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نحن نؤمن بعالم يكون فيه جميع الناس قادرين
على الحفاظ على الروابط التي تربطهم بأحبائهم

ويكونون محميين من االنفصال عن ذويهم أو الدخول في عداد 
المفقودين.

ــة دون  ــي وســعنا للحيلول ــا ف ــات، ســنفعل كل م ــاء األزم ــي أثن ــت الســلم أو ف ــي وق ســواء ف
انفصــال النــاس عــن أحبائهــم أو دخولهــم فــي عــداد المفقوديــن. فنحــن نعيــد الروابــط العائليــة 
ووحــدة األســرة ونحافــظ عليهــا. ونعمــل علــى تحديــد مصيــر المفقوديــن ومــكان وجودهــم، 

وندعــم عائالتهــم.

قــد يتشــتت أفــراد العائلــة بعضهــم عــن بعــض أو يدخلــون فــي عــداد المفقوديــن مــن جــراء 
نــزاع أو كارثــة أو علــى طــول مســار الهجــرة أو فــي أثنــاء حــاالت أخــرى تســتوجب اســتجابة 

إنســانية. وقــد يفضــي هــذا إلــى ســنوات وســنوات مــن األلــم وانعــدام اليقيــن. 

استراتيجية إعادة الروابط العائلية للحركة الدولية للصليب األحمر والهالل 
األحمر في الفترة من 2020 إلى 2025 تهدف إلى:

الحيلولة دون 
تشتت أفراد 

العائلة ودخولهم 
في عداد 

المفقودين، 
والحفاظ على 
الروابط العائلية

زيادة الوصول 
إلى خدمات 

إعادة الروابط 
العائلية وإتاحتها 

للمحتاجين 

زيادة اإلجابات 
المقدمة للعائالت 

تقديم دعم 
مخصص 
لعائالت 
المفقودين 

والعائالت التي 
تشتت شملها

بالدعوة إلى

مشاركة المتضررين والمجتمعات المتضررة في تطوير خدمات إعادة الروابط العائلية

االستثمار في تعزيز قدرات إعادة الروابط العائلية واستجابتها الطارئة

حماية األفراد عن طريق حماية بياناتهم الشخصية

ًها  التعريف بإعادة الروابط العائلية تعريفًا منهجيًا وموجَّ

تعبئة الجهود والدخول في شراكات مع األطراف الفاعلة األخرى

التركيز على احتياجات إعادة الروابط العائلية داخل سياق الهجرة
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ــاعد  ــن نس ــملها. فنح ــأم ش ــالت الت ــن أن العائ ــد م ــود أن نتأك ن
علــى حمايــة الروابــط العائليــة عــن طريــق تيســير اتصــال أفــراد 

ــم شــملهم بأقاربهــم. ــة مــرة أخــرى بعضهــم ببعــض أو ل العائل
ــح الفرصــة  ــة االتصــال فنتي ــا تفشــل أنظم ونحــن نتدخــل عندم

ــع بعــض.  ــم م ــي يتواصــل بعضه ــالت ك ــراد العائ ألف

يجب أال يُترك أحد يعاني وحده أو يعاني في صمت.
فــي أثنــاء بحثنــا عــن فــرد مــن أفــراد األســرة نقــدم الدعــم 
للعائــالت علــى مــدى عمليــة البحــث. نحــن هنــا كــي ننصــت لهــا 

ــا.  ــات أمامه ــة التحدي ــى مواجه ــاعدها عل ونس

نـود أن تعـرف العائـالت أننـا يمكننـا مسـاعدتها. ونـود أن تكـون 
قـادرة علـى االتصال بنا بسـهولة وأن تشـعر باألمـان عندما تفعل 

حيثمـا كانت. 
لدينـا شـبكة عالميـة مـن الموظفيـن والمتطوعيـن وهم علـى أهبة 
االسـتعداد لتقديـم المسـاعدة ويمكنكـم االتصـال بنـا شـخصيًا أو 
الروابـط  لشـبكة  السـاخن.  الخـط  أو  اإللكترونـي  الموقـع  عبـر 
العائليـة وجـود فعلي حـول العالم ونحن نقـدم أدوات تكفل للجميع 

الحصـول علـى خدماتنـا، حتـى عـن بعـد.

نحـاول أن نحيـط العائـالت علًما بمصير أحبائها في أسـرع وقت 
ممكن. 

أجـل  مـن  المفقوديـن  عـن  والمتطوعـون  موظفونـا  ويبحـث 
تقديـم إجابـات لعائالتهـم. ونقـدم دعًمـا للـدول كـي تكفـل وفاءهـا 
بالتزاماتهـا الخاصـة بالكشـف عـن مصيـر المفقوديـن ومكانهـم. 
ونكيـف بحثنـا حسـب الظـروف الخاصـة بـكل حالة وسـياق على 

حـدة. ونواصـل بحثنـا مهما اسـتغرق مـن وقت.
ونتأكـد مـن أن الطريقـة التـي نديـر بهـا بياناتنـا لـن تضـع النـاس 
فـي مواجهـة خطـر، ونحمـي البيانـات الشـخصية لألفـراد الذيـن 

نقـدم لهم المسـاعدة.

نحافظ على لم شمل العائالت

يمكنكم الوصول إلينا في كل مكان 

 نقدم إجابات 

ننصت إلى المحتاجين ونقدم الدعم لهم

مرحبًا



فـي  األخـرى  العنـف  المسـلحة وأعمـال  النزاعـات  مـن  المتضرريـن  نسـاعد 
جميـع أنحـاء العالـم، باذليـن كل مـا فـي وسـعنا لحمايـة أرواحهـم وكرامتهـم 
وتخفيـف معاناتهـم، وغالبـاً مـا نفعـل ذلـك بالتعـاون مـع شـركائنا فـي الصليـب 
األحمـر والهـالل األحمـر. ونسـعى أيضاً للحيلولـة دون تعرض الناس للمشـقة، 
العالميـة. اإلنسـانية  المبـادئ  وبمناصـرة  وتعزيـزه،  اإلنسـاني  القانـون  بنشـر 

www.facebook.com/icrcarabic

www.twitter.com/icrc_ar

www.instagram.com/icrc
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