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الحاجة �إلى المعرفة
�إعادة الروابط العائلية
بين �أفراد العائالت الم�شتتة

"يمكنك االختباء في الملج�أ هربًا من
قذائف المدفعية ،ولكن كيف يمكنك
تجنب العذاب �إذا لم تكن لديك �أي
فكرة عما ح�صل البنك؟"
مرفت ،عاما ،لبنان

تفرق النزاعات الم�سلحة والكوارث الطبيعية
كل عامّ ،
والهجرة بين الأفراد في �أعداد ال تح�صى من العائالت.
ويعاني النا�س معاناة فظيعة من غياب االت�صال ب�أقربائهم �أو
عدم معرفة �أية �أخبار عنهم .وال غرابة في �أن تكون راحة
عي�شهم وقدرتهم على مواجهة الأزمات مرتبطة �إلى حد
كبير ّ
بتمكنهم من البقاء على ات�صال ب�أفراد العائلة.
�إن الأ�سباب التي ت�ؤدي �إلى االنف�صال كثيرة .فيمكن
ي�ضلوا
للأطفال� ،أثناء هربهم من نزاع �أو كارثة طبيعية� ،أن ّ
طريقهم و�سط الفو�ضى ال�سائدة� .أما كبار ال�سن �أو المر�ضى
فقد ال يملكون الإرادة �أو القدرة على الرحيل ،بينما يمكن
�أن ُينقل الم�صابون �إلى الم�ست�شفى دون �أن يتمكنوا من
�إعالم �أفراد �أ�سرتهم بما جرى لهم� ،أو يمكن �أن ُيحتجز
الأ�شخا�ص دون �أن تمنح لهم فر�صة �إبالغ �أقربائهم بذلك.
وال بد من �أن يتمكن النا�س من �إعادة االت�صال ب�أفراد العائلة
المفقودين والح�صول على المعلومات عنهم .وبموجب
القانون الدولي الإن�ساني والقانون الدولي لحقوق الإن�سان،
من حق النا�س معرفة م�صير �أقاربهم المفقودين.
تعمل اللجنة الدولية لل�صليب الأحمر والجمعيات الوطنية
لل�صليب الأحمر والهالل الأحمر م ًعا في كل �أنحاء العالم
من �أجل م�ساعدة الأ�شخا�ص الذين انف�صلوا عن �أقربائهم
في حاالت الطوارئ وفي غيرها من الحاالت .كما ي�سعى
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الموظفون والمتطوعون جاهدين �إلى �ضمان معاملة ه�ؤالء
الأ�شخا�ص معاملة تحفظ كرامتهم وتت�سم باالحترام والر�أفة
بهم .ومن الممكن �أن ي�ستمر هذا العمل ل�سنوات بعد نهاية
حرب �أو حالة �أخرى من حاالت الطوارئ.
ت�شمل خدمات �إعادة الروابط العائلية مجموعة من الأن�شطة
ومن بينها م�ساعدة النا�س على االت�صال ببع�ضهم البع�ض
عبر الهاتف والإنترنت والر�سائل المكتوبة بخط اليد .كما
ت�ستوجب تلك الخدمات في كثير من الأحيان البحث عن
�أ�شخا�ص مفقودين ،وت�سجيل �أ�شخا�ص في حالة ا�ست�ضعاف
المنف�صلين عن عائالتهم والمحتجزين.
�شديد مثل الأطفال ُ
وفي حاالت عديدة ،يت�ضمن العمل لإعادة الروابط العائلية
جمع المعلومات عن �أ�شخا�ص �أ�صبحوا في عداد المفقودين
�أو ربما لقوا حتفهم .وعندما تجري كل الأمور على ما
ُيرام ،ت�ؤدي الأن�شطة �إلى جمع �شمل العائالت.
�إن �إعادة �أو �إبقاء الروابط بين �أ�شخا�ص انف�صلوا عن �أقربائهم
جراء نزاع م�سلح �أو كارثة طبيعية �أو ب�سبب الهجرة،
ي�شكالن خدمة �أ�سا�سية ت�ضطلع بها الحركة الدولية لل�صليب
الأحمر والهالل الأحمر .وت�شرح هذه الن�شرة كيف تقدم
الحركة الدولية هذه الخدمة ولماذا ترتدي �أهمية كبيرة
بالن�سبة �إلى الكثير من النا�س.

Donevsky Valery/ICRC

ت�شمل �أن�شطة
�إعادة الروابط العائلية:

• •تنظيم تبادل الأخبار العائلية؛
• •البحث عن الأ�شخا�ص المفقودين؛
• •ت�سجيل الأ�شخا�ص واقتفاء �أثرهم
للحيلولة دون اختفائهم و�إبالغ
عائالتهم عن مكان وجودهم؛

"ي�سمح لأي �شخ�ص ()...
ب�إبالغ �أفراد عائلته� ،أينما كانوا،
الأخبار ذات الطابع العائلي المح�ض،
وبتلقي �أخبارهم".
اتفاقية جنيف الرابعة لعام  ،1949المادة 25

• •جمع �شمل العائالت ،وفي بع�ض
الأحيان �إعادتها �إلى الوطن؛
• •م�ساعدة ال�سلطات على الك�شف
عما ّ
حل بالمفقودين؛
• •جمع المعلومات عن الموتى
و�إدارتها و�إر�سالها �إلى الجهات
المعنية.
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�شبكة الروابط العائلية في العالم
حين ي�ؤدي نزاع م�سلح �أو كارثة طبيعية �أو غيرها من الحاالت التي
تتطلب ا�ستجابة لالحتياجات الإن�سانية �إلى انف�صال الأ�شخا�ص عن
�أقربائهم �أو عدم تمكنهم من االت�صال بهم ،تتخذ الحركة الدولية
لل�صليب الأحمر والهالل الأحمر الإجراءات ال�سريعة والفعالة من
�أجل �إعادة الروابط العائلية.

تقع الم�س�ؤولية الأ�سا�سية لكفالة �ضمان احترام حقوق
�أفراد العائالت الم�شتتة على عاتق الدولة .وفي حال
أي�ضا �أي جماعة من
ن�شوب نزاع م�سلح ،تتحمل � ً
الجماعات الم�سلحة المنظمة من غير الدول م�س�ؤولية
احترام هذه الحقوق.
وعندما ال تكون ال�سلطات ( �أو الجماعات الم�سلحة
تحمل م�س�ؤولياتها ،يجوز
المنظمة) في موقع يتيح لها ّ
للجنة الدولية والجمعيات الوطنية ،ا�ستنا ًدا �إلى الأدوار
والم�س�ؤوليات الخا�صة بكل منها ،عر�ض خدماتها التي
يمكن �أن تمتد من دعم ال�سلطات �إلى الحلول مكانها
للقيام بمهامها.
وتملك الحركة الدولية التجربة والخبرة الوا�سعتين في
مجال �إعادة الروابط العائلية .ولديها �شبكة للروابط العائلية
في مختلف �أنحاء العالم ت�ضم الوكالة المركزية للبحث عن
المفقودين التابعة للجنة الدولية ،ومكاتب البحث عن
المفقودين في بعثات اللجنة الدولية ،و�أق�سام البحث عن
المفقودين في الجمعيات الوطنية.
ومن خالل �شبكة الروابط العائلية ،ت�ستطيع الحركة الدولية
�أن تعمل عبر الحدود الوطنية ب�شفافية تامة وبموافقة
ال�سلطات المعنية .وبف�ضل التعاون الطويل الأمد بين
اللجنة الدولية والجمعيات الوطنية ،تمتلك �شبكة الروابط
فريدا� ،إذ لديها �شبكة عالمية قادرة على
العائلية موق ًعا ً
م�ساعدة الأ�شخا�ص المنف�صلين عن �أقربائهم� ،أينما كانوا.
عمل الحركة الدولية
في �إعادة الروابط العائلية
اللجنة الدولية لل�صليب الأحمر
تن�سق اللجنة الدولية لل�صليب ا لأحمر وتنفذ �أن�شطة
الروابط العائلية في النزاعات الم�سلحة وغيرها من حاالت
ّ
وتذكر المنظمة ال�سلطات بالتزاماتها بموجب
العنف.
القانون الدولي تجاه العائالت التي ت�شتت �أفرادها �أو
أي�ضا الم�شورة
انقطعت عنهم �أخبار الأقرباء .وقد تقدم � ً
حول �أف�ضل ال�سبل التي يمكن اعتمادها للحيلولة ،في
المقام الأول ،دون حدوث االنف�صال.
وتتولى اللجنة الدولية �إدارة الوكالة المركزية للبحث عن
المفقودين كما هو من�صو�ص عليه في اتفاقيات جنيف.
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وفي النزاعات وغيرها من الحاالت التي تتطلب ا�ستجابة
دولية ،ي�ساعد موظفو اللجنة الدولية ب�صورة مبا�شرة
العائالت الم�شتتة والعائالت التي فقدت �أقرباء لها.
وعالوة على ذلك ،تن�سق الوكالة المركزية للبحث عن
المفقودين عمل ال�شبكة العالمية للروابط العائلية من �أجل
�ضمان تقديم الم�ساعدة �إلى العائالت الم�شتتة ب�أكبر فعالية
ممكنة.
الجمعيات الوطنية
تتولى الجمعيات الوطنية �إدارة خدمات �إعادة الروابط
العائلية داخل بلدانها .وتحدد ا لإجراءات الواجب
اتخاذها خالل الكوارث الطبيعية ،ويمكنها التما�س
الم�ساعدة من الوكالة المركزية للبحث عن المفقودين
عندما تبرز الحاجة �إلى جهد دولي .وت�ستمر الجمعيات
الوطنية في تلبية االحتياجات مادامت تلك االحتياجات
قائمة� ،أي ربما لفترات طويلة بعد انتهاء النزاع �أو الكارثة
الطبيعية �أو غيرها من حاالت الطوارئ.
االتحاد الدولي
لجمعيات ال�صليب الأحمر والهالل الأحمر
ينفذ االتحاد الدولي� ،أي المنظمة الم�س�ؤولة عن تن�سيق
العمل الدولي للجمعيات الوطنية ،عمليات ا لإغاثة
لم�ساعدة �ضحايا الكوارث الطبيعية .ويبذل كل ما بو�سعه
للت�أكد من �أن االحتياجات ذات ال�صلة ب�إعادة الروابط
العائلية ت�ؤخذ في االعتبار ،و�أن خطط الت�أهب للكوارث
تراعي �أهمية خدمات �إعادة الروابط العائلية وتنظر في
متطلباتها.
أي�ضا منظمات �إن�سانية �أخرى في �إعادة الروابط
وت�شارك � ً
العائلية .وي�شكل مكتب مفو�ضية الأمم المتحدة ل�ش�ؤون
الالجئين ،والمنظمة الدولية للهجرة �شريكين يعمالن
ب�صورة منتظمة مع الحركة الدولية .وتتعاون وكاالت
�أخرى مثل اليوني�سيف ،ومنظمات غير حكومية مثل
منظمة �إنقاذ الطفولة ،مع الحركة في حاالت معينة ،على
�سبيل المثال في م�ساعدة ا لأطفال غير الم�صحوبين
بذويهم.

�أر�شيف ي�سلط ال�ضوء على الما�ضي
الأ�شخا�ص الذين يبحثون عن معلومات عن م�صير
�أفراد فُقد �أثرهم �أثناء نزاعات �سابقة ي�ستطيعون
االت�صال ب�أر�شيف اللجنة الدولية في جنيف،
�سوي�سرا .وقد ّ
يتمكن الأر�شيف ،الذي يحتوي
على معلومات عن �أ�سرى الحرب منذ الحرب
الفرن�سية البرو�سية ( ،)1871-1870من تقديم
بيانات �شخ�صية موجودة بحوزته ،وفقًا للقواعد
التي تنظم الح�صول على تلك المعلومات.

Spoerri Priska/ICRC

نزاعات م�سلحة
تمزق العائالت

الأولوية لم�ساعدة
عائالت المفقودين

تكثر وتختلف �أ�سباب ت�شتت العائالت خالل النزاعات
الم�سلحة وغيرها من حاالت العنف .فالنا�س يفقدون
ب�سهولة �آثار بع�ضهم البع�ض �أثناء هربهم من منطقة النزاع،
وقد يتعر�ضون للخطف والقتل كذلك .ومن الم�ؤ�سف
أي�ضا �أن التعرف على هويات �أ�صحاب الجثث ال يتم
� ً
بالطريقة ال�صحيحة في �أغلب الأحيان .كما ُيحتجز �أحيانًا
�أ�شخا�ص دون �أن تب ّلغ عائالتهم بمكان وجودهم.

تعاني عائالت المفقودين معاناة فظيعة من عدم معرفة ما
ّ
حل ب�أقربائها ،ال�سيما �إذا كانوا قد اختفوا خالل نزاعات
م�سلحة �أو غيرها من �أعمال عنف خطيرة.

وفي حاالت النزاع ،ت�صبح اللجنة الدولية ،بف�ضل �صفتها
المحايدة والم�ستقلة ،في موقع فريد يتيح لها ت�سهيل �إعادة
الروابط العائلية عبر خطوط النزاع والحدود وذلك
بموافقة الأطراف المتحاربة.
وفي الكثير من البلدان المت�ضررة من نزاعات م�سلحة
و�أعمال عنف ،تزور اللجنة الدولية الأ�شخا�ص المحرومين
من الحرية وت�سعى جاهدة �إلى �ضمان بقائهم على ات�صال
منتظم بعائالتهم .و�إن اقت�ضى الأمر ،وبالتن�سيق مع �سلطات
االحتجاز ،ت�سهل اللجنة الدولية الزيارات العائلية
والمكالمات الهاتفية وتتيح للمحتجزين �إمكانية �إر�سال
ر�سائل خطية �إلى عائالتهم .ويمكن للبقاء على ات�صال
بالأقرباء �أن ي�ساهم في الراحة النف�سية لكل المعنيين.
وبالن�سبة �إلى ال�سجناء في بع�ض البلدان ،ت�شكل الزيارات
أ�سا�سيا ل�ضمان ح�صولهم على ما يكفي من
العائلية ً
دعما � ً
الغذاء �أو غيرها من الم�ساعدات الأ�سا�سية.

ويعي�ش ا لأ�شخا�ص العاجزون عن االت�صال ب�أقربائهم
المفقودين �أو الك�شف عن م�صيرهم حالة انفعال ي�سودها
اال�ضطراب والغمو�ض ،فهم لي�سوا على يقين من �أن �أ ًبا �أو
�أ ًما �أو �إخوة �أو � ً
أطفال هم في عداد الأموات �أو ما زالوا
على قيد الحياة .وحتى لو كانت لديهم �شكوك في �أن
يكون فرد من العائلة قد القى حتفه ،ف�إن عدم اليقين
يمنعهم في الكثير من الحاالت من بكاء الحبيب و�إقامة
مرا�سم الحداد الالزمة� ،أو موا�صلة حياتهم ب�صورة طبيعية
�إلى �أن يعرفوا ما ّ
حل به.
وتكون عادة احتماالت اختفاء الرجال� ،سواء كانوا جنو ًدا
�أو مدنيين� ،أكبر من احتماالت اختفاء الن�ساء .ولما كان
الرجل هو معيل العائلة في �أغلب الأحيان ،فيمكن �أن
يت�سبب اختفا �ؤه بم�صاعب مالية كبيرة للذين يتركهم
وراءه.
وتختلف احتياجات العائالت وفقًا للظروف ،وم�ستوى
التعليم ،والو�ضع االقت�صادي .غير �أن معظم العائالت تتفق
على ما تحدده من �أولويات :فهي تريد ر ًدا على �أ�سئلتها
حول م�صير المفقودين ،وتحتاج �إلى الدعم االقت�صادي
أي�ضا بع�ض العائالت العدالة
في غياب معيل لها .وتذكر � ً
باعتبارها �أولوية لها.
�إن للنا�س الحق في معرفة م�صير �أقربائهم المفقودين
بموجب القانون الدولي ا لإن�ساني والقانون الدولي
لحقوق الإن�سان .وتفر�ض هذه القوانين على ال�سلطات
القيام بكل ما بو�سعها للك�شف عن م�صير ا لأ�شخا�ص
المفقودين و�إبالغ عائالتهم بذلك.
وت�سعى اللجنة الدولية �إلى رفع م�ستوى التوعية لدى
الحكومات و�أفراد الجي�ش ب�ش�أن �ضمان الم�ساءلة من جهة
ال�سلطات ،وتح�سين م�ساعدة العائالت ،والحيلولة دون
ح�صول حاالت اختفاء �أخرى .كما تقوم اللجنة الدولية،
من خالل عملها ،بت�شجيع الحكومات على تقديم
المعلومات �إلى العائالت ب�سرعة .وفي العديد من
الحاالت ،ت�ساعد ال�سلطات على و�ضع �آليات لتن�سيق
العمل وتقا�سم المعلومات بغر�ض الك�شف عما حدث
للمفقودين ودعم عائالتهم.
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أي�ضا تحديد �أماكن وجود �أفراد
وتحاول اللجنة الدولية � ً
العائلة المفقودين .وقد ي�شمل ذلك زيارة �أماكن االحتجاز
والم�ست�شفيات وم�ستودعات حفظ الجثث �أو الطلب من
ال�سلطات �إجراء تحقيقات .ويمكن �أن تكون عملية
البحث عن المفقودين معقدة وت�ستلزم م�شاركة اللجنة
وغالبا
الدولية وعدة جمعيات وطنية في بلدان مختلفة.
ً
ما تتطلب التزا ًما طويل الأمد.
ي�شمل القانون الدولي ا لإن�ساني عدة �أحكام تحظر
االختفاء الق�سري:
• •للعائالت الحق في معرفة م�صير �أقاربها المفقودين.
• •يتعين على �أطراف النزاع البحث عن الأ�شخا�ص
المفقودين والإجابة عن ا�ستف�سارات �أفراد
العائالت.
• •يجب تبادل القوائم التي تظهر بدقة مواقع المقابر
وعالماتها بالإ�ضافة �إلى المعلومات ال�شخ�صية عن
المدفونين فيها.
• •يتعين على �أطراف النزاعات الم�سلحة الدولية تقديم
المعلومات عن الجرحى والمر�ضى والمنكوبين في
البحار و �أ�سرى الحرب وغيرهم من ا لأ�شخا�ص
المحميين المحرومين من حريتهم ،ومعلومات عن
الموتى ،وذلك بدون تحيز وفي �أ�سرع وقت ممكن.
• •للمقاتلين الذين يقعون في قب�ضة العدو وللمدنيين
الموجودين تحت �سلطته ،الحق في �أن تُحترم
أ� ر و ا حهم و كر ا متهم و حقو قهم ا ل�شخ�صية
ومعتقداتهم .ويجب �أن يتمتعوا بالحماية من كل
�أعمال العنف واالنتقام .كما يحق لهم تبادل الر�سائل
مع عائالتهم والح�صول على الم�ساعدات.

لم َتر "ماالنيا بابينكو" �شقيقتها "�أوجينيا كاوكاك" منذ العام  1943عندما
�أخذ النازيون "�أوجينيا" من منزلهما في منطقة ريفية من �أوكرانيا .وفي
�أيلول�/سبتمبر  ،2008ات�صلت "ماالنيا" بال�صليب الأحمر الأوكراني على
�أمل �أن يتمكن من تحديد مكان وجود �شقيقتها رغم �أنها لم تكن تعرف
من �أين تبد أ� البحث �أو حتى �إن كانت "�أوجينيا" قد نجت من الحرب.
وبحث ال�صليب الأحمر الأوكراني في �سجالت ما بعد الحرب و�أر�سل في
نهاية المطاف طلب "ماالنيا" �إلى ال�صليب الأحمر الأمريكي مع معلومات
تفيد ب�أن �شقيقتها ربما ذهبت �إلى الواليات المتحدة في مطلع الخم�سينيات.
أخيرا اجتمعت
وبعد انف�صال دام  66عا ًما� ،إذ تبلغ "ماالنيا" الآن  90عا ًماً � ،
ال�شقيقتان بف�ضل عملية البحث التي قام بها ال�صليب الأحمر .ويقول ابن
جدا من �أجل �أمي .لقد عملت بكد طوال حياتها� .إنه
"�أوجينيا"�" :أنا �سعيد ً
لأمر رائع �أن تنعم بالراحة في �آخر �سنوات حياتها وتتمكن من ر�ؤية عائلتها".
أبدا ردو ًدا على ا�ستف�ساراتهم
وهنالك بالطبع بع�ض الأ�شخا�ص الذين ال يتلقون � ً
ويعانون ب�شدة من هذا الأمر .لقد فقدت "كروز ديل كارمن" ولديها خالل
نزاع  1997-1996في كولومبيا .وت�سرد قائلةً" :كان ابني البكر يبلغ 22
بعيدا وكان ابني الآخر �سوف يبلغ  18عاما بعد ثالثة
عا ًما عندما اقتادوه ً
�أ�شهر من تاريخ اختطافه� .إنه �أمر ي�صعب تحم ّله ،وتجربة مريرة ال يمكن
أبدا" .لقد باعت "كروز ديل كارمن" كل ما تملك في محاولتها
تجاوزها � ً
للعثور على ابنيها .وقدمت الكثير من طلبات اال�ستف�سار ولكنها لم تجد
يو ًما ردو ًدا ملمو�سة .وقال لها البع�ض �إن ولديها لقيا حتفهما ،و�إن �إحدى
الجماعات الم�سلحة حاولت تجنيدهما وقُتال لأنهما رف�ضا االن�ضمام �إليها.
وتتابع قائلة" :ال يمكنني ت�صديق ذلك ً
فعل ،لأن لي�س لدي �أي دليل قاطع.
لم � َأر ذلك يح�صل ،وال يمكنني ت�أكيد �أنهما على قيد الحياة �أو في عداد
الموتى .ال �أ�ستطيع حتى القول �إني �أعرف مكان وجودهما .ولم يت�صل بي
�أحد في �أي وقت ما ليخبرني �أنه ر�أى ابني في المكان الفالني �أو المكان
جدا".
أبدا .وهذا �أمر م�ؤلم ً
الفالني ،ال �شيء� .إنه فراغ ال يمكن مل�ؤه � ً
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الكوارث الطبيعية
تفرق عائالت
الزالزل وموجات الت�سونامي والأعا�صير والفي�ضانات
والجفاف ،كل هذه الكوارث تجبر النا�س على ترك
منازلهم ومجتمعاتهم المحلية بعجلة كبيرة .ويت�شتت
�سعيا �إلى �إيجاد ا لأمان ويجري �أحيا نًا �إجالء
النا�س ً
مجتمعات بكاملها .وقد ُينقل الم�صابون �إلى الم�ست�شفيات
دائما
دون �أن تب ّلغ عائالتهم بمكان وجودهم .وال يتم ً
التعرف على هويات �أ�صحاب الجثث بالطرق ال�سليمة.
ويمكن �أن تنقطع نظم االت�صاالت ،الأمر الذي يمنع النا�س
من االت�صال ب�أقربائهم الموجودين داخل المناطق
المت�ضررة �أو خارجها .ويتلهف الكثير من النا�س على
الح�صول على �أخبار �أقربائهم و �إعادة االت�صال بهم،
ال�سيما �إذا حدث �أن كانوا خارج المنزل عند وقوع
الكارثة.
بالإ�ضافة �إلى ذلك ،ت�ستنفد الكوارث الطبيعية في حاالت
كثيرة �إمكانيات النظم المحلية في مواجهة �أعداد الموتى.
وترتبط ا لإدارة ال�سليمة للجثث والتعرف بال�شكل
ً
ارتباطا وثيقًا بتمكين
المنا�سب على هويات �أ�صحابها
العائالت من معرفة م�صير �أقربائها� .أما الإخفاق في القيام
آثارا عميقة وطويلة الأمد على ال�صحة
بهذه المهام فيترك � ً
أي�ضا
العقلية للناجين وللمجتمعات المحلية .ويرتدي � ً
التعرف بدقة على هويات �أ�صحاب الرفات �أهمية قانونية
لأغرا�ض الإرث والت�أمين التي لها �أثر دائم على الأقرباء.
وت�شكل م�ساعدة العائالت التي فقدت االت�صال ب�أقربائها
في �أعقاب كارثة طبيعية �أحد الأن�شطة الأ�سا�سية للجمعيات
تكمل جهود الحركة الدولية عمل
الوطنية.
وغالبا ما ّ
ً
الحكومات ،وتقترن بالجهود التي تبذلها المنظمات
الوطنية �أو المحلية لمواجهة حالة الطوارئ وب�أعمالها في
مجالي الإ�صالح والتنمية.
ومن �أجل اال�ستجابة �سري ًعا لحاجة النا�س �إلى الح�صول
على الأخبار العائلية عند وقوع الكارثة ،يت�سم التخطيط
الدقيق ب�أهمية بالغة .ولدى الحركة الدولية موظفون
خ�صي�صا لمثل تلك الحاالت ي�ستطيعون تحليل
مدربون
ً
احتياجات النا�س وتلبيتها ب�سرعة.
دمر هايتي في كانون الثاني /يناير
عقب الزلزال الذي ّ
 ،2010بات �آالف الأ�شخا�ص دون �أخبار عن �أقربائهم
وكانوا يعي�شون في حالة من القلق الم�ستمر.
ورغم �أنه كان من الم�ستحيل تقدير عدد الأ�شخا�ص الذين
المر�سلة من
فقدوا االت�صال ب�أقربائهم ،ف�إن �سيل الطلبات ُ
ؤ�شرا يدل على �ضخامة تلك
العائالت في الخارج �شكل م� ً
جدا من النا�س الذين
الأعداد .فكانت هنالك �أعداد كبيرة ً
لم يكونوا يعلمون �إن كان �أقربا �ؤهم مدفونين تحت
ا لأنقا�ض �أو �أحياء ُيرزقون ولكنهم غير قادرين على
االت�صال بهم.
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وقد انتقل للعمل في الميدان فريق من فرق المواجهة
ال�سريعة للكوارث كان ي�ضم �أخ�صائيين في �إعادة الروابط
العائلية.
وفي �أقل من � 24ساعة على وقوع الزلزال� ،أن�ش�أت اللجنة
الدولية �صفحة خا�صة بهايتي على موقع اللجنة الدولية
للروابط العائلية على �شبكة الإنترنت .وفيما كان �أ�شخا�ص
من خارج منطقة الزلزال ي�سجلون �أ�سماء �أقرباء يبحثون
عنهم ،بد أ� النا�س داخل المنطقة ي�ؤكدون نجاتهم� ،سواء
بمبادرة �شخ�صية منهم �أو من خالل موظفي ال�صليب
ا لأحمر بناء على معلومات كانوا يجمعونها من
الم�ست�شفيات و�أماكن الإيواء وغيرها من الأماكن .وفي
غ�ضون �أ�سبوعين ،تم ت�سجيل �أكثر من � 26ألف �شخ�ص
على الموقع.
وتواجد الموظفون في الميدان بعد فترة وجيزة من وقوع
الزلزال ي�ساعدون النا�س على البحث عن �أقربائهم .ووفروا
الهواتف ال�ساتلية كي ي�ستطيع الموجودون في المنطقة
التي �ضربها الزلزال االت�صال ب�أقربائهم .وكان الفتى
جوا خارج
"كلوديل" البالغ  13عا ًما من العمر قد نقل ً
هايتي مبا�شرة بعد وقوع الكارثة وهو يعاني من ك�سر في
�إحدى رجليه جراء �سقوط كتلة �إ�سمنتية عليها .ويتذكر
ً
جدا .ولم �أكن �أعرف �إلى �أين ي�أخذونني
قائل" :كنت خائفًا ً
�أو متى �س�أرى والدتي من جديد .ولكن ،تمك ّنا الحقًا من
التحدث بوا�سطة الهاتف".
قادرا على ال�سفر ،عاد
وعندما تح�سنت حالته و�أ�صبح ً
"كلوديل" �إلى هايتي ،و�شعرت والدته ب�سعادة كبيرة تغمر
قلبها حين ا�ستقبلت ابنها .كان منزلها قد �ضاع وكذلك
معظم ممتلكاتها .غير �أن ولدها عاد .وكانت ت�شرح وهي
ت�ضم ابنها �إلى �صدرها�" :إننا نعي�ش كل يوم بيومه ،لكنني
�سعيدة رغم كل �شيء .فعائلتي نجت وها هو ال�صليب
إلي ابني".
الأحمر يعيد � ّ

تحدي ظاهرة الهجرة

Kokic Marko/ICRC

خالل العقود ا لأخيرة ،ارتفع عدد ا لأ�شخا�ص الذين
هجروا بلدانهم الأ�صلية لأ�سباب اجتماعية �أو اقت�صادية �أو
بيئية .واليوم ،يمكن �إيجاد مهاجرين في كل بقعة من
العالم.

Garcia-Burgos Marina/ICRC

�إدارة المعلومات ب�ش�أن الموتى
كبيرا من النا�س.
يمكن للنزاعات والكوارث الطبيعية �أن تقتل عد ًدا ً
وقد ُيحال القتلى �إلى م�ستودعات حفظ الجثث �أو ُيدفنون حتى من
دون معرفة الأقرباء بذلك.
ويمكن �أن ت�ساعد المعلومات المجموعة عن الموتى والت�صرف في
الرفات بطريقة �صحيحة وكريمة في تجنب اختفاء القتلى بال �أثر ،كما
يمكن �أن ت�ساعد العائالت التي فقدت عزي ًزا على التغلب على حزنها.
وفي حال ن�شوب �أي �أزمةُ ،يتفق مع ال�سلطات على دور الحركة
الدولية في الت�صرف في الرفات الب�شرية .ويمكن �أن ي�شمل هذا الدور:

وخال فًا للأ�شخا�ص المجبرين على ترك منازلهم في
وغالبا و�سط
تحركات جماعية ت�سببها كوارث �أو نزاعات،
ً
تعطيل وا�سع لخدمات النقل واالت�صاالت ،ي�ستطيع عادة
المهاجرون ا�ستخدام و�سائل االت�صال .ورغم ذلك ،يجد
البع�ض �أنف�سهم في حاالت هم ب�أم�س الحاجة فيها �إلى
الم�ساعدات الإن�سانية والحماية.
المقيدة ب�صورة متزايدة �إلى
وقد �أدت �سيا�سات الهجرة
ّ
�إن�شاء �أعداد كبيرة من مراكز الفرز واالحتجاز .عالوة على
ذلك ،بات االتجار بالأ�شخا�ص وتهريبهم من بين الأن�شطة
نموا .وت�شكل الن�ساء اللواتي
الإجرامية الدولية الأ�سرع ً
يبحثن عن العمل كعامالت في خدمة المنازل �أو كعامالت
في الم�صانع ،والن�ساء �ضحايا االتجار لأغرا�ض اال�ستغالل
الجن�سي ن�سبة مهمة من المهاجرين المتدفقين .وهن
عر�ضة ليجدن �أنف�سهن مقطوعات عن عائالتهن وغير
قادرات على التوا�صل مع العالم الخارجي.
وتقر الحركة الدولية ب�أن بع�ض المهاجرين و�أفراد عائالتهم
ّ
هم في حالة ا�ست�ضعاف �شديد وقد يحتاجون �إلى الم�ساعدة
في مجال �إعادة الروابط العائلية.

• •تقديم الم�شورة �إلى ال�سلطات؛
• •جمع المعلومات عن الموتى؛
• •ت�سليم الرفات الب�شرية �أو تخزينها �أو دفنها؛
• •تقديم الدعم �إلى عائالت ال�ضحايا.
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بع�ض الأ�شخا�ص هم في
حالة ا�ست�ضعاف �شديد

حماية الأطفال
من المحتمل �أن يت�سبب تتابع الأحداث ب�صدمات للأطفال
المنف�صلين عن �أفراد عائالتهم الكبار ،وه�ؤالء الأطفال هم
تعر�ضا للأذى الج�سدي �أو النف�سي والتحول
عادة �أكثر
ً
�إلى �أطفال يتامى� ،أو الوقوع فري�سة عمليات التبني غير
الر�سمي �أو االتجار ،مما عليه الأطفال الآخرون.
في حاالت الطوارئ ،يكون بع�ض الأ�شخا�ص في حالة
ا�ست�ضعاف �شديد ،ومن بينهم �أولئك الذين يعتمدون في
عي�شهم على دعم العائلة �أو ال�سلطات �أو �أ�شخا�ص �أو
جهات �أخرى .وي�صبح ه�ؤالء الأ�شخا�ص في خطر كبير
�إذا انف�صلوا عن عائالتهم �أو عن مقدمي الرعاية .ونذكر
كمثال لأ�شخا�ص يعي�شون حالة ا�ست�ضعاف �شديد ،الأطفال
غير الم�صحوبين بذويهم وكبار ال�سن والمر�ضى وال�سجناء.

وت�سجل اللجنة الدولية و�شريكاتها من الجمعيات الوطنية
الأطفال غير الم�صحوبين بذويهم في �أي مكان تجدهم،
وتتولى متابعة ملفاتهم .وت�سجل هوية كل طفل وتجمع
�أي معلومات يمكن �أن ت�ساعد على تحديد مكان وجود
جدا وغير قادرين
عائلته .وعندما يكون الأطفال
�صغارا ً
ً
على تقديم المعلومات ،قد تكون ال�صور الفوتوغرافية
�أحيانًا الو�سيلة الوحيدة للتعرف على هوياتهم وم�ساعدتهم
على العودة �إلى �آبائهم �أو �أقربائهم.
وتُن�شر المعلومات المجموعة من خالل �شبكة الروابط
منا�سبا ،تذاع عبر و�سائل
العائلية ،وحين يكون ذلك
ً
وغالبا ما
العامة.
أماكن
ل
ا
في
الإعالم المحلية وتعر�ض
ً
تعر�ض ال�صور في مكاتب فروع ال�صليب الأحمر وفي
�أماكن مثل الأ�سواق التي تعج بالنا�س.
أي�ضا موظفو ال�صليب الأحمر والهالل الأحمر
ويزور � ً
المدن والقرى م�سقط ر�أ�س الأطفال على �أمل العثور على
�أفراد من عائالتهم ،وبغر�ض االت�صال بال�سلطات وغيرها
من الجهات التي قد تملك معلومات مفيدة عنهم.

De La Guardia Virginia/ICRC
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"�شاكورو" هو طفل من بين مئات الأطفال الذين فقدوا
االت�صال بعائالتهم عندما اندلع القتال في �شرق الكونغو
في عام  .2008وكان ُيخ�شى من �أن يكون قد لقي حتفه،
مثل حال الكثير من الأطفال .وتقول عمة "�شاكورو":
ً
رجال م�سلحين كانوا ي�أخذون الأطفال
"لقد �سمعنا �أن
ليحملوا لهم �أغرا�ضهم .وقد عاد بع�ض الأطفال .وقيل لنا
�إن � ً
أطفال �آخرين لقوا م�صرعهم .ولم نكن نعرف ما �إذا
كان �أطفالنا �سيعودون يو ًما" .وبعد �ستة �أ�شهر من انقطاع
ات�صال "�شاكورو" بعائلته ،وجدت اللجنة الدولية الفتى في
"بني" .وحددت المنظمة الحقًا مكان وجود عمته وعمه
و�س�ألت �إن كانا م�ستعدين ال�ستقباله في منزلهما .فوافقا
بكل �سرور .و�أح�ضرت اللجنة الدولية "�شاكورو"�إلى قرية
عمته .وبعدما �ضمته بين ذراعيها� ،صاحت قائلةً" :كنا قد
فقدنا الأمل .واعتقدنا �أنه مات� .إني في غاية ال�سعادة".

حاجة المحتجزين وعائالتهم �إلى الأخبار
Von Toggenburg Christoph/ICRC

تزور اللجنة الدولية كل عام حوالي ن�صف مليون محتجز
بلدا في مختلف �أرجاء العالم.
في �أكثر من ً 70
وت�سعى اللجنة الدولية �إلى مراقبة ظروف االحتجاز
وتح�سينها من �أجل �ضمان معاملة المحتجزين معاملة
كريمة واحترام حقوقهم ا لأ�سا�سية .وتتيح الزيارات
الدورية لل�سجون متابعة اللجنة الدولية لأحوال ال�سجناء
و�أماكن وجودهم ،ورفع التو�صيات �إلى ال�سلطات ب�ش�أن
�إدخال �أية تح�سينات مطلوبة في ظروف االحتجاز �أو
معاملة المحتجزين.
وي�شكل الحق في تلقي الزيارات العائلية والتوا�صل مع
الأقرباء جز ًءا من الحقوق الأ�سا�سية للمحتجزين وفقًا لعدد
دائما اللجنة الدولية
من ال�صكوك القانونية الدولية .وتبذل ً
كل ما بو�سعها ل�ضمان تمكين المحتجزين من �إعادة
االت�صال بعائالتهم والحفاظ على هذا االت�صال .وتمثل
ر�سائل ال�صليب الأحمر ،بالن�سبة �إلى �آالف المحتجزين
وعائالتهم ،و�سيلة مهمة للحفاظ على ات�صال منتظم بهم.
فهي توفر فر�صة لتبادل الأخبار ال�شخ�صية والعائلية ،الأمر
الذي ي�ساعد على التخفيف من ال�شعور بالعزلة وعدم
اليقين.
ويتطلب نقل ر�سائل ال�صليب الأحمر بين المحتجزين
كبيرا ي�شارك فيه عدد من بعثات
جهدا
وعائالتهم ً
ً
لوج�ستيا ً
اللجنة الدولية والجمعيات الوطنية لل�صليب ا لأحمر
والهالل الأحمر في البلدان الأ�صلية للمحتجزين .وتُ�سلم
ونظر ا �إلى القيود
المر�سل �إليه باليد.
كل ر�سالة �إلى ُ
ً
المفرو�ضة ،يمكن �أن ت�ستغرق عملية جمع الر�سائل
ً
طويل.
وتوزيعها وق ًتا
وهنالك طريقة �أخرى للتوا�صل بين المحتجزين وعائالتهم
هي نظام المكالمات عبر الفيديو .فاالت�صال بوا�سطة
الفيديو يتيح للمحتجزين ر�ؤية �أقربائهم والتحدث معهم.
وقد �أثبت هذا النظام فائدته الكبيرة في �أفغان�ستان في وقت
كان ي�صعب فيه تنظيم الزيارات العائلية.
ويمكن �أن تتولى اللجنة الدولية تنظيم الزيارات العائلية
لأماكن االحتجاز ،خا�صة �إذا كانت هذه الأماكن بعيدة
عن منزل العائلة� ،أو كانت تكاليف ال�سفر باهظة� ،أو كانت
وت�سهل اللجنة
هناك خطوط قتال �أو حدود ينبغي عبورها.
ّ
وغالبا
الدولية هذه الزيارات بالتن�سيق مع �سلطات ال�سجون
ً
مع الجمعيات الوطنية المعنية.

"الأمر الذي لن �أن�ساه � ً
أبدا هو �أول مرة تلقيت فيها ر�سالة
من ر�سائل ال�صليب الأحمر بخط يد �أفراد عائلتي
ور�سومات �أطفالي .انهمرت الدموع من عيني ،ولم
�أ�ستطع �أن �أُ�صدق �أنني كنت في الواقع �أحمل ر�سالة
جاءتني منهم".
ً
معتقل في خليج غوانتانامو
�سامي الحاج� ،صحفي من قناة الجزيرة ظل
لحوالي �ستة �أعوام.

�شقيق "الل باد�شاه" الذي كان قد ذهب �إلى جنوب �شرق
�أفغان�ستان للم�شاركة في مرا�سم دفن �أحد معارفه لم يعد
أبدا من رحلته .وبعد �أربعة �أ�شهر من رحيله ،نقلت اللجنة
� ً
الدولية ر�سالة من ر�سائل ال�صليب ا لأحمر �إلى "الل
باد�شاه" .وكانت ر�سالة مكتوبة بخط يد �شقيقه الذي �أبلغه
حي وبخير ،وقيد االحتجاز في قاعدة باغرام الجوية
�أنه ّ
في �أفغان�ستان .ويقول "الل باد�شاه"" :يوم تلقيت فيه تلك
الر�سالة� ،شعرت بارتياح عميق و�شكرت اهلل على ما
علمت به من �أن �شقيقي بخير" .ور ّد "الل باد�شاه" على
الر�سالة ومنذ ذلك الحين يترا�سل ب�شكل منتظم مع �شقيقه
من خالل اللجنة الدولية .وا�ستخدم الحقًا نظام
المكالمات الهاتفية عبر الفيديو في بعثة اللجنة الدولية في
كابول للتوا�صل مع �شقيقه .وي�ضيف ً
قائل" :كان من الرائع
ر�ؤية �شقيقي لأول مرة منذ قرابة ال�سنتين حتى و�إن كان
ذلك على �شا�شة تليفزيون فقط".
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فهم النا�س واحترامهم

مجموعة من الو�سائل
لتوا�صل النا�س

نهج مت�سق
يتطلب نجاح �إعادة الروابط العائلية االت�صال الوثيق
وكثيرا ما يكون من ال�ضروري فهم
بالأ�شخا�ص المعنيين.
ً
فهما
ظروفهم والعوامل الم�ؤثرة في �سالمتهم و�أحوالهم ً
جيدا ،وكذلك معرفة الآثار الج�سدية والنف�سية العميقة
ً
التي تت�سبب بها حاالت االنف�صال واالختفاء.
ومن الأ�سا�سي �أن تتوفر في كل مكونات الحركة المهارات
نف�سها و ُي�ستخدم النهج نف�سه ،كي تكون الخدمات مت�سقة
و�سعيا �إلى
وفعالة قدر الم�ستطاع في كل �أرجاء العالم.
ً
تحقيق هذه الغاية ،تقوم الوكالة المركزية للبحث عن
المفقودين التابعة للجنة الدولية بتن�سيق العمل على
الم�ستوى الدولي و�إ�سداء الن�صح والم�شورة �إلى الجمعيات
الوطنية.
حماية البيانات الفردية
هنالك حر�ص خا�ص في ا�ستخدام البيانات ال�شخ�صية في
جميع الحاالت .فالمعلومات تُجمع بموافقة ال�شخ�ص
المعني بعد اطالعه على كل ما يترتب عن ذلك .وتبقى
ال�سالمة ال�شخ�صية هي التي تحظى بالأولوية وال تُ�ستخدم
�أو تن�شر �أية معلومات يمكن �أن تت�سبب ب�أذى.
ويتبع الموظفون والمتطوعون الذين يتداولون البيانات
ال�شخ�صية قواعد ومبادئ القانون الدولي والقوانين
الوطنية المتعلقة بحماية البيانات .ويخ�ضع االطالع على
قواعد البيانات التي تت�ضمن معلومات �شخ�صية لقيود
محددة ،كما يجري تبادل البيانات الح�سا�سة داخل �شبكة
الروابط العائلية بطريقة م�أمونة.
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مجموعة من الأدوات لت�أمين االت�صال
بين الأفراد
تختلف كل حالة عن الأخرى ومن ال�ضروري ا�ستخدام
ا لأدوات والنهج ا لأكثر مالءمة لإعادة االت�صال بين
الأ�شخا�ص الذين انف�صلوا عن بع�ضهم البع�ض.
www.familylinks.icrc.org/ar

ي�ساعد موقع الروابط العائلية التابع للجنة الدولية النا�س
على �إعادة االت�صال في ما بينهم .وي�شكل هذا الموقع العام
ال�سهل اال�ستخدام �أداة قيمة للأ�شخا�ص المت�ضررين من
غالبا �أ�شخا�ص بحاجة ما�سة
نزاع �أو كارثة طبيعية ،وهم ً
�إلى الح�صول على �أخبار من �أفراد عائالتهم .ويمكن َلمن
يعي�شون خارج المنطقة المعنية ت�سجيل �أ�سماء الأقرباء
تدريجيا
الذين يبحثون عنهم .وبعد ذلك ،تظهر
ً
المعلومات عن �أ�شخا�ص يثبت �أنهم على قيد الحياة .ويتيح
أي�ضا الموقع للم�ستخدمين �إعطاء معلومات عن الأ�شخا�ص
� ً
الذين يجري البحث عنهم �أو الح�صول عليها �أو نقل
معلومات عن �أحوالهم.
وخالفًا لو�سائل الإعالم الأخرى ،ي�صل موقع الروابط
العائلية على �شبكة الإنترنت �إلى جميع �أنحاء العالم ويمكن
تحديث البيانات الم�سجلة فيه با�ستمرار .والمعلومات
لي�ست �سرية� ،إذ يمكن لأي �شخ�ص قادر على الو�صول
�إلى الإنترنت ّ
االطالع عليها �أينما كان في العالم.

Kokic Marko/ICRC

Gerhard Westrich

الهاتف لالت�صال ب�أفراد العائلة
غالبا ما يكون ا�ستخدام الهواتف الو�سيلة الأكثر مبا�شرة
ً
و�سرعة لإعادة الروابط العائلية وطم�أنة العائالت.
في مقاطعة "خيبر باختونخوا" (مقاطعة الحدود ال�شمالية
الغربية �سابقًا) في باك�ستان ،هرب مئات �آالف الأ�شخا�ص
من منازلهم عام  2009وكانوا يعي�شون في مخيمات �أو
داخل مجتمعات محلية ا�ست�ضافتهم .وكانت االت�صاالت
جدا.
�صعبة ،لذا كان الح�صول على �أي خبر ثمي ًنا ً
و �أدركت جمعية الهالل ا لأحمر الباك�ستاني واللجنة
الدولية الحاجة الما�سة لالت�صاالت ،فوفّرت المنظمتان
خدمة الهاتف المجانية .وجرى �أكثر من  6,000ات�صال
بين النازحين وعائالتهم.
أخيرا �صوت
�أجه�ش محمد ر�سول بالبكاء عندما �سمع � ً
ابنه .وكان الفتى قد هرب من منزله منذ �أكثر من �شهر مع
ثمانية �أفراد �آخرين من العائلة .وتنفَّ�س محمد ر�سول
ال�صعداء عندما علم �أن ابنه وزوجته و�سائر �أفراد العائلة
�سالمون لدرجة �أنه كان بالكاد ي�ستطيع الكالم .وبعد
المكالمة ،هم�س بهدوء�" :إنهم �أحياء!"
طلبات البحث عن المفقودين
�إن طلب البحث عن المفقودين هو طلب ر�سمي من عائلة
�شخ�ص مفقود� .أما عملية البحث التي تبد أ� لدى تقديم
ً
أ�شكال مختلفة مثل البحث عن
الطلب ،فيمكن �أن ت�أخذ �
التطابق في المعلومات ،والتدقيق في معلومات من م�صادر
مختلفة ،وزيارة المجتمعات المحلية والم�ست�شفيات
والمدافن ،وطلب ا�ستف�سارات من ال�سلطات .ويتم تقا�سم
المعلومات المجموعة مع العائلة ،و تُ�ستخدم هذه
المعلومات لإعادة االت�صال �إذا كان الأمر ممك ًنا.

� Trace the Faceأو "ابحث عن هذا الوجه" هي و�سيلة تتيح
للأ�شخا�ص الموجودين في �أوروبا �أو في ط ريقهم �إلى هناك العثور على
�أف راد عائالتهم الذين �أ�صبح وا في عداد المفقودين� .إذ تُن�شر �صورهم
عبر الإنت رنت وعلى بو�ست رات مع مالحظة تذكر ال�شخ�ص الذي يبحثون
عنه.
انف�صل �شاب �أفغاني عن �أ�س رته في تركيا بعد ف رارهم من �أفغان�ستان ،ب�سبب
مه ربي الب�شر .وعندما و�صل �إلى �ألمانيا ،لج�أ �إلى ال�صليب الأحمر الألماني
� ً
أمل في �أن ترى �أ�س رته �صورته عبر خدمة "ابحث عن هذا الوجه" ،وتطمئن
�أنه بخير.
وبعد �ستة �أ�شهر ،تلقى ال�صليب الأحمر الألماني طلب بحث عن مفقودين
من بعثة اللجنة الدولية في بي�شاور يخ�ص ً
حالي ا في
أفغاني ا يعي�ش
ً
رجل � ً
باك�ستان ويبحث عن ابنه .كانت الق�صتان متطابقتان �إلى حد كبير ،فاقترح
ال�صليب الأحمر الألماني على بعثة اللجنة الدولية �أن تُطلع الرجل على
ال�صور المن�شورة على موقع "ابحث عن هذا الوجه".
هب على قدميه وانهمرت الدموع من عينيه
وما �أن ر�أى الرجل ال�صور حتى ّ
من فرط �سعادته بمجرد تعرفه �صورة ابنه .وكذلك االبن الذي تهللت �أ�ساريره.
ومنذ ذلك الحين يتبادل الطرفان المكالمات الهاتفية ور�سائل ال�صليب
الأحمر .وبهذا تبدد الحزن الذي خيم على الأ�سرة من ج راء جهلها بم�صير
ومكان �أف رادها.
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ر�سائل ال�صليب الأحمر
ر�سائل ال�صليب الأحمر هي ر�سائل وجيزة وخطية ّ
تمكن
الأ�شخا�ص المنف�صلين عن �أقربائهم من تبادل الأخبار
العائلية �أو الخا�صة.
ر�سالة ال�صليب ا لأحمر جلبت لل�سيدة "ما �أونمار"
الطم�أنينة وراحة البال .لقد �ضاع كل ما كان لديها عندما
�ضرب الإع�صار ميانمار في عام  .2008و ُدمرت قريتها
تقريبا .ورغم نجاة كل �أفراد �أ�سرتها المقربين،
بالكامل
ً
فقدت االت�صال ب�شقيقتها في "يانغون".
انتقلت ال�سيدة "ما �أونمار" مع �أفراد عائلتها �إلى دير
للرهبان في "موبي" حيث �أتاحت لها جمعية ال�صليب
الأحمر في ميانمار �إمكانية كتابة ر�سالة من ر�سائل ال�صليب
الأحمر موجهة �إلى �شقيقتها تتولى الجمعية ت�سليمها.
وكانت �شقيقة "ما �أونمار" في هذه الأثناء ت�شعر هي نف�سها
بقلق متزايد� ،إذ لم ت�سمع �أخبار �شقيقتها منذ ثالثة �أ�سابيع.
المر�سلة �إلى
وعندما تلقت ابنة �شقيقة "ما �أونمار" الر�سالة ُ
جدا .فالإع�صار بحد ذاته
والدتها ،قالت�" :ستكون �سعيد ًة ً
كان فظي ًعا ،ولكن عدم معرفة ما ّ
حل بخالتي جعل الأمر
�أكثر �سو ًءا".
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المهمة
اللجنة الدولية لل�صليب الأحمر منظمة غير متحيزة
ومحايدة وم�ستقلة ،ت�ؤدي مهمة �إن�سانية بحتة تتمثل في
حماية �أرواح وكرامة �ضحايا النزاعات الم�سلحة وغيرها
من حاالت العنف وفي تقديم الم�ساعدة لهم .وت�سعى
اللجنة الدولية �أي�ض ًا جاهدة �إلى تفادي المعاناة بن�شر
�أحكام القانون الدولي الإن�ساني والقيم الإن�سانية العالمية
وتعزيزها� .أُن�شئت اللجنة الدولية عام  1863وانبثقت عنها
اتفاقيات جنيف والحركة الدولية لل�صليب ا لأحمر
والهالل الأحمر .وهي توجه وتن�سق الأن�شطة الدولية التي
تنفذها الحركة في النزاعات الم�سلحة وغيرها من حاالت
العنف.
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