولية 

الإ�صراف على عمليات الوكالة المركزية للبحث عن المفقودين 

على النحو المن�صو�س عليه في اتفاقيات جنيف؛

قرارات  وبالخ�صو�س  للحركة،  الد�صتورية  الهيئات  قرارات   •
والع�صرين  وال�صاد�س  والع�صرين  الخام�س  الدوليين  الموؤتمرين 

)جنيف عامي 1986 و1995( التي ا�صترعت انتباه الدول اإلى 

المفقودين  للبحث عن  المركزية  والوكالة  الدولية  اللجنة  دور 

كمن�ّصق وم�صت�صار فني للجمعيات الوطنية والحكومات؛

واإجراءاته  اإ�صبيلية  واتفاق  المندوبين  مجل�س  قرارات   •
التكميلية.

على  يجب  العمليات،  بتنفيذ  المتعلقة  م�صوؤولياتها  اإلى  وبالإ�صافة 

اللجنة الدولية، من خالل الوكالة المركزية للبحث عن المفقودين، 

تن�صيق العمل، واإ�صداء الن�صح، وتعزيز قدرات �صركائها داخل الحركة 

في الم�صائل المرتبطة باإعادة الروابط العائلية، �صواء تعلق ذلك بنـزاع 

اأو حالة عنف اأخرى، اأو كارثة طبيعية اأو كارثة من �صنع الإن�صان، اأو 

الهجرة الدولية اأو حالت اأخرى تقت�صي ا�صتجابة اإن�صانية من جانب 

الحركة.

الحالت التي ت�صبب النف�صال العائلي

النـزاعات وحالت العنف الأخرى، والكوارث الطبيعية والكوارث من �صنع الإن�صان، 

والهجرة الدولية والحالت الأخرى التي تقت�صي ا�صتجابة اإن�صانية.

الأن�صطة المرتبطة باإعادة الروابط العائلية

تطوير القانون الدولي والقانون الوطني وتعزيزهما  

تقديم الدعم المادي والقانوني والنف�صي وغير ذلك 

من اأ�صكال الدعم اإلى الأ�صخا�س المت�صررين

واإدارة  ال�صرعي  الطب  بوا�صطة  الهوية  تحديد 

الرفات الب�صرية

خدمات الرفاه الجتماعي

خدمات اإعادة التوطين والإدماج

اأن�صطة اإعادة الروابط العائلية

الحوؤول دون وقوع حالت الختفاء والنف�صال

اإعادة الت�صال بين العائالت

الحفاظ على الت�صال بين العائالت

الك�صف عن م�صير الأ�صخا�س المفقودين



اإ�صرتاتيجية اإعادة الروابط العائلية

19

داخل  الت�صاق  المفقودين  عن  للبحث  المركزية  الوكالة  وتعزز 

 
1
ال�صبكة وتزود الجمعيات الوطنية بالو�صائل والمبادئ التوجيهية.

المن�صق،  ب�صفتها  المفقودين،  عن  للبحث  المركزية  الوكالة  وتقرر 

العمل الذي يتعّين القيام به في النـزاعات الم�صّلحة اأو حالت العنف 

الأخرى. وفي ظروف اأخرى ت�صتلزم بذل جهد دولي، تتولى الوكالة 

الوطنية  بالجمعيات  المفقودين  عن  البحث  اأن�صطة خدمات  تن�صيق 

من اأجل �صمان اأنجع ا�صتجابة ممكنة لالحتياجات المت�صلة باإعادة 

الروابط العائلية.

ب�صفتها  المفقودين،  عن  للبحث  المركزية  الوكالة  تحدد  حين  في 

م�صت�صاراً فنيًا، ممار�صات العمل التي يجب اتباعها في تقديم خدمات 

البحث عن المفقودين في جميع الحالت. وتنظم حلقات تدريبية 

المعارف  وتعزيز  الخبرات  تجميع  اأجل  من  اإقليمية  واجتماعات 

الم�صتركة.

دور الجمعيات الوطنية

الجمعيات  وظائف  للحركة  الأ�صا�صي  النظام  من   3 المادة  تحّدد 

لنظمها  وفقًا  الإن�صانية  مهامها  تنجز  اأن  عليها  يجب  التي  الوطنية 

الأ�صا�صية وت�صريعاتها الوطنية واأن ت�صطلع بدور الم�صاعد لل�صلطات 

الوطنية في المجال الإن�صاني. ويتمثل دورها بالخ�صو�س في م�صاعدة 

اتفاقيات  في  عليه  من�صو�س  هو  كما  الم�صلحة  النـزاعات  �صحايا 

جنيف، و�صحايا الكوارث الطبيعية وحالت الطوارئ الأخرى التي 

3(. كما  1 و2 من المادة  لبد فيها من تقديم الم�صاعدة )الفقرتان 

ت�صهم قدر الم�صتطاع في تطوير الجمعيات الوطنية الأخرى )الفقرة 

الوطنية  الجمعية  اأن  على  اإ�صبيلية  اتفاق  ويوؤكد   .)3 المادة  من   3

م�صوؤولة عن تطوير نف�صها.   

وكما جاء في القرار رقم 16 ال�صادر عن الموؤتمر الدولي الخام�س 

والع�صرين لل�صليب الأحمر والهالل الأحمر، فاإن الجمعيات الوطنية 

تنه�س بدور مهم ب�صفتها من مكونات ال�صبكة الدولية للبحث عن 

تاأدية  في  ت�صتمر  اأن  عليها  ويجب  العائالت.  �صمل  ولم  المفقودين 

عملها ما دامت الحاجة تدعو اإليه، وقد يتجاوز ذلك، اإلى حد بعيد، 

نهاية النـزاع اأو الكارثة الطبيعية اأو تلك التي ي�صنعها الإن�صان اأو حالة 

طوارئ اأخرى.

بموجب  اإجراءات  اتخاذ  اأي�صًا  الوطنية  الجمعيات  من  ويطلب 

الأحمر  والهالل  الأحمر  لل�صليب  الإقليمية  الموؤتمرات  قرارات 

ذلك  وي�صمل  الدولي.  التحاد  داخل  المو�صوعة  ال�صيا�صات  واأطر 

م�صاألة الهجرة والكوارث الطبيعية وتلك التي ي�صنعها الإن�صان.

وبالنظر اإلى م�صوؤولية الحركة عن الم�صاعدة على الحفاظ على وحدة 

العائلة اأو اإعادتها، فاإنه يتعّين على الجمعيات الوطنية اأن تدرج اأن�صطتها 

المت�صلة باإعادة الروابط العائلية داخل خطة عمل �صاملة. وعليها اأي�صًا 

اإلى  انتباه الجمهور والوكالت الإن�صانية والحكومات  اأن ت�صترعي 

اأن�صطتها في مجال اإعادة الروابط العائلية واأهميتها.

�صبكة  اإقامة  م�صوؤولية  الوطنية  الجمعيات  فرادى  عاتق  على  وتقع 

للظروف،  ووفقًا  تعزيزها.  اأو  العائلية  الروابط  لإعادة  فّعالة  وطنية 

المفقودين، عن  للبحث  المركزية  الوكالة  مع  العمل  عليها  يجب 

 وبعثات اللجنة الدولية المعنية و/اأو خدمات البحث عن المفقودين 

الإجراءات  تقرر  اأن  لها  ينبغي  اأخرى. كما  التابعة لجمعيات وطنية 

التما�س  لها  ويجوز  الوطنية،  الكوارث  خالل  اتخاذها  الواجب 

الروابط  اإعادة  ا�صتجابة  الدولية حينما تتجاوز  اللجنة  الم�صاعدة من 

العائلية قدراتها. 

دور اأمانة التحاد الدولي

تحّدد المادة 6 من النظام الأ�صا�صي للحركة، واتفاق اإ�صبيلية واإجراءاته 

التكميلية، وظائف اأمانة التحاد الدولي. وتوؤدي الأمانة دوراً رياديًا 

الموؤ�ص�صات  دعم  وتن�صيق  الوطنية  الجمعيات  بتطوير  يت�صل  ما  في 

المقدم لتطوير هذه الجمعيات.

ورغم اأن النظام الأ�صا�صي للحركة ل ي�صير بالتحديد اإلى الدور الذي 

يقوم به التحاد الدولي في اإعادة الروابط العائلية، فاإن اأمانة التحاد 

عن  البحث  اأن�صطة  اإدراج  اإلى  الدولية،  اللجنة  مع  بالتن�صيق  ت�صعى، 

تاأكيد  وكفالة  الوطنية،  الجمعيات  تطوير  خطط  في  المفقودين 

خطط التاأّهب للكوارث ومواجهتها على دور اإعادة الروابط العائلية 

واأهميتها.

وفي حالة وقوع كارثة طبيعية اأو كارثة من و�صنع الإن�صان، �صتكفل 

والحتياجات  العتبار  بعين  الو�صع   تقييم  عمليات  اأخذ  الأمانة 

الوطنية  الجمعيات  قدرة  ومدى  العائلية  الروابط  باإعادة  المت�صلة 

للبلدان المت�صّررة على ال�صتجابة. وي�صمل دور الأمانة اأي�صًا اإقامة �صلة 

مع اللجنة الدولية، وخا�صة الوكالة المركزية للبحث عن المفقودين 

)لكي ت�صتطيع اللجنة الدولية ال�صطالع بدورها الريادي(، والتعاون 

في ن�صر مندوبي البحث عن المفقودين العاملين.

2.2  و�صع �صبكة الروابط العائلية

الروابط  اإعادة  ب�صاأن  لروؤيتها  الحركة  اأجل تحديد كيفية تحقيق  من 

القدرات الحالية لخدمات البحث عن  ال�صروري فهم  العائلية، من 

المفقودين التابعة للجمعيات الوطنية والوكالة المركزية للبحث عن 

المفقودين وبعثات اللجنة الدولية، وتحديد الق�صايا الأ�صا�صية.

قدرات الجمعيات الوطنية

�ُصرع في عام 2005 في تمرين لو�صع خريطة عالمية لتقييم قدرات 

وعلى  الوطنية.  للجمعيات  التابعة  المفقودين  عن  البحث  خدمات 

مدى فترة امتدت اثني ع�صر �صهراً، اأتمت 154 جمعية وطنية تقييمًا 

الأحيان  اأغلب  في  جرى  العائلية،  الروابط  اإعادة  مجال  في  خا�صًا 

بالت�صاور مع بعثات اللجنة الدولية. 

وقد تطرق تقييم القدرات اإلى خم�صة مجالت اأ�صا�صية:

امتالك البرنامج؛  •
تخطيط البرنامج وتنظيمه؛  •

المهارات والخبرة الالزمة للقيام باأن�صطة اإعادة الروابط العائلية   •
واإدارتها؛

�صبكة العالقات؛  •
الأدوات والموارد الأخرى الالزمة لتحقيق المهنية والكفاءة.  •

وي�صير التقييم اإلى اأن هناك افتقاراً عامًا اإلى ال�صعور باللتزام باأن�صطة 

الذي  الوقت  الوطنية. ففي  الجمعيات  العائلية داخل  الروابط  اإعادة 
)اللجنة  الأحمر  والهالل  الأحمر  لل�صليب  الوطنية  للجمعيات  دليل  العائلية:  الروابط  اإعادة  مثل   1

الحكوميين  للخبراء  الدولي  الموؤتمر  وا�صتنتاجات  وتو�صيات   )2000 الثاني  نوفمبر/ت�صرين  الدولية، 

وغير الحكوميين ب�صاأن المفقودين وعائالتهم )2003(.
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العائلية  الروابط  اإعادة  اإلى م�صاألة  الوطنية  فيه بع�س الجمعيات  تنظر 

على اأنها جزء من م�صوؤولياتها، فاإن اأن�صطة اإعادة الروابط العائلية ل 

ا�صتجابة  في �صلب  يكون  اأن  ينبغي  اأمر  اأنها  اإليها عمومًا على  ينظر 

الجمعيات  بع�س  ت�صتطيع  وبينما  الإن�صاني.  المجال  في  الحركة 

القدرات  فاإن  العائلية،  الروابط  اإعادة  باأن�صطة  ال�صطالع  الوطنية 

ُيْجِر  ولم  المجالت.  بع�س  في  كافية  وغير  متفاوتة  ال�صبكة  داخل 

�صوى عدد محدود للغاية من الجمعيات الوطنية تقييمًا لالحتياجات 

في مجال اإعادة الروابط العائلية. وت�صكل عمليات التقييم هذه و�صيلة 

الم�صاعدة،  اإلى  يحتاجون  الذين  وال�صكان  الأفراد  لتحديد  مهمة 

وتو�صيل  الموارد  وتخ�صي�س  البرامج  لتخطيط  الدعم  ولتقديم 

الخدمات.

وفي حين يكون لدى بع�س الجمعيات الوطنية فهم جيد لأن�صطة اإعادة 

الروابط العائلية وللدراية الالزمة لإجراء تلك الأن�صطة واإدارتها، فاإن 

المجال.  هذا  في  اأدائها  تح�صين  بو�صعها  الوطنية  الجمعيات  غالبية 

وتتطلب اأدوات البرامج ومواردها المزيد من التطوير لكي ت�صتطيع 

والكفاءة.  بالمهنية  تت�صم  خدمات  تقديم  تمامًا  الوطنية  الجمعيات 

وبدون المعرفة والمهارات والموارد المادية الالزمة للقيام باأن�صطة 

اإعادة الروابط العائلية، �صيكون من الم�صتحيل تلبية الحتياجات.

مع  العالقات  بتطوير  الوطنية  الجمعيات  تقوم  اأن  ال�صروري  ومن 

بقية مكّونات الحركة والحفاظ عليها، واأن تقيم ات�صال بالوكالت 

وال�صكان  الأفراد  عن  ف�صال  الوطنية  وال�صلطات  الأخرى  الإن�صانية 

وتطوير  ا�صتراتيجي  حوار  في  النخراط  اأرادت  اإذا  المت�صررين، 

خدمات م�صتهدفة ون�صر المعلومات. ومع ذلك فاإن غالبية الجمعيات 

الوطنية تفتقر اأو تكاد اإلى عالقات من هذا القبيل، كما اأنها ل تقيم 

ب�صاأن  الحركة  ببقية مكّونات  في حدود �صيقة،  اأو  منتظما،  ات�صال 

اأن�صطة اإعادة الروابط العائلية، �صواء على ال�صعيد ال�صتراتيجي اأو على 

م�صتوى تو�صيل الخدمة.

وعموما، فاإن قدرة خدمات البحث عن المفقودين التابعة للجمعيات 

العائلية  الروابط  اإعادة  مجال  في  الحتياجات  تحديد  على  الوطنية 

وتلبيتها غير كافية. وتواجه الحركة تحديات جمة اإذا اأرادت �صبكة 

عنهم  انقطعت  الذين  الأ�صخا�س  م�صاعدة  على  بحق  تعمل  عالمية 

اأخبار اأفراد عائالتهم. بيد اأن ثمة نقاط قوة توجد داخل الجمعيات 

الوطنية في �صائر المجالت التي يغطيها تقييم القدرات. ويتعّين على 

ال�صبكة اأن ت�صتفيد من نقاط القوة هذه، واأن ت�صتخدم على نحو اأف�صل 

المعلومات والمهارات والأدوات والموارد من اأجل تعزيز قدرات 

فرادى الجمعيات الوطنية وتعزيز ال�صبكة ككل.

مجال  في  فني  وم�صت�صار  كمن�ّصق  العمل  على  الدولية  اللجنة  قدرة 

عن  للبحث  المركزية  الوكالة  خالل  من  العائلية  الروابط  اإعادة 

المفقودين

في  المفقودين  عن  للبحث  المركزية  الدولية/الوكالة  اللجنة  اأجرت 

فني  وم�صت�صار  كمن�صق  العمل  على  لقدرتها  ا�صتعرا�صًا   2006 عام 

للجمعيات الوطنية ب�صاأن اإعادة الروابط العائلية. و�صمل هذا التقييم 

�صملت  ميدانية  وزيارات  وا�صتبيانات  المقر  موظفي  مع  مقابالت 

جهات فاعلة اأخرى في المجال الإن�صاني وال�صلطات الوطنية وبع�س 

الجمعيات الوطنية. 

وتناول التقييم عدة مجالت اأ�صا�صية:

دور المن�ّصق والم�صت�صار الفني؛  •
اإدارة الموارد الب�صرية وتطويرها؛  •

اأ�صاليب اإعادة الروابط العائلية واأدواتها.  •

وبّين ال�صتعرا�س اأهمية قرب اللجنة الدولية من الأفراد وال�صكان من 

خالل وجودها الميداني الوا�صع والطويل الأجل والقوة التي يتيحها. 

الروابط  اإعادة  مجال  في  الوا�صعة  بخبرتها  وا�صح  اعتراف  ويوجد 

العائلية وقدرتها على تعبئة الموارد المالية، وُيْنَظر اإلى ذلك بو�صفه 

يمكن  ذلك،  من  وبالرغم  اأكبر.  ب�صكل  ا�صتغاللها  يمكن  قوة  نقطة 

للجنة الدولية القيام بالمزيد لإدراج اأن�صطة اإعادة الروابط العائلية في 

التخطيط لحالت الطوارئ. ومن �صاأن ن�صر اأخ�صائيي اإعادة الروابط 

الأولى  المرحلة  اأو في  النا�صئة  الحالت  العائلية ب�صورة منتظمة في 

لعمليات جديدة اأن يعزز عمليتي التخطيط والتقييم على حد �صواء.

ويوؤدي تعريف اأن�صطة اإعادة الروابط العائلية وتحديد مكانتها داخل 

اللجنة الدولية دوراً مهمًا في عمليات الت�صال والترويج وممار�صة 

و�صع  ويلزم  معا.  والخارجي  الداخلي  الم�صتويين  على  ال�صغط، 

تعريفات وا�صحة لدور كل من المن�ّصق والم�صت�صار الفني، واأن�صطة 

اإعادة الروابط العائلية ذاتها. فهذه الم�صطلحات ُتفهم بطرق مختلفة 

داخل اللجنة الدولية ويوؤثر ذلك على طريقة فهم الجمعيات الوطنية 

ا�صتخدام  وينبغي  المفاهيم.  لتلك  الحركة  خارج  اأخرى  وجهات 

م�صطلحات وا�صحة ب�صكل متنا�صق في جميع الوثائق والت�صالت 

المتعلقة باإعادة الروابط العائلية.

المفقودين  عن  للبحث  المركزية  الوكالة  قوة  نقاط  اإحدى  وتكمن 

ومبدئها  واإدارتها  ال�صخ�صية  البيانات  حماية  مجال  في  خبرتها  في 

قيمة  تقدير  في  المبالغة  يمكن  ول  ال�صرية.  على  القائم  التقليدي 

ذلك.

للبحث  المركزية  الوكالة  الدولية/  للجنة  وعالوة على ذلك، يمكن 

�صمانات  تقديم  في  المتمثل  دورهما  تعززا  اأن  المفقودين  عن 

المن�صودة وا�صتحداث  النتائج  نوعية خا�صة عن طريق تحديد  ذات 

مع  المنتظم  الت�صاور  �صاأن  من  كما  الأداء.  واإدارة  للر�صد  موؤ�صرات 

احتياجاتهم  على  اأكبر  ب�صكل  لالإطالع  فر�صة  يتيح  اأن  الم�صتفيدين 

وتطلعاتهم.

كبيراً  تاأثيراً  العائلية  الروابط  باإعادة  الخا�صة  المعارف  اإدارة  وتوؤثر 

باأن�صطتهما  الدولية  واللجنة  ال�صبكة  بها  ت�صطلع  التي  الفّعالية  على 

في مجال اإعادة الروابط العائلية. وبينما تتوافر الأدوات، فاإنها غالبًا 

ومن  منا�صب.  نحو  على  م�صتخدمة  غير  اأو  معروفة  غير  تكون  ما 

النوعية  وعالية  ال�صتخدام  و�صهلة  حديّثة  اأدوات  و�صع  ال�صروري 

من اأجل تح�صين الأداء وتح�صين �صورة اللجنة الدولية والجمعيات 

الوطنية في مجال اإعادة الروابط العائلية.

من�صقًا  بو�صفها  المفقودين،  عن  للبحث  المركزية  الوكالة  وتوؤدي 

اأن  اإل  والقيادة.  التن�صيق  مجالي  في  دوراً  العائلية،  الروابط  ل�صبكة 

تحتاجان  المفقودين  عن  للبحث  المركزية  الوكالة  الدولية/  اللجنة 

وبمقدور  واأن�صطتها.  ال�صبكة  لحتياجات  فهمهما  تح�صين  اإلى 

اللجنة الدولية تعزيز هذا الدور عن طريق التطلع اإلى اأن ت�صبح مركز 

على  الح�صول  نطاق  تو�صيع  على  ذاته  الوقت  في  العمل  مع  امتياز 

على  العائلية  الروابط  باإعادة  الخا�صة  والأدوات  والمبادئ  المعرفة 

نطاق ال�صبكة. 
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عن  للبحث  المركزية  الوكالة  الدولية/  اللجنة  تتمتع  العموم،  وعلى 

اأنه  اإّل  التقليدية.  بمهامهما  النهو�س  على  كبيرة  بقدرة  المفقودين 

لبد من زيادة ال�صتثمار في بناء قدرات الجمعيات الوطنية وا�صتغالل 

الموارد المتاحة داخل ال�صبكة.

3.2  البيئة الخارجية

يجري العمل المت�صل باإعادة الروابط العائلية في بيئة متغّيرة با�صتمرار 

يتعّين على الحركة اأن تتكّيف معها على الدوام. واإن الطبيعة المتغّيرة 

الكوارث  عدد  وتزايد  الأخرى  العنف  حالت  ومن  للنـزاعات 

الطبيعية والكوارث التي ي�صنعها الإن�صان وتحركات ال�صكان باأعداد 

هائلة والحالت الجتماعية المن�صية وظهور تكنولوجيات جديدة، 

باأن�صطة  الحركة  ظلها  في  ت�صطلع  التي  البيئة  في  توؤّثر  عوامل  كلها 

اإعادة الروابط العائلية:

النزاعات الم�صلحة وحالت العنف الأخرى

تمّثل النـزاعات الم�صلحة الداخلية وغيرها من حالت العنف   •
الراهن.  الوقت  في  الم�صّلح  العنف  حالت  غالبية  الداخلي 

وتت�صم عمومًا بانت�صار وا�صع النطاق لالأ�صلحة ونزوح ال�صكان 

اإلى  يوؤدي  مما  المدن،  اإلى  الريف  من  ل�صيما  كبيرة،  باأعداد 

مثل  وفي  البلدان.  من  العديد  في  الح�صرية  المراكز  تمدّد 

المقاتلون  وي�صاب  م�صتتة،  العائالت  ت�صبح  الحالت،  هذه 

هويتهم  تحدد  ول  حتفهم  النا�س  ويلقى  بجروح،  والمدنيون 

على  كان. عالوة  كائن  اأي  اإ�صعار  دون  النا�س  ويحتجز  بدقة، 

الت�صال.  و�صائل  وتتعطل  المناطق  اإلى  الو�صول  يتعذر  ذلك، 

وبينما تراجع عدد النازحين في ال�صنوات الأخيرة وبلغ حوالي 

8.4 مليون ن�صمة، فاإن عدد النازحين جراء النـزاعات وحالت 

العنف الأخرى ُيقدر حاليا بقرابة 23.7 مليون ن�صمة في حوالي 

50 بلدا.

الكوارث الطبيعية والكوارث التي  ي�صنعها الإن�صان

من المتوقع اأن يوؤثر التغير المناخي العالمي تاأثيراً وا�صع النطاق   •
البيئة الطبيعية والمجتمعات والقت�صادات. ويتنباأ العلماء  على 

باأن هذا التغير �صيزيد من عدد الظواهر المناخية ال�صديدة. ومن 

الفقر على  ر وتاأثير  ال�صكاني والتح�صّ النمو  اأن يوؤدي  المرجح 

اإلى اأن ت�صبح اأعداد متزايدة من النا�س  قدرة النا�س على التنقل 

 2004 عامي  مابين  الفترة  الطبيعية. وخالل  للكوارث  عر�صة 

اأرواحهم  الآلف  مئات  وفقد  النا�س  ماليين  نزح  و2005، 

والزلزل  الت�صونامي  موجات  ب�صبب  رزقهم  ك�صب  �صبل  اأو 

والأعا�صير.

اإدارة الرفات الب�صرية والمعلومات ب�صاأن الموتى

لقوا   الذين  الأ�صخا�س  على  التعّرف  في  الإخفاق  يوؤدي   •
الم�صّلحة  النـزاعات  ـ خا�صة  الطوارئ  اأثناء حالت  م�صرعهم 

عدد  في  كبيرة  زيادة  اإلى  ـ  الأخرى  العنف  حالت  اأو 

ُيْفَعل  الغالب الأعم ل  الأ�صخا�س الم�صنفين كمفقودين. وفي 

الذين  الأ�صخا�س  رفات  للعثور على  �صيء،  اأو ل  القليل  �صوى 

اأزهقت اأرواحهم خالل القتال اأو في ظروف اأخرى وجمعها 

على  التعّرف  دون  الب�صرية  الرفات  تدفن  ما  وغالبًا  واإدارتها. 

هويتها وكثيراً ما ل تو�صع عالمات على القبور. ونتيجة لذلك، 

ُتْفَقد المعلومات القيمة ب�صاأن الموتى اأو ل تكون متوافرة، ومن 

اأو تدرك ذلك لكنها ل  ماتوا،  اأفرادها  اأن  العائالت  ثم تجهل 

تعلم مكان وجود جثثهم. 

مواجهة  جوانب  اأ�صعب  اأحد  الموتى  مع  التعامل  وي�صكل    

اأبرزت  الإن�صان. وقد  الطبيعية والكوارث من �صنع  الكوارث 

الأ�صخا�س  اأقارب  معاناة  ا�صتمرار   – الأخيرة  الأحداث 

الهائلة  والخ�صائر  البلقان  في  النـزاعات  عقب  المفقودين 

في  اآ�صيا  في جنوب  الت�صونامي  موجات  اإثر  على  الأرواح  في 

2004، بالإ�صافة اإلى عدد من الكوارث الكبرى الأخرى التي 

اأبرزت حدود  اآ�صيا -  حدثت موؤخراً في الأمريكتين وجنوب 

وثمة  الب�صرية.  الرفات  هوية  تحديد  على  المحلية  النظم  قدرة 

خا�صة  الوكالت،  بين  م�صتركًا  تن�صيقًا  تقت�صي  تحديات  اأي�صًا 

اإلى  جنبًا  الحقائق  تق�صي  بعثات  فيها  تعمل  التي  الحالت  في 

في  وا�صح  اختالف  وجود  مع  الإن�صانية  العمليات  مع  جنب 

المهام والأولويات.

الهجرة الدولية

الآن  وتمثل  باطراد  الحدود  عبر  ال�صكان  حركات  تزايدت   •
الحكومات  تواجهها  التي  تعقيداً  الأكثر  الم�صائل  اإحدى 

الأمم  وقّدرت  الأخرى.  والهيئات  الإن�صانية  والمنظمات 

 2005 عام  في  مليونًا   191 بلغ  المهاجرين  عدد  اأن  المتحدة 

ومن المتوقع اأن يرتفع هذا الرقم لي�صل اإلى 230 مليونًا بحلول 

م�صتويات  ذات  بلدان  في  الدولية  الهجرة  وتوؤثر   .2050 عام 

مختلفة.  وثقافات  واأيديولوجيات  متباينة  اقت�صادية  تنمية 

العالم،  اأركان  من  ركن  كل  في  المهاجرون  يوجد  واليوم، 

وثمة بلدان عديدة تمثل في الوقت ذاته بلدان الأ�صل والعبور 

والمق�صد. واأدت �صيا�صات تقييد الهجرة على نحو متزايد اإلى 

مختلف  م�صاركة  وتزايد  والحتجاز  الت�صجيل  مراكز  انت�صار 

من  المحرومين  الأ�صخا�س  اإلى  العون  يد  مد  في  المنّظمات 

عن  والبحث  والنف�صي  القانوني  الدعم  مجالت  في  حريتهم 

الأقارب والإدماج. واإ�صافة اإلى ذلك، فاإن الّتجار بالأ�صخا�س 

الإجرامي  الن�صاط  من مجالت  اثنين  يمثالن  الأفراد  وتهريب 

الدولي الأ�صرع نمواً.

ووفقًا لدرا�صات مختلفة، ُيْزَعم اأن ما بين �صتمائة وثمانمائة األف   

�صخ�س يتم الّتجار بهم �صنويًا، واأغلبهم من الن�صاء والأطفال. 

وي�صهم الفقر المدقع والفتقار اإلى الفر�س القت�صادية والع�صيان 

المدني وانعدام اليقين ال�صيا�صي وعدم احترام عنا�صر الإن�صانية 

الأ�صا�صية اإلى تهيئة بيئة ت�صّجع تهريب الب�صر والّتجار بهم.

2 - Global Refugee Trends, 9 June 2006, UNHCR:

بلغ العدد الإجمالي لالجئين حوالي 8,4 مليون �صخ�س، وهو اأدنى م�صتوى منذ   "بحلول نهاية 2005، 

1980". ول ي�صمل هذا الرقم الالجئين الفل�صطينين البالغ عددهم 4.3 مليون ن�صمة الذين يقعون تحت 

م�صوؤولية وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وت�صغيل الالجئين الفل�صطينيين في ال�صرق الأدنى )الأونروا(.

3 - Internal Displacement Global Overview of Trends and Developments in 2005, 

Internal Displacement Monitoring Centre, March 2006.

4 - United Nations, Trends in Migrant Stock: revision 2005.

5 - الأ�صخا�س الذين عبروا حدوداً دولية.

6 - Migration in an interconnected world: new directions for action, Report of the Global 

Commission on International Migration, October 2005.
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المجتمع المدني

ي�صتمر الطلب على خدمات الدعم العامة المقدمة اإلى الأفراد   •
والمجتمعات المحلية في الرتفاع نتيجة للنـزاعات والكوارث 

وحركات  والفقر  الإن�صان  �صنع  من  والكوارث  الطبيعية 

العامة  الخدمات  و�صتواجه  البلدان وخارجها.  داخل  ال�صكان 

�صغطًا متزايداً للوفاء بالحتياجات التالية:

الحاجة اإلى المعلومات ب�صاأن اأماكن وجود اأفراد العائلة؛  •
الحاجة اإلى تقديم الم�صورة القانونية وتقديم الدعم الجتماعي   •

والنف�صي اإلى عائالت المفقودين وال�صكان المهاجرين؛

واإعادة  والإدماج  العائلي  ال�صمل  لم  خدمات  اإلى  الحاجة   •
التوطين.

العلم

الرفات  اإدارة  في  الأهمية  متزايد  دوراً  ال�صرعي  الطب  يوؤدي   •
لأ�صباب  حتفهم  لقوا  الذين  اأو  المختفين  لالأ�صخا�س  الب�صرية 

اأو  الإن�صان  �صنع  من  اأخرى  كوارث  اأو  بالنـزاعات  تت�صل 

كوارث طبيعية، والتعّرف على هويتها. وعلى وجه الخ�صو�س، 

واأخذ  الجثث  )ت�صريح  ال�صرعي  الطب  اإجراءات  ُت�ْصَتْخَدم 

النووي(  الحم�س  الأ�صنان وتحليل  الأ�صابع وفح�س  ب�صمات 

الأ�صخا�س  م�صير  عن  والك�صف  الرفات  هوية  على  للتعّرف 

المفقودين. 

التكنولوجيا

في  التزايد  في  المعلومات  تكنولوجيا  اإلى  الو�صول  ي�صتمر   •
مختلف اأنحاء العالم، متيحا بذلك مزيداً من الفر�س لالت�صال 

هناك  وليزال  الإن�صانية.  لال�صتجابة  الالزم  الوقت  ومق�صرا 

التكنولوجيا وا�صتخدامها،  اإلى هذه  الو�صول  تفاوت كبير في 

الهاتف  قدرات  وتزايدت  حدثت.  هائلة  تغييرات  اأن  اإل 

المحمول تزايداً ملمو�صًا في ال�صنوات الأخيرة في جميع بقاع 

الالتينية. ورغم وجود  واأمريكا  اآ�صيا  تقريبًا، ل�صيما في  العالم 

ت�صهد  اأفريقيا  فاإن  والمناطق،  البلدان  بين  كبيرة  اختالفات 

اأي�صًا نمواً مذهاًل في مجال ا�صتخدام الهاتف المحمول.  واإن 

لأجهزة  المتزايد  وال�صتخدام  لالإنترنت  المتنامي  الو�صول 

كلها  اإقليميًا،  المتاحة  المحمية  البيانات  وقواعد  الحا�صوب 

وفي  البيانات.  ونقل  لالت�صال  كفاءة  اأكثر  �صباًل  توّفر  عوامل 

ال�صخ�صية  البيانات  بحماية  تتعلق  م�صائل  تثير  ذاته  الوقت 

وغيرها من المعلومات الح�ّصا�صة.

الإعالم

اإن�صانية مختارة،  اأزمات  توجد و�صائل الإعالم في الميدان في   •
العام  للراأي  ت�صكيلها  حيث  من  محّفز  بدور  ت�صطلع  حيث 

والوكالت  الحكومات  بها  تتعامل  التي  الطريقة  في  وتاأثيرها 

الطابع  اإن  القول  ال�صواب  ومن  الأزمات.  تلك  مع  الإن�صانية 

الوا�صع  والنت�صار  التلفاز(  )وخا�صة  الدولي  لالإعالم  الفوري 

النطاق لتكنولوجيا المعلومات يزيد من قدرة القطاع الإن�صاني 

اأي�صا  يوّلدان  لكنهما  لالحتياجات.  ب�صرعة  ال�صتجابة  على 

في  تنطوي  ـ  اأخرى  اأزمات  اأن  حين  في  واقعية.  غير  توقعات 

كثير من الأحيان على اآثار اإن�صانية اأ�صد ـ ل تحظى اإل باهتمام 

قليل من و�صائل الإعالم. وت�صتطيع و�صائل الإعالم اليوم تحديد 

"حالة الطوارئ الإن�صانية" من خالل تركيزها على حدٍث ما اأو 
اإهماله.  

الأطراف الفاعلة الأخرى

اأو ترغب في ال�صطالع  ي�صتمر عدد المنّظمات التي ت�صطلع   •
اإعادة الروابط العائلية في التزايد، خا�صة في ما يت�صل  باأن�صطة 

عنهم.  المنف�صلين  و/اأو  بذويهم  الم�صحوبين  غير  بالقا�صرين 

وتعد منظمة الأمم المتحدة للطفولة ومفو�صية الأمم المتحدة 

ال�صامية ل�صوؤون الالجئين و�صندوق اإنقاذ الطفولة ولجنة الإنقاذ 

المنظمات  بين  من  العالمية  للروؤية  الدولية  والمنظمة  الدولية 

المنظمة  وتعزز  الأطفال.  هوؤلء  ت�صاعد  التي  �صهرة  الأكثر 

هيئات  تقوم  كما  الهجرة  مجال  في  عملها  للهجرة  الدولية 

اأخرى مثل اللجنة الدولية المعنية بالمفقودين بتكثيف اأن�صطتها 

نف�صها  الحركة  وتجد  المفقودين.  الأ�صخا�س  لت�صوية حالت 

والوطنية  الدولية  المنظمات  مع  مناف�صة  في  متزايد  نحو  على 

التي تقوم اليوم بهذا الن�صاط الذي جرت العادة على اأن ت�صطلع 

التعاون والتن�صيق  ما يكون هناك نق�س في  به الحركة. وكثيراً 

�صة  في ما بين الوكالت ب�صبب الفتقار اإلى المهارات المتخ�صّ

الميداني  التخطيط  وغياب  الم�صتركة،  والإجراءات  والمعايير 

والموارد  الأخرى  الجهات  تنفذها  التي  بالأن�صطة  والمعرفة 

ينتمي  التي  للمنّظمة  الترويج  في  والرغبة  المحدودة  المالية 

ـ خا�صة  ال�صركات على نحو متزايد  المرء. ويقوم قطاع  اإليها 

يقدم  اأو  العائلية  الروابط  اإعادة  باأن�صطة  ـ  البرمجيات  �صركات 

اإلى الجهات الأخرى الدعم في هذا المجال خالل الكوارث 

باهتمام  تحظى  التي  الإن�صان  �صنع  من  والكوارث  الطبيعية 

كبير.

وفي بيئة ت�صهد احتدام المناف�صة، يجب ا�صتباق اآثار التجاهات   

اأكثر  لجعلها  وتكييفها  الخدمات  وا�صتعرا�س  الخارجية، 

الحركة  داخل  التن�صيق  تكثيف  واإن  وتركيزاً.  واإبداعًا  مهنية 

اأمر ل غنى عنه لكي  والتعاون مع الأطراف الفاعلة الخارجية 

تتمكن �صبكة اإعادة الروابط العائلية من م�صاعدة المجموعات 

منظمات  ت�صتحوذ  ل  ولكي  المتاأثرين  والأ�صخا�س  المت�صررة 

اإن�صانية اأخرى على هذه الخدمة.

4.2 األهداف اإلستراتيجية

تبين عمليات تقييم القدرات والعوامل في البيئة الخارجية التحديات 

الروابط  اإعادة  �صبكة  اأداء  تح�صين  في  الحركة  تواجهها  التي  الهائلة 

الجزء  الأخرى  العنف  وحالت  النـزاعات  تمثل  وبينما  العائلية. 

الأكبر من عملها، فاإن �صبكة الروابط العائلية تلبي اأي�صًا الحتياجات 

الطبيعية  الكوارث  عن  الناجمة  العائلية  الروابط  اإعادة  مجال  في 

والكوارث من �صنع الإن�صان، وحركات تنقل ال�صكان ) بما في ذلك 

الهجرة الدولية( والحالت الأخرى التي تقت�صي ا�صتجابة اإن�صانية.

وت�صتلزم حالت محددة ا�صتجابات محددة في مجال اإعادة الروابط 

العائلية. ولتقديم اأي خدمة، يتعين اأوًل تحديد الحتياجات المت�صلة 

ذلك  وبعد  المفقودين،  والأ�صخا�س  الم�صتتة  العائالت  باأفراد 

على  �صدها. ويجب  الالزم  والموارد  بالخدمات  المرتبطة  الثغرات 

هذه العملية �صمان تلبية الحتياجات الخا�صة باإعادة الروابط العائلية 

بوا�صطة مكونات الحركة اأو كيانات اأخرى.
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ثالثة  بالحركة  الخا�صة  العائلية  الروابط  ا�صتراتيجية  تقترح  لذلك 

ل�صبكة  الحالي  للو�صع  تحليل  من  الأهداف  هذه  وتنبثق  اأهداف. 

اإعادة الروابط العائلية والتحديات الراهنة والم�صتقبلية التي توجد في 

البيئة الخارجية.

الهدف ال�صتراتيجي 1

تح�صين قدرات اإعادة الروابط العائلية واأدائها

يقت�صي بناء �صبكة قوية لإعادة الروابط العائلية تلبي احتياجات   •
الأجلين  على  ا�صتثمارات  توفير  المتاأثرين  وال�صكان  الأفراد 

المهارات والموارد وا�صتخداًما  تعزيز  بغية  المتو�صط والطويل 

اأن بناء القدرات يتطلب منهجية متنا�صقة  ا�صتخدمًا فّعاًل. كما 

وتعبئة فّعالة للموارد الب�صرية، وتوفير التدريب والتبادل المنتظم 

للمعلومات ل�صمان ا�صتخدام اأف�صل الممار�صات.

كما يجب على الحركة اأن تفهم ب�صكل اأف�صل البيئة التي تعمل   

فيها واأن تكون قادرة على التكّيف وا�صتخدام التكنولوجيات 

الحديثة ا�صتخدامًا كاماًل.

الهدف ال�صتراتيجي 2

تعزيز التن�صيق والتعاون داخل الحركة

الأ�صخا�س  احتياجات  تلبية  على  الحركة  قدرة  تتوقف   •
المنف�صلين عن عائالتهم ب�صكل ناجع على كفاءة وفّعالية �صبكة 

ال�صتجابة  على  القدرة  تح�صين  واإن  العائلية.  الروابط  اإعادة 

والتن�صيق  التعاون  وتعزيز  الطوارئ،  حالت  في  ب�صرعة 

التفاعل  وتعزيز  الأوقات،  في جميع  الحركة  داخل  الوظيفيين 

اإلى  توؤدي  عوامل  كلها  الأخرى،  والمنظمات  ال�صلطات  مع 

تح�صين الأداء داخل ال�صبكة.

وت�صتند اللجنة الدولية اأكثر من ذي قبل، بو�صفها المن�صق ل�صبكة   

الروابط العائلية، اإلى اإ�صهامات الجمعيات الوطنية من اأجل بناء 

الم�صوؤوليات عن  الإقليمية وتقا�صم  الروابط  القدرات، وتعزيز 

بناء �صبكة اأقوى.

الهدف ال�صتراتيجي 3

تعزيز الدعم لإعادة الروابط العائلية

الروابط  اإعادة  باأن�صطة  للقيام  فريدة  و�صعية  في  الحركة  اإن   •
العائلية لأنها المنظمة الوحيدة التي لديها �صبكة عالمية يمكنها 

اأن ت�صاعد الأ�صخا�س وال�صكان المتاأثرين في كل مكان. ولكي 

العائلية  الروابط  اإعادة  ت�صطلع الحركة بدور ريادي في مجال 

يجب اأن ي�صتند عملها اإلى اأ�صا�س متين، واأن ت�صجع الموظفين 

والمتطوعين وتحفزهم على تبني روؤيتها وممار�صاتها، وتح�صين 

المجال  في  القيادة  بزمام  الأخذ  لها  يت�صنى  حتى  الت�صالت 

الإن�صاني. وباإمكان الحركة اأن تدعم دورها القيادي في مجال 

اإعادة الروابط العائلية عن طريق تعزيز مكوناتها.

ويعني بناء القدرات بالن�صبة ل�صبكة اإعادة الروابط العائلية ال�صتثمار 

في تطوير اأن�صطة الروابط العائلية والأخذ بتوجه ا�صتراتيجي في هذا 

المجال. وين�صب تركيز خطة تنفيذ ا�صتراتيجية اإعادة الروابط العائلية 

على الأعمال التالية:

الأ�صخا�س  واحتياجات  العائلية  الروابط  اإعادة  اأن�صطة  فهم   •
المنف�صلين والمفقودين ذات ال�صلة؛

•  تعزيز برنامج المتالك بالن�صبة لأن�صطة الروابط العائلية؛
تح�صين �صورة اأن�صطة اإعادة الروابط العائلية وتعزيز مكانتها؛  •
تح�صين التعاون بين الجمعيات الوطنية وعبر ال�صبكة ككل؛   •

التن�صيق ب�صكل اأكثر فّعالية واأكثر تنا�صقًا،  •
الأخرى  والمنظمات  ال�صلطات  مع  التن�صيق  وتح�صين  وفهم   •

التي تقدم خدمات في هذا المجال.
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الدولية  بالحركة  الخا�صة  العائلية  الروابط  اإعادة  ا�صتراتيجية 

لل�صليب الأحمر والهالل الأحمر - مخطط بياني موجز

�لروؤية

كلما انف�صل النا�س عن اأحبائهم جراء نـزاع م�صلح اأو حالت عنف 

اأخرى، اأو كوارث طبيعية اأو غيرها من الحالت التي تقت�صي الم�صاندة 

الإن�صانية، ت�صتجيب حركة ال�صليب الأحمر والهالل الأحمر بفّعالية 

وكفاءة عن طريق ح�صد مواردها لإعادة الروابط العائلية.

ة
جي

راتي
ل�صت

ف ا
دا

ه
لأ

ا

الأعمال

تح�صين القدرات والأداء في 

مجال اإعادة الروابط العائلية

تعزيز التن�صيق والتعاون

داخل الحركة

تعزيز الدعم لإعادة

الروابط العائلية

زيادة ح�صد الموارد والدعم لأن�صطة اإعادة 

الروابط العائلية. 

تح�صين قدرة الحركة على ال�صتجابة 

ال�صريعة لحالت الطوارئ. 

بناء اأ�صا�س تنظيمي متين لأن�صطة اإعادة الروابط 

العائلية في جميع الحالت وال�صياقات.

تعزيز دعم الحركة لأن�صطة اإعادة الروابط 

العائلية وفهمها من خالل الترويج الداخلي. 

زيادة الت�صالت بالجهات الخارجية �صاحبة 

الم�صلحة لجعل �صبكة الروابط العائلية الرائد 

في هذا المجال.

تعزيز تعاون الحركة من خالل زيادة تدفق 

الموارد والمعلومات بين الجمعيات الوطنية.

زيادة التفاعل مع ال�صلطات ومع المنظمات 

الأخرى.

تعزيز التن�صيق داخل �صبكة الروابط العائلية.

بناء القدرة على تقييم التكنولوجيا وتكييفها 

ودمجها من اأجل مزيد من كفاءة البرنامج.

و�صع وا�صتخدام مبادئ توجيهية �صاملة واأدوات 

لبناء القدرات في مجال اإعادة الروابط العائلية.

تعزيز ال�صتجابة في مجال اإعادة الروابط العائلية 

من خالل التدريب وتبادل المعلومات.

تطوير القدرة على تقييم الحتياجات في مجال 

اإعادة الروابط العائلية وتخطيط ال�صتجابة.
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3. خطة التنفيذ ل�صالح الحركة

الخا�صة  العائلية  الروابط  اإعادة  ل�صتراتيجية  النهائي  الهدف  يتمثل 

تلبية  في  الأحمر  والهالل  الأحمر  لل�صليب  الدولية  بالحركة 

احتياجات الأفراد وجماعات �صكانية باأكملها على نحو اأف�صل عن 

طريق تح�صين اأداء �صبكة الروابط العائلية.

والتن�صيق  الأداء  اإدارة  الثالثة  ال�صتراتيجية  الأهداف  وت�صمل 

والتعاون والقيادة، وتحديد الو�صع في مجال اإعادة الروابط العائلية. 

والأهداف ال�صتراتيجية مت�صابكة في ما بينها، لذلك فاإن الإجراءات 

المتخذة ب�صاأن هدف توؤثر في الأهداف الأخرى.    

اأجل تحقيق كل  القيام به من  يتعّين  التنفيذ العمل الذي  وتبّين خطة 

هدف من الأهداف ال�صتراتيجية وتعر�س النتائج المن�صودة. وتقترح 

اأي�صًا اإجراءات التنفيذ وتحّدد الم�صوؤوليات والأطر الزمنية لمكّونات 

الحركة المعنية.

وينبغي لجميع المكونات اأن ت�صتر�صد بالأطر الزمنية المقترحة لتنفيذ 

مختلف الإجراءات في تكييف ال�صتراتيجية وو�صع خططها الخا�صة 

والإقليمية  العالمية  الخ�صائ�س  بالعتبار  الزمنية  الأطر  وتاأخذ  بها. 

والوطنية والمحلية، ويمكن تكييفها وفقًا لهذه الخ�صائ�س. ويق�صد 

بها اأن تكون محددة بما فيه الكفاية لالإ�صارة اإلى الإجراءات الالزمة 

الظروف  مع  تكييفها  يت�صنى  لكي  عام  طابع  ذات  تكون  اأن  على 

والحتياجات المحلية.

م�صاركة  تعزيز  اإلى  الرامي  الجهد  اإلى  ال�صتراتيجية  هذه  وترتكز 

وتحدد  العائلية.  الروابط  اإعادة  �صبكة  في  الحركة  مكونات  جميع 

تلبية  باأن  يقر  الحركة  نطاق  على  نهجا  التنفيذ  وخطة  ال�صتراتيجية 

لي�س  العائلية  الروابط  اإعادة  مجال  في  القدرات  وبناء  الحتياجات 

م�صوؤولية ملقاة على عاتق اللجنة الدولية فح�صب واإنما اأي�صا م�صوؤولية 

جميع المكونات داخل اإطار مهام كل واحد منها. 

الهدف ال�صتراتيجي 1:

تح�صين القدرات والأداء في مجال اإعادة الروابط العائلية

احتياجات  وتلبي  بالقوة  تت�صم  عائلية  روابط  �صبكة  بناء  يقت�صي 

الأفراد وال�صكان المت�صررين القيام با�صتثمار على الأجلين المتو�صط 

ا�صتخدامًا  وا�صتخدامها  والموارد  المهارات  تعزيز  بغية  والطويل 

فّعاًل. ويتطلب بناء القدرات منهجية مت�صقة وح�صدا فّعاًل للموارد 

الب�صرية وتوفير التدريب وتبادل المعلومات بطريقة منتظمة ل�صمان 

ا�صتخدام اأف�صل الممار�صات.

ويجب على الحركة اأي�صا اأن تفهم ب�صورة اأف�صل البيئة التي تعمل فيها 

الحديثة  التكنولوجيات  وا�صتخدام  التكّيف  على  قادرة  تكون  واأن 

ا�صتخداًما كاماًل.

1: تطوير القدرة على تقييم الحتياجات في مجال اإعادة  العمل 

الروابط العائلية وتخطيط ال�صتجابة الميدانية

والقدرة  العائلية  الروابط  اإعادة  في مجال  الحتياجات  تقييم  يجب 

على تلبيتها ب�صورة منهجية ودقيقة. ويجب على الحركة اأن ت�صتعر�س 

خدماتها وتكّيفها ب�صكل منتظم حتى يت�صنى لها مراعاة الحتياجات 

والقدرات والموارد وال�صياق الميداني. 

النتائج المن�صودة

تحديد الحتياجات في مجال اإعادة الروابط العائلية والقدرات   •
الالزمة للوفاء بها. واأن يكون هناك تقييم وتكييف منتظمان.

التقييم  عمليات  في  المت�صررين  وال�صكان  الأفراد  م�صاركة   •
الخا�صة باإعادة الروابط العائلية.

لالأفراد  مالئمة  برامج  توفير  اأجل  من  العمل  خطط  و�صع   •
وال�صكان المت�صررين.

الوطنية  لالحتياجات  بو�صوح  الميدانية  الخطط  ا�صتجابة   •
من  وغيرها  الطوارئ  حالت  في  والدولية  والإقليمية 

الحالت.

التنفيذ

المركزية  والوكالة  الدولية  اللجنة  الوطنية/  الجمعيات  �صتقوم 

للبحث عن المفقودين على التوالي بما يلي:

الروابط  اإعادة  مجال  في  �صاملة  تقييم  عمليات  اإجراء   1.1.1 

المت�صررين والجهات  الأ�صخا�س وال�صكان  بالت�صاور مع 

الفاعلة الأخرى، ت�صمل ما يلي:

تحتاج  التي  والمحتملة  الموجودة  ال�صكانية  الفئات   •
العائلية  الروابط  اإعادة  مجال  في  الم�صاعدة  اإلى 

العائلية  الروابط  اإعادة  مجال  في  الرئي�صية  )الأن�صطة 

والأن�صطة المرتبطة بها(

على  الدولية  اللجنة  اأو  الوطنية  الجمعية  قدرة   •
ال�صتجابة؛

باإعادة  المت�صلة  الحتياجات  تقييم  لعمليات  وينبغي 

اأن  حدة،  على  �صياق  لكل  وفقا  العائلية،  الروابط 

ت�صمل ما يلي: 

الم�صّلحة  النـزاعات  من  المت�صررون  الأ�صخا�س   •
)الدولية وغير الدولية(؛

الداخلية  ال�صطرابات  من  المت�صررون  الأ�صخا�س   •
وغيرها من حالت العنف الداخلي؛

الالجئون وطالبو اللجوء؛  •

المهاجرون؛  •

الطبيعية  الكوارث  من  المت�صررون  الأ�صخا�س   •
والكوارث من �صنع الإن�صان؛

الفئات الأكثر �صعفًا )الأطفال والم�صنون والأ�صخا�س   •
ت�صتطيع  حيث  اجتماعية،  م�صاكل  من  يعانون  الذين 

بموجب  محدداً  دوراً  توؤدي  اأن  الحركة  مكّونات 

المهام المنوطة بكل منها(؛

المت�صّررة  الفئات  باحتياجات  للوفاء  و�صع خطط ميدانية   2.1.1

الروابط  �صبكة  داخل  من  الواردة  للطلبات  وال�صتجابة 

العائلية. وينبغي للخطط اأن تت�صمن ا�صت�صارات منتظمة مع 

الروابط  اإعادة  مجال  في  العمل  وا�صتعرا�س  الم�صتفيدين 
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العائلية والنظر، عند القت�صاء، في المزج بين اأن�صطة اإعادة 

والرفاه  ال�صحة،  )مثال  اأخرى  وبرامج  العائلية  الروابط 

الجتماعي، والتاأهب للكوارث ومواجهتها، والإ�صعافات 

الأولية(.

اإعادة  اأن�صطة  لإدراج  الالزمة  التقييم  اأدوات  مراجعة   3.1.1

الروابط العائلية ب�صكل منتظم في الدرا�صات ال�صتق�صائية 

المتعلقة بالفئات الم�صت�صعفة بحلول 2010. 

و�صتقوم اللجنة الدولية بما يلي:

الروابط  اإعادة  مجال  في  �صاملة  تقييم  اأدوات  ا�صتحداث   4.1.1

بحلول  وذلك  الوطنية،  الجمعيات  مع  بالت�صاور  العائلية 

عام 2009.

في  ذلك،  منها  تطلب  عندما  الوطنية،  الجمعيات  دعم   5.1.1

اإدراج اأن�صطة اإعادة الروابط العائلية في الخطط الميدانية.

و�صيقوم التحاد الدولي بما يلي:

التاأهب  خطط  في  العائلية  الروابط  اإعادة  اأن�صطة  اإدراج   6.1.1

للكوارث وال�صتجابة للطوارئ.

ت�صجيع ودعم الجمعيات الوطنية في اإدراجها اأن�صطة اإعادة   7.1.1

اللجنة  بالتن�صيق مع  الميدانية  العائلية في خططها  الروابط 

الدولية.  

العائلية من  الروابط  اإعادة  2: تعزيز ال�صتجابة في مجال  العمل 

خالل التدريب وتبادل المعلومات

من اأجل تح�صين الأداء وبناء ممار�صات مهنية، ينبغي تطوير المعرفة 

زيادة  وتوؤدي  العائلية.  الروابط  اإعادة  لأن�صطة  الالزمة  والمهارات 

الوعي بالعالقات القائمة بين اأن�صطة اإعادة الروابط العائلية والبرامج 

الأخرى التي تنفذها الحركة اإلى تح�صين الخدمات المقدمة.

و�صيكون لال�صتثمار في التطوير المهني للموظفين والمتطوعين تاأثير 

اإيجابي مبا�صر على اأداء الحركة و�صيعزز م�صداقيتها.

النتائج المن�صودة

امتالك الموّظفين والمتطّوعين العاملين في مجال اإعادة الروابط   •
الممار�صات  واعتماد  المطلوبة  المهنية  المهارات  العائلية، 

اإعادة  مجال  في  عالية  نوعية  ذات  خدمات  لتقديم  الالزمة 

الروابط العائلية.

الروابط  اإعادة  مجال  في  العاملين  بين  للمعلومات  اأكبر  تبادل   •
العائلية في اللجنة الدولية والجمعيات الوطنية.

اإعادة  لبرنامج  والمندوبين  الدولي  التحاد  اأمانة  موظفي  فهم   •
العائلية  الروابط  اإعادة  برنامج  بين  والعالقة  العائلية  الروابط 

والبرامج الأخرى. 

التنفيذ

�صتقوم الجمعيات الوطنية بما يلي:

المهنيين  الموظفين  ل�صالح  تدريب  برامج  وقيادة  و�صع   1.2.1

مجال  في  الوطنية  الحتياجات  تلبية  ت�صمل  والمتطوعين 

من  الواردة  للطلبات  وت�صتجيب  العائلية  الروابط  اإعادة 

الروابط  اإعادة  اأن�صطة  واإدراج  العائلية.  الروابط  �صبكة 

العائلية في برامج التدريب للمتطوعين حيثما يكون ذلك 

ممكنا.

لالإ�صراف  العائلية  الروابط  باإعادة  خا�صة  برامج  و�صع   2.2.1

المقر  في  العائلية  الروابط  اإعادة  مجال  في  العاملين  على 

والفروع، وتقديم الدعم لهم. 

تنظيم تبادل الموّظفين وزيارات اأو دورات تدريبية ت�صارك   3.2.1

المفيدة  الممار�صات  ونقل  اأخرى،  وطنية  جمعيات  فيها 

�صياقات  في  العائلية  الروابط  اإعادة  باأن�صطة  والتعريف 

متنوعة.

المفقودين  للبحث عن  اللجنة الدولية /الوكالة المركزية  �صتقوم 

التابعة للجنة الدولية بما يلي:

تمكن  المهنيين  والتطوير  للتدريب  برنامج  وتنفيذ  و�صع   4.2.1

الجمعيات  في  المفقودين  عن  البحث  خدمات  روؤ�صاء 

الوطنية والممار�صين في اللجنة الدولية من بناء المهارات 

المعلومات، وذلك بحلول  تبادل  المعرفة وزيادة  وتعزيز 

عام 2010.

العائلية  الروابط  اإعادة  مجال  في  للتدريب  برامج  و�صع   5.2.1

اإعادة  دليل  اأ�صا�س  على  الحالت  من  مختلفة  لأنواع 

عام  بحلول  وذلك  بالحركة،  الخا�س  العائلية  الروابط 

.2011

والدورات  البرامج  وزيارات  الموّظفين  تبادل  اإدراج   6.2.1

التطوير  برامج  في  الوطنية  الجمعيات  لدى  التدريبية 

المهني لموظفي اللجنة الدولية.  

تخ�ص�س  �صنوات  ثالث  اإقليمية كل  ور�صات عمل  تنظيم   7.2.1

اإعادة الروابط  اأن�صطة  لبناء القدرات ي�صارك فيها ممار�صو 

العمل  ور�س  و�صترّكز   .)2011 عام  من  )اعتباراً  العائلية 

هذه على تطوير المهارات والمعرفة المهنيتين والم�صائل 

اإعادة  ا�صتراتيجية  تنفيذ  وخطة  الإقليمية  وعبر  الإقليمية 

الروابط العائلية الخا�صة بالحركة الدولية لل�صليب الأحمر 

والهالل الأحمر.

موا�صلة ا�صتحداث واإدارة برامج تدريبية لموظفي اللجنة   8.2.1

الدولية ت�صمل ال�صتجابة في مجال اإعادة الروابط العائلية 

العائلية.  الروابط  �صبكة  من  الواردة  للطلبات  وال�صتجابة 

وزيادة م�صاركة وتدريب موظفي اللجنة الدولية المحليين 

في مجال اإعادة الروابط العائلية.

مبادئ  وفهمهم  الدولية  اللجنة  موظفي  معرفة  زيادة   9.2.1

ومفاهيم بناء القدرات في مجال اإعادة الروابط العائلية.

الموظفين،  تبادل  تنظيم  الوطنية على  الجمعيات  ت�صجيع   10.2.1

وزيارات البرامج، ودورات تدريبية لدى جمعيات وطنية 

اأخرى.

�صيقوم التحاد الدولي بما يلي:
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تدريب  برامج  في  العائلية  الروابط  اإعادة  اأن�صطة  اإدراج   11.2.1

وال�صتجابة  للكوارث  التاأهب  وفرق  الأمانة  موظفي 

وحدات  با�صتخدام  الميدان  في  والمندوبين  للطوارئ، 

ممت بالتعاون  تدريبية في مجال اإعادة الروابط العائلية �صُ

مع اللجنة الدولية، وذلك بحلول عام 2010.

تدريب  برامج  في  العائلية  الروابط  اإعادة  اأن�صطة  اإدراج   12.2.1

المندوبين المعنيين بالتطوير التنظيمي، وذلك بحلول عام 

.2010

لبناء  �صاملة  واأدوات  توجيهية  مبادئ  وا�صتخدام  و�صع   :3 العمل 

القدرات في مجال اإعادة الروابط العائلية

المختلفة  الحالت  من  في مجموعة  العائلية  الروابط  اإعادة  تقت�صي 

ذات الهتمام الإن�صاني ا�صتحداث مبادئ توجيهية واأدوات م�صتركة 

مجمل  ي�صمل  وفهم  متنا�صقة  وممار�صات  اأ�صاليب  اإلى  للو�صول 

الخدمات  الأداء و�صمان نوعية عالية من  قيا�س  اأجل  ال�صبكة. ومن 

ا�صتخدام  اإليها، يجب  يحتاجون  الحقيقي على من  بالنفع  وعودتها 

موؤ�صرات الأداء واأدوات الر�صد والتقييم. 

النتائج المن�صودة

ا�صتحداث وا�صتخدام مبادئ توجيهية واأدوات موّحدة لتطوير   •
اأن�صطة اإعادة الروابط العائلية داخل الحركة.

تح�صين اإدارة الأداء في مجال اإعادة الروابط العائلية من خالل   •
واإعداد  والتقييم  والر�صد  الموؤ�صرات  نظم  وا�صتخدام  تطوير 

التقارير المنتظمة.

التنفيذ

�صتقوم الجمعيات الوطنية بما يلي:

الروابط  اإعادة  اأن�صطة  عن  منتظمة  ب�صورة  بيانات  جمع   1.3.1

لجمع  العائلية  الروابط  �صبكة  اأدوات  با�صتخدام  العائلية 

بيانات، وتحليل تلك البيانات ل�صمان خدمات ذات نوعية 

عالية وا�صتخدام اأمثل للموارد، وذلك بحلول 2013. 

و�صع عمليات لر�صد وتقييم اأن�صطة اإعادة الروابط العائلية   2.3.1

الأداء،  لإدارة  العائلية  الروابط  �صبكة  اأدوات  با�صتخدام 

وذلك بحلول عام 2013.

اإعادة  باأن�صطة  خا�صة  واأدوات  توجيهية  مبادئ  و�صع   3.3.1

لدليل  وفقًا  والثقافة  ال�صياق  مع  تتكّيف  العائلية  الروابط 

�صبكة  واأدوات  بالحركة  الخا�س  العائلية  الروابط  اإعادة 

الروابط العائلية لإدارة الأداء، وذلك بحلول عام 2013.

ن�صر المبادئ التوجيهية والأدوات الخا�صة باأن�صطة اإعادة   4.3.1

الروابط العائلية في مقرات الجمعيات الوطنية وفروعها، 

وذلك بحلول عام 2014.

المفقودين  اللجنة الدولية والوكالة المركزية للبحث عن  �صتقوم 

بما يلي: 

قيادة العمل لإعداد دليل عن اأن�صطة اإعادة الروابط العائلية   5.3.1

ل�صالح الحركة، �صي�صتند اإلى دليل

Restoring Family Links: a guide for National Red 

Cross and Red Crescent Tracing Services

عن  البحث  لخدمات  )دليل  العائلية:  الروابط  اإعادة   

الأحمر  لل�صليب  الوطنية  الجمعيات  في  المفقودين 

موؤتمر  وتو�صيات  وا�صتنتاجات  الأحمر(،  والهالل 

الخبراء ب�صاأن المفقودين وعائالتهم، والمبادئ التوجيهية 

بذويهم،  الم�صحوبين  وغير  المنف�صلين  بالأطفال  المعنية 

المفقودين في  بالبحث عن  الخا�صة  التوجيهية  والمبادئ 

حالة الكوارث، ودليل اإدارة جثث بعد وقوع الكوارث: 

دليل ميداني موجه اإلى الم�صتجيب الأول

 "The Management of Dead Bodies after

 Disasters: A Field Manual for the First

اإعادة  عن  المقبل  الميداني  والدليل   Responders"

 Field Manual for الكوارث  في  العائلية  الروابط 

Restoring Family Links in Disasters

الذي يتوقع اإنجازه بحلول عام 2011. 

لإعادة  الميداني  الدليل  على  الأخيرة  اللم�صات  و�صع   6.3.1

من  والكوارث  الطبيعية  الكوارث  في  العائلية  الروابط 

 "The Field Manual for Restoring �صنع الإن�صان 

 Family Links in Natural or man-made

."Disasters، وذلك بحلول عام 2008.  

المتعلقة  التقليدية  والأدوات  التوجيهية  المبادئ  تكييف   7.3.1

حالت  في  لال�صتخدام  العائلية  الروابط  اإعادة  باأن�صطة 

 2009 عام  بحلول  وذلك  بالب�صر،  والتجار  الهجرة 

وبالتعاون مع الجمعيات الوطنية والتحاد الدولي.   

باأن�صطة  المتعلقة  البيانات  لجمع  م�صتركة  اأداة  ا�صتحداث   8.3.1

الجمعيات  كافة  ت�صتخدمها  لكي  العائلية  الروابط  اإعادة 

الوطنية واللجنة الدولية، واإعداد تقارير دورية عن اأن�صطة 

�صبكة الروابط العائلية، وذلك بحلول عام 2011.

الروابط  ل�صبكة  بالن�صبة  الأداء  لإدارة  اأدوات  ا�صتحداث   9.3.1

المنا�صب،  )التوقيت  الموؤ�صرات  يلي:  ما  تت�صمن  العائلية 

وتقييم  والتقييم،  المثال(،  �صبيل  على  الحالت  وتحليل 

الأثر. وذلك بحلول عام 2011 وبالت�صاور مع الجمعيات 

الوطنية.

التوجيهية  المبادئ  اإدراج  في  الوطنية  الجمعيات  دعم   10.3.1

المتعلقة باإعادة الروابط العائلية في خطط التاأهب للكوارث 

ومواجهتها، ونظم اإدارة الأداء. 

نظم  في  النوعية  البيانات  وتحليل  جمع  ا�صتخدام  زيادة   11.3.1

عام  بحلول  وذلك  الدولية،  اللجنة  لعمليات  الر�صد 

.2012

�صيقوم التحاد الدولي بما يلي:

المبادئ  اإدراج  في  الوطنية  الجمعيات  ودعم  ت�صجيع   12.3.1

التوجيهية واأدوات اللجنة الدولية المتعلقة باإعادة الروابط 

واإدارة  ومواجهتها  للكوارث  التاأهب  نظم  في  العائلية 

الأداء، وذلك بالتن�صيق مع اللجنة الدولية.
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 العمل 4: بناء القدرة على تقييم الأدوات التكنولوجية وتكييفها 

واإدراجها من اأجل زيادة كفاءة البرنامج

تتما�صى  التي  والتكنولوجيات  الو�صائل  الحركة  مكونات  ت�صتخدم 

النقل  ت�صتخدم  وفعاليتها،  ال�صبكة  ا�صتجابة  ول�صمان  وال�صياق. 

قواعد  ونظم  المحمولة،  والحوا�صب  للبيانات،  الإليكتروني 

يجري  كما  الجديدة.  والتكنولوجيات  والإنترنت،  المعلومات، 

على  تت�صم  خدمات  لتقديم  ودمجها  الحديثة  التكنولوجيات  تقييم 

ثم  ومن  بعينه،  جمهورا  وت�صتهدف  والإبداع  بالمهنية  متزايد  نحو 

تح�صين ال�صتجابة.

البيانات  حماية  العائلية  الروابط  اإعادة  اأن�صطة  جميع  على  ويجب 

ال�صخ�صية واأي معلومات اأخرى ح�ّصا�صة في كل الأوقات. وتكت�صي 

ويجب  بالغة،  اأهمية  الح�صا�صة  والبيانات  ال�صخ�صية  البيانات  �صرية 

على الجميع احترام المبادئ الخا�صة بحمايتها.   

النتائج المن�صودة

قدرة الحركة على ا�صتخدام الو�صائل والتكنولوجيات المالئمة   •
الو�صائل  في  م�صبقا  والتفكير  وجه.  اأف�صل  على  حالة  لكل 

لتح�صين  وتطبيقها  وتكييفها  الجديدة  والتكنولوجيات 

خدماتها.

ا�صتخدام �صبكة الروابط العائلية تكنولوجيات المعلومات وفقا   •
اأق�صى قدر  الميدانية ل�صمان  لالحتياجات والثقافة وال�صياقات 

الح�صا�صة  والبيانات  ال�صخ�صية  البيانات  وحماية  الفعالية.  من 

الأخرى.

التنفيذ

�صتقوم الجمعيات الوطنية بما يلي:

على  المفقودين  عن  البحث  خدمات  ح�صول  �صمان   1.4.1

على  ت�صاعد  التي  الأخرى  والتكنولوجيات  الإنترنت 

تح�صين الأداء.

في  تطويرها  يتم  التي  التكنولوجيات  اأو  التطبيقات  تبادل   2.4.1

مجال اإعادة الروابط العائلية مع اللجنة الدولية.

والتكنولوجيات  المناهج  وتطوير  تقييم  في  الإ�صهام   3.4.1

بحلول  العائلية،  الروابط  اإعادة  باأن�صطة  الخا�صة  الجديدة 

عام 2012 وبالتعاون مع اللجنة الدولية.

بذل م�صاع لدى الوكالة المركزية للبحث عن المفقودين   4.4.1

ل�صتخدام موقع اللجنة الدولية للروابط العائلية في مجال 

اإعادة الروابط العائلية خالل الكوارث الكبرى الطبيعية اأو 

تلك التي ي�صنعها الإن�صان.   

�صتقوم اللجنة الدولية بمايلي:

والتكنولوجيات  لالأ�صاليب  منتظمة  تقييم  عمليات  اإجراء   5.4.1

الحالية المت�صلة باأن�صطة اإعادة الروابط العائلية بحلول عام 

.2010

ل�صبكة  جديدة  وتكنولوجيات  اأ�صاليب  وتنفيذ  اقتراح   6.4.1

اإلى  و�صت�صتند  توجيهية،  مبادئ  تدعمها  العائلية  الروابط 

الحتياجات والثقافة وال�صياق.

تقييم مدى اإمكانية اإقامة تعاون مع ال�صركات الخا�صة من   7.4.1

اأجل موا�صلة تطوير الأدوات التقنية وتقديم الدعم المادي 

وفقا لمعايير الحركة، وذلك بحلول عام 2012.

تطوير برمجيات موحدة تحتوي على مواد تدريب خا�صة   8.4.1

الجمعيات  بها  تقوم  التي  العائلية  الروابط  اإعادة  باأن�صطة 

مع  وبالت�صاور   2012 عام  بحلول  وذلك  الوطنية، 

الجمعيات الوطنية.

موا�صلة اإتاحة حيز من موقع اللجنة الدولية للروابط العائلية   9.4.1

للجمعيات الوطنية، وفقا للمبادئ التوجيهية المحددة. 

�صيقوم التحاد الدولي بما يلي: 

دعم الجمعيات الوطنية، بالتن�صيق مع اللجنة الدولية، في   10.4.1

اإتاحة الإنترنت والتكنولوجيات الأخرى الالزمة لخدمات 

البحث عن المفقودين.

اإعادة  اأن�صطة  اإلى  المقّدم  والدعم  الموارد  تعبئة  زيادة   :5 العمل 

الروابط العائلية

يجب  وتنفيذها،  العائلية  الروابط  اإعادة  اأن�صطة  وو�صع  دعم  بغية 

ا�صتخدامًا  لديها  التي  الموارد  ا�صتخدام  الحركة  مكونات  على 

يعزز  اأن  وبا�صتطاعة كل مكون  لها.  المتاحة  الموارد  اأف�صل وزيادة 

المالية،  الموارد  اإلى  وبالإ�صافة  الالزمة.  الأموال  على جمع  قدرته 

�صتحدد الحركة على نحو اأف�صل المهارات والقدرات والإ�صهامات 

التي ينبغي لمختلف المكونات تقا�صمها. وهكذا، يمكن ا�صتخدام 

الموارد ب�صكل اأف�صل داخل الحركة.

النتائج المن�صودة

لجمع  الالزمتين  والخبرة  بالقدرة  الوطنية  الجمعيات  تمتع   •
تقديم  ودعم  العائلية  الروابط  اإعادة  اأن�صطة  ل�صالح  الأموال 

الخدمات.

ح�صد مختلف مكونات الحركة الموارد )المالية وغير المالية(   •
المطلوبة لتلبية الحتياجات في مجال اإعادة الروابط العائلية.

الخا�س  القطاع  من  المانحة  والجهات  الحكومات  تقديم   •
الدعم المالي والمادي لأن�صطة اإعادة الروابط العائلية.

التنفيذ

تقوم الجمعيات الوطنية بما يلي:

والت�صالت  الأموال  جمع  خدمات  بين  التعاون  �صمان   1.5.1

اإلى  الرامية  العمل  المفقودين وو�صع خطط  والبحث عن 

جمع الأموال لأن�صطة اإعادة الروابط العائلية والذي ي�صكل 

جزءاً من ال�صيا�صة العامة لجمع الأموال.

بجمع  المت�صلة  الممار�صات  واأف�صل  المعلومات  تقا�صم   2.5.1

الأموال مع بع�صها البع�س.

الروابط  اإعادة  اأن�صطة  لو�صع  الأ�صا�صي  التمويل  تخ�صي�س   3.5.1

العائلية والحفاظ عليها، وتقييم م�صادر التمويل المتنوعة.

الأموال  جمع  نداءات  في  الروابط  اإعادة  اأن�صطة  اإدراج   4.5.1

العادية.
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و2017،  و2014  و2011   2008 اأعوام  في  الم�صاركة،   5.5.1

العائلية  الروابط  اإعادة  مجال  في  الإ�صهامات  تقييم  في 

الذي �صيحدد المهارات والقدرات والوقت والموارد التي 

يمكن تقا�صمها داخل ال�صبكة. 

و�صتقوم اللجنة الدولية بما يلي:

ل�صتحداث  باأكملها  الحركة  تبذلها  التي  الجهود  تن�صيق   6.5.1

اأدوات لجمع الأموال لأن�صطة اإعادة الروابط العائلية التي 

هذه  اإنجاز  المتوقع  ومن  الوطنية،  الجمعيات  بها  تقوم 

العملية بحلول عام 2011.

لالت�صالت  اأدوات  لو�صع  الوطنية  الجمعيات  مع  العمل   7.5.1

والت�صويق في مجال اأن�صطة اإعادة الروابط العائلية بحلول 

عام 2010.

العائلية  الروابط  اإعادة  في مجال  لالإ�صهامات  تقييم  اإجراء   8.5.1

الوطنية،  الجمعيات  جنب  اإلى  جنبا  �صنوات  ثالث  كل 

المهارات  تحديد  اأجل  من   ،2008 عام  من  اعتبارا 

ال�صبكة  داخل  المتاحة  والموارد  والوقت  والقدرات 

وتعظيم ا�صتخدامها اإلى اأق�صى حد.

�صتقوم الجمعيات الوطنية واللجنة الدولية بما يلي:

اإعداد اقتراحات لجمع الأموال ا�صتناداً اإلى م�صاريع محددة   9.5.1

لإعادة الروابط العائلية.

الجهات  لدى  العائلية  الروابط  اإعادة  لأن�صطة  الترويج   10.5.1

المانحة للتعريف بهذا العمل و�صمان فهمه.

�صيقوم التحاد الدولي بما يلي:

العمل مع اللجنة الدولية لدعم الجمعيات الوطنية من اأجل   11.5.1

والت�صالت  الأموال  جمع  خدمات  بين  التعاون  �صمان 

الروابط  اإعادة  اأن�صطة  واإدراج  المفقودين،  عن  والبحث 

الجمعيات  تتبعها  التي  العامة  ال�صيا�صة  من  كجزء  العائلية 

الوطنية لجمع الأموال.  

الهدف ال�صتراتيجي 2: تعزيز التن�صيق والتعاون داخل الحركة 

تتوقف قدرة الحركة على تلبية احتياجات الأ�صخا�س المنف�صلين عن 

عائالتهم بطريقة ناجعة على كفاءة �صبكة الروابط العائلية وفّعاليتها. 

و�صيوؤدي تعزيز القدرة على ال�صتجابة ب�صرعة في حالت الطوارئ، 

وزيادة التعاون والتن�صيق على الم�صتوى الوظيفي داخل الحركة في 

كل الأوقات وتعزيز التفاعل مع ال�صلطات والمنظمات الأخرى، اإلى 

تح�صين الأداء داخل ال�صبكة برمتها.

العائلية، تعتمد  الروابط  الدولية، بو�صفها من�صقًا ل�صبكة  اللجنة  واإن 

القدرات  لبناء  الوطنية  الجمعيات  اإ�صهامات  على  قبل  ذي  من  اأكثر 

وتعزيز الروابط الإقليمية وتقا�صم الم�صوؤولية عن بناء �صبكة اأقوى.   

في  ال�صريعة  ال�صتجابة  على  الحركة  قدرة  تح�صين   :1 العمل 

حالت الطوارئ

مقترنة  متزايد،  نحو  على  والمعقدة  الكبرى  الطوارئ  حالت  اإن 

بالقدرات المتنوعة على ال�صتجابة في مجال اإعادة الروابط العائلية 

داخل الحركة تقت�صي تن�صيقًا اأف�صل وا�صتجابة اأ�صرع. ومن ال�صروري 

تقلي�س الوقت الذي ي�صتغرق لتقييم الحتياجات وتنفيذ اأن�صطة اإعادة 

الروابط العائلية من اأجل �صمان الفّعالية. 

واإذا اأخذنا بعين العتبار اأن اأن�صطة اإعادة الروابط العائلية في الميدان 

ُتن�صقها:

اأو  الأخرى  العنف  وحالت  النـزاعات  في  الدولية  اللجنة   •
خالل الكوارث التي تقت�صي ا�صتجابة دولية،

فرادى الجمعيات الوطنية خالل الكوارث الوطنية،  •

حينما  الوطنية  الجمعية  من  طلب  على  بناًء  الدولية  واللجنة   •
خالل  قدراتها  العائلية  الروابط  مجال  في  ال�صتجابة  تتجاوز 

الكوارث الوطنية.  

يتعّين اإيالء مزيد من الهتمام لال�صتجابة ال�صريعة والمن�صقة من خالل 

ا�صتخدام اأف�صل لموارد الحركة والخبراء المحنكين في مجال اإعادة 

الروابط العائلية.

النتائج المن�صودة

اإدراج مختلف مكونات الحركة لأن�صطة اإعادة الروابط العائلية   •
في خطط التاأهب للكوارث ومواجهتها.

مجال  في  لالحتياجات  وفّعالية  ب�صرعة  المكونات  ا�صتجابة   •
اإعادة الروابط العائلية في حالت الكوارث.

المحلي  الم�صتوي  على  الالزمة  للموارد  المكونات  ح�صد   •
والإقليمي و/اأو الدولي، وفقًا لما تقت�صيه حالة الطوارئ.

اإجراءات التنفيذ

�صتقوم الجمعيات الوطنية بما يلي:

التاأهب  خطط  في  العائلية  الروابط  اإعادة  عمل  اإدراج   1.1.2

التوجيهية  للمبادئ  وفقًا  ومواجهتها  الطوارئ  لحالت 

الطبيعية  الكوارث  اأثناء  العائلية  الروابط  باإعادة  الخا�صة 

المالئم  التدريب  و�صمان  الدولية  اللجنة  و�صعتها  التي 

لجميع الم�صتجيبين الأولين.  

خالل  تاأخير  دون  الدولية  اللجنة  من  الدعم  التما�س   2.1.2

الخا�صة  الحتياجات  تتجاوز  حينما  الوطنية،  الكوارث 

باإعادة الروابط العائلية قدراتها.

اإتاحة خبراء مدربين في مجال اإعادة الروابط العائلية يمكن   3.1.2

للبحث  المركزية  الوكالة  الدولية/  للجنة  ب�صرعة  ن�صرهم 

عن المفقودين، وذلك وفقًا لإطار ن�صر خبراء دوليين في 

يوؤتى  العائلية خالل الكوارث. ولن  الروابط  اإعادة  مجال 

بهوؤلء الخبراء للن�صر ال�صريع من مجموعة تحدد م�صبقا اإّل 

بموافقة كل جمعية وطنية.

تابعة  اإقليمية  دون  تن�صيق  مراكز  اإن�صاء  اإلى  الحاجة  تقييم   4.1.2

الروابط  اإعادة  مجال  في  لال�صتجابة  الوطنية  للجمعيات 

�صنع  من  والكوارث  الطبيعية  الكوارث  خالل  العائلية 

الإن�صان، ومدى اإمكانية القيام بذلك بحلول عام 2011، 

واإن�صاء تلك المراكز اإذا ما راأت اأنها مفيدة.
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و�صتقوم الوكالة المركزية للبحث عن المفقودين/ اللجنة الدولية 

بما يلي:

ن�صر خبراء في مجال اإعادة الروابط العائلية ب�صورة منتظمة   5.1.2

تقييم  اأجل  من  الأخرى  العنف  حالت  اأو  النـزاعات  في 

اإعادة  اأن�صطة  اإدراج  الو�صع وو�صع خطة عمل. و�صمان 

الروابط العائلية كجزء من النهج العام لال�صتجابة ال�صريعة.

م�صاعدة الجمعيات الوطنية، بالتعاون مع التحاد الدولي،   6.1.2

على اإدراج اأن�صطة اإعادة الروابط العائلية في برامج التدريب 

على التاأهب لحالت الطوارئ.

لمواجهة  دولية  اآلية  واإدارة  تطوير  عملية  وقيادة  اإطالق   7.1.2

الروابط  اإعادة  لخبراء  ال�صريع  بالنت�صار  تعنى  الكوارث 

مجال  في  دوليين  خبراء  لن�صر  اإطار  وو�صع  العائلية، 

الكوارث، وذلك بحلول عام  اأثناء  العائلية  الروابط  اإعادة 

.2008

من  اأو  طبيعية  كانت  �صواء  الكوارث  لمواجهة  اآلية  تفعيل   8.1.2

من  طلب  على  وبناًء  ثابتة  لمعايير  وفقًا  الإن�صان،  �صنع 

الجمعيات الوطنية.

ن�صرهم،  �صيجري  الذين  للموظفين  مالئم  تدريب  �صمان   9.1.2

الروابط  مجال  في  وال�صتجابة  الن�صر  وتقييم  ور�صد 

العائلية.

ن�صر خبراء اإعادة الروابط العائلية لتقييم وو�صع ا�صتراتيجية   10.1.2

عمل، ون�صر المعلومات من خالل �صبكة الروابط العائلية، 

الروابط  اإعادة  مجال  في  ال�صتجابة  تن�صيق  عند  وذلك 

�صنع  من  الكوارث  اأو  الطبيعية  الكوارث  خالل  العائلية 

الكوارث  مواجهة  فريق  مع  التعاون  و�صمان  الإن�صان. 

التابع لالتحاد الدولي.

على   ،2011 عام  بحلول  الوطنية،  الجمعيات  م�صاعدة   11.1.2

تعنى  اإقليمية  دون  تن�صيق  مراكز  اإن�صاء  اإلى  الحاجة  تقييم 

باإعادة الروابط العائلية خالل الكوارث الطبيعية والكوارث 

من �صنع الإن�صان، ومدى اإمكانية القيام بذلك بالتعاون مع 

التحاد الدولي وجمعيات وطنية اأخرى. ودعم اإن�صاء هذه 

المراكز كلما كان ذلك مفيداً.

�صيقوم التحاد الدولي بما يلي:

الدولية،  اللجنة  مع  بالتعاون  الوطنية،  الجمعيات  دعم   12.1.2

العائلية  الروابط  اإعادة  اأن�صطة  اإدراج  على  وم�صاعدتها 

للمبادئ  وفقًا  للكوارث ومواجهتها  للتاأهب  في خططها 

العائلية  الروابط  مجال  في  بال�صتجابة  المعنية  التوجيهية 

الإن�صان  �صنع  من  الكوارث  اأو  الطبيعية  الكوارث  خالل 

التي و�صعتها اللجنة الدولية.

باإعادة  ال�صلة  ذات  المعلومات  جميع  تقا�صم  �صمان   13.1.2

للطوارئ،  ال�صتجابة  اأفرقة  تجمعها  التي  العائلية  الروابط 

للبحث  المركزية  والوكالة  الم�صيفة  الوطنية  الجمعية  مع 

اإعادة  المثلى في مجال  ال�صتجابة  لكفالة  المفقودين  عن 

الروابط العائلية.  

اإدراج �صروط اإعادة الروابط العائلية في نداءات الطوارئ   14.1.2

حينما تطلب اللجنة الدولية ذلك.

ت�صجيع الجمعيات الوطنية على تقا�صم اأف�صل الممار�صات   15.1.2

في مجال اإعادة الروابط العائلية خالل الكوارث الطبيعية 

اأو الكوارث من �صنع الإن�صان مع اللجنة الدولية/ الوكالة 

المركزية للبحث عن المفقودين.

العمل 2: تعزيز التن�صيق داخل �صبكة الروابط العائلية

مواءمة عمل الحركة من اأجل تقديم ا�صتجابة متما�صكة على ال�صعيد 

الدولي على كل من المدى الق�صير والمتو�صط والطويل تحتاج اإلى 

عملية  التن�صيق  هذا  يكون  األ  وينبغي  المكونات.  جميع  م�صاركة 

وتحديد  المعلومات  وتبادل  التفاعل  زيادة  يقت�صي  فهو  جامدة، 

والحفاظ  العائلية  الروابط  اإعادة  ب�صاأن  المعرفة  واكت�صاب  الم�صاكل 

الخدمات  وتعزيز  محددة  اإقليمية  نظر  وجهة  وا�صتخدام  عليها، 

داخل  الموجودة  الحالية  والمهارات  للمعارف  اأف�صل  ا�صتخداما 

�صبكة الروابط العائلية.

النتائج المن�صودة

اكت�صاب  تح�صين  اإلى  يف�صي  مما  للمعلومات،  اأقوى  تبادل   •
المعارف الخا�صة باإعادة الروابط العائلية وتن�صيقها على نطاق 

المنظمة.

اإجراءات  واتخاذ  الم�صائل.  وتحديد  الإقليمي  التفاعل  زيادة   •
اإعادة  مجال  في  والنا�صئة  القائمة  الحتياجات  لتلبية  متنا�صقة 

الروابط العائلية.

الروابط  ل�صبكة  ومن�صق  كمّي�صر  الدولية  اللجنة  دور  تعزيز   •
العائلية وتزايد م�صاركة الجمعيات الوطنية. 

التنفيذ

�صتقوم الجمعيات الوطنية بما يلي:

اإعادة  مجال  في  الإقليمي  التن�صيق  زيادة  في  ال�صهام   1.2.2

المو�صوع  لهذا  الأولوية  اإيالء  طريق  عن  العائلية  الروابط 

في المنتديات الإقليمية، وتعزيز تبادل المعلومات واأف�صل 

واللجنة  الأخرى  الوطنية  الجمعيات  مع  الممار�صات 

واإقامة  المفقودين،  عن  للبحث  المركزية  الدولية/الوكالة 

روابط اأقوى مع الجمعيات الوطنية الأخرى في مناطق كل 

منها. 

الروابط  اإعادة  حالت  قبول  معايير  مواءمة  اإلى  ال�صعي   2.2.2

العائلية، و�صمان مراعاتها الخ�صائ�س الإقليمية. 

المفقودين  عن  للبحث  المركزية  الدولية/الوكالة  اللجنة  �صتقوم 

بما يلي:

الروابط  ل�صبكة  جديدة  تفاعلية  خارجية  �صبكة  ت�صميم   3.2.2

اأمور  جملة  �صمن  الإنترنت،  �صبكة  على  تتيح  العائلية 

الممار�صات  اأف�صل  وتبادل  للتدريب  اأدوات  اأخرى، 

عن  واأفكارا  المفقودين  عن  البحث  ومعايير  والبيانات 

الم�صائل الإنمائية، وذلك بحلول عام 2010.
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اإقليمية جديدة لإعادة  اإن�صاء وحدات  اإمكانية  ا�صتك�صاف   4.2.2

المركزية  الدولية/الوكالة  للجنة  تابعة  العائلية  الروابط 

تعنى  تن�صيق  مراكز  بمثابة  تكون  المفقودين  عن  للبحث 

باإن�صاء �صبكات وتبادل المعلومات والتدريب على التطوير 

العائلية،  الروابط  اإعادة  مجال  في  القدرات  وبناء  المهني 

وذلك بحلول عام 2011. واإن�صائها اإذا كان ذلك مفيداً. 

الروابط  اإعادة  عن  �صنتين  كل  اإقليمية  اجتماعات  تنظيم   5.2.2

الوطنية  الجمعيات  في  الممار�صون  يح�صرها  العائلية 

اأجل  الدولي من  الدولية وممثلو التحاد  اللجنة  وموظفو 

والمنهجية  التنفيذ  وعملية  ال�صيا�صات  ومواءمة  تن�صيق 

المتبعة في مجال اإعادة الروابط العائلية، وذلك اعتبارا من 

عام 2009.  

�صيقوم التحاد الدولي بما يلي:

الإقليمية  الجتماعات  في  العائلية  الروابط  اإعادة  اإدراج   6.2.2

اإلى تح�صين  مع الجمعيات الوطنية، حيثما تدعو الحاجة 

التن�صيق.     

الموارد  تدفق  زيادة  خالل  من  الحركة  تعاون  تعزيز   :3 العمل 

والمعارف بين الجمعيات الوطنية 

الروابط  اإعادة  مجال  في  عالية  نوعية  ذات  خدمات  تقديم  يعني 

�صواء،  حد  على  م�صتقرة  وبيئات  الطوارئ  حالت  في  العائلية 

م�صاركة مختلف مكونات �صبكة اإعادة الروابط العائلية في مختلف 

الأوقات. وت�صتخدم موارد ال�صبكة ا�صتخداما اأف�صل ويتعزز التعاون 

في  القدرات  بناء  في  اأكبر  بدور  الوطنية  الجمعيات  ا�صطلعت  اإذا 

مجال اإعادة الروابط العائلية )داخل اإطار متفق عليه(.      

النتائج المن�صودة

ودعم  الوطنية،  الجمعيات  بين  ا�صتراتيجية  �صركات  اإقامة   •
الوكالة المركزية للبحث عن المفقودين لتطوير القدرات على 

المدى الطويل.

للم�صاركة  العائلية  الروابط  اإعادة  خبراء  من  كاف  عدد  وجود   •
في برامج تعزيز القدرات والن�صر في الميدان.  

اإقامة عالقات اأوثق في ما بين العاملين في مجال اإعادة الروابط   •
العائلية وتح�صين تبادل اأف�صل الممار�صات. 

اإجراءات التنفيذ

�صتقوم الجمعيات الوطنية بما يلي:

الإ�صهام في و�صع اإطار لإقامة �صراكات من اأجل الم�صاركة   1.3.2

البرامج  في  الدولي  ال�صعيد  على  الوطنية  الجمعيات  بين 

المفقودين،  عن  البحث  قدرات خدمات  بناء  اإلى  الرامية 

وذلك بحلول عام 2009 وبالتن�صيق مع اللجنة الدولية.    

في  القدرات  ببناء  المعني  الدولية  اللجنة  اإطار  ا�صتخدام   2.3.2

مجال اإعادة الروابط العائلية مع الجمعيات الوطنية ابتداًء 

من عام 2010 وذلك بالن�صبة لجميع اأن�صطة اإعادة الروابط 

العائلية التي تنفذ على ال�صعيد الدولي.

في  القدرات  بناء  عن  تدريبية  دورات  تنظيم  في  الإ�صهام   3.3.2

 2011 عام  بحلول  وذلك  العائلية،  الروابط  اإعادة  مجال 

وبالتعاون مع اللجنة الدولية.  

زيادة عدد الموظفين المحنكين في مجال اإعادة الروابط   4.3.2

العائلية، وتدريبهم ودعمهم لإن�صاء مجموعة من خبراء بناء 

القدرات للعمل على ال�صعيد الدولي.

عن  البحث  خدمات  مع  منتظمة  ثنائية  عالقات  اإقامة   5.3.2

المفقودين التابعة لجمعيات وطنية اأخرى من اأجل تح�صين 

النتائج المحرزة في مجال اإعادة الروابط وتح�صين تقا�صم 

المعلومات.

�صتقوم اللجنة الدولية بمايلي:

اإطار ال�صراكات الخا�س بالجمعيات  ا�صتعرا�س ومراجعة   6.3.2

الوطنية التي ت�صارك دوليا في برامج بناء قدرات خدمات 

 2009 عام  بحلول  وذلك  المفقودين،  عن  البحث 

وبالتن�صيق مع مكونات الحركة المهتمة.

التي  الوطنية  الجمعيات  بين  ال�صراكات  ودعم  ت�صجيع   7.3.2

تعمل على ال�صعيد الدولي لبناء قدرات فرادى الجمعيات 

الوطنية اأو على ال�صعيد الإقليمي في الإطار الآنف الذكر.

بين  والتبادل  الثنائي  التعاون  عن  عامة  روؤية  على  الحفاظ   8.3.2

خدمات البحث عن المفقودين التابعة لمختلف الجمعيات 

الوطنية. 

ت�صكيل مجموعة من خبراء بناء القدرات في مجال اإعادة   9.3.2

الروابط العائلية للعمل مع الجمعيات الوطنية تحت اإ�صراف 

وتن�صيق اللجنة الدولية على ال�صعيدين الإقليمي والدولي، 

وذلك بحلول عام 2012.

مجال  في  القدرات  بناء  اأدوات  تطوير  وموا�صلة  تكييف   10.3.2

التدريبية،  البرامج  ذلك  في  بما  العائلية،  الروابط  اإعادة 

وذلك بحلول عام 2011.

في مجال  القدرات  بناء  برامج  لبدء  الدنيا  ال�صروط  و�صع   11.3.2

العائلية مع الجمعيات الوطنية، وموؤ�صرات  الروابط  اإعادة 

لقيا�س التقدم المحرز، وذلك بحلول عام 2008.

دعم المبادرات الريادية الم�صتركة التي تتخذها الجمعيات   12.3.2

الروابط  اإعادة  اأن�صطة  في  الم�صاركة  في  الراغبة  الوطنية 

العائلية في حالت محددة، ل�صيما الهجرة.

�صيقوم التحاد الدولي بما يلي:

اإعادة  اأن�صطة  اإدراج  على  الوطنية  الجمعيات  م�صاعدة   13.3.2

وذلك  التنظيمي،  التطوير  برامج  في  العائلية  الروابط 

بالتعاون مع اللجنة الدولية.

العمل بالتعاون مع اللجنة الدولية ل�صمان اأف�صل ا�صتخدام   14.3.2

ممكن للموارد وتخطيط البرامج واإدارتها من اأجل اأن�صطة 

التطوير التنظيمي وبرامج بناء القدرات.
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العمل 4: زيادة التفاعل مع ال�صلطات والمنظمات الأخرى

واأف�صل  مالءمة  واأكثر  تكاماًل  اأف�صل  نهجا  الناجح  التنفيذ  يقت�صي 

الحركة.  خارج  المعنية  الأطراف  مختلف  مع  التعامل  عند  تن�صيقًا 

يكون  اأن  يجب  اأف�صل،  نتائج  وتحقيق  الجهود  ازدواجية  ولتجنب 

هناك فهم اأكبر لدور واأن�صطة الجهات التي لي�صت اأطرافًا في الحركة 

م�صتركة  مبادئ  وو�صع  العائلية،  الروابط  اإعادة  باأن�صطة  والمعنية 

خا�صة باإعادة الروابط العائلية، وتح�صين التنا�صق في اختيار الفئات 

ال�صكانية الم�صتهدفة، وتحديد مجالت الخبرة والأن�صطة الالزمة.   

النتائج المن�صودة

المعنية  الأخرى  والأطراف  الحركة  مكونات  مختلف  تطبيق   •
اإعادة  مجال  في  م�صتركة  ومبادئ  تعريفات  العمل،  بهذا 

الروابط العائلية.

الأخرى، ومن  والمنظمات  ال�صلطات  مع  اأمثل  تفاعل  تحقيق   •
ثم تح�صين ال�صتجابة في مجال اإعادة الروابط العائلية. 

الدولي  القانون  بموجب  للتزاماتها  الدولة  �صلطات  امتثال   •
المفقودين،  والأ�صخا�س  الم�صتتة  الأ�صرة  باأفراد  يتعلق  ما  في 

اأ�صا�س  على  الدولية  واللجنة  الوطنية  الجمعيات  مع  والتعاون 

اتفاقيات جنيف وقرارات الموؤتمرات الدولية لل�صليب الأحمر 

والهالل الأحمر.   

التنفيذ

�صتقوم الجمعيات الوطنية بما يلي:

بتذكير �صلطات الدولة، ب�صورة منتظمة، بم�صوؤوليتها اإزاء   1.4.2

مجال  في  الم�صاعدة  يحتاجون  الذين  وال�صكان  الأفراد 

المقدم  الدعم  زيادة  اإلى  وال�صعي  العائلية،  الروابط  اإعادة 

اإلى هذا العمل على حد �صواء.   

البيانات  حماية  ب�صاأن  الوطنية  للقوانين  امتثالها  �صمان   2.4.2

ال�صخ�صية.

تفادي  بغية  الحكومية  الخدمات  مع  وثيقة  عالقة  اإقامة   3.4.2

التاأخير في ال�صتجابة. النظر في توقيع مذكرات تفاهم مع 

الهيئات الحكومية. 

اإقامة وتعزيز العالقات مع ال�صلطات والمنظمات الأخرى   4.4.2

ال�صعيدين  على  مرتبطة  اأو  مماثلة  خدمات  تقدم  التي 

المحلي والوطني. 

ا�صتعرا�س الت�صريع الوطني ل�صمان اإدراج م�صائل الروابط   5.4.2

العائلية في الخطط الوطنية للتاأهب للكوارث ومواجهتها، 

وحث �صلطات الدولة على اإدراجها عند القت�صاء. وينبغي 

اأن يت�صمن ذلك كفالة اأن هذه الخطط تحدد دور الجمعية 

الوطنية في اإعادة الروابط العائلية.  

�صتقوم اللجنة الدولية/ الوكالة المركزية بما يلي:

وقوات  الم�صلحة  والمجموعات  الدولة  �صلطات  تذكير   6.4.2

القانون  بموجب  بم�صوؤوليتها  منتظمة،  ب�صورة  الأمن، 

الدولي واللتزامات المتخذة في الموؤتمر الدولي لل�صليب 

الأحمر والهالل الأحمر.

مناق�صاتها  في  القت�صاء،  عند  الوطنية،  الجمعيات  دعم   7.4.2

الجمعيات  ودور  م�صوؤولياتها  ب�صاأن  الدولة  �صلطات  مع 

الوطنية واللجنة الدولية في مجال اإعادة الروابط العائلية. 

ودعم تكييف الت�صريع الوطني ذي ال�صلة عند القت�صاء.   

اإعادة  باأن�صطة  خا�صة  م�صتركة  مبادئ  و�صع  على  العمل    8.4.2

هذه  و�صتت�صمن   .2013 عام  بحلول  العائلية  الروابط 

م�صتركة،  واأخالقية  مهنية  ومعايير  تعاريف  المبادئ 

ال�صكانية  الفئات  وتعريف  مالئمة،  ونظما  واإجراءات 

الروابط  اإعادة  اأن�صطة  من  محددة  جوانب  الم�صتهدفة، 

البيانات  وحماية  مثال(،  الأطفال  )حماية  العائلية 

ال�صخ�صية، واآليات التن�صيق الالزمة. 

مع  بالتعاون  الح�صيفة  الممار�صات  عن  اأمثلة  جمع   9.4.2

التي  بالعوامل  الدولية والوطنية، وو�صع قائمة  المنظمات 

ت�صهم في اإنجاح العملية، وذلك بحلول عام 2010.     

بوا�صطتها  يمكن  التي  الطريقة  عن  توجيهية  مبادئ  و�صع   10.4.2

للحركة التعاون مع المنظمات الدولية والوطنية في مجال 

تلك  ون�صر  الطوارئ،  حالت  في  العائلية  الروابط  اإعادة 

المبادئ التوجيهية داخل الحركة وفي �صفوف المنظمات 

الدولية الأخرى عند القت�صاء، وذلك بحلول عام 2012.

معها  ت�صعى  التي  الدولية  المنظمات  مع  الحوار  تعزيز   11.4.2

الروابط  اإعادة  اأن�صطة  مجال  في  التن�صيق  اإلى  الحركة 

العائلية، وعند القت�صاء، ا�صتك�صاف اتفاقات اإطارية ترمي 

اإلى تلبية الحتياجات بطريقة اأف�صل. 

الهدف ال�صتراتيجي 3:

تعزيز الدعم المقدم اإلى اأن�صطة اإعادة الروابط العائلية

اإن الحركة في و�صع فريد لإجراء اأن�صطة اإعادة الروابط العائلية لأنها 

المنظمة الوحيدة التي لها �صبكة عالمية ت�صتطيع م�صاعدة الأ�صخا�س 

بدور  الحركة  ت�صطلع  ولكي  مكان.  كل  في  المت�صررين  وال�صكان 

ريادي في مجال اإعادة الروابط العائلية، يجب اأن ي�صتند عملها اإلى 

اأ�صا�س متين، واأن ت�صجع الموظفين والمتطوعين وتحفزهم على تبني 

تتبواأ مكانة مرموقة  روؤيتها وممار�صاتها، وتح�صن الت�صالت حتى 

الريادي في  تعزز دورها  اأن  للحركة  الإن�صاني. ويمكن  القطاع  في 

مجال اإعادة الروابط العائلية عن طريق تعزيز مكوناتها.

الروابط  اإعادة  لأن�صطة  متين  تنظيمي  اأ�صا�س  بناء   :1 العمل 

العائلية في جميع الحالت وال�صياقات

تطمح الحركة اإلى اإر�صاء اأ�صا�س متين لأن�صطة اإعادة الروابط العائلية. 

لكن ليزال هناك الكثير مما ينبغي القيام به حتى يت�صنى لمكوناتها 

وتبرز  المجال.  هذا  في  عاتقها  على  الملقاة  الم�صوؤوليات  تحمل 

واأطر  الوطنية  الجمعيات  لمختلف  الأ�صا�صية  النظم  مراجعة  عملية 

�صيا�صتها العامة لإدراج اأن�صطة اإعادة الروابط العائلية التزامًا بتح�صين 

اأن�صطة اإعادة الروابط العائلية والعمل على تلبية الحتياجات بطريقة 

متنا�صقة. وين�صحب الأمر ذاته على الجهود الرامية اإلى تح�صين تطوير 

الخدمات المقدمة واإدارتها. 
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النتائج المن�صودة

اإبراز النظم الأ�صا�صية للجمعيات الوطنية واأطر �صيا�صاتها العامة   •
واأهدافها  العائلية  الروابط  اإعادة  لأن�صطة  القانوني  الأ�صا�س 

والمهام المحّددة التي تقت�صيها.

مراعاة الخطط ال�صتراتيجية وخطط تطوير الجمعيات الوطنية   •
التي  العائلية  الروابط  باإعادة  مجال  في  التزاماتها  بالتحديد 

اأخذتها على عاتقها خالل الجتماعات الد�صتورية للحركة.

اإعادة  اأن�صطة  اإدارة تدعم  الوطنية على هياكل  الجمعيات  توفر   •
الروابط العائلية وتطورها.

التنفيذ

�صتقوم الجمعيات الوطنية بما يلي:

اإعادة  مجال  في  المحّددة  ووظائفها  اأدوارها  تعريف   1.1.3

مع  تن�صاأ  قد  التي  الحالت  مختلف  في  العائلية  الروابط 

الأخذ بعين العتبار قرارات الحركة.

التوجيهية  "للمبادئ  وفقًا  الأ�صا�صية  نظمها  ا�صتعرا�س   2.1.3

الخا�صة بالنظم الأ�صا�صية للجمعيات الوطنية ال�صادرة عن 

اأدوارها وم�صوؤولياتها في  اإبراز  التحاد الدولي" من اأجل 

مجال اإعادة الروابط العائلية على النحو المحدد في النظام 

الأ�صا�صي للحركة وقراراتها.

لكي  واإنمائية  ا�صتراتيجية  وطنية  خطط  مراجعة  اأو  و�صع   3.1.3

تت�صمن الأن�صطة الوطنية والدولية المت�صلة باإعادة الروابط 

العائلية.

المفقودين  عن  البحث  بين خدمات  ميدانية  روابط  اإقامة   4.1.3

المتطوعين  التاأهب للكوارث ومواجهتها واإدارة  وبرامج 

ووحدات اأخرى ذات ال�صلة كالن�صر والإعالم.

الروابط  اإعادة  اأن�صطة  لدعم  داخلي  نظام  ا�صتحداث   5.1.3

العائلية، بما في ذلك الإدارة وتطوير الخدمات، وم�صاركة 

المتطوعين. 

و�صتقوم اللجنة الدولية بما يلي:

الجمعيات  لدعم  الدولي  التحاد  مع  اأن�صطتها  تن�صيق   6.1.3

والخطط  الأ�صا�صية  نظمها  وتعديل  مراجعة  في  الوطنية 

وال�صتراتيجيات الخا�صة بتطورها.

في  التوجيهية  والمبادئ  الداخلية  ال�صيا�صات  ا�صتعرا�س   7.1.3

حالت العنف )بما في ذلك النـزاعات( وحالت اأخرى 

ل�صمان اإدراج اأن�صطة اإعادة الروابط العائلية، وذلك بحلول 

عام 2009.

و�صيقوم التحاد الدولي بما يلي:

العامة  بال�صيا�صة  الخا�صة  الوثائق  ومراجعة  ا�صتعرا�س   8.1.3

لإدراج  التوجيهية  والمبادئ  والأدوات  وال�صتراتيجية 

الجمعيات  بها  تقوم  التي  العائلية  الروابط  اإعادة  اأن�صطة 

عام  بحلول  وذلك  البرامج،  مجالت  جميع  في  الوطنية 

.2011

العمل ب�صكل ن�صط على دعم وترويج اإدراج اأن�صطة اإعادة   9.1.3

الروابط العائلية في مراجعة ا�صتراتيجية عام 2010.

دعم الجمعيات الوطنية في مراجعة نظمها الأ�صا�صية واإدراج   10.1.3

اأن�صطة اإعادة الروابط العائلية في الخطط وال�صتراتيجيات 

الخا�صة بتطورها، وذلك بالتعاون مع اللجنة الدولية.

الجمعيات  مع  التنظيمي  للتطور  تخطيط  عملية  اإجراء   11.1.3

ل�صمان  الدولية  اللجنة  مع  وثيق  ب�صكل  والعمل  الوطنية 

عام  بحلول  وذلك  العائلية،  الروابط  اإعادة  اأن�صطة  اإدراج 

.2009

الروابط  اإعادة  لأن�صطة  وفهمها  الحركة  دعم  تعزيز   :2 العمل 

العائلية من خالل الترويج الداخلي

اإعادة  مجال  في  والعمل  بالم�صوؤوليات  التعريف  تح�صين  �صيوؤدي 

الفهم  زيادة  اإلى  الحركة  مكونات  �صفوف  في  العائلية  الروابط 

والدعم في هذا المجال على حد �صواء. وبالنظر اإلى اأنه ل يتم الإبالغ 

ب�صكل كاف عن الحتياجات الخا�صة باإعادة الروابط العائلية داخل 

وجمع  الوعي  لتعزيز  متوا�صلة  جهود  بذل  من  لبد  فاإنه  ال�صبكة، 

الجمعيات  روؤ�صاء  �صعور  زيادة  اإلى  ذلك  و�صيوؤدي  المعلومات. 

واإلى  العائلية،  الروابط  اإعادة  اأن�صطة  عن  مبا�صرة  بم�صوؤولية  الوطنية 

واإلى  اأف�صل  المتطوعين والموظفين لالحتياجات على نحو  تحديد 

ا�صتجابة اأكثر تنا�صقًا.

النتائج المن�صودة

والموّظفين  والمتطّوعين  الحكم  هيئات  ممثلي  جميع  فهم   •
لأهمية اأن�صطة اإعادة الروابط العائلية واأدوار مختلف مكّونات 

الحركة.

توافر نهج متنا�صق لدى الجمعيات الوطنية لتعزيز اأن�صطتها في   •
مجال اإعادة الروابط العائلية.

تعزيز معرفة اأن�صطة اإعادة الروابط العائلية وفهمها في مختلف   •
الإدارات والبرامج التنظيمية.

التنفيذ

�صتقوم الجمعيات الوطنية بما يلي:

اإبقاء هيئات الحكم والمتطّوعين والموّظفين على اإطالع   1.2.3

على اأدوار الجمعيات الوطنية و�صبكة الروابط العائلية في 

مجال اإعادة الروابط العائلية.

العائلية  الروابط  باإعادة  المت�صلة  المعلومات  اإدراج   2.2.3

ن�صر  و�صائل  من  ذلك  وغير  الداخلية  الجتماعات  في 

المعلومات داخل المنظمة.

تعزيز العالقات بين اإدارات الإعالم وخدمات البحث عن   3.2.3

لهذا  الترويج  اأجل  من  العمل  خطط  وو�صع  المفقودين 

الن�صاط لدى عامة النا�س.

ب�صكل  والمتطوعين  والموظفين  الحكم  هيئات  اإبالغ   4.2.3

منتظم بالنتائج واللتزامات الخا�صة باإعادة الروابط العائلية 
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تنظمها  التي  الد�صتورية  الجتماعات  عنها  تتمخ�س  التي 

الحركة. 

�صتقوم اللجنة الدولية بما يلي:

الت�صال،  واأدوات  التوجيهية  للمبادئ  جرد  اإجراء   5.2.3

تتعلق  وا�صحة  م�صطلحات  ا�صتخدام  ل�صمان  ومراجعتها 

بتعريف الم�صطلحات ذات ال�صلة باإعادة الروابط العائلية، 

وذلك بحلول عام 2009.

تذكير كافة الموظفين ب�صورة منتظمة باأهمية اإعادة الروابط   6.2.3

العائلية ودور اللجنة الدولية و�صبكة الروابط العائلية.

�صيقوم التحاد الدولي بما يلي:

العائلية  الروابط  اإعادة  اأن�صطة  اإجراء جرد للمعارف ب�صاأن   7.2.3

�صفوف  وفي  الأمانة  داخل  البرامج  مجالت  جميع  في 

الموظفين في الميدان على حد �صواء وو�صع خطط عمل 

ل�صد الثغرات، وذلك بحلول عام 2009.

مكّونات  باأدوار  منتظم،  ب�صكل  الموّظفين،  كافة  تذكير   8.2.3

الحركة في مجال اإعادة الروابط العائلية.

الأ�صا�صية  الخارجية  المعنية  3: زيادة الت�صال بالأطراف  العمل 

لكي تتبواأ �صبكة الروابط العائلية مكانة رائدة في هذا المجال 

الروابط  اإعادة  مجال  في  فعالية  اأكثر  الحركة  مكونات  ت�صبح  لكي 

العائلية، يجب عليها ن�صر المعلومات وتوعية الجمهور باحتياجات 

الأ�صخا�س المنف�صلين عن عائالتهم. ويجب على الحركة اأن ترّوج 

واأن  للغاية  والإن�صانية  الفريدة  الخدمة  لهذه  ومن�صجمة  قوية  �صورة 

تح�صن مكانتها وت�صمن نظرة عامة النا�س والحكومات والمانحين 

اإن�صانية  خدمة  بو�صفها  العائلية  الروابط  اإعادة  اأن�صطة  اإلى  وغيرهم 

ذات اأهمية حيوية.  

النتائج المن�صودة

اإعطاء الأطراف المعنية الخارجية الأ�صا�صية �صورة متناغمة عن   •
�صبكة الروابط العائلية.

اإلى  الحاجة  ب�صاأن  وا�صحة  مواقف  الحركة  مكونات  اتخاذ   •
على  المترتبة  اآثارها  واإبراز  العائلية،  الروابط  اإعادة  اأن�صطة 

الأفراد وال�صكان المت�صّررين.

الوطنية  الجمعيات  لأدوار  ودعمها  المعنية  الأطراف  اإقرار   •
في  المفقودين  للبحث عن  المركزية  الوكالة  الدولية/  واللجنة 

مجال اإعادة الروابط العائلية.

التنفيذ

�صتقوم الجمعيات الوطنية واللجنة الدولية بما يلي:

و�صع خطة ات�صالت عالمية لدعم تنفيذ ا�صتراتيجية اإعادة   1.3.3

العائلية  الروابط  �صبكة  مع  وتقا�صمها  العائلية،  الروابط 

بحلول عام 2009. و�صتت�صمن هذه الخطة ما يلي:

العائلية  الروابط  اإعادة  اأن�صطة  عن  رئي�صية  ر�صائل   •
الم�صتهدفة  المجموعات  مختلف  مع  تتكيف 

وال�صياقات.

اإعادة  اأن�صطة  بها  وتعرف  تف�صر  ات�صال  اأدوات   •
الأ�صخا�س  ومحنة  ال�صبكة  ودور  العائلية،  الروابط 

الذين انقطعت عنهم اأخبار اأحبائهم.

في  العائلية  الروابط  اإعادة  اأن�صطة  على  التركيز  زيادة   •
مختلف الأن�صطة الترويجية.

ت�صكيل معالم هوية مرئية ل�صبكة الروابط العائلية.  •
لتعزيز  الح�صنة"  النوايا  "�صفراء  مفهوم  ا�صتك�صاف   •
اإعادة  اأن�صطة  ون�صر  العائلي  النف�صال  باأثر  الوعي 

الروابط العائلية. 

تحديد الفر�س الترويجية.  •
الوعي  تعزيز  في  الإعالم  و�صائل  ممثلي  اإ�صراك   •
الروابط  اإعادة  مجال  في  الخا�صة  بالحتياجات 

العائلية ون�صر اأن�صطة اإعادة الروابط العائلية ذاتها.  

عقد اجتماعات منتظمة مع الأفراد وال�صكان المت�صّررين   2.3.3

�صبكة  العائلية وتعزيز  الروابط  اإعادة  اأن�صطة  ن�صر  اأجل  من 

الروابط العائلية.

تقديم معلومات منتظمة عن اأن�صطة اإعادة الروابط العائلية   3.3.3

اإلى المانحين وال�صلطات ومنظمات اأخرى.

�صتقوم الجمعيات الوطنية بما يلي:

اإعادة الروابط العائلية  اأن�صطة  و�صع خطة ات�صالت لدعم   4.3.3

خطط  تعزيز  موا�صلة  ويمكن   .2013 عام  بحلول 

اأ�صا�س  على  الوطنية  الجمعيات  تر�صمها  التي  الت�صالت 

خطة الت�صالت العالمية.

�صيقوم التحاد الدولي بما يلي:

ن�صر دليل الت�صالت في �صفوف الجمعيات الوطنية لكي   5.3.3

العائلية، وذلك  الروابط  اإعادة  اأن�صطة  ي�صتخدم في ترويج 

بحلول عام 2009.

�صتقوم كافة مكونات الحركة بما يلي:

الحالية  وال�صبكات  والجتماعات  المنتديات  ا�صتخدام   6.3.3

ل�صترعاء الهتمام ب�صاأن الأ�صخا�س وال�صكان المت�صررين 

في  الحركة  عمل  وتعزيز  عائالتهم  عن  النف�صال  جراء 

مجال اإعادة الروابط العائلية.



اإ�صرتاتيجية اإعادة الروابط العائلية

35

4. ر�صد تنفيذ ال�صتراتيجية

ا�صتراتيجية  تنفيذ  عن  الم�صوؤولية  الحركة  مكّونات  جميع  تقت�صم 

الحركة الخا�صة باإعادة الروابط العائلية.

وتتحمل كل من الجمعيات الوطنية واللجنة الدولية والتحاد الدولي 

م�صوؤولية اإدراج محتوى هذه ال�صتراتيجية في ا�صتراتيجياته الخا�صة 

والإقليمية  الوطنية  الم�صتويات  على  التدريبية  وبرامجه  وخططه 

والدولية.

نتائج من�صودة واإجراءات  ويت�صمن كل عمل وارد في ال�صتراتيجية 

من  المن�صودة  النتائج  بع�س  تحقيق  الممكن  من  و�صيكون  للتنفيذ. 

خالل تنفيذ الخطط الميدانية ال�صنوية التي ت�صعها مختلف مكّونات 

بناء  برامج  خالل  من  اأخرى  نتائج  تحقيق  يمكن  بينما  الحركة، 

القدرات الخا�صة باللجنة الدولية والتطوير التنظيمي اأو برامج اإدارة 

الكوارث التابعة لالتحاد الدولي، اأو في اإطار �صراكة مع الجمعيات 

الوطنية التي تعمل على ال�صعيد الدولي. وتمّثل الجتماعات الإقليمية 

التي تنّظمها اللجنة الدولية للعاملين في مجال اإعادة الروابط العائلية 

الإقليمية  الجتماعات  �صاأن  ذلك  في  �صاأنها  للتنفيذ  اإ�صافية  فر�صًا 

للتاأّهب للكوارث ومواجهتها التي ينّظمها التحاد الدولي. وتوجد 

تنظمها  التي  الإقليمية  الد�صتورية  الجتماعات  داخل  اإ�صافية  فر�س 

الحركة.  

لأن�صطة  فنيًا  وم�صت�صاراً  من�صقًا  بو�صفها  الدولية،  اللجنة  و�صت�صرف 

اإعادة الروابط العائلية في الحركة، على تنفيذ ال�صتراتيجية بالتعاون 

مع المكّونات الأخرى. و�صت�صكل مجموعة تنفيذ، ت�صم الجمعيات 

التنفيذ.  عملية  ودعم  التوجيه  لتقديم  الدولي،  والتحاد  الوطنية 

و�صتقوم المجموعة، من باب الأولوية، بتو�صيح العنا�صر التي ت�صكل 

واأنجزت  ال�صتراتيجية  الأهداف  الحركة  اإذا حققت  النجاح  معالم 

الأعمال الفردية، وو�صع مبادئ توجيهية لقيا�س ذلك النجاح. كما 

�صيجري ا�صتحداث موؤ�صرات على كل من ال�صعيد العالمي والإقليمي 

ال�صتراتيجية.  تنفيذ  في  المحرز  والتقدم  الأداء  لقيا�س  والوطني 

ال�صبكة،  النجاح داخل  الكبيرة في معايير  اإلى الختالفات  وبالنظر 

ينبغي توقع م�صتويات تنفيذ مختلفة، ومن ثم ا�صتهداف غايات عملية 

مختلفة. و�صيتم التركيز على م�صتوى المجتمع المحلي ) بما في ذلك 

الفروع والمتطوعون( بغية ال�صتناد اإلى الأمثلة العملية القائمة.

 2011 لعامي  المندوبين  الدولية، خالل مجل�صي  اللجنة  و�صتعر�س 

لمكونات  الذاتي  التقييم  اإلى  بال�صتناد  المحرزة  النتائج  و2015، 

القت�صاء.  عند  الأهداف  و/اأو  الأعمال  تعديل  يتم  وقد  الحركة. 

وفي كل منا�صبة �صي�صمل التقرير المقّدم ا�صتعرا�صًا وجيزاً للتوجهات 

الخارجية الجديدة اإ�صافة اإلى التو�صيات المت�صلة باأي تعديالت قد 

تدخل على النهج ال�صتراتيجي.

العالمية  الخريطة  تقييم ر�صم   2016 الدولية في عام  اللجنة  و�صتعيد 

ل�صبكة الروابط العائلية، وذلك لقيا�س التقّدم المحرز ورفع تو�صيات 

ب�صاأن اإدخال تغييرات على ال�صتراتيجية.
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5. موارد التنفيذ

الأموال.  جمع  مجال  ال�صتراتيجية  لتنفيذ  الالزمة  الموارد  تتجاوز 

فالموارد الب�صرية، ومختلف المهارات واأنواع المعارف، وم�صتوى 

اأكبر من التعاون والم�صاركة من جانب كافة مكونات الحركة، كّلها 

اأمور ت�صطلع بدور في �صمان نجاح تنفيذ ال�صتراتيجية.

و�صر النجاح هو ال�صعور بالم�صوؤولية المبا�صرة واللتزام.

ويجب، كخطوة اأولى نحو �صمان هذا ال�صعور، العتراف باأن�صطة 

جميع  على  وذلك  رئي�صيًا،  ن�صاطًا  بو�صفها  العائلية  الروابط  اإعادة 

بالمتالك  وال�صعور  العتراف  و�صيوؤدي  بالقيادة.  بدءاً  الم�صتويات 

في نهاية المطاف اإلى اإدراج اأن�صطة اإعادة الروابط العائلية في هياكل 

الجمعيات الوطنية، وهو اأمر ل غنى عنه للبقاء وال�صتمرارية. ومن 

اأجل النجاح في جمع الأموال وح�صد الموارد الالزمة لأن�صطة اإعادة 

الذي  العتراف  تعزيز  موا�صلة  على  تمامًا  الت�صديد  ينبغي  الروابط، 

اإعادة  اأن�صطة  واإدراج  واللتزام،  بالم�صوؤولية  �صعور  اإلى  �صيف�صي 

الروابط العائلية، ثم اإلى ال�صتمرارية في نهاية المطاف.   

�صت�صتك�صف  الدولية  اللجنة  فاإن  الأموال،  بجمع  يتعلق  ما  في  اأما 

في  توؤديه  الذي  الريادي  الدور  اإطار  في  للتمويل  اأدوات  ا�صتحداث 

مجال اإعادة الروابط العائلية داخل الحركة.

�صبكة  وتعزيز  الوطنية  الجمعيات  قدرات  تطوير  اأن  اإلى  وبالنظر 

الدولية  اللجنة  فاإن  المدى،  طويلي  التزامين  يعّدان  العائلية  الروابط 

والجمعيات الوطنية الم�صاركة �صتقيم �صراكات ترمي اإلى دعم تطوير 

القدرات داخل ال�صبكة.

وتتحمل كل الجمعيات الوطنية م�صوؤولية م�صاعدة الأ�صخا�س الذين 

انقطعت عنهم اأخبار عائالتهم، لذلك يتعين على فرادى الجمعيات 

الوطنية  الخطط  في  العائلية  الروابط  اإعادة  اأن�صطة  اإدراج  الوطنية 

لجمع الأموال، باعتبار ذلك و�صيلة لدعم التمويل الذاتي في مجال 

اإعادة الروابط العائلية.
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الم�صرد

تقييم الإ�صهامات 

يتيح تقييم الإ�صهامات داخل �صبكة الروابط العائلية جمع المعلومات 

داخل  والهتمام  والوقت  والأدوات  والموارد  المهارات  عن 

لتلبية  حد  اأق�صى  اإلى  الموارد  تلك  وا�صتخدام  وطنية،  جمعية  كل 

الحتياجات داخل ال�صبكة.

�صبكة الروابط العائلية 

ت�صم �صبكة الروابط العائلية اللجنة الدولية لل�صليب الأحمر )الوكالة 

المركزية للبحث عن المفقودين ووحدات البحث عن المفقودين في 

البعثات( وخدمات البحث عن المفقودين في الجمعيات الوطنية. 

وي�صار اإليها اأي�صا با�صم "ال�صبكة".

اأداة جمع البيانات الخا�صة ب�صبكة الروابط العائلية 

الوطنية  الجمعيات  كل  ت�صتخدمها  البيانات  لجمع  م�صتركة  اأداة 

واللجنة الدولية لل�صليب الأحمر لجمع معلومات موحدة عن اأن�صطة 

اإعادة الروابط العائلية.

ال�صبكة الخارجية ل�صبكة الروابط العائلية 

الخارجية  العائلية. وال�صبكة  الروابط  تفاعلية لإعادة  �صبكة خارجية 

اأدوات  اإلى  يتيح الو�صول مبا�صرة  هي مركز للموارد على النترنت 

ح�صب  م�صنفة  العائلية  الروابط  اأن�صطة  عن  والمعلومات  التدريب، 

ال�صياق، والأفالم، وال�صور، وال�صبكة وتبادل المعلومات.

تمرين في ر�صم الخريطة العالمية

في  الوطنية  والجمعيات  الأحمر  لل�صليب  الدولية  اللجنة  قامت 

عالمية  خريطة  ر�صم  في  بتمرين   2006-2005 عامي  بين  ما  الفترة 

لو�صع �صبكة الروابط العائلية. وتاألف هذا التمرين من ثالث عمليات 

تقييم: )اأول( قدرات خدمات البحث عن المفقودين في الجمعيات 

الوكالة  الأحمر/  لل�صليب  الدولية  اللجنة  قدرة  و)ثانيا(  الوطنية، 

المن�صق  بدور  ال�صطالع  على  المفقودين  عن  للبحث  المركزية 

الروابط  اإعادة  اأن�صطة  ب�صاأن  الوطنية  للجمعيات  التقني  والم�صت�صار 

العائلية، و)ثالثا( درا�صة ا�صتق�صائية عن الحتياجات الأولية في مجال 

اإعادة الروابط العائلية.

الآلية الدولية لال�صتجابة في مجال اإعادة الروابط العائلية اأثناء 

الكوارث 

ت�صمح هذه الآلية بح�صد موارد الحركة من اأجل ال�صتجابة ال�صريعة 

حيثما تقوم الحاجة اإلى ذلك على كل من ال�صعيد الوطني اأو الإقليمي 

اأو الدولي.

اأدوات اإدارة الأداء في مجال اإعادة الروابط العائلية 

الوقت  لقيا�س  اأدوات  )ت�صم  الأداء  موؤ�صرات  الأدوات:  ت�صمل هذه 

المنا�صب للعمل وتحليال لل�صياق(، والر�صد والتقييم، وتقييم الأثر.

الأحمر/  لل�صليب  الدولية  للجنة  التابعة  الإقليمية  الوحدات 

الوكالة المركزية للبحث عن المفقودين

اإقليمية  وحدات  اإن�صاء  الأحمر  لل�صليب  الدولية  اللجنة  �صتدر�س 

للبحث  المركزية  الوكالة  الأحمر/  لل�صليب  الدولية  للجنة  تابعة 

القدرات، والتطوير  لبناء  تن�صيق  بمثابة مراكز  المفقودين تكون  عن 

اإعادة  مجال  في  المعلومات  وتبادل  ال�صبكات،  واإن�صاء  المهني، 

الروابط العائلية. و�صتدر�س هذه الوحدات الم�صائل المت�صلة باإعادة 

هذه  لمعالجة  خططًا  وت�صع  اإقليمي  منظور  من  العائلية  الروابط 

الم�صائل مع الجمعيات الوطنية المعنية.

اإعادة الروابط العائلية 

العائلية هو م�صطلح عام يعني مجموعة من الأن�صطة  الروابط  اإعادة 

بين  الت�صال  واإعادة  النف�صال،  دون  الحوؤول  اإلى  تهدف  التي 

العائالت والحفاظ عليه، والك�صف عن م�صير الأ�صخا�س المفقودين 

)انظر الف�صل 2.1 اأعاله(.

دليل الحركة لإعادة الروابط العائلية 

على  يجب  التي  الحالت  من  متنوعة  طائفة  يغطي  �صامل  كتيب 

الحركة اأن تتخذ في ظلها اإجراءات. و�صيت�صمن هذا الدليل وحدات 

النف�صي  الدعم  تقديم  كيفية  وي�صرح  حالت،  ودرا�صات  تدريبية 

اإن�صاء  ب�صاأن  الن�صح  للم�صتفيدين والموظفين والمتطوعين، وي�صدي 

وتعليم  المحلي،  المجتمع  م�صتوى  على  مرجعية  ونماذج  �صبكات 

لمختلف  التوجيهية  المبادئ  ويعر�س  العرو�س،  تقديم  مهارات 

الفئات ال�صكانية الم�صتفيدة.

الوطنية  للجمعيات  التابعة  الإقليمية  دون  التن�صيق  مراكز 

لمواجهة الكوارث الطبيعية اأو الكوارث من �صنع الإن�صان 

اإقليمية  دون  منطقة  داخل  الوطنية  الجمعيات  اتحادات  تعّين  قد 

اإحدى الجمعيات الوطنية لكي تكون بمثابة مركز تن�صيق لال�صتجابة 

لمركز  ويمكن  الكوارث.  خالل  العائلية  الروابط  اإعادة  مجال  في 

التن�صيق اأن يقدم الم�صاعدة اإلى الجمعية الوطنية للبلد المت�صرر.

خدمات البحث عن المفقودين

الجمعيات  داخل  وحدات  هي  المفقودين  عن  البحث  خدمات 

الوطنية ت�صاعد على اإعادة الت�صال اأو الحفاظ عليه بين اأفراد العائالت 

الكوارث  اأو  الأخرى  العنف  اأو حالت  م�صلح  نزاع  الم�صتتة جراء 

الطبيعية اأو حالت اأخرى تقت�صي ا�صتجابة اإن�صانية. وت�صكل خدمات 

�صبكة  من  جزءاً  الوطنية  للجمعيات  التابعة  المفقودين  عن  البحث 

الروابط العائلية، وتعمل كل خدمة منها وفقًا للمبادئ التوجيهية التي 

و�صعتها الوكالة المركزية للبحث عن المفقودين. )ملحوظة: يمكن 

باأ�صماء  البلدان  بع�س  في  المفقودين  البحث عن  تلقب خدمات  اأن 

مختلفة(.
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اإليها  ي�صتند  التي  القانونية  القاعدة  تقديم  اإلى  الوثيقة  هذه  تهدف 

�صاملة  لي�صت  وهي  العائلية.  الروابط  لإعادة  ال�صتراتيجية  م�صروع 

وعلى  الإن�صاني  الدولي  بالقانون  المتعلقة  ال�صكوك  على  وتقت�صر 

لل�صليب  الدولية  الحركة  داخل  المعتمدة  والقرارات  ال�صيا�صات 

المراجع  على  تحتوي  فهي  ثم  ومن  الأحمر.  والهالل  الأحمر 

التالية: 

الدولي  القانون  وقواعد  الإن�صاني  الدولي  القانون  �صكوك   .1

الإن�صاني العرفي 

والهالل  الأحمر  لل�صليب  الدولية  للحركة  الأ�صا�صي  النظام   .2

الأحمر 

مثل  الحركة  في  الد�صتورية  الأجهزة  اعتمدتها  التي  القرارات   .3

مجل�س المندوبين والموؤتمر الدولي لل�صليب الأحمر والهالل 

الأحمر 

البيانات والقرارات وخطط العمل التي اعتمدتها الجتماعات   .4

الد�صتورية الإقليمية للحركة الدولية لل�صليب الأحمر والهالل 

الأحمر.

اتفاقية جنيف )الثالثة( ب�صاأن معاملة اأ�صرى الحرب، جنيف،   

12 اآب/اأغ�صط�س 1949

المادة 122: "عند ن�صوب نزاع وفي جميع حالت الحتالل، ين�صئ كل طرف من اأطراف 

النزاع مكتبا ر�صميا لال�صتعالم عن اأ�صرى الحرب الذين في قب�صته، وعلى الدول المحايدة اأو غير 

المحاربة التي ت�صتقبل في اأقاليمها اأ�صخا�صًا يتبعون اإحدى الفئات المبينة في المادة 4 اأن تتخذ 

الإجراء نف�صه اإزاء هوؤلء الأ�صخا�س. وتتاأكد الدولة المعنية من اأن مكتب ال�صتعالمات مزود بما 

يلزم من مبان ومهمات وموظفين ليقوم بعمله بكفاءة. ولها اأن ت�صتخدم اأ�صرى الحرب في هذا 

المكتب بال�صروط الواردة في الق�صم المتعلق بت�صغيل اأ�صرى الحرب من هذه التفاقية.

وعلى كل طرف في النزاع اأن يقدم اإلى مكتب ال�صتعالمات التابع له في اأقرب وقت ممكن 

المعلومات المن�صو�س عليها في الفقرات الرابعة والخام�صة وال�صاد�صة من هذه المادة، ب�صاأن 

جميع الأ�صخا�س المعادين الذين يتبعون اإحدى الفئات المبينة في المادة 4 ويقعون في قب�صته. 

وعلى الدول المحايدة اأو غير المحاربة اأن تتخذ الإجراء نف�صه اإزاء الأ�صخا�س من هذه الفئات 

الذين ت�صتقبلهم في اإقليمها.

المعنية عن طريق  الدول  اإلى  الممكنة  الو�صائل  باأ�صرع  المعلومات فورا  اإبالغ  المكتب  وعلى 

الدولة الحامية من جهة، والوكالة المركزية المن�صو�س عليها في المادة 123، من جهة اأخرى.

اأحكام  مراعاة  ومع  ب�صرعة.  المعنية  العائالت  باإخطار  المعلومات  هذه  ت�صمح  اأن  ويجب 

المادة 17، تت�صمن هذه المعلومات في ما يخت�س بكل اأ�صير حرب، مادامت في حوزة مكتب 

ال�صتعالمات، ا�صمه بالكامل، ورتبته، ورقمه بالجي�س اأو الفرقة اأو رقمه ال�صخ�صي اأو الم�صل�صل، 

ومكان الميالد وتاريخه بالكامل، وا�صم الدولة التي ينتمي اإليها، وا�صم الأب والأم، ا�صم وعنوان 

ال�صخ�س الذي يجب اإخطاره، والعنوان الذي يمكن اأن تر�صل عليه المكاتبات لالأ�صير.

بحالت  الخا�صة  المعلومات  المخت�صة  الإدارات  مختلف  من  ال�صتعالمات  مكتب  ويتلقى 

النقل والإفراج والإعادة اإلى الوطن والهروب ودخول الم�صت�صفى والوفاة، وعليه اأن ينقل هذه 

المعلومات بالكيفية المبينة في الفقرة الثالثة اأعاله.

وبالمثل، تبلغ بانتظام، اأ�صبوعيا اإذا اأمكن، المعلومات المتعلقة بالحالة ال�صحية لأ�صرى الحرب 

الذين اأ�صيبوا بمر�س اأو جرح خطير.

اإليه بخ�صو�س  التي توجه  الرد على جميع ال�صتف�صارات  ويتولى مكتب ال�صتعالمات كذلك 

اأ�صرى الحرب، بمن فيهم الأ�صرى الذين توفوا في الأ�صر، ويقوم بالتحريات الالزمة للح�صول 

على المعلومات المطلوبة التي ل تتوفر لديه.

المكاتب الوطنية لال�صتعالمات

1- اأحكام وقواعد القانون الدولي الإن�صاني

1-1 اتفاقيات جنيف، 1949، والبروتوكولن الإ�صافيان، 1977
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ويجب الت�صديق بتوقيع اأو خاتم على جميع الر�صائل المكتوبة التي ي�صدرها المكتب.

ويتولى مكتب ال�صتعالمات كذلك جمع كل الأ�صياء ال�صخ�صية ذات القيمة، بما فيها المبالغ 

التي تختلف عملتها عن عملة الدولة الحاجزة، والم�صتندات ذات الأهمية لأقارب الأ�صير التي 

يتركها الأ�صير الذي اأعيد اإلى وطنه اأو اأفرج عنه اأو توفي، ويقدم هذه الأ�صياء للدول المخت�صة. 

وير�صل المكتب هذه الأ�صياء في طرود مختومة، وترفق بهذه الطرود بيانات تحدد فيها بدقة 

هوية الأ�صخا�س الذين تعود لهم هذه الأ�صياء، وكذلك قائمة كاملة بمحتويات الطرد. وتنقل 

اأطراف  بين  عليها  المتفق  للترتيبات  تبعا  الأ�صرى  بهوؤلء  الخا�صة  الأخرى  ال�صخ�صية  الأمتعة 

النزاع المعنية".

اتفاقية جنيف )الرابعة( ب�صاأن حماية الأ�صخا�س المدنيين في وقت الحرب، 

جنيف، 12 اآب/اأغ�صط�س 1949

المادة 136: "منذ بدء اأي نزاع، وفي جميع حالت الحتالل، ين�صئ كل طرف من اأطراف 

النزاع مكتبا ر�صميا لال�صتعالمات يتلقى وينقل المعلومات المتعلقة بالأ�صخا�س الذين يوجدون 

تحت �صلطته.

وفي اأقرب وقت ممكن، ينقل كل طرف في النزاع اإلى هذا المكتب معلومات عن التدابير التي 

اتخذها هذا الطرف �صد اأي �صخ�س محمي قب�س عليه، اأو فر�صت عليه اإقامة جبرية اأو اعتقل 

ب�صرعة  المعنية  المختلفة  اإداراته  يكلف  اأن  ذلك،  على  عالوة  وعليه،  اأ�صبوعين.  من  اأكثر  منذ 

اإبالغ المكتب المذكور بالمعلومات المتعلقة بالتغيرات التي تطراأ على حالة هوؤلء الأ�صخا�س 

المحميين، من قبيل النقل، اأو الإفراج، اأو الإعادة للوطن، اأو الهروب، اأو العالج بالم�صت�صفى، 

اأو الولدة، اأو الوفاة".

المادة 138: "تكون المعلومات التي يتلقاها المكتب الوطني لال�صتعالمات وينقلها ذات طابع 

ي�صمح بتحديد هوية ال�صخ�س المحمي بدقة وباإبالغ عائلته ب�صرعة. وتت�صمن على الأقل بالن�صبة 

لكل �صخ�س: لقبه وا�صمه الأول، ومحل وتاريخ ميالده بالكامل، وجن�صيته، واآخر محل اإقامة 

له، والعالمات المميزة له، وا�صم والده وا�صم والدته، وتاريخ وطبيعة الإجراء الذي اتخذ اإزاءه، 

والمكان الذي اتخذ فيه هذا الإجراء، والعنوان الذي يمكن توجيه مرا�صالته عليه، وكذلك ا�صم 

وعنوان ال�صخ�س الذي يتعين اإبالغه بالمعلومات.

للمعتقلين  ال�صحية  الحالة  عن  معلومات  اأ�صبوعيا،  اأمكن  واإن  منتظمة،  ب�صورة  تنقل  وبالمثل، 

المر�صى اأو الجرحى من ذوي الحالت الخطيرة".

اتفاقية جنيف )الثالثة( ب�صاأن معاملة اأ�صرى الحرب، جنيف،  

12 اآب/اأغ�صط�س 1949

المادة 123: "تن�صاأ في بلد محايد وكالة مركزية لال�صتعالمات ب�صاأن اأ�صرى الحرب. وتقترح 

تنظيم مثل هذه  اإذا راأت �صرورة لذلك،  المعنية،  الدول  لل�صليب الأحمر على  الدولية  اللجنة 

الوكالة.

وتكلف هذه الوكالة بتركيز جميع المعلومات التي تهم اأ�صرى الحرب والتي يمكنها الح�صول 

من�صاأ  بلد  اإلى  يمكن  ما  باأ�صرع  المعلومات  هذه  وتنقل  الخا�صة،  اأو  الر�صمية  بالطرق  عليها 

الأ�صرى اأو اإلى الدولة التي يتبعونها. وتقدم لها اأطراف النزاع جميع الت�صهيالت الالزمة لنقل 

المعلومات.

والأطراف ال�صامية المتعاقدة، وبخا�صة الأطراف التي ينتفع رعاياها بخدمات الوكالة المركزية، 

مدعوة اإلى تزويد الوكالة بالدعم المالي الذي قد تحتاج اإليه.

ول تف�صر هذه الأحكام على اأنها تقيد الن�صاط الإن�صاني للجنة الدولية لل�صليب الأحمر وجمعيات 

الإغاثة الم�صار اإليها في المادة 125".

المادة 124: "تتمتع المكاتب الوطنية لال�صتعالمات والوكالة المركزية لال�صتعالمات بالإعفاء 

من ر�صوم البريد، وبجميع الإعفاءات المقررة بمقت�صى المادة 74، وبقدر الإمكان بالإعفاء من 

ر�صوم البرقيات اأو على الأقل بتخفي�صات كبيرة في هذه الر�صوم".

الوكالة المركزية لال�صتعالمات
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اأو  اأمنها  ل�صمان  �صرورية  الحاجزة  الدول  تراها  التي  الإجراءات  مراعاة  "مع   :125 المادة 

الدينية،  للمنظمات  معاملة  اأف�صل  الدول  هذه  تقدم  معقولة،  اأخرى  احتياجات  اأي  لمواجهة 

وجمعيات الإغاثة اأو اأية هيئات اأخرى تعاون اأ�صرى الحرب. وتقدم جميع الت�صهيالت الالزمة 

لها ولمندوبيها المعتمدين على النحو الواجب، للقيام بزيارة الأ�صرى، وتوزيع اإمدادات الإغاثة، 

تنظيم  في  لمعاونتهم  اأو  ترفيهية،  اأو  ثقافية  اأو  دينية  لأغرا�س  م�صادر  اأي  من  الواردة  والمواد 

اأوقات فراغهم داخل المع�صكرات. ويجوز اأن تن�صاأ الجمعيات اأو الهيئات المذكورة في اإقليم 

الدولة الحاجزة اأو في بلد اآخر اأو اأن يكون لها طابع دولي.

وللدولة الحاجزة اأن تحدد عدد الجمعيات والهيئات التي ي�صمح لمندوبيها بممار�صة ن�صاطهم 

في اإقليمها وتحت اإ�صرافها، ولكن ب�صرط األ يعوق هذا التحديد تو�صيل معونات فعالة وكافية 

لجميع اأ�صرى الحرب.

المجال واحترامه  الأحمر في هذا  لل�صليب  الدولية  للجنة  الخا�س  بالو�صع  ويجب العتراف 

في جميع الأوقات.

بمجرد ت�صليم اإمدادات الإغاثة اأو المواد المر�صلة لالأغرا�س المبينة اأعاله لأ�صرى الحرب، اأو في 

غ�صون مهلة ق�صيرة بعد ذلك، تقدم اإلى جمعية الإغاثة اأو الهيئة التي اأر�صلتها اإي�صالت موقعة 

التي تهتم  الإدارية  ال�صلطات  الوقت نف�صه، تقدم  الأ�صرى عن كل طرد. وفي  من ممثل هوؤلء 

بالأ�صرى اإي�صالت عن هذه الطرود المر�صلة".

اتفاقية جنيف )الرابعة( ب�صاأن حماية الأ�صخا�س المدنيين في وقت الحرب، 

جنيف، 12 اآب/اأغ�صط�س 1949

المادة 140: "تن�صاأ في بلد محايد وكالة مركزية لال�صتعالم عن الأ�صخا�س المحميين، وبخا�صة 

اإذا راأت ذلك،  ب�صاأن المعتقلين. وتقترح اللجنة الدولية لل�صليب الأحمر على الدول المعنية، 

123 من  المادة  المن�صو�س عليها في  للوكالة  اأن تكون مماثلة  التي يمكن  الوكالة  تنظيم هذه 

اتفاقية جنيف ب�صاأن معاملة اأ�صرى الحرب الموؤرخة في 12 اآب/اأغ�صط�س 1949.

تتولى هذه الوكالة تجميع كافة المعلومات ذات الطابع المن�صو�س عليه في المادة 136، والتي 

تتمكن من الح�صول عليها من خالل القنوات الر�صمية اأو الخا�صة، وتنقلها باأ�صرع ما يمكن اإلى 

بلد من�صاأ اأو اإقامة الأ�صخا�س المعنيين، اإل في الحالت التي قد يوؤدي فيها هذا النقل اإلى اإلحاق 

ال�صرر بالأ�صخا�س الذين تتعلق بهم هذه المعلومات اأو اإلى الإ�صرار بعائالتهم. وعلى اأطراف 

النزاع اأن تقدم للوكالة جميع الت�صهيالت المعقولة للتمكن من القيام بنقل المعلومات.

والأطراف ال�صامية المتعاقدة، وبخا�صة الأطراف التي ينتفع رعاياها بخدمات الوكالة المركزية، 

مدعوة اإلى تقديم الدعم المالي الذي تحتاج اإليه الوكالة.

لل�صليب  الدولية  للجنة  الإن�صاني  الن�صاط  تقيد  اأنها  على  المتقدمة  الأحكام  تف�صر  األ  وينبغي 

الأحمر وجمعيات الإغاثة الم�صار اإليها في المادة 142".

اتفاقية جنيف )الثالثة( ب�صاأن معاملة اأ�صرى الحرب، جنيف،  

12 اآب/اأغ�صط�س 1949

الدولة  راأت  واإذا  والبطاقات.  الر�صائل  وا�صتالم  باإر�صال  الحرب  لأ�صرى  المادة 71: "ي�صمح 

الحاجزة �صرورة تحديد هذه المرا�صالت، فاإنه يتعين عليها ال�صماح على الأقل باإر�صال ر�صالتين 

التفاقية، ول  بهذه  الملحقة  للنماذج  الإمكان  بقدر  �صهر، وتكون مماثلة  بطاقات كل  واأربع 

تحت�صب فيها بطاقات الأ�صر المن�صو�س عنها في المادة 70. ول تفر�س قيود اأخرى ما لم تقتنع 

الدولة الحامية باأن ذلك في م�صلحة الأ�صرى اأنف�صهم ب�صبب عدم ا�صتطاعة الدولة الحاجزة تدبير 

العدد الكافي من المترجمين الأكفاء للقيام بمهمة الرقابة البريدية الالزمة. وفي حالة �صرورة 

اإلى الأ�صرى، فاإن هذا القرار ل ي�صدر اإل من الدولة التي  فر�س قيود على الر�صائل التي تر�صل 

يتبعها الأ�صرى، ربما بناء على طلب الدولة الحاجزة. وتر�صل هذه الر�صائل والبطاقات باأ�صرع 

طريقة متاحة للدولة الحاجزة، ول يجوز تاأخيرها اأو حجزها لدواع تاأديبية.

ي�صمح لأ�صرى الحرب الذين لم ت�صلهم الأخبار من عائالتهم منذ مدة طويلة، والذين ل يمكنهم 

تلقي اأخبار من ذويهم اأو اإر�صال اأخبار لهم بالبريد العادي، وكذلك الذين يبعدون عن ذويهم 

اأو  الحاجزة  الدولة  لدى  ح�صاباتهم  من  اأجورها  تخ�صم  برقيات  باإر�صال  طويلة،  بم�صافات 
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الحالت  يفيدوا من هذا الإجراء كذلك في  اأن  التي تحت ت�صرفهم. ولالأ�صرى  بالنقدية  تدفع 

العاجلة.

وكقاعدة عامة، تحرر مرا�صالت الأ�صرى بلغتهم الوطنية. ولأطراف النزاع اأن ت�صمح بالمرا�صلة 

بلغات اأخرى.

بو�صوح،  محتوياتها  تبين  بطاقة  عليها  وتل�صق  بعناية،  الأ�صرى  بريد  اأكيا�س  تختم  اأن  يجب 

وتكتب عليها عناوين مكاتب البريد المر�صلة اإليها".

اتفاقية جنيف )الرابعة( ب�صاأن حماية الأ�صخا�س المدنيين في وقت الحرب، 

جنيف،  12 اآب/اأغ�صط�س 1949

يحتلها  اأرا�س  في  اأو  النزاع  اأطراف  اأحد  اأرا�صي  في  مقيم  �صخ�س  "ي�صمح لأي   :25 المادة 

طرف في النزاع باإبالغ اأفراد عائلته -اأينما كانوا- الأخبار ذات الطابع العائلي البحت، وبتلقي 

اأخبارهم. وتنقل هذه المرا�صالت ب�صرعة ودون اإبطاء ل مبرر له.

اإذا تعذر اأو ا�صتحال نتيجة للظروف تبادل المرا�صالت العائلية بوا�صطة البريد العادي، وجب على 

اأطراف النزاع المعنية اأن تلجاأ اإلى و�صيط محايد، من قبيل الوكالة المركزية المن�صو�س عليها في 

المادة 140، لتحدد معه و�صائل تاأمين تنفيذ التزاماتها على اأف�صل وجه، وعلى الأخ�س بال�صتعانة 

بالجمعيات الوطنية لل�صليب الأحمر )اأو الهالل الأحمر اأو الأ�صد وال�صم�س الأحمرين(.

تفر�س  اأن  الأكثر  على  لها  فاإن  العائلية،  المرا�صالت  لتقييد  �صرورة  النزاع  اأطراف  راأت  واإذا 

عدد  وتحديد  بحرية،  تختار  كلمة  وع�صرين  خم�صا  تت�صمن  التي  القيا�صية  النماذج  ا�صتخدام 

الطرود بواقع طرد واحد عن كل �صهر".

المادة 107: "ي�صمح للمعتقلين باإر�صال وتلقي الر�صائل والبطاقات. واإذا راأت الدولة الحاجزة 

من ال�صروري تحديد عدد الر�صائل والبطاقات التي ير�صلها كل �صخ�س معتقل، وجب األ يقل 

هذا العدد عن ر�صالتين واأربع بطاقات �صهريا، تكون مطابقة قدر الإمكان للنماذج الملحقة بهذه 

التفاقية. واإذا كان ل بد من تحديد عدد المرا�صالت الموجهة اإلى المعتقلين، وجب األ يقرر 

الر�صائل  تر�صل هذه  اأن  الحاجزة. ويجب  الدولة  بناء على طلب  المن�صاأ، وربما  اإل دولة  ذلك 

والبطاقات في وقت معقول، ول يجوز تاأخيرها اأو حجزها لدواع تاأديبية.

تلقي  يتعذر عليهم  الذين  اأو  اأخبار عائالتهم من مدة طويلة  لم ت�صلهم  الذين  للمعتقلين  ي�صمح 

يبعدون عن عائالتهم بم�صافات  العادي، والذين  بالطريق  اإليها  اأخبارهم  اإر�صال  اأو  اأخبار منها 

بهذا  اأي�صا  ينتفعون  ت�صرفهم.  تحت  التي  المبالغ  من  ر�صومها  ت�صدد  برقيات  باإر�صال  طويلة، 

الإجراء في الحالت التي تعتبر عاجلة.

وكقاعدة عامة، تحرر مرا�صالت المعتقلين بلغتهم الأ�صلية، ويجوز لأطراف النزاع اأن ت�صمح 

بالمرا�صالت بلغات اأخرى".

اآب/اأغ�صط�س   12 في  المعقودة  جنيف  اتفاقيات  اإلى  الإ�صافي  البروتوكول 

)البروتوكول  الدولية  الم�صلحة  النزاعات  �صحايا  بحماية  المتعلق   ،1949
الأول(، 8 حزيران/يونية 1977

المادة 32 – "المبداأ العام "

"اإن حق كل اأ�صرة في معرفة م�صير اأفرادها هو الحافز الأ�صا�صي لن�صاط كل من الأطراف ال�صامية 
المتعاقدة واأطراف النزاع والمنظمات الإن�صانية الدولية الوارد ذكرها في التفاقيات وفي هذا 

اللحق "البروتوكول" في تنفيذ اأحكام هذا الق�صم".

المفقودون" المادة 33– "الأ�صخا�س 

"يجب على كل طرف في نزاع، حالما ت�صمح الظروف بذلك، وفي موعد اأق�صاه انتهاء    .1
الأعمال العدائية اأن يقوم بالبحث عن الأ�صخا�س الذين اأبلغ الخ�صم عن فقدهم ويجب 

على هذا الخ�صم اأن يبلغ جميع المعلومات المجدية عن هوؤلء الأ�صخا�س لت�صهيل هذا 

البحث".

نقل الأخبار العائلية

ك�صف م�صير الأ�صخا�س المفقودين
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"يجب على كل طرف في نزاع، ت�صهيال لجمع المعلومات المن�صو�س عليها في الفقرة    .2
ال�صابقة في ما يتعلق بالأ�صخا�س الذين ل ي�صتفيدون من معاملة اأف�صل بموجب التفاقيات 

وهذا اللحق "البروتوكول" اأن يقوم:

عن  الرابعة  التفاقية  من   138 المادة  في  عليها  المن�صو�س  المعلومات  بت�صجيل  )اأ( 

الأ�صخا�س الذين اعتقلوا اأو �صجنوا اأو ظلوا لأي �صبب اآخر في الأ�صر مدة تتجاوز 

الأ�صبوعين نتيجة لالأعمال العدائية اأو الحتالل اأو عن اأولئك الذين توفوا خالل فترة 

اعتقالهم،

بت�صهيل الح�صول على المعلومات على اأو�صع نطاق ممكن عن هوؤلء الأ�صخا�س  )ب( 

واإجراء البحث عنهم عند القت�صاء وت�صجيل المعلومات المتعلقة بهم اإذا كانوا قد 

توفوا في ظروف اأخرى نتيجة لالأعمال العدائية اأو الحتالل".

"تبلغ المعلومات المتعلقة بالأ�صخا�س الذين اأخطر عن فقدهم وفقا للفقرة الأولى وكذلك    .3
الوكالة  اأو  الحامية  الدولة  طريق  عن  اأو  مبا�صرة  اإما  المعلومات  بهذه  الخا�صة  الطلبات 

الجمعيات  اأو  الأحمر  لل�صليب  الدولية  للجنة  التابعة  المفقودين  عن  للبحث  المركزية 

الوطنية لل�صليب الأحمر )للهالل الأحمر، لالأ�صد وال�صم�س الأحمرين( واإذا ما تم تبليغ 

هذه المعلومات عن طريق اللجنة الدولية لل�صليب الأحمر ووكالتها المركزية للبحث عن 

للبحث عن  المركزية  الوكالة  تزويد  تاأمين  على  النزاع  في  يعمل كل طرف  المفقودين، 

المفقودين بهذه المعلومات".

"ي�صعى اأطراف النزاع للو�صول اإلى اتفاق حول ترتيبات تتيح لفرق اأن تبحث عن الموتى    .4
وتحدد هوياتهم وتلتقط جثثهم من مناطق القتال بما في ذلك الترتيبات التي تتيح لمثل 

هذه الفرق، اإذا �صنحت المنا�صبة، اأن ت�صطحب عاملين من لدن الخ�صم اأثناء هذه المهام 

في مناطق ي�صيطر عليها الخ�صم. ويتمتع اأفراد هذه الفرق بالحترام والحماية اأثناء تفرغهم 

لأداء هذه المهام دون غيرها".

المادة 34 – "رفات الموتى"

العتقال  اأثناء  في  اأو  الحتالل  ب�صبب  توفوا  الذين  الأ�صخا�س  رفات  انتهاك  عدم  "يجب   .1
ب�صبب  توفوا  الذين  الأ�صخا�س  العدائية وكذلك رفات  الأعمال  اأو  الناجم عن الحتالل 

الأعمال العدائية في بلد لي�صوا من رعاياه كما يجب الحفاظ على مدافن هوؤلء الأ�صخا�س 

جميعا وو�صمها عمال باأحكام المادة 130 من التفاقية الرابعة ما لم تلق رفاتهم ومدافنهم 

معاملة اأف�صل، عمال باأحكام التفاقيات وهذا اللحق "البروتوكول"".

الحال،  تكون  كيفما  اأرا�صيها،  في  توجد  التي  المتعاقدة  ال�صامية  الأطراف  على  "يجب    .2
مواقع اأخرى ت�صم رفات اأ�صخا�س توفوا ب�صبب ال�صتباكات اأو اأثناء الحتالل اأو العتقال 

اتفاقيات  المتخا�صمة  الأطراف  بين  والعالقات  الظروف  بذلك  ت�صمح  حالما  تعقد  اأن 

بغية:

مدافن  اإلى  القبور  لت�صجيل  الر�صمية  الدوائر  وممثلي  الموتى  اأ�صر  و�صول  ت�صهيل  )اأ( 

الموتى واتخاذ الترتيبات العملية ب�صاأن ذلك،

تاأمين حماية هذه المدافن و�صيانتها ب�صورة م�صتمرة، )ب( 

ت�صهيل عودة رفات الموتى واأمتعتهم ال�صخ�صية اإلى وطنهم اإذا ما طلب هذا البلد،  )ج( 

اأو طلبه اأقرب النا�س اإلى المتوفى ولم يعتر�س هذا البلد".

التفاقيات  توفر  عدم  عند  مدافن،  اأرا�صيه  في  تقع  الذي  المتعاقد  ال�صامي  للطرف  "يجوز   .3
المن�صو�س عليها في الفقرة الثانية )ب( اأو )ج( ولم يرغب بلد هوؤلء الموتى اأن يتكفل 

بالدهم  اإلى  الموتى  هوؤلء  رفات  اإعادة  ت�صهيل  يعر�س  اأن  المدافن  هذه  �صيانة  بنفقات 

واإذا لم يتم قبول هذا العر�س اأن يتخذ الترتيبات التي تن�س عليها قوانينه المتعلقة بالمقابر 

والمدافن وذلك بعد اإخطار البلد المعني وفقا لالأ�صول المرعية".

"ي�صمح للطرف ال�صامي المتعاقد الذي تقع في اأرا�صيه المدافن الم�صار اإليها في هذه المادة   .4
باإخراج الرفات في الحالت التالية فقط:

في الحالت المن�صو�س عليها في الفقرتين الثانية )ج( والثالثة، اأو )اأ( 

اإذا كان اإخراج هذه الرفات ي�صكل �صرورة ملحة تتعلق بال�صالح العام بما في ذلك  )ب( 

المقت�صيات الطبية ومقت�صيات التحقيق. ويجب على الطرف ال�صامي المتعاقد في 
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الموتى واإبالغ بلدهم الأ�صلي عن عزمه على  انتهاك رفات  جميع الأحوال عدم 

اإخراج هذه الرفات واإعطاء الإي�صاحات عن الموقع المزمع اإعادة الدفن فيه".

اتفاقية جنيف )الثالثة( ب�صاأن معاملة اأ�صرى الحرب، جنيف،  

12 اآب/اأغ�صط�س 1949

المادة 120: "تدون و�صايا اأ�صرى الحرب بحيث ت�صتوفي �صروط �صالحيتها ح�صب مقت�صيات 

ت�صريع بلدهم الذي يتخذ التدابير الالزمة لإحاطة الدولة الحاجزة علما بهذه ال�صروط. وبناء على 

اإلى الدولة الحامية،  اأ�صير الحرب، وبعد وفاته على اأي حال، تحول الو�صية دون اإبطاء  طلب 

وتر�صل �صورة موثقة طبق الأ�صل اإلى الوكالة المركزية لال�صتعالمات.

 ،122 للمادة  وفقا  المن�صاأ  ببلد  الحرب  اأ�صرى  ا�صتعالمات  مكتب  اإلى  وقت  اأقرب  في  تر�صل 

�صهادات الوفاة طبقا للنموذج المرفق بهذه التفاقية، اأو قوائم معتمدة من �صابط م�صوؤول باأ�صماء 

جميع اأ�صرى الحرب الذين توفوا في الأ�صر. ويجب اأن تبين في �صهادات الوفاة اأو قوائم اأ�صماء 

المتوفين معلومات عن الهوية طبقا للبيان الوارد في الفقرة الثالثة من المادة 17، ومكان الوفاة 

لتمييز  الالزمة  المعلومات  وكذلك جميع  وتاريخه،  الدفن  ومكان  الوفاة،  و�صبب  وتاريخها، 

المقابر.

و�صع  من  والتمكين  الوفاة،  حالة  اإثبات  بق�صد  طبي  فح�س  الحرق  اأو  الدفن  ي�صبق  اأن  يجب 

تقرير، واإثبات هوية المتوفى عند اللزوم.

ويتعين على ال�صلطات الحاجزة اأن تتاأكد من اأن اأ�صرى الحرب الذين توفوا في الأ�صر قد دفنوا 

بالحترام الواجب، واإذا اأمكن طبقا ل�صعائر دينهم، واأن مقابرهم تحترم وت�صان وتميز بكيفية 

منا�صبة تمكن من ال�صتدلل عليها في اأي وقت. وكلما اأمكن، يدفن الأ�صرى المتوفون الذين 

يتبعون دولة واحدة في مكان واحد.

فيها ظروف  ت�صتدعي  التي  الحالت  با�صتثناء  فردية،  مقابر  في  المتوفون  الحرب  اأ�صرى  يدفن 

قهرية ا�صتخدام مقابر جماعية. ول يجوز حرق الجثث اإل في الحالت التي تق�صي فيها بذلك 

اأ�صباب �صحية قهرية اأو ديانة المتوفى، اأو بناء على رغبته. وفي حالة حرق الجثة، يبين ذلك مع 

الأ�صباب التي دعت اإليه في �صهادة الوفاة.

لكي يمكن ال�صتدلل دائما على المقابر، يجب اأن ت�صجل جميع المعلومات المتعلقة بالدفن 

والمقابر في اإدارة للمقابر تن�صئها الدولة الحاجزة. وتبلغ للدولة التي يتبعها هوؤلء الأ�صرى قوائم 

اأخرى.  اأماكن  في  اأو  المقابر  في  المدفونين  الحرب  باأ�صرى  المتعلقة  والمعلومات  بالمقابر 

بهذه  العناية  التفاقية، م�صوؤولية  اإذا كانت طرفا في  الإقليم،  ت�صيطر على  التي  الدولة  وتتحمل 

المقابر وت�صجيل كافة التحركات الالحقة التي تتعر�س لها الجثث. وتنطبق هذه الأحكام اأي�صا 

اإلى اأن يتم الت�صرف النهائي فيه بناء على رغبة  اإدارة ت�صجيل المقابر  على الرماد الذي تحفظه 

بلد المن�صاأ".

اتفاقية جنيف )الرابعة( ب�صاأن حماية الأ�صخا�س المدنيين في وقت الحرب، 

جنيف،  12 اآب/اأغ�صط�س 1949

المادة 130: "على ال�صلطات الحاجزة اأن تتحقق من اأن المعتقلين الذين يتوفون اأثناء العتقال 

يدفنون باحترام، واإذا اأمكن طبقا ل�صعائر دينهم، واأن مقابرهم تحترم، وت�صان ب�صكل منا�صب، 

وتميز بطريقة تمكن من ال�صتدلل عليها دائما.

يدفن المعتقلون المتوفون في مقابر فردية، اإل اإذا اقت�صت ظروف قهرية ا�صتخدام مقابر جماعية. 

تنفيذا  اأو  المتوفى ذلك  اقت�صى دين  اإذا  اأو  اإل لأ�صباب �صحية حتمية  الجثث  ول يجوز حرق 

لرغبته ال�صريحة. وفي حالة الحرق يبين ذلك مع ذكر الأ�صباب التي دعت اإليه في �صهادة وفاة 

اأقارب  اإلى  باأ�صرع ما يمكن  ال�صلطات الحاجزة بالرماد، وتر�صله  ال�صخ�س المعتقل. وتحتفظ 

المتوفى اإذا طلبوا ذلك.

وبمجرد اأن ت�صمح الظروف، وبحد اأق�صى لدى انتهاء الأعمال العدائية، تقدم الدولة الحاجزة، 

يتبعها  التي  الدول  اإلى   ،136 المادة  في  عليها  المن�صو�س  ال�صتعالمات  مكاتب  طريق  عن 

المعتقلون المتوفون، قوائم تبين المقابر التي دفنوا فيها. وتو�صح هذه القوائم جميع التفا�صيل 

الالزمة للتحقق من هوية المعتقلين المتوفين ومواقع المقابر بدقة".

الو�صايا، و�صهادات الوفاة، والدفن، 

والحرق

الدفن، الحرق
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اآب/اأغ�صط�س   12 في  المعقودة  جنيف  اتفاقيات  اإلى  الإ�صافي  البروتوكول 

)البروتوكول  الدولية  الم�صلحة  النزاعات  �صحايا  بحماية  والمتعلق   1949

الأول(، 8 حزيران/يونية 1977

" الم�صتتة  الأ�صر  �صمل  المادة 74– "جمع 

"تي�صر الأطراف ال�صامية المتعاقدة واأطراف النزاع قدر الإمكان جمع �صمل الأ�صر التي �صتتت 
تكر�س  التي  الإن�صانية  المنظمات  عمل  خا�صة  ب�صفة  وت�صجع  الم�صلحة،  للمنازعات  نتيجة 

ذاتها لهذه المهمة طبقا لأحكام التفاقيات وهذا الملحق "البروتوكول" واتباعا للوائح الأمن 

الخا�صة بكل منها".

 " الأطفال  المادة 78-3– "اإجالء 

"تتولى �صلطات الطرف الذي قام بتنظيم الإجالء، وكذلك �صلطات البلد الم�صيف -اإذا    .3
اإلى  باإر�صالها  اإعداد بطاقة لكل طفل م�صحوبة ب�صورة �صم�صية، تقوم  كان ذلك منا�صبا- 

الوكالة المركزية للبحث عن المفقودين التابعة للجنة الدولية لل�صليب الأحمر وذلك من 

اأ�صرهم واأوطانهم  اإلى  المادة  اإجالوؤهم طبقا لهذه  يتم  الذين  اأجل ت�صهيل عودة الأطفال 

وتت�صمن كل بطاقة المعلومات التالية، كلما تي�صر ذلك، وحيثما ل يترتب عليه مجازفة 

باإيذاء الطفل:

)اأ( لقب اأو األقاب الطفل،

)ب( ا�صم الطفل )اأو اأ�صماوؤه(، 

)ج( نوع )ذكر اأم اأنثى( الطفل، 

)د( محل وتاريخ الميالد )اأو ال�صن التقريبية اإذا كان تاريخ الميالد غير معروف(،

)هـ( ا�صم الأب بالكامل،

)و( ا�صم الأم، ولقبها قبل الزواج اإن وجد،

)ز( ا�صم اأقرب النا�س للطفل،

)ح( جن�صية الطفل،

)ط( لغة الطفل الوطنية، واأية لغات اأخرى يتحدثها الطفل،

)ي( عنوان عائلة الطفل،

)ك( اأي رقم لهوية الطفل،

)ل( حالة الطفل ال�صحية،

)م( ف�صيلة دم الطفل،

)ن( المالمح المميزة للطفل،

)�س( تاريخ ومكان العثور على الطفل، 

)ع( تاريخ ومكان مغادرة الطفل للبلد،

)ف( ديانة الطفل، اإن وجدت،

)�س( العنوان الحالي للطفل في البلد الم�صيف،

)ق( تاريخ ومكان ومالب�صات الوفاة ومكان الدفن في حالة وفاة الطفل قبل عودته".

اتفاقية جنيف )الثالثة( ب�صاأن معاملة اأ�صرى الحرب، جنيف،  

12 اآب/اأغ�صط�س 1949

اإلى   46 من  المواد  في  ذكر  لما  مماثلة  ظروف  في  الوطن  اإلى  الإعادة  "تنفذ   :119 المادة 

48 �صاملة من هذه التفاقية ب�صاأن نقل اأ�صرى الحرب، مع مراعاة اأحكام المادة 118 واأحكام 

الفقرات التالية.

جمع �صمل الأ�صر وعمليات النقل 

والإعادة اإلى الوطن

الإعادة اإلى الوطن- تفا�صيل 

الإجراءات
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منهم  �صحبت  قد  تكون  قيمة  ذات  اأ�صياء  اأي  الحرب  اأ�صرى  اإلى  ترد  الوطن،  اإلى  الإعادة  عند 

الحاجزة.  الدولة  اإلى عملة  لم تحول  اأجنبية  مبالغ بعمالت  اأي  18، وكذلك  المادة  بمقت�صى 

وتر�صل اإلى مكتب ال�صتعالمات المن�صو�س عليه في المادة 122 الأ�صياء ذات القيمة والمبالغ 

بالعمالت الأجنبية، التي لم ترد اإلى اأ�صرى الحرب عند عودتهم اإلى وطنهم لأي �صبب كان.

ي�صمح لأ�صرى الحرب باأن ياأخذوا معهم اأدواتهم ال�صخ�صية واأي مرا�صالت وطرود تكون قد 

و�صلت اإليهم. ويمكن تحديد وزن هذه الأ�صياء اإذا ا�صتدعت ذلك ظروف الإعادة اإلى الوطن، 

بما يمكن لأ�صير الحرب اأن يحمله على نحو معقول، ويرخ�س في جميع الأحوال باأن يحمل 

خم�صة وع�صرين كيلوغراما على الأقل.

الحاجزة، ويتعين  الدولة  تترك في عهدة  فاإنها  الأخرى،  ال�صخ�صية  الحرب  اأ�صير  اأما متعلقات 

اأن تعقد اتفاقا مع الدولة التي يتبعها الأ�صير ب�صاأن طرق  اأن تر�صلها له بمجرد  على هذه الدولة 

نقلها والتكاليف التي يتطلبها النقل".

 )...(

تنفيذ  اأو  المحاكمة  انتهاء  لغاية  احتجازهم  يتقرر  الذين  الأ�صرى  اأ�صماء  النزاع  اأطراف  "تتبادل 
العقوبة.

اإلى  اإعادتهم  وتاأمين  المفقودين  الأ�صرى  عن  للبحث  لجان  ت�صكيل  على  النزاع  اأطراف  تتفق 

الوطن في اأقرب وقت".

اتفاقية جنيف )الرابعة( ب�صاأن حماية الأ�صخا�س المدنيين في وقت الحرب، 

جنيف، 12 اآب/اأغ�صط�س 1949

المادة 26:  "على كل طرف من اأطراف النزاع اأن ي�صهل اأعمال البحث التي يقوم بها اأفراد 

العائالت الم�صتتة ب�صبب الحرب من اأجل تجديد الت�صال بينهم واإذا اأمكن جمع �صملهم. وعليه 

اأن ي�صهل ب�صورة خا�صة عمل الهيئات المكر�صة لهذه المهمة، �صريطة اأن يكون قد اعتمدها واأن 

تراعي التدابير الأمنية التي اتخذها".

المادة 128:  "في حالة النقل، يخطر المعتقلون ر�صميا بانتقالهم وبعنوانهم البريدي الجديد، 

ويبلغ لهم هذا الإخطار قبل النقل بوقت كاف ليتمكنوا من حزم اأمتعتهم واإبالغ عائالتهم.

وي�صمح لهم بحمل اأمتعتهم ال�صخ�صية، ومرا�صالتهم والطرود التي و�صلتهم، ويجوز خف�س وزن 

اإذا اقت�صت ذلك ظروف النقل، ولكنه ل يخف�س باأي حال عن خم�صة وع�صرين  هذه الأمتعة 

كيلوغراما لكل �صخ�س معتقل.

وتحول اإليهم دون اإبطاء المرا�صالت والطرود المر�صلة على عنوان معتقلهم ال�صابق.

المعتقلين  ممتلكات  لنقل  الالزمة  التدابير  المعتقلين  لجنة  مع  بالتفاق  المعتقل  قائد  يتخذ 

الم�صتركة والأمتعة التي لم يمكنهم حملها معهم ب�صبب تحديد تم فر�صه وفقا للفقرة الثانية من 

هذه المادة". 

المادة 134: "على الأطراف ال�صامية المتعاقدة اأن تعمل عند انتهاء الأعمال العدائية اأو الحتالل 

على تاأمين عودة جميع المعتقلين اإلى اآخر محل اإقامة لهم اأو ت�صهل عودتهم اإلى اأوطانهم".

المادة 135: "تتحمل الدولة الحاجزة نفقات عودة المعتقلين الذين اأفرج عنهم اإلى الأماكن 

التي كانوا يقيمون فيها وقت اعتقالهم، اأو النفقات الالزمة لإتمام رحلتهم اأو عودتهم اإلى نقطة 

الرحيل اإذا كانت قد اعتقلتهم اأثناء �صفرهم اأو في اأعالي البحار.

وفي حالة رف�س الدولة الحاجزة الت�صريح ل�صخ�س معتقل اأفرج عنه بالإقامة في اأرا�صيها بعد اأن 

كان مقيما بها من قبل اإقامة قانونية، فاإنه يتعين عليها اأن تتحمل نفقات عودته اإلى وطنه. على اأنه 

اإذا ف�صل ال�صخ�س المعتقل العودة اإلى بلده تحت م�صوؤوليته الخا�صة، اأو اإطاعة لحكومة الدولة 

التي يدين لها بالولء، فاإن الدولة الحاجزة ل تلتزم بدفع هذه النفقات بعد مغادرته حدودها، 

ول تلتزم الدولة الحاجزة بدفع نفقات الإعادة اإلى الوطن للمعتقل الذي كان قد اعتقل بناء على 

طلبه.

نقل المعتقلين- طريقة النقل

الإعادة اإلى الوطن والعودة اإلى اآخر 

محل اإقامة 

نفقات الإفراج والعودة اإلى الوطن 

والإقامة في بلدان محايدة

العائالت الم�صتتة 
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وفي حالة نقل المعتقلين وفقا للمادة 45، تتفق الدولة التي تنقلهم والدولة التي ت�صت�صيفهم على 

ح�صة كل منهما من النفقات.

ب�صاأن  النزاع  اأطراف  بين  التي يجوز عقدها  الخا�صة  بالترتيبات  المذكورة  الأحكام  ول تخل 

تبادل رعاياها الذين في قب�صة طرف خ�صم واإعادتهم اإلى اأوطانهم".

1-2 قواعد القانون الدولي الإن�صاني العرفي

القاعدة 98: "الإخفاء الق�صري محظور".

القاعدة 105:" يجب اأن ُتحترم الحياة العائلية ما اأمكن".

بعد  وخا�صة  الظروف،  �صمحت  كلما  النزاع،  في  طرف  كل  "يتخذ   :112 القاعدة 

ال�صتباكات، كل التدابير الممكنة، ودون اإبطاء، للبحث عن الموتى وجمعهم واإخالئهم دون 

اأّي تمييز مجحف".

الموتى.  �صلب  لمنع  الممكنة  الإجراءات  كل  النزاع  في  طرف  كل  يتخذ   "  :113 القاعدة 

ويحظر ت�صويه جثث الموتى".

القاعدة 114: "ت�صعى اأطراف النزاع اإلى ت�صهيل اإعادة رفات الموتى بناء على طلب الطرف 

اأمتعتهم  تعيد  اأن  يجب  كما  المتوفى.  اإلى  النا�س  اأقرب  طلب  على  بناء  اأو  اإليه  ينتمون  الذي 

ال�صخ�صية".

القاعدة 115: "ُتعامل جثت الموتى بطريقة تت�صم بالحترام، وُتحترم قبورهم وُت�صان ب�صكل 

مالئم". 

القاعدة 116: "ي�صجل كّل طرف في النزاع جميع المعلومات المتاحة التي ت�صمح بالتحقق 

من هويّة الموتى، قبل الت�صرف في رفاتهم، ويحدد اأماكن القبور بعالمات".

اأجل  من  تنفيذها  يمكن  التي  الإجراءات  كافة  النزاع  في  طرف  كّل  "يتخذ   :117 القاعدة 

تو�صيح م�صير الأ�صخا�س الذين يبلغ عن فقدانهم نتيجة لنزاع م�صلح، ويزود اأفراد عائالتهم باأيّة 

معلومات لديه عن م�صيرهم".

القاعدة 125: "ُي�صمح لالأ�صخا�س المحرومين من حريتهم بالمرا�صلة مع عائالتهم، وتخ�صع 

المرا�صالت ل�صروط معقولة في ما يخ�س بالتواتر في الكتابة وحاجة ال�صلطات للرقابة".

القاعدة 131: "ُتتخذ، في حالت النزوح، كل الإجراءات الممكنة ليت�صنى ا�صتقبال المدنيين 

والأمان  البدنية  وال�صحة  ال�صحية  وال�صروط  الماأوى  حيث  من  مر�صية  ظروف  في  المعنيين 

والتغذية وعدم تفريق اأفراد العائلة الواحدة".

جنيف" اتفاقيات  في  الأطراف  المادة 2– "الدول 

التفاقيات  لهذه  وفقا  الحركة  اتفاقيات جنيف مع مكونات  في  الأطراف  الدول  "تتعاون   .1
والنظام الأ�صا�صي وقرارات الموؤتمر الدولي".

"تدعم كل دولة من الدول الأطراف اإن�صاء جمعية وطنية في اأرا�صيها وت�صجع تطويرها".  .2

"تقوم الدول الأطراف، ول�صيما الدول التي اعترفت بالجمعية الوطنية المن�صاأة في اأرا�صيها،   .3
بدعم عمل مكونات الحركة كلما كان ذلك ممكنًا.  وتقوم هذه المكونات من جانبها، 

ووفقا لأنظمتها الأ�صا�صية بدعم الأن�صطة الإن�صانية للدول باأق�صى قدر ممكن".

"تحترم الدول في جميع الأوقات التزام كافة مكونات الحركة بالمبادئ الأ�صا�صية".  .4

الحترام  اإيالء  مع  الدول،  �صيادة  الأ�صا�صي  النظام  لهذا  الحركة  مكونات  تنفيذ  يم�س  "ل   .5
الواجب لأحكام القانون الدولي الإن�صاني". 

احترام الحياة العائلية

اإدارة الرفات الب�صرية

تزويد العائلة بالمعلومات عن 

اأفرادها المفقودين

تبادل الأخبار العائلية

نزوح المدنيين وانف�صال اأفراد 

العائلة الواحدة

2- النظام الأ�صا�صي للحركة 

التعاون بين الدول الأطراف في 

اتفاقيات جنيف ومكونات الحركة
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الأحمر"  والهالل  الأحمر  لل�صليب  الوطنية  المادة 3– "الجمعيات 

ت�صطلع  وهي  الحيوية.  وقوتها  الأ�صا�صية  الحركة  وحدات  الوطنية  الجمعيات  "ت�صكل   .1
باأن�صطتها الإن�صانية طبقًا لأنظمتها الأ�صا�صية الخا�صة وت�صريعاتها الوطنية، من اأجل تحقيق 

الوطنية  الجمعيات  وتدعم  الأ�صا�صية.   للمبادئ  ووفقًا  الحركة،  اإلى  الموكلة  المهمة 

ال�صلطات العامة في تنفيذ مهامها الإن�صانية، تبعًا لحتياجات ال�صكان في بلدانها".

"الجمعيات الوطنية هي داخل بلدانها منظمات وطنية م�صتقلة توفر اإطاراً اأ�صا�صيًا لأن�صطة   .2
الأمرا�س وتعزيز  الوقاية من  العامة في  ال�صلطات  ت�صهم مع  متطوعيها وموظفيها.  وهي 

المجتمعات  لمنفعة  الخا�صة  برامجها  خالل  من  الإن�صانية  المعاناة  وتخفيف  ال�صحة 

المحلية في مجالت مثل التعليم وال�صحة والرعاية الجتماعية.

تنظم الجمعيات الوطنية، بالتن�صيق مع ال�صلطات العامة، عمليات الإغاثة في حالت الطوارئ 

اتفاقيات جنيف،  تن�س عليه  الم�صلحة كما  النزاعات  لم�صاعدة �صحايا  الخدمات  وغيرها من 

و�صحايا الكوارث الطبيعية و�صائر حالت الطوارئ من المحتاجين اإلى م�صاعدتها.

وتتخذ  ن�صره.  في  حكوماتها  وت�صاعد  الإن�صاني  الدولي  القانون  الوطنية  الجمعيات  تن�صر 

المبادرات في هذا المجال.  وهي تن�صر مبادئ الحركة ومثلها العليا وت�صاعد الحكومات التي 

وحماية  الإن�صاني  الدولي  القانون  احترام  ل�صمان  حكوماتها  مع  تتعاون  كما  اأي�صًا.   تن�صرها 

ال�صارات المميزة التي اعترفت بها اتفاقيات جنيف وبروتوكولتها الإ�صافية". 

الوطنية، في حدود مواردها، بم�صاعدة �صحايا  الجمعيات  تقوم  الدولي،  ال�صعيد  "على   .3

الطبيعية و�صائر  الكوارث  اتفاقيات جنيف، و�صحايا  تن�س عليه  الم�صلحة كما  النزاعات 

حالت الطوارئ، وتقدم هذه الم�صاعدة، من خالل الجمعيات الوطنية المعنية اأو اللجنة 

الدولية اأو التحاد، في �صكل خدمات وعاملين ودعم مادي ومالي ومعنوي.

ت�صاهم الجمعيات، بقدر اإمكانياتها، في تنمية الجمعيات الوطنية الأخرى التي تحتاج اإلى هذه 

الم�صاعدة، بغية تعزيز الحركة ككل.

اأنه يجوز لأية  6.  بيد  المادة  اأو   5 تن�صق الم�صاعدة الدولية بين مكونات الحركة طبقا للمادة 

جمعية وطنية �صتح�صل على هذه الم�صاعدة اأن تتعهد عملية التن�صيق داخل بلدها، �صرط موافقة 

اللجنة الدولية اأو التحاد وفقًا للحالة".

"تقوم الجمعيات الوطنية بغية تنفيذ هذه المهام، با�صتقطاب العاملين الالزمين لال�صطالع   .4

وبخا�صة  الجميع،  الوطنية  الجمعيات  وت�صجع  وتعيينهم.   وتدريبهم  بم�صوؤولياتها 

ال�صباب، على الم�صاركة في اأن�صطتها".

"على الجمعيات الوطنية واجب دعم التحاد بموجب د�صتوره.  وهي تقدم، كلما اأمكن   .5

لها ذلك، دعمها الطوعي للجنة الدولية في عملها الإن�صاني".

المادة 5 – "اللجنة الدولية لل�صليب الأحمر" 

)...(

2. "يتمثل دور اللجنة الدولية، طبقًا لنظامها الأ�صا�صي، على وجه الخ�صو�س في ما يلي:

)...(

التطبيق  اأجل  من  والعمل  اتفاقيات جنيف،  بموجب  اإليها  الموكولة  بالمهام  ال�صطالع  ج( 

الأمين للقانون الدولي الإن�صاني الواجب التطبيق في النزاعات الم�صلحة، واأخذ العلم باأي 

�صكاوى مبنية على مزاعم بانتهاكات هذا القانون.

اإن�صاني، خا�صة في  بعمل  تقوم  – باعتبارها موؤ�ص�صة محايدة  الأوقات  ال�صعي في جميع  د( 

حالت النزاعات الم�صلحة الدولية وغيرها من النزاعات الم�صلحة وفي حالت ال�صراع 

للع�صكريين والمدنيين من �صحايا مثل هذه  الحماية والم�صاعدة  – اإلى �صمان  الداخلي 

الأحداث ونتائجها المبا�صرة؛

في  عليه  من�صو�س  هو  كما  المفقودين  عن  للبحث  المركزية  الوكالة  عمل  �صير  �صمان  هـ( 

اتفاقيات جنيف؛"

دور مكونات الحركة 
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)...(

3. "يجوز للجنة الدولية اأن تقوم باأية مبادرة اإن�صانية تدخل في نطاق دورها المحدد كموؤ�ص�صة 

هكذا  مثل  تبحثها  اأن  تتطلب  م�صاألة  اأية  في  تنظر  واأن  وم�صتقلين،  محايدين  وو�صيط 

موؤ�ص�صة.

"تقيم اللجنة الدولية عالقات وثيقة مع الجمعيات الوطنية.  وتتعاون، بالتفاق معها،  4.  اأ( 

في ال�صوؤون ذات الهتمام الم�صترك، مثل الإعداد للعمل في حالت النزاع الم�صلح، 

واحترام اتفاقيات جنيف وتطويرها والت�صديق عليها، ون�صر المبادئ الأ�صا�صية والقانون 

الدولي الإن�صاني.

تن�صيق  تقت�صي  والتي  المادة  هذه  من  )د(   2 الفقرة  في  اإليها  الم�صار  الحالت  في      ب( 

الم�صاعدات التي تقدمها الجمعيات الوطنية من البلدان الأخرى، تتولى اللجنة الدولية، 

بالتعاون مع الجمعية الوطنية في البلد اأو البلدان المعنية، تن�صيق هذه الم�صاعدة طبقا 

لالتفاقات المبرمة مع التحاد".

الدولية  اللجنة  تقيم  3 و6 و7   المواد  اأحكام  الأ�صا�صي، ومع مراعاة  النظام  اإطار هذا  "في   .5

عالقات وثيقة مع التحاد وتتعاون معه في ال�صوؤون ذات الهتمام الم�صترك".

الأحمر" والهالل  الأحمر  ال�صليب  لجمعيات  الدولي   المادة 6–  "التحاد 

1". يتكون التحاد الدولي للجمعيات الوطنية لل�صليب الأحمر والهالل الأحمر من الجمعيات 
جميع  وله  الخا�س  د�صتوره  بموجب  ويعمل  الأحمر.  والهالل  الأحمر  لل�صليب  الوطنية 

حقوق والتزامات الهيئة العتبارية  ذات ال�صخ�صية القانونية".

اأو  عرقي  اأو  �صيا�صي  اأو  حكومي  طابع  اأي  لها  لي�س  م�صتقلة  اإن�صانية  منظمة  هو  "التحاد   .2

مذهبي".

3. "يتمثل الهدف العام لالتحاد في العمل، في جميع الأوقات، على حفز وت�صجيع وت�صهيل 

وتعزيز جميع الأن�صطة الإن�صانية بكل اأ�صكالها، التي ت�صطلع بها الجمعيات الوطنية من اأجل  

تجنب المعاناة الإن�صانية وتخفيفها وي�صهم بذلك في �صون وتعزيز ال�صلم في العالم".

للحركة  الأ�صا�صية  المبادئ  �صياق  وفي   ،3 الفقرة  في  المحدد  العام  الهدف  تحقيق  "بغية   .4

وقرارات الموؤتمر الدولي، وفي اإطار هذا النظام الأ�صا�صي ومع مراعاة اأحكام المواد 3 و5 

و7، ي�صطلع التحاد وفقا لد�صتوره بالمهمات التالية:

اأية  وتقديم  الوطنية  الجمعيات  بين  والدرا�صة  والتن�صيق  لالت�صال  دائم  كجهاز  العمل  اأ( 

م�صاعدة قد تطلبها هذه الجمعيات؛

ح�صب  بها  ومعترف  م�صتقلة  وطنية  جمعية  وتنمية  اإن�صاء  على  والم�صاعدة  الت�صجيع  ب( 

الأ�صول في كل بلد؛

اإغاثة جميع �صحايا الكوارث بكل الو�صائل المتاحة؛ ج( 

م�صاعدة الجمعيات الوطنية في عمليات التاأهب للكوارث، وفي تنظيم عمليات الإغاثة  د( 

واأثناء تنفيذ هذه العمليات؛

تنظيم وتن�صيق وتوجيه عمليات الإغاثة الدولية وفقا للمبادئ والقواعد التي يعتمدها  هـ( 

الموؤتمر الدولي؛

على  المحافظة  اإلى  الرامية  الأن�صطة  في  الوطنية  الجمعيات  م�صاركة  وتن�صيق  ت�صجيع  و( 

الوطنية  ال�صلطات  مع  بالتعاون  وذلك  الجتماعية،  الرعاية  وتعزيز  العامة  ال�صحة 

المخت�صة؛

الأطفال  بتربية  يتعلق  ما  في  الوطنية  الجمعيات  بين  الأفكار  تبادل  وتن�صيق  ت�صجيع  ز( 

جميع  �صباب  بين  ال�صداقة  روابط  وتوثيق  الإن�صانية،  العليا  للمثل  وفقًا  وال�صباب 

البلدان؛

وتر�صيخ  عمومًا  الأهالي  بين  من  الأع�صاء  ا�صتقطاب  في  الوطنية  الجمعيات  م�صاعدة  ح( 

مبادئ الحركة ومثلها العليا؛
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اإغاثة �صحايا النزاعات الم�صلحة طبقًا لالتفاقات المبرمة مع اللجنة الدولية؛ ط( 

م�صاعدة اللجنة الدولية في الترويج للقانون الدولي الإن�صاني وتطويره، والتعاون معها  ي( 

في ن�صر هذا القانون والمبادئ الأ�صا�صية للحركة بين الجمعيات الوطنية؛

يتعلق  ما  في  ل�صيما  الدولي،  ال�صعيد  على  ر�صمية  ب�صفة  الأع�صاء  الجمعيات  تمثيل  ك( 

بالقرارات والتو�صيات التي تعتمدها الهيئة العامة لالتحاد وتولي دور الحار�س ل�صالمة 

هذه الجمعيات والحامي لم�صالحها؛

ال�صطالع بالمهمات التي ي�صندها اإليها الموؤتمر الدولي". ل( 

يتم�صى مع  بالتفاق معها، وبما  اأو  الوطنية  الجمعية  بلد عن طريق  "يعمل التحاد في كل   .5
القوانين ال�صارية في هذا البلد".

الموؤتمر الدولي الرابع والع�صرون لل�صليب الأحمر،  مانيال، 1981

 "بيان عن �صيا�صة م�صاعدة ال�صليب الأحمر الدولي لالجئين"

البند -9 "اإن الوكالة المركزية للبحث عن المفقودين التابعة للجنة الدولية لل�صليب الأحمر هي 

اأجل م�صاعدة الالجئين والنازحين  اأي�صًا على ا�صتعداد دائم للتعاون مع الجمعيات الوطنية من 

وذلك، على �صبيل المثال،  من خالل ت�صهيل جمع �صمل الأ�صر الم�صتتة، وتنظيم تبادل الأخبار 

العائلية، والبحث عن الأ�صخا�س المفقودين. وحين تدعو الحاجة، تعر�س التعاون مع مفو�صية 

الأمم المتحدة ال�صامية ل�صوؤون الالجئين، كما تقدم الم�صاعدة الفنية اإلى الجمعيات الوطنية من 

اأجل تمكينها من اإقامة وتطوير خدماتها الخا�صة بالبحث عن المفقودين ونقل الر�صائل".

الموؤتمر الدولي الخام�س والع�صرون لل�صليب الأحمر، جنيف،1986

القرار ال�صاد�س ع�صر: "دور الوكالة المركزية للبحث عن المفقودين 

والجمعيات الوطنية في اأن�صطة البحث عن المفقودين وجمع �صمل الأ�صر "

"اإن الموؤتمر الدولي الخام�س والع�صرين لل�صليب الأحمر

اإعادة  على  الم�صاعدة  في  الأحمر  والهالل  الأحمر  ال�صليب  حركة  بم�صوؤولية  يعترف  "اإذ 
اأو  الم�صلحة  النزاعات  ب�صبب  المنف�صلة  الأ�صر  اأفراد  بين  الت�صال  على  المحافظة  اأو  الت�صال 

ال�صطرابات اأو الكوارث الطبيعية، 

الدولية  للجنة  التابعة  المفقودين  عن  للبحث  المركزية  الوكالة  تلعبه  الذي  بالدور  يذكر  واإذ 

لل�صليب الأحمر كمن�صق وم�صت�صار فني للجمعيات الوطنية والحكومات على النحو المعرف 

والع�صرون  الرابع  الدولي  الموؤتمر  واعتمده  والرابطة  الدولية  اللجنة  قدمته  الذي  التقرير  في 

لل�صليب الأحمر،

)...(

واإذ يعترف اأن على الحركة، اإذا اأرادت اأن تقوم بعمل فعال، اأن تكون قادرة على العتماد على 

�صبكة قوية مكونة من كل دوائر البحث عن المفقودين في  الجمعيات الوطنية وعلى الوكالة 

المركزية للبحث عن المفقودين وذلك بالت�صال، وفقًا لل�صرورة، مع اأمانة الرابطة، 

1. يوؤكد على المهمة التي اأوكلها الموؤتمر الرابع والع�صرون اإلى الوكالة المركزية للبحث عن 

المفقودين، ويهنئها على المبادرات المتخذة وي�صجعها على موا�صلة جهودها لتن�صيق الأن�صطة 

وتوحيد المبادئ الإجرائية وطرق العمل وتدريب العاملين الم�صوؤولين  في مجال البحث عن 

المفقودين،

)...(

3. يطلب من كل الجمعيات الوطنية اأن تتولى بكل ما تملكه من قدرات، الدور الذي عليها اأن 

تلعبه باعتبارها العنا�صر المكونة لل�صبكة الدولية للبحث عن المفقودين وجمع �صمل الأ�صر،

.")...(

3- الموؤتمر الدولي لل�صليب الأحمر والهالل الأحمر
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الموؤتمر الدولي ال�صاد�س والع�صرون لل�صليب الأحمر والهالل الأحمر، 

جنيف، 1995

بالن�صبة  الم�صلح،  النزاع  فترة  في  المدنيين  ال�صكان  "حماية   :2 رقم  القرار 

اإلى م�صير الأطفال وجمع �صمل العائالت"

"اإن الموؤتمر الدولي ال�صاد�س والع�صرين لل�صليب الأحمر والهالل الأحمر

جيم- "بالن�صبة اإلى م�صير الأطفال: 

الحماية  ل�صمان  المطلوبة  التدابير  كل  باتخاذ  اللتزام  ال�صتعجال  وجه  على  يوؤكد  )اأ( 

والم�صاعدة اللتين هما من حق الأطفال بموجب القانون الوطني والدولي؛

يدين ب�صدة القتل المتعمد لالأطفال وكذلك ال�صتغالل الجن�صي والمعاملة ال�صيئة واأعمال  )ب( 

العنف التي هم �صحاياها ويطلب اتخاذ تدابير �صارمة على وجه الخ�صو�س لتفادي هذه 

الت�صرفات ومعاقبتها؛

في  �صنة  يقل عمرهم عن خم�س ع�صرة  الذين  الأطفال  تجنيد وتطويع  بقوة  اأي�صًا  يدين  )ج( 

القوات الم�صلحة اأو في الجماعات الم�صلحة مما يمثل خرقًا للقانون الدولي الإن�صاني، 

ويطالب باإحالة الم�صوؤولين عن هذه الأعمال اإلى الق�صاء ومعاقبتهم؛

عمرهم،  من  ع�صرة  الثامنة  دون  الأطفال  ت�صليح  عن  بالمتناع  النزاع  اأطراف  يو�صي  )د( 

واتخاذ كل التدابير الممكنة لتفادي م�صاركة الأطفال دون الثامنة ع�صرة من عمرهم في 

الأعمال العدائية؛

ي�صاند العمل الذي اأنجزته لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإن�صان ب�صاأن م�صاركة الأطفال  )هـ( 

في النزاعات الم�صلحة، على اأمل اعتماد بروتوكول اختياري لتفاقية حقوق الطفل ل�صنة 

1989، يكون الغر�س منه زيادة حماية الأطفال المتورطين في النزاعات الم�صلحة؛

يحيط علمًا بالجهود التي تبذلها الحركة بغية ترويج مبداأ عدم تجنيد وم�صاركة اأطفال  )و( 

التي  العملية  التدابير  وي�صاند  الم�صلحة،  النزاعات  في  عمرهم  من  ع�صرة  الثامنة  دون 

تتخذها الحركة لحماية وم�صاعدة جميع الأطفال الذين يقعون �صحية للنزاعات؛

تدابير  و�صع  على  الأخرى  المخت�صة  والمنظمات  والكيانات  والحركة  الدول  ي�صجع  )ز( 

يتلقى الأطفال من  البرامج الموجودة حاليًا واإعداد برامج جديدة لكي  وقائية، وتقييم 

بين �صحايا النزاعات الم�صلحة م�صاعدة طبية ونف�صية واجتماعية يقدمها لهم اإن اأمكن 

موظفون موؤهلون يتح�ص�صون الجانب الخا�س لهذه الم�صائل".

دال- "بالن�صبة اإلى جمع �صمل العائالت:

يطالب اأطراف اأي نزاع م�صلح بتفادي كل عمل ي�صتهدف اأو ي�صتتبع انف�صال العائالت  )اأ( 

على نحو مخالف للقانون الدولي الإن�صاني؛

للم�صكلة  حل  اإلى  المهل  اأف�صل  في  للتو�صل  جهدها  ق�صارى  تبذل  اأن  الدول  ينا�صد  )ب( 

الإن�صانية الخطيرة التي تتمثل في ت�صتيت العائالت؛

المنف�صلين عن  يبداأ بالبحث عن الأفراد  اأن  العائالت يجب  اأن جمع �صمل  ي�صدد على  )ج( 

العائلة الواحدة، بناء على طلب اأحدهم، وينتهي باجتماعهم؛

م�صلح،  نزاع  اإثر  عائالتهم  المنف�صلين عن  لالأطفال  الخا�س  ال�صعف  ي�صدد على حالة  )د( 

ويدعو اللجنة الدولية والجمعيات الوطنية والتحاد الدولي، كل ح�صب وليته الخا�صة، 

اإلى تكثيف جهودها لالهتداء اإلى الأطفال غير الم�صحوبين بعائالتهم والتعرف عليهم، 

واإعادة ات�صالهم بعائالتهم و�صمهم اإليها، وتقديم الم�صاعدة والم�صاندة اللتين يكونون 

في حاجة اإليهما؛ 

العائالت  بتطلع  ويعترف  لأخرى،  ثقافة  من  يتبدل  اأن  يجوز  العائلة  �صكل  اأن  يالحظ  )هـ( 

�صمل  جمع  يخ�س  ما  في  تطبق  اأن  على  الدول  ويحث  �صملها،  جمع  اإلى  المنف�صلة 

العائالت معايير تاأخذ في الح�صبان و�صع اأفراد العائلة الأكثر �صعفًا؛

يطلب اإعداد الو�صع القانوني لأفراد اأي عائلة تعي�س في بلد م�صيف على وجه ال�صرعة  )و( 

وبروح اإن�صانية، بغية ت�صهيل جمع �صمل العائالت؛

يطلب اإلى الدول اأن ت�صهل اأن�صطة البحث عن المفقودين التي تبا�صرها جمعياتها الوطنية  )ز( 

لل�صليب الأحمر اأو الهالل الأحمر، بال�صماح لها بالح�صول على البيانات ذات ال�صلة؛
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للبحث عن  تبا�صره  الذي  العمل  في  فعالية  اأكبر  اإظهار  على  الوطنية  الجمعيات  ي�صجع  )ح( 

المفقودين وجمع �صمل العائالت، وذلك عن طريق تكثيف اأن�صطتها المتعلقة بالبحث 

الدولية  اللجنة  مع  الوثيق  وبالتعاون  الجتماعية،  الم�صاعدة  وتقديم  المفقودين  عن 

المتحدة  الأمم  مفو�صية  مثل  الأخرى  المخت�صة  والمنظمات  الحكومية  وال�صلطات 

الم�صاركة في  الحكومية  للهجرة والمنظمات غير  الدولية  الالجئين والمنظمة  ل�صوؤون 

هذه الأعمال؛

ينا�صد الدول اأن ت�صاند الجمعيات الوطنية في اأن�صطتها المتعلقة بالبحث عن المفقودين  )ط( 

وجمع �صمل العائالت؛

في  المفقودين  عن  للبحث  المركزية  الدولية  اللجنة  وكالة  توؤديه  الذي  بالدور  يرحب  )ي( 

على  المركزية  الوكالة  وي�صجع  العائالت،  �صمل  وجمع  المفقودين  عن  البحث  مجال 

كان  كلما  المجال،  هذا  في  الوطنية  الجمعيات  تبا�صرها  التي  الأن�صطة  تن�صيق  موا�صلة 

ذلك �صروريًا، وعلى تدريب موظفي هذه الجمعيات على مبادئ وتقنيات البحث عن 

المفقودين؛

وحقها  المفقودين  الأ�صخا�س  عن  معلومات  على  العائالت  ح�صول  �صرورة  يوؤكد  )ك( 

عداد  في  الم�صجلون  والمحاربون  المفقودون  الحرب  اأ�صرى  فيهم  بمن  ذلك،  في 

العائالت  اأن تزود  اأي نزاع م�صلح  باإلحاح الدول والأطراف في  المفقودين، ويطالب 

بمعلومات عن م�صير الأقرباء الذين انقطعت اأخبارهم؛

يحث الدول والأطراف في اأي نزاع م�صلح على التعاون مع اللجنة الدولية للبحث عن  )ل( 

الأ�صخا�س المفقودين وتقديم الم�صتندات ال�صرورية؛

يالحظ الأهمية المتزايدة للجوانب النف�صية والجتماعية لحتياجات �صحايا النزاعات  )م( 

الم�صلحة، وي�صجع التحاد الدولي على اإ�صداء الم�صورة للجمعيات الوطنية وتدريبها في 

هذا المجال؛"

الموؤتمر الدولي ال�صاد�س والع�صرون لل�صليب الأحمر والهالل الأحمر، 

جنيف،1995

ال�صوؤون  في  الم�صاعدة  تقديم  على  الوطنية  القدرة  "دعم   :5 رقم  القرار 

الإن�صانية والإنمائية وحماية الأ�صخا�س الأكثر ا�صت�صعافًا "

"اإن الموؤتمر الدولي ال�صاد�س والع�صرين لل�صليب الأحمر والهالل الأحمر

1–"يطلب اإلى الدول 

)...(

وتوفير  للكوارث  ال�صتعداد  ب�صاأن  الوطنية  لجمعيتها  المحدد  بالدور  تعترف  اأن  )د(   

خدمات البحث عن المفقودين، مع �صمان اأن يكون لها دور محدد تمامًا في اإطار 

الخطة الوطنية لال�صتعداد  للكوارث؛"  

الموؤتمر الدولي الثامن والع�صرون لل�صليب الأحمر والهالل الأحمر، جنيف، 

 2003

القرار رقم 1: "اعتماد جدول اأعمال العمل الإن�صاني"

الإن�صاني" العمل  اأعمال  "جدول 

ب�صبب  المفقودين  لالأ�صخا�س  الكرامة  وا�صتعادة  "حماية   –1 العام  الهدف 

النزاعات الم�صلحة اأو حالت العنف الم�صلح الأخرى وكرامة ذويهم" 

"الهدف هو حل م�صكلة الأ�صخا�س المفقودين وم�صاعدة ذويهم ومنع فقدان اأ�صخا�س اآخرين، 
فيها  بما  والدولية،  الوطنية  والمنظمات  والجي�س  الحكومات  تبذلها  التي  الجهود  بتكثيف 

�صبكة ال�صليب الأحمر والهالل الأحمر في العالم، من اأجل اتخاذ خطوات ملمو�صة والتاأكيد 

كفالة  بغية  بثبات.  وتنفيذها  الدولي  القانون  يكفلها  التي  الحماية  وتعزيز  احترام  على  مجدداً 

م�صاءلة ال�صلطات الم�صوؤولة عن اإيجاد حل لهذه الق�صايا".
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الهدف النهائي 1-1 "منع فقدان الأ�صخا�س"

"يحظى جميع الأ�صخا�س في النزاعات الم�صلحة اأو حالت العنف الم�صلح الأخرى بالحماية 
من الفقدان دون تمييز �صواء اأ�صبحوا في عداد المفقودين عن ق�صد اأو عر�صًا". 

الأعمال المقترحة 

1-1-1 "تتخذ �صلطات الدول تدابير فعالة لتوفير و�صائل التعرف على هوية الأ�صخا�س، بالأقرا�س 

اأفراد القوات الم�صلحة وقوات الأمن  التعرف على هوية جميع  اأجل  ال�صغيرة على الأقل، من 

و�صمان ال�صتخدام الإجباري وال�صحيح لهذه الو�صائل".

1-1-2 "تتخذ �صلطات الدول تدابير فعالة لتوفير و�صائل التعرف على هوية الأحداث المعر�صين 

للخطر وو�صع هذه الو�صائل تحت ت�صرف جميع الأ�صخا�س المعنيين".

1-1-3 "تتخذ �صلطات الدول والجهات المعنية الأخرى ل�صيما الجمعيات الوطنية تدابير فعالة 

لتعزيز معرفة المدنيين بكيفية حماية اأنف�صهم من الفقدان. وتتخذ هذه الجهات المعنية واللجنة 

اأولئك  وت�صجيل  المدنيين  جميع  مقابلة  من  للتمكن  الالزمة  التدابير  الأحمر  لل�صليب  الدولية 

الذين يواجهون خطر الفقدان".

1-1-4 "تتخذ �صلطات الدول والجهات المعنية الأخرى، وخا�صة الجمعيات الوطنية واللجنة 

الدولية، تدابير فعالة ل�صمان بقاء جميع الأ�صخا�س على �صلة باأقاربهم اأثناء النزاعات الم�صلحة 

اأو حالت العنف الم�صلح الأخرى". 

1-1-5 "تتخذ �صلطات الدول تدابير فعالة لإخطار العائالت فوراً والمحامي واأي �صخ�س اآخر 

بال  الإعدامات  المحرومين من حريتهم ومنع  الأ�صخا�س  بو�صع  بالق�صية،  الهتمام  �صرعية  له 

محاكمة والتعذيب والحتجاز في اأماكن �صرية".  

الهدف النهائي 1-2 "الك�صف عن م�صير الأ�صخا�س المفقودين" 

32 من البروتوكول الإ�صافي الأول لعام 1977 اإلى حق الأ�صر في معرفة م�صير  المادة  "ت�صير 
النزاعات  نتيجة  المفقودين  اأقاربها  بم�صير  العائالت  اإبالغ  يجب  المعنى،  وبهذا  اأقاربها. 

الم�صلحة اأو حالت العنف الم�صلح الأخرى واأماكن وجودهم و�صبب وفاتهم اإذا كانوا في عداد 

الموتى. كما يجب اأن تت�صلم العائالت والمجتمعات المحلية العتراف بالأحداث التي اأدت 

اإلى فقدان الأ�صخا�س واأن يحا�صب مرتكبو النتهاكات التي ترتبت عنها هذه الأو�صاع".

الأعمال المقترحة 

1-2-1 " تتخذ �صلطات الدول والجهات المعنية الأخرى، وخا�صة الجمعيات الوطنية واللجنة 

وجودهم  مكان  ذلك  في  بما  اأقربائها،  بم�صير  الأ�صر  معرفة  ل�صمان  فعالة  تدابير  الدولية، 

ت�صهيل  بغية  الوفاة  ب�صبب وظروف  الأ�صرة  اأفراد  يعلم  اأن  ينبغي  وفاتهم  وفي حالة  وفقدانهم. 

قبول الوفاة وبداية عملية الحداد".

1-2-2 " تتخذ �صلطات الدول تدابير فعالة لإن�صاء اآليات فعالة، كلما كان ذلك �صروريًا، لتلبية 

حاجة الأ�صر اإلى المعلومات والعتراف والمحا�صبة ب�صكل ر�صمي ".

"تداول المعلومات ومعالجة الملفات الخا�صة بالأ�صخا�س   3-1 الهدف النهائي 

المفقودين"

"تقوم كل الأطراف المعنية بجمع المعلومات وتبادلها على نحو مالئم وفعال ومن�صق، وبذلك 
النزاع الم�صلح  تتعزز فعالية الأعمال المنجزة لك�صف م�صير الأ�صخا�س المفقودين من جراء  

اأو حالت العنف الم�صلح الأخرى".

الأعمال المقترحة  

"تتخذ �صلطات الدول والجهات المعنية الأخرى، ل�صيما الجمعيات الوطنية واللجنة   1-3-1

بالمفقودين  الخا�صة  الملفات  ومعالجة  وتداول  لجمع  فعالة  تدابير  الأحمر،  لل�صليب  الدولية 

على نحو مالئم وتركيز المعلومات ال�صخ�صية التي قد ت�صاعد في الك�صف عن م�صيرهم".

"تتخذ �صلطات الدول والجهات المعنية الأخرى، ل�صيما الجمعيات الوطنية واللجنة   2-3-1

الدولية لل�صليب الأحمر، تدابير فعالة لحترام المعايير والمبادئ ذات ال�صلة المتعلقة بحماية 

فيها  بما  المعلومات،  هذه  مثل  ودرا�صة  ومعالجة  جمع  تم  حيثما  ال�صخ�صية  المعلومات 

المعلومات الطبية والجينية".
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الهدف النهائي 1-4 "اإدارة  الرفات الب�صرية ومعالجة المعلومات المتعلقة 

بالمتوفين" 

الم�صلح  العنف  حالت  اأو  الم�صلح  النزاع  ب�صبب  المتوفين  الأ�صخا�س  عن  معلومات  "تقدم 
الأخرى بهدف الحد من عدد الأ�صخا�س المفقودين والم�صاعدة على ك�صف م�صيرهم وو�صع 

حد لحالة عدم اليقين والقلق التي تعي�س فيها عائالتهم".

الأعمال المقترحة 

"تتخذ �صلطات الدول والجهات المعنية الأخرى، ل�صيما الجمعيات الوطنية واللجنة   1-4-1

الب�صرية وجمعها والتعرف  الرفات  المالئم عن  للبحث  فعالة  تدابير  لل�صليب الأحمر،  الدولية 

الحداد  وممار�صات  الموتى  احترام  مع  �صار،  تمييز  دون  بها  والت�صرف  اأ�صحابها  هوية  على 

الدينية وغير الدينية الخا�صة بالأفراد والمجتمعات المحلية المعنية".

�صيغة  على  لالتفاق  فعالة  تدابير  الأخرى  المعنية  والجهات  الدول  �صلطات  "تتخذ   2-4-1

قيام  و�صمان  عملية،  اأي  بدء  قبل  اأ�صحابها  هوية  على  والتعرف  القبور  من  الجثث  لإخراج 

اأخ�صائي الطب ال�صرعي بكل الإجراءات لإخراج الجثث والتعرف على هوية اأ�صحاب الرفات 

الب�صرية كلما اأمكن ذلك". 

الهدف النهائي 1-5 "م�صاندة  اأ�صر الأ�صخا�س المفقودين" 

جراء  من  المت�صررين  ال�صكان  باقي  يعانيه  ما  تعاني  المفقودين  الأ�صخا�س  اأ�صر  كانت  "اإذا 
النزاع الم�صلح اأو حالت العنف الم�صلح الأخرى، فاإن لها ف�صاًل عن ذلك احتياجات خا�صة 

اأن تلبى على نحو  تتعلق باختفاء قريب، وتختلف هذه الحتياجات باختالف الو�صع ويجب 

محدد".

الأعمال المقترحة 

"تتخذ �صلطات الدول والجهات المعنية الأخرى، ل�صيما الجمعيات الوطنية واللجنة   1-5-1

الدولية والتحاد الدولي، تدابير محددة لحماية وم�صاعدة اأ�صر الأ�صخا�س المفقودين مع مراعاة 

الحتياجات الخا�صة للن�صاء والأطفال".

الهدف النهائي 1-6 "ت�صجيع المجموعات الم�صلحة المنظمة الم�صاركة في 

النزاعات الم�صلحة على حل م�صكلة الأ�صخا�س المفقودين وم�صاعدة اأ�صرهم 

وحماية الأ�صخا�س الآخرين من الفقدان".

"ت�صجع الدول الأطراف في اتفاقيات جنيف والجهات المعنية الأخرى، ل�صيما اللجنة الدولية 
والجمعيات الوطنية، حيثما اأمكن، المجموعات الم�صلحة المنظمة على تحقيق الهدف العام 

رقم 1 بما في ذلك اأهدافه النهائية والأعمال المقابلة المقترحة لتحقيقه".

الهدف العام 3 – "تخفيف اأثر الكوارث بتنفيذ تدابير الحد من خطر الكوارث 

وتح�صين اآليات التاأهب والرد"

 "الهدف هو حماية كرامة الإن�صان وحياته واأحواله المعي�صية من الآثار المدمرة للكوارث، من 

خالل اإدماج الحد من خطر الكوارث كليًا في �صكوك التخطيط وال�صيا�صات الوطنية والدولية، 

القانونية  التدابير  وتنفيذ  الأخطار،  من  للحد  العمليات  مجال  في  المالئمة  التدابير  وتنفيذ 

وال�صيا�صية والت�صغيلية المالئمة لت�صهيل المواجهة الفعالة للكوارث والتعجيل بها، من اأجل الحد 

من اأخطار الكوارث واآثارها على ال�صكان المهم�صين والم�صت�صعفين".

)...(

 30-26 جنيف،  الأحمر  والهالل  الأحمر  لل�صليب  الثالثون  الدولي  الموؤتمر 

ت�صرين الثاني/نوفمبر 2007 

القرار رقم 1: "معًا من اأجل الإن�صانية"

)...( "الموؤتمر الدولي الثالثون لل�صليب الأحمر والهالل الأحمر

 )2018-2008( العائلية  الروابط  باإعادة  المتعلقة  ل�صتراتيجيتها  الحركة  باعتماد  يرّحب   "-6
في القرار رقم 4 لمجل�س المندوبين لعام 2007 وينا�صد �صلطات الدول موا�صلة دعمها لأن�صطة 
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مكونات الحركة في مجال اإعادة الروابط العائلية، ل�صيما عن طريق تعزيز قدرات الجمعيات 

الوطنية، طبقا لدورها وتفوي�صها".

)...(

تنفيذ جدول  اإلى  الرامية  وتكثيف جهودهم  موا�صلة  الموؤتمر على  اأع�صاء  "يحث جميع   -10

اأعمال العمل الإن�صاني لعام 2003 بو�صفه اإطار عمل �صاماًل ومالئًما لمعالجة ما يلي:

�صياق  في  المفقودين  لالأ�صخا�س  المتوا�صلة  والماأ�صاة  العائلي  الت�صتت  عن  الناجمة  المعاناة 

النزاعات الم�صلحة اأو غيرها من حالت العنف الم�صلح؛

)...(

خطر الكوارث وتاأثيرها وتح�صين اآليات التاأهب والمواجهة؛

.")...(

مجل�س المندوبين للحركة الدولية لل�صليب الأحمر والهالل الأحمر، جنيف، 

1-2 كانون الأول/دي�صمبر 1995

القرار رقم 5: "الأطفال في النزاعات الم�صلحة" 

"مجل�س المندوبين

2- "يقر خطة العمل.... ب�صاأن دور حركة ال�صليب الأحمر والهالل الأحمر )...(".

3- "يحث كل الجمعيات الوطنية والتحاد الدولي واللجنة الدولية لل�صليب الأحمر على تطبيق 

خطة العمل اأو على م�صاندة تطبيقها".

خطة العمل المتعلقة بالأطفال في النزاعات الم�صلحة 

الهدف 2-2 

اللجنة  الم�صحوبين بذويهم  )...(. لدى  لالأطفال غير  النف�صية والبدنية  بالحتياجات  "الوفاء 
المفقودين  العائالت  اأفراد  عن  البحث  مجال  في  طويلة  تجربة  الوطنية  والجمعيات  الدولية 

في اأوقات النزاعات الم�صلحة وفي تبادل الر�صائل وكذلك جمع �صمل العائالت )...(. يجب 

اأن ترافق اأن�صطة البحث وجمع ال�صمل عمليات المتابعة والدعم والتقييم في حالة اإيجاد اأ�صرة 

حا�صنة وفي حالة جمع الطفل باأ�صرته القريبة".

 مجل�س المندوبين للحركة الدولية لل�صليب الأحمر والهالل الأحمر، 

جنيف،  29-30  ت�صرين الأول /اأكتوبر 1999

القرار رقم 8: "الأطفال المت�صررون من النزاعات الم�صلحة"

"اإن مجل�س المندوبين

المندوبين،  مجل�س  ودورات  الدولية  الموؤتمرات  اتخذتها  التي  ال�صابقة  بالقرارات  يذّكر  "اإذ 
وعلى الأخ�س القرار رقم 5 لمجل�س المندوبين المنعقد في عام 1995 والقرار 8-1 لمجل�س 

المندوبين المنعقد في عام 1997 ب�صاأن حماية الأطفال في النزاعات الم�صلحة ودور الحركة 

الدولية لل�صليب الأحمر والهالل الأحمر وعملها ل�صالحهم،

.")...(

1- "يّطلع على التقرير بعنوان "الأطفال المت�صررون من النزاعات الم�صلحة" وغيره من اأعمال 

مجموعة التن�صيق الدولية التي اأن�صئت بغر�س ت�صهيل تنفيذ خطة عمل الحركة ومتابعتها، وي�صكر 

لها عملها واإ�صهامها في العمل الجاري ل�صالح الأطفال المت�صررين من النزاعات الم�صلحة".

4- مجل�س المندوبين للحركة الدولية لل�صليب الأحمر والهالل الأحمر
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  مجل�س المندوبين للحركة الدولية لل�صليب الأحمر والهالل الأحمر، 

جنيف، 11-14 ت�صرين الثاني/ نوفمبر 2001

القرار رقم 4: "عمل الحركة ل�صالح الالجئين والنازحين"

"مجل�س المندوبين 

 )...(

لل�صليب  الوطنية  والجمعيات  الدولي  والتحاد  الأحمر  لل�صليب  الدولية  اللجنة  اإلى  "يطلب 
الأوقات،  التاأكد في جميع  اإلى  ت�صعى  اأن  المختلفة،  لولياتها  الأحمر، وفقًا  الأحمر والهالل 

خالل  من   – والنازحين  الالجئين  بحاجات  يفي  �صاماًل  نهجًا  تعتمد  الحركة  ا�صتجابة  اأن  من 

اإلى  بالتدابير الوقائية وحتى العودة  معالجة مالئمة لكل مراحل النزوح كلما اأمكن ذلك  بدءاً 

الديار- ويفي كذلك بحاجات ال�صكان المقيمين من اأجل �صمان احترام مبداأ عدم التحيز في 

كل الأوقات. وينبغي، ب�صورة خا�صة، اأن تراعي هذه ال�صتجابة ما يلي: 

الحاجة اإلى الحماية والم�صاعدة والبحث عن المفقودين وجمع �صمل العائالت واإيجاد حلول 

دائمة مثل العودة اأو ال�صتيطان المحلي اأو اإعادة التوطين في بلد اآخر؛

.")...(

  مجل�س المندوبين للحركة الدولية لل�صليب الأحمر والهالل الأحمر، 

جنيف،  30 ت�صرين الثاني/ نوفمبر- 2 كانون الأول/دي�صمبر  2003

القرار رقم 10: "عمل الحركة ل�صالح الالجئين والنازحين و العنا�صر الدنيا 

الواجب اإدراجها في التفاقات التنفيذية بين مكونات الحركة و�صركائها في 

العمليات"

)...(

"اإن مجل�س المندوبين 

"يطلب اإلى مكونات الحركة ال�صتمرار في متابعة وتطوير اأن�صطتها ل�صالح الالجئين والنازحين 
في  ما  كل  تبذل  واأن  الأ�صا�صية،  المبادئ  احترام  ومع  المختلفة  لولياتها  وفقًا  والمهاجرين 

و�صعها لعتماد نهج �صامل يتناول كل مراحل النزوح بدءاً بالتدابير الوقائية خالل النزوح وحتى 

العودة اإلى الديار، واإعادة التوطين واإعادة الإدماج- ويتناول كذلك حاجات ال�صكان المقيمين 

وفقًا لمبداأ عدم التحيز؛

.")...(

مجل�س المندوبين للحركة الدولية لل�صليب الأحمر والهالل الأحمر، جنيف، 

23 و24 ت�صرين الثاني/نوفمبر 2007

التنفيذ(  )وخطة  العائلية  الروابط  اإعادة  "ا�صتراتيجية   :4 رقم  القرار 

الخا�صة بالحركة الدولية لل�صليب الأحمر والهالل الأحمر )2018-2008( "

يوجد الن�س الكامل لهذا القرار في الق�صم الأول– القرار رقم 4 لمجل�س المندوبين، 2007.

القرار رقم 5: "الهجرة الدولية" 

)...(

"مجل�س المندوبين 

والهالل  الأحمر  ال�صليب  لجمعيات  الدولي  لالتحاد  العامة  الهيئة  بقرار  يرحب   "  -3

اإلى  الأحمر)التحاد الدولي( بو�صع �صيا�صة ب�صاأن الهجرة من اأجل الجمعيات الوطنية، م�صيراً 

اأنها �صت�صتفيد من الدور المحدد للجنة الدولية لل�صليب الأحمر وتجربتها وخبرتها في مجال 

اإعادة الروابط العائلية وغيرها من ق�صايا الحماية، ول�صيما تلك المتعلقة بالأ�صخا�س المحرومين 

من حريتهم، )...("
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4- "ياأخذ في ح�صبانه القرارات ال�صابقة حول اإعادة الروابط العائلية و�صلتها بمجال الهجرة؛"

الدولي  التحاد  الوثيق مع  بالت�صاور  تقوم،  اأن  الأحمر  لل�صليب  الدولية  اللجنة  "يطلب من   -5

في  ترغب  التي  تلك  اأو  العاملة،  الوطنية  للجمعيات  اإر�صادات  بو�صع  الوطنية،  والجمعيات 

العمل، في الأماكن التي ُيحتجز فيها المهاجرون، م�صتندة على العمل التي بداأته بالفعل اللجنة 

الدولية لل�صليب الأحمر وعدة جمعيات وطنية في هذا ال�صاأن، واإفادة مجل�س المندوبين في هذا 

ال�صدد في دورته المقبلة عام 2009؛"

)...(

7-  "يطلب من اللجنة الدولية لل�صليب الأحمر والتحاد الدولي، وفقًا لخت�صا�صات كل منهما، 
اإن�صانية  اإلي المهاجرين وتوفير خدمات  دعم جهود الجمعيات الوطنية لتمكينها من الو�صول 

غير متحيزة للمهاجرين المحتاجين، بغ�س النظر عن و�صعهم، واأن تفعل ذلك دون اأن يفر�س 

عليها عقاب على هذا العمل؛"

)...(

الأحمر، وفقًا  لل�صليب  الدولية  الوطنية واللجنة  الدولي والجمعيات  "يطلب من التحاد   -11

توفير  لدعم  الحركة وخارجها  والتن�صيق �صمن  وثيق  ب�صكل  التعاون  منها،  لخت�صا�صات كل 

بما في ذلك  الهجرة  للم�صت�صعفين خالل جميع مراحل دورة  ال�صرورية  الخدمات والحماية 

العودة واإعادة الندماج".

 الدورة الثانية ع�صرة للهيئة العامة لالتحاد الدولي لجمعيات ال�صليب الأحمر 

والهالل الأحمر، ت�صرين الأول/اأكتوبر 1999

القرار رقم 18 " �صيا�صة الرعاية الجتماعية"

"اإن الهيئة العامة )...( 

تعتمد �صيا�صة الرعاية الجتماعية لالتحاد الدولي لجمعيات ال�صليب الأحمر والهالل الأحمر 

وتحث كل الجمعيات الوطنية على ما يلي: 

ن�صر هذه ال�صيا�صة على نطاق وا�صع في �صفوف الموظفين والمتطوعين ولدى الهيئات الحكومية 

التي تعمل بالم�صاركة مع التحاد الدولي و/اأو مع الجمعيات الوطنية في  والهيئات الم�صتقلة 

مجال الخدمات الجتماعية، 

�صمان المتثال التام لروح ون�س هذه ال�صيا�صة قدر الم�صتطاع وحيثما اأمكن تطبيقها في جميع 

برامج الرعاية الجتماعية وعمليات التدخل في هذا المجال،

�صمان وجود موظفين من ذوي الكفاءات والموؤهالت المهنية في المقار العامة وفي مختلف 

والكفاءة  المالئم  التدريب  الجتماعية  البرامج  في  الم�صاركين  المتطوعين  وامتالك  الفروع 

الالزمة لتوفير الخدمات اأو المهمات المحددة لهم بحيث يقدمون اإ�صهامات فعلية في التطور 

الجتماعي لمجتمعاتهم المحلية".

الملحق الثاني-  "�صيا�صة الرعاية الجتماعية"

"على الجمعيات الوطنية واتحادها الدولي اأن تقوم بما يلي:

 )...(

9- ال�صعي لتكوين القدرات و/اأو تعزيزها في مجال البحث عن المفقودين في الكوارث و/اأو 

جمع �صمل الأ�صر بهدف تخفيف المعاناة التي ت�صببها هذه الحالت ودمج هذه القدرات قدر 

الم�صتطاع في برامج ال�صليب الأحمر والهالل الأحمر الأخرى ذات ال�صلة وخا�صة عمليات 

التاأهب للكوارث ومواجهتها ولي�س في مجال الرعاية الجتماعية فقط؛"

5- قرارات و�صيا�صات التحاد الدولي 

 5-1 -قرارات الجمعية العامة ومجل�س الإدارة 
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الدورة ال�صتثنائية لمجل�س الإدارة، جنيف، 27 ت�صرين الثاني/

نوفمبر 2003

النازحين" من  وغيرهم  "الالجئون 

"على الجمعيات الوطنية واتحادها الدولي:

 اأن تكون على اأهبة ال�صتعداد في جميع الأوقات لتوفير الحماية والم�صاعدة ل�صحايا النزوح، 

وفقا لتفوي�صها وال�صيا�صة العامة القائمة للحركة.

عليه  المترتبة  الحتياجات  تناول  يجب  وبالتالي  وتتباين  معقدة  النزوح  اأ�صباب  باأن  تقر  اأن 

مراعاة  مع  الممار�صات  اأف�صل  با�صتخدام  المحدد  �صياقها  �صمن  عنه  الناتج  وال�صت�صعاف 

الجوانب ذات ال�صلة في القانون الدولي )قانون اللجوء وقانون حقوق الإن�صان والقانون الدولي 

الإن�صاني( 

)...(

اأن ت�صجع اأن�صطة جهود البحث عن المفقودين وت�صارك فيها لت�صهيل تبادل الأخبار والمعلومات 

اأماكن  تحديد  على  والم�صاعدة  الم�صتتين  الأ�صر  اأفراد  �صمل  جمع  ودعم  وت�صجيع  الأ�صر  عن 

المفقودين وتوفير الدعم لأ�صر المفقودين".

الدورة ال�صاد�صة ع�صرة للهيئة العامة لالتحاد الدولي لجمعيات ال�صليب 

الأحمر والهالل الأحمر،جنيف، 20-22 ت�صرين الثاني/نوفمبر 2007

القرار رقم 12: "الهجرة" 

"اإن الهيئة العامة )...( 

تطلب من مجل�س الإدارة ثم الفريق المرجعي المعني بالهجرة، بالت�صاور الوثيق مع الجمعيات 

الوطنية و�صع �صيا�صة لالتحاد ب�صاأن الهجرة كي تعتمد عام 2008، مع ال�صتفادة من خبرة اللجنة 

الدولية لل�صليب الأحمر في مجالت الحماية واإعادة �صمل الأ�صر وال�صطالع، من بين جملة 

اأمور: 

- مهمة حركة ال�صليب الأحمر والهالل الأحمر لتقديم الحماية والم�صاعدة الإن�صانية الالزمة 

وفقًا للمبادئ الأ�صا�صية، وخا�صة مبداأي الإن�صانية وعدم التحيز، والتزامات الحركة في المجال 

الإن�صاني وواجبها ب�صاأن تلبية احتياجات كل الم�صت�صعفين ب�صرف النظر عن و�صعهم القانوني 

دون موانع اأو قيود ؛ 

- دور الجمعيات الوطنية لل�صليب الأحمر والهالل الأحمر كجهات فاعلة اإن�صانية في مجال 

الهجرة، اأي دور الجهة الم�صاعدة للحكومة اأو الجهة التي تقدم خدمات، 

)...(

المجالت الرئي�صية:

 )...(

2- الحماية 

توفير المعلومات والم�صورة القانونية والإدارية ب�صاأن مكافحة ال�صتغالل وت�صليل المهاجرين 

وب�صاأن التجار ور�صد اأماكن الحتجاز واإعادة �صمل الأ�صر. وينبغي لل�صيا�صة الجديدة اأن تاأخذ 

بعين العتبار ب�صكل خا�س ما يلي: 

دور الجمعيات الوطنية في م�صاعدة وحماية المهاجرين المحتجزين واإعادة �صمل الأ�صر علمًا 

باأنه ينبغي اأن ت�صتفيد من خبرة اللجنة الدولية لل�صليب الأحمر في هذه المجالت 

م�صاعدة العائدين بدعم العودة الم�صتديمة واإعادة الندماج؛

الوقاية من التجار وم�صاعدة �صحايا التجار.

.")...(
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والهالل  الأحمر  ال�صليب  لجمعيات  الخام�س  الإقليمي  الأوروبي  الموؤتمر 

الأحمر، كوبنهاغن، 17-20 اآذار/مار�س 1997

لي�صت  العرقية  الأقليات  كل   )...( الزمن  بمرور  ويتغير  الأفراد  ال�صعف  ي�صيب  بلداننا،  "في 
م�صت�صعفة ولكن طالبي اللجوء والعمال المهاجرين قد يكونون من بين الم�صت�صعفين.

 )...(

من اأجل تحقيق ذلك، ينبغي لكل جمعية وطنية اأن تقوم، ب�صورة دائمة، بتقييم من هم الأكثر 

�صعفًا في بلدها، وما هي الخدمات التي تكون الجمعية اأكثر قدرة على تقديمها".

الأحمر،  والهالل  الأحمر  لل�صليب  ال�صاد�س  الإقليمي  الأوروبي  الموؤتمر 

برلين، 14-18 ني�صان/اأبريل 2002

القرار- اعتماد ميثاق برلين، وخطط العمل ب�صاأن الهجرة وال�صحة، وعملية المتابعة

"اإن الموؤتمر الأوروبي ال�صاد�س لل�صليب الأحمر والهالل الأحمر المنعقد في  برلين، 18-14 
ني�صان/اأبريل 2002"

 )...(

اإذ يذكر بالقرار رقم 15 للموؤتمر الدولي الخام�س والع�صرين لل�صليب الأحمر والهالل الأحمر 

ب�صاأن البحث عن المفقودين وجمع �صمل العائالت؛"

ميثاق برلين

13- "�صن�صتخدم اأي�صًا �صبكتنا العالمية للبحث عن المفقودين وموقعنا الفريد في تقديم الإ�صعافات 

الأولية والدعم النف�صي والخدمات ال�صحية للطوارئ من اأجل معالجة الحالت الطارئة التي تم 

تحديدها في هذا الموؤتمر".

خطة العمل- الهجرة

"الحماية" 

المعلومات  الأحمر،  لل�صليب  الدولية  اللجنة  خالل  من  الوطنية،  الجمعيات  اإلى  "تقدم 
والم�صاعدة بغية تمكينها من الإيفاء بحاجات المهاجرين وطالبي اللجوء المحتجزين ".

 )...(

الإن�صانية"  "ال�صتجابة 

"تقدم خدمات البحث عن المفقودين من اأجل المحافظة على الت�صال بين اأفراد الأ�صرة".

)...(

العائالت"  �صمل  وجمع  المفقودين  عن  "البحث 

"توؤكد جمعيات ال�صليب الأحمر والهالل الأحمر الأوروبية:

الطبية  والم�صاعدة  الطعام  اإلى  الحاجة  مثل  اأ�صا�صية  اإن�صانية  حاجة  الأحباء  م�صير  معرفة  اأن 

والماأوى...اإلخ

 )...(

الأحمر  والهالل  الأحمر  لل�صليب  والع�صرين  الخام�س  الدولي  الموؤتمر  بقرارات  تذكر  اإذ   

العائالت، فاإن جمعيات ال�صليب الأحمر والهالل  ب�صاأن البحث عن المفقودين وجمع �صمل 

الأحمر الأوروبية �صت�صمن تقديم خدماتها وم�صاعدتها لالأفراد الأكثر �صعفًا وذلك بالتعاون في 

لل�صليب الأحمر. وت�صمل  الدولية  اللجنة  اأوروبا ومع  الوطنية خارج  الجمعيات  بينها ومع  ما 

عنهم. ويجب  اأخباراً  يملكون  والذين ل  اأقربائهم  المنف�صلين عن  المهاجرين  الخدمات  هذه 

5-2 الموؤتمرات الإقليمية
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النظر عن و�صعهم  بغ�س  منها  بالإفادة  الخدمات  اإلى هذه  الذين هم بحاجة  يتمكن جميع  اأن 

القانوني. 

و�صوف تطبق الجمعيات الوطنية الأوروبية كل الإر�صادات التي اتفقت عليها الجمعيات الوطنية 

الجمعيات  تبذل  بالبحث،  تقوم  )حين  العائلية.  الروابط  لإعادة  جهودها  في  الدولية  واللجنة 

وفقًا  ال�صلة،  ذات  الإر�صادات  اأق�صام  على  البع�س  بع�صها  لتدل  جهودها  الأوروبية  الوطنية 

للحاجة(.

يتوجب على الجمعيات الوطنية الأوروبية مواجهة الآثار النف�صية على الذين ل يملكون اأخباراً 

التدريبية  البرامج  في  لالأفراد  النف�صية  بالحاجات  اهتمامًا  تبدي  اأن  عليها  ولهذا  اأقاربهم.   عن 

المخ�ص�صة للموظفين والمتطوعين في خدمات البحث عن المفقودين وفي الإعداد للخدمات 

وتوفيرها".

الموؤتمر الإقليمي ال�صاد�س لجمعيات ال�صليب الأحمر والهالل الأحمر 

لمنطقة اآ�صيا والمحيط الهادئ، مانيال، 24-28 ت�صرين الثاني/ نوفمبر 

2002

خطة عمل مانيال 2002  - "التحاد من اأجل الكرامة الإن�صانية" 

المهمة 2: "التحركات ال�صكانية" 

"تقوم كل جمعية من الجمعيات الوطنية بما يلي:

 )...(

الدولي  التحاد  ومع  وداخلها  الوطنية  الجمعيات  بين  والت�صال  والتعاون  التن�صيق  تح�صين 

واللجنة الدولية لل�صليب الأحمر"

المهمة 3: "اإدارة الكوارث" 

" تقوم كل جمعية من الجمعيات الوطنية بما يلي:

تحدد مع حكومتها بو�صوح دورها ومهمتها القانونية في ما يتعلق بالم�صوؤوليات الخا�صة باإدارة 

الكوارث،

)...(

ت�صاند الجمعيات الوطنية بع�صها بع�صًا من اأجل 

تقا�صم المعلومات والخبرات واأف�صل الممار�صات من خالل الم�صاركة الفعلية،

)...(

توؤكد محافظتها على قواعد بيانات محدثة للموارد والقدرات من اأجل تقا�صمها مع الأطراف 

الأخرى، 

تطور ال�صبكات الحالية من اأجل الإفادة اإلى اأق�صى حد ممكن من القدرات العملية في اأوقات 

الكوارث،

 )...(

تن�صئ، على ال�صعيد الإقليمي، عالقات مع المنظمات الدولية والأطراف المعنية الأخرى".
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موؤتمر جمعيات البلدان الأمريكية ال�صابع ع�صر، �صنتياغو دي �صيلي، 26-23 

ني�صان/اأبريل 2003

خطة العمل 2007-2003

الهدف 3، 

المدني والحكومات بهدف تحقيق  المتطوعين والمجتمع  الوطنية بح�صد  " تقوم الجمعيات 
المزيد من العدل في ال�صحة واأثر اأكبر في مجال ال�صحة العامة".

 )...(

النتائج المتوقعة: 

3-6 " تدافع الجمعيات الوطنية عن المهاجرين وال�صكان النازحين وت�صاعدهم".

 )...(

المبادئ الأ�صا�صية والقيم الإن�صانية 3-1 

"الترويج للتخفيف من ال�صعوبات التي يواجهها المهاجرون والنازحون والتاأكيد على اأن لكل 
الأفراد الحق في التمتع بحقوق الإن�صان الأ�صا�صية بما في ذلك الحق في ال�صحة".

الهدف 4،

الداخلي  ال�صعيدين  على  الإن�صانية  والقيم  الأ�صا�صية  المبادئ  الوطنية  الجمعيات  "تن�صر 
والخارجي".

)...(

النتائج المتوقعة: 

التمييز مع  الت�صامح والالعنف وعدم  لن�صر  الوطنية مبادرات جديدة  الجمعيات  "اأطلقت   2-4

عن  والدفاع  الب�صرية/الإيدز،  المناعة  نق�س  فيرو�س  ب�صبب  بالعار  الو�صم  على  خا�س  تركيز 

حقوق المهاجرين والنازحين والأقليات والتركيز اأي�صًا على العنف الجتماعي ل�صيما العنف 

�صد ال�صباب والعنف القائم على اأ�صا�س الجن�س".

)...(

ا�صتنتاجات الندوات المتزامنة "تقا�صم الخبرات"

وتقا�صم  المقدمة  والقتراحات  للمداخالت  تحليل  بعد  الم�صاركة  الوطنية  الجمعيات  "اإن 
الخبرات في ما يتعلق بالعمل الإن�صاني ل�صالح ال�صكان المهاجرين الأكثر �صعفًا )...( 

تو�صي

 )...(

4 - بتعزيز برامج البحث عن المفقودين وجمع �صمل العائالت، بدعم من اللجنة الدولية، وذلك 

التي تقدمها )اأو �صوف تقدمها( الجمعيات  تاأمين عن�صر فعال في الأن�صطة الإن�صانية  اأجل  من 

الوطنية اإلى ال�صكان المهاجرين الأكثر �صعفًا".
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