




الحاجة اإلى المعرفة
اإعادة الروابط العائلية

بين اأفراد العائالت الم�شتة
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كل عام، تفرق النزاعات الم�سلحة والكوارث الطبيعية 

والهجرة عدداً ال يح�سى من العائالت. ويعاني النا�س معاناة 

فظيعة من عدم االت�سال باأقربائهم اأو عدم الح�سول على 

االأخبار منهم. ولي�س غريبًا اأن يعتمد رفاههم وقدرتهم على 

مواجهة االأزمة اإلى حد كبير على تمكنهم من البقاء على 

ات�سال باأفراد العائلة.

وتكثر اأ�سباب االنف�سال. فعندما يهرب االأطفال من نزاع 

اأو كارثة طبيعية، يمكن اأن ي�سلوا طريقهم في الفو�سى. 

وقد ال يملك كبار ال�سن اأو المر�سى االإرادة اأو القدرة 

للرحيل. وُينقل الم�سابون اإلى الم�ست�سفى دون اأن يتمكنوا 

من اإعالم اأقربائهم بما جرى لهم. اأو من الممكن اأن ُيحتجز 

اأ�سخا�س دون منحهم فر�سة اإبالغ اأقربائهم.

وال بد من اأن يتمكن النا�س من اإعادة االت�سال باأفراد العائلة 

المفقودين والح�سول على المعلومات عنهم. ويحق للنا�س 

معرفة م�سير اأحد اأقربائهم المفقودين بموجب القانون 

الدولي االإن�ساني والقانون الدولي لحقوق االإن�سان.

وتعمل اللجنة الدولية لل�سليب االأحمر والجمعيات الوطنية 

لل�سليب االأحمر والهالل االأحمر معًا في كل اأنحاء العالم 

م�ساعدة المنف�سلين عن اأقربائهم في حاالت الطوارئ 

وغيرها من الحاالت على حد �سواء. كما ي�سعى الموظفون 

والمتطوعون جاهدين اإلى �سمان تلقي هوؤالء االأ�سخا�س 

هربًا  ماأوى  في  االختباء  "يمكنك 
من القذائف المدفعية، ولكن كيف 

يمكنك تفادي المعاناة عندما ال 

تعرف اأبداً ما ح�شل البنك؟"

مرفت، 65 عاما، لبنان

معاملة كريمة ومحترمة وروؤوفة. ومن الممكن اأن ي�ستمر 

هذا العمل ل�سنوات بعد نهاية الحرب اأو غيرها من حاالت 

الطوارئ.

كذلك ت�سمل اإعادة الروابط العائلية مجموعة من االأن�سطة. 

االت�سال  على  النا�س  م�ساعدة  االأن�سطة  هذه  وتت�سمن 

ببع�سهم البع�س عبر الهاتف واالإنترنت والر�سائل المكتوبة 

يدويًا. وكثيراً ما ي�ستلزم اقتفاء اآثار اأ�سخا�س هم في عداد 

مثل  ب�سدة  م�ست�سعفين  اأ�سخا�س  وت�سجيل  المفقودين 

والمحتجزين. وفي  الُمنف�سلين عن عائالتهم  االأطفال 

حاالت كثيرة، يت�سمن عمل اإعادة الروابط العائلية جمع 

المعلومات عن اأ�سخا�س ُفقدوا اأو ربما ماتوا. وعندما 

تجري االأمور على ما ُيرام، توؤدي االأن�سطة اإلى جمع �سمل 

العائالت باأقربائها.

وت�سكل اإعادة اأو اإبقاء الراوابط بين اأ�سخا�س انف�سلوا عن 

اأقربائهم جراء نزاع م�سلح اأو كارثة طبيعية اأو هجرة خدمة 

والهالل  االأحمر  لل�سليب  الدولية  الحركة  في  اأ�سا�سية 

االأحمر. وت�سرح هذه الن�سرة كيف تقدم الحركة الدولية 

هذه الخدمة ومدى اأهميتها العالية بالن�سبة اإلى الكثير من 

النا�س.
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ت�شمل اأن�شطة

اإعادة الروابط العائلية:

•تنظيم تبادل االأخبار العائلية؛ 	

•البحث عن االأ�سخا�س المفقودين؛ 	

•ت�سجيل االأ�سخا�س واقتفاء اأثرهم  	
للحيلولة دون اختفائهم واإبالغ 

عائالتهم عن مكان وجودهم؛

•جمع �سمل العائالت واإعادتها اإلى  	
الوطن في بع�س االأحيان؛

•م�ساعدة ال�سلطات على الك�سف  	
عما حّل بالمفقودين؛

•جمع المعلومات عن الموتى  	
واإدارتها واإر�سالها.

)...( �شخ�ص  الأي  "ي�شمح 
باإبالغ اأفراد عائلته

اأينما كانوا االأخبار

ذات الطابع العائلي المح�ص،

وبتلقي اأخبارهم."

اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، المادة 25
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�شبكة الروابط العائلية في العالم

احترام حقوق  لكفالة �سمان  االأ�سا�سية  الم�سوؤولية  تقع 

اأفراد العائالت الم�ستة على عاتق الدولة. وفي حال ن�سوب 

الجماعات  من  جماعة  اأي  اأي�سًا  تتحمل  م�سلح،  نزاع 

الم�سلحة المنظمة من غير الدول م�سوؤولية احترام هذه 

الحقوق. 

الم�سلحة  الجماعات  )اأو  ال�سلطات  تكون  ال  وعندما 

من  ولياتها،  م�سوؤ تحمل  يمكنها  موقع  في  المنظمة( 

الممكن اأن تعر�س اللجنة الدولية والجمعيات الوطنية، 

باال�ستنتاد اإلى اأدوارها وم�سوؤولياتها الخا�سة، خدماتها، 

القيام  وبين  ال�سلطات  دعم  بين  يتراوح  قد  الذي  االأمر 

بدورها. 

وتملك الحركة التجربة والخبرة الكبيرة في اإعادة الروابط 

العائلية. كما اأن لها �سبكة للروابط العائلية في العالم ت�سم 

للجنة  التابعة  المفقودين  عن  للبحث  المركزية  الوكالة 

الدولية،  اللجنة  بعثات  في  البحث  ومكاتب  الدولية، 

الجمعيات  في  لمفقودين  ا عن  لبحث  ا وخدمات 

الوطنية. 

اأن  العائلية، ت�ستطيع الحركة  الروابط  ومن خالل �سبكة 

مع  وباالتفاق  تامة  ب�سفافية  الوطنية  الحدود  عبر  تعمل 

بين  االأمد  الطويل  التعاون  وبف�سل  المعنية.  ال�سلطات 

اللجنة الدولية والجمعيات الوطنية، تكون �سبكة الروابط 

العائلية في موقع فريد، فهي تملك �سبكة عالمية ت�ستطيع 

م�ساعدة النا�س المنف�سلين عن اأقربائهم، اأينما كانوا.

عمل الحركة الدولية

في اإعادة الروابط العائلية 

اللجنة الدولية لل�شليب االأحمر 

في  العائلية  الروابط  اأن�سطة  وتنفذ  الدولية  اللجنة  تن�سق 

النزاعات الم�سلحة اأو غيرها من حاالت العنف. وتذّكر 

المنظمة ال�سلطات بالتزاماتها تحت طائلة القانون الدولي 

تجاه العائالت التي ت�ستت اأو انقطعت عنها اأخبار االأقرباء. 

وقد تقدم الم�سورة اأي�سًا حول اأف�سل ال�سبل لتفادي وقوع 

انف�سال اأفراد االأ�سر في المقام االأول.

عن  للبحث  المركزية  الوكالة  الدولية  اللجنة  وتدير 

المفقودين كما هو من�سو�س عليه في اتفاقيات جنيف. 

متى يت�شبب نزاع م�شلح اأو كارثة طبيعية اأو غيرها من حاالت تتطلب 

رداً اإن�شانيًا بانف�شال االأ�شخا�ص عن اأقربائهم اأو عدم  تمكنهم من البقاء 

على ات�شال بهم، تتخذ الحركة الدولية لل�شليب االأحمر والهالل االأحمر 

االإجراءات ال�شريعة والفعالة من اأجل اإعادة الروابط.

وفي النزاعات وغيرها من الحاالت التي تتطلب ا�ستجابة 

العائالت  مبا�سرة  الدولية  اللجنة  موظفو  ي�ساعد  دولية، 

على  عالوًة  لها.  اأقرباء  فقدت  التي  والعائالت  الم�ستة 

ذلك، تن�سق الوكالة المركزية للبحث عن المفوقدين عمل 

اأجل �سمان تقديم  العائلية من  للروابط  العالمية  ال�سبكة 

قدر  الم�ستة  العائالت  لى  اإ فعالية  كثر  االأ الم�ساعدة 

االإمكان.

وتوجه الوكالة المركزية للبحث عن المفقودين وتدعم 

عمل �سبكة الروابط العائلية في كل اأرجاء العالم من خالل 

ال�سبكة  االت�ساق، ومّد  �سركائها، وتعزيز  تقوية قدرات 

بالطرق والمبادئ التوجيهية المفيدة. 

الجمعيات الوطنية

داخل  العائلية  الروابط  اإعادة  الوطنية  الجمعيات  تدير 

بلدانها. وتقرر ما هي االإجراءات الواجب اتخاذها خالل 

الكوارث الطبيعية ويمكنها التما�س الم�ساعدة من الوكالة 

المركزية للبحث عن المفقودين عندما تبرز الحاجة اإلى 

ت�ستجيب  لوطنية  ا الجمعيات  وتبقى  دولي.  جهد 

لالحتياجات طالما ظلت قائمة، االأمر الذي قد ي�ستمر بعد 

انتهاء النزاعات اأو الكوارث الطبيعية اأو غيرها من حاالت 

الطوارئ.

االتحاد الدولي

لجمعيات ال�شليب االأحمر والهالل االأحمر 

العمل  تن�سق  التي  المنظمة  وهو  الدولي،  االتحاد  ينفذ 

لم�ساعدة  االإغاثة  الوطنية، عمليات  للجمعيات  الدولي 

�سحايا الكوارث الطبيعية. وي�سعى جاهداً اإلى االأخذ بعين 

العائلية  الروابط  باإعادة  المت�سلة  االحتياجات  االعتبار 

ومراعاة خطط اال�ستعداد لمواجهة الكوارث اأهمية اإعادة 

الروابط العائلية ومتطلباتها.

وت�سارك منظمات اإن�سانية اأخرى اأي�سًا في اإعادة الروابط 

العائلية. وي�سكل مكتب مفو�سية االأمم المتحدة ل�سوؤون 

دائمين  �سريكين  للهجرة  الدولية  والمنظمة  الالجئين 

للحركة الدولية. وتتعاون وكاالت اأخرى مثل اليوني�سف 

مع  الطفولة  اإنقاذ  منظمة  مثل  حكومية  غير  ومنظمات 

الحركة في حاالت معينة، على �سبيل المثال في م�ساعدة 

االأطفال غير الم�سحوبين بذويهم.
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اأر�شيف ي�شلط ال�شوء على الما�شي

يبحثون عن معلومات  الذين  لالأ�سخا�س  يمكن 

يت�سلوا  اأن  �سابقة  نزاعات  في  اأفراد  م�سير  عن 

باأر�سيف اللجنة الدولية في جنيف، �سوي�سرا. وقد 

ي�ستطيع االأر�سيف الذي يحتوي على معلومات 

الفرن�سية  الحرب  اإلى  تعود  اأ�سرى حروب  عن 

التفا�سيل  يقدم  اأن   )1871-1870( البرو�سية 

تنظم  التي  للقواعد  وفقًا  بحوزته،  الموجودة 

الح�سول على تلك المعلومات.
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نزاعات م�شلحة

تمزق العائالت

م�شاعدة

عائالت المفقودين: 

اأولوية

نزاعات  خالل  العائالت  تمزق  اأ�سباب  وتختلف  تكثر 

م�سلحة وغيرها من حاالت العنف. باالإ�سافة اإلى اأن النا�س 

من  يهربون  فيما  البع�س  بع�سهم  اآثار  ب�سهولة  يفقدون 

اأي�سًا للخطف والقتل.  اإحدى مناطق النزاع، يتعر�سون 

بطريقة  الموتى  رفات  هويات  ُتحدد  ال  الحظ،  ول�سوء 

�سحيحة في اأغلب االأحيان. وفي بع�س االأوقات، ُيحتجز 

اأ�سخا�س اأي�سًا دون علم عائالتهم بمكان وجودهم.

المحايدة والم�ستقلة  ال�سفة  نزاع، تجعل  ن�سوب  وعند 

للجنة الدولية من موقعها موقعًا فريداً لت�سهيل اإعادة الروابط 

بموافقة  وذلك  والحدود  النزاع  خطوط  عبر  العائلية 

االأطراف المتحاربة. 

م�سلحة  نزاعات  من  المت�سررة  البلدان  من  الكثير  وفي 

واأعمال عنف، تزور اللجنة الدولية المحرومين من الحرية 

دائم  ات�سال  على  بقائهم  �سمان  اإلى  جاهدًة  وت�سعى 

�سلطات  مع  وبالتن�سيق  االأمر،  اقت�سى  واإن  بعائالتهم. 

العائلية  الزيارات  الدولية  اللجنة  ت�سهل  االحتجاز، 

والمكالمات الهاتفية وتخول المحتجزين اإر�سال ر�سائل 

مكتوبة بخط اليد اإلى عائالتهم. ويمكن للبقاء على ات�سال 

المعنيين.  لكل  النف�سية  الراحة  في  ي�ساهم  اأن  باالأقرباء 

وبالن�سبة اإلى ال�سجناء في بع�س البلدان، ت�سكل الزيارات 

العائلية دعمًا اأ�سا�سيًا ل�سمان ح�سولهم على ما يكفي من 

االأغذية اأو غيرها من الم�ساعدات االأ�سا�سية.

تعاني عائالت المفقودين ب�سدة من عدم اليقين بما حّل 

باأقربائها، ال �سيما عندما يكونون قد اختفوا خالل نزاعات 

م�سلحة اأو غيرها من اأعمال العنف الكبيرة.

ويعي�س االأ�سخا�س الذين لي�س بمقدورهم اإعادة االت�سال 

باأقربائهم المفقودين اأو الك�سف عن م�سيرهم في �سجن 

عاطفي، فهم لي�سوا على يقين ما اإذا كان اأحد اآبائهم اأو 

اإخوتهم اأو اأطفالهم قد توفي اأو ما زال على قيد الحياة. 

وحتى اإن انتابهم ال�سك في وفاة اأحد اأفراد العائلة، كثيراً 

موا�سلة  اأو  مالئمة  بطريقة  الرثاء  من  اللب�س  يمنعهم  ما 

حياتهم ب�سورة طبيعية اإلى اأن يعرفوا ما حّل بهم.

اأو  كانوا جنوداً  �سواء  الرجال،  ي�سبح  اأن  االأرجح  ومن 

مدنيين، في عداد المفقودين اأكثر من الن�ساء. ولما كان 

الرجل معيل العائلة في اأغلب االأحيان، يمكن الختفائه اأن 

ي�سبب م�ساعب مالية كبيرة لَمن تركهم وراءه.

الظروف  اإلى  باال�ستناد  العائالت  احتياجات  وتختلف 

معظم  اأن  غير  االقت�سادي.  والو�سع  التعليم  وم�ستوى 

اأولوياتها: فهي تريد رداً عن م�سير  العائالت تتفق على 

المفقودين، وتحتاج اإلى الدعم االقت�سادي في غياب معيل 

ت�سكل  العدالة  اأن  العائالت  بع�س  ي�سًا  اأ وتذكر  لها. 

اأولوية.

المفقودين  قربائهم  اأ اأحد  م�سير  معرفة  للنا�س  ويحق 

والقانون  االإن�ساني  الدولي  القانون  القانون  بموجب 

من  القوانين  هذه  وتتطلب  االإن�سان.  لحقوق  الدولي 

م�سير  عن  للك�سف  بو�سعها  ما  بكل  القيام  ال�سلطات 

المفقودين واإبالغ عائالتهم بذلك. وت�سعى اللجنة الدولية 

الوعي في �سفوف الحكومات والجي�س من  اإذكاء  اإلى 

وتح�سين  ال�سلطات،  جهة  من  الم�ساءلة  �سمان  اأجل 

م�ساعدة العائالت، ومنع ح�سول عمليات اختفاء اإ�سافية. 

كما ت�سجع اللجنة الدولية من خالل عملها الحكومات 

على تقديم المعلومات اإلى العائالت ب�سرعة. وفي العديد 

من الحاالت، ت�ساعد ال�سلطات على و�سع اآليات لتن�سيق 

لّم  اأ عما  الك�سف  بغر�س  المعلومات  وتقا�سم  العمل 

بالمفقودين ودعم عائالتهم.

وتحاول اللجنة الدولية اأي�سًا تحديد مكان وجود اأفراد 

اأماكن  زيارة  ذلك  ي�سمل  وقد  المفقودين.  عائالت 

االحتجاز والم�ست�سفيات وم�ستودعات حفظ الجثث اأو 

الطلب من ال�سلطات اإجراء تحقيقات. ويمكن اأن تكون 
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عملية اقتفاء اأثر المفقودين معقدة وت�ستلزم م�ساركة اللجنة 

الدولية وعدة جمعيات وطنية في بلدان مختلفة. وغالبًا 

ما تتطلب التزامًا طويل االأمد.

تحظر  اأحكام  عدة  االإن�ساني  الدولي  القانون  وي�سمل 

االختفاء الق�سري:

•حق العائالت في معرفة م�سير اأقاربها المفقودين. 	

االأ�سخا�س  عن  البحث  النزاع  اأطراف  •وجوب  	
د  فرا اأ �ستف�سارات  ا عن  بة  جا الإ وا لمفقودين  ا

العائالت.

•وجوب تبادل القوائم التي تظهر بدقة مواقع المقابر  	
المدفونين  عن  التفا�سيل  اإلى  باالإ�سافة  وعالماتها 

فيها.

الدولية  الم�سلحة  النزاعات  اأطراف  •وجوب تقديم  	
المعلومات عن الجرحى والمر�سى والغرقى  واأ�سرى 

الحرب وغيرهم من االأ�سخا�س المحميين المحرومين 

من حريتهم والموتى وذلك بتجرد وفي اأ�سرع وقت 

ممكن.

في  العدو  لدى  االأ�سرى  والمدنيين  المقاتلين  •حق  	
احترام حياتهم وكرامتهم وحقوقهم ال�سخ�سية  

كل  من  بالحماية  يتمتعوا  اأن  ويجب  واقتناعاتهم. 

اأعمال العنف واالنتقام. كما يحق لهم تبادل  

الر�سائل مع عائالتهم والح�سول على الم�ساعدات.

لم تَر "ماالنيا بابينكو" �سقيقتها "اأوجينا كاوكاك" منذ العام 1943 عندما 

اأوكرانيا. وفي  نائية من  "اأوجينا" من منزلهما في منطقة  النازييون  اأخذ 

اأيلول/�سبتمبر 2008، ات�سلت "ماالنيا" بال�سليب االأحمر االأوكراني على 

اأمل اأن يتمكن من تحديد مكان وجود �سقيقتها رغم اأنها لم تكن تعرف 

من اأين تبداأ البحث اأو حتى اإن كانت "اأوجينا" قد نجت من الحرب. 

وبحث ال�سليب االأحمر االأوكراني في �سجالت ما بعد الحرب واأر�سل 

في نهاية المطاف طلب "ماالنيا" اإلى ال�سليب االأحمر االأمريكي مع العلم 

اإلى الواليات المتحدة في مطلع الخم�سينات.  اأن �سقيقتها ربما ذهبت 

بحث  بف�سل  ال�سقيقتان  اجتمعت  اأخيراً  عامًا،   66 دام  انف�سال  وبعد 

ال�سليب االأحمر، وتبلغ "ماالنيا" االآن 90 عامًا. ويقول ابن "اأوجينا": "اأنا 

�سعيد جداً من اأجل اأمي. لقد عملت بكد طوال حياتها. اإنه الأمر رائع في 

�سنها المتقدم اأن ت�ستطيع اال�سترخاء مع عائلتها".

وبال�سبع، لم يتلَق بع�س االأ�سخا�س اأبداً ردوداً على ا�ستف�ساراتهم ويعانون 

ب�سدة من هذا االأمر. لقد فقدت "كروز ديل كارمن" ولديها خالل نزاع 

1996-1997 في كولومبيا. وت�سرد قائلًة: "كان ابني البكر يبلغ 22 عامًا 

عندما اقتادوه بعيداً وكان ابني االآخر �سوف يبلغ 18 عاما بعد ثالثة اأ�سهر 

من تاريخ اختطافه. اإنه اأمر �سعب جداً. فهذه تجربة قا�سية جداً ال يمكنك 

تخطيها اأبداً". لقد باعت "كروز ديل كارمن" كل ما تملك محاولًة العثور 

على ابنيها. وقدمت الكثير من طلبات اال�ستف�سار ولكنها لم تجد ردوداً 

ملمو�سة اأبداً. وقال لها بع�س االأ�سخا�س اإنهما لقيا حتفهما، واإن اإحدى 

االن�سمام  رف�سا  الأنهما  وٌقتال  تجنيدهما  الم�سلحة حاولت  الجماعات 

اإليها. وتتابع قائلًة: "ال يمكنني ت�سديق ذلك فعاًل، بكل ب�ساطة الأنه لي�س 

لدي اأي دليل قاطع. ولم اأَر ذلك يح�سل. ال يمكنني تاأكيد ما اإذا كانا على 

قيد الحياة اأو في عداد الموتى. وال ي�سعني حتى القول اأين يوجد مكانهما. 

ولم يت�سل بي اأحد البتة ليخبرني اأنه راأى ابني في المكان الفالني اأو المكان 

الفالني، ال �سيء. هذا فراغ ال يمكن ملوؤه اأبداً. وهذا االأمر موؤلم جداً".
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الكوارث الطبيعية

تفرق عائالت

الزالزل والت�سونامي واالأعا�سير والفي�سانات والجفاف، 

منازلهم  ترك  على  النا�س  تجبر  الكوارث  هذه  كل 

ومجتمعاتهم المحلية وهم على عجلة من اأمرهم. ويت�ستت 

اأحيانًا مجتمعات  وُتجلى  االأمان  اإيجاد  اأجل  من  النا�س 

محلية بكاملها. وقد ُينقل م�سابون اإلى الم�ست�سفيات دون 

دائمًا  ُتحدد  عائالتهم عن مكان وجودهم. وال  اإبالغ 

هويات اأ�سحاب الجثث بطريقة �سليمة. 

وقد تنقطع نظم االت�ساالت، االأمر الذي يمنع النا�س من 

االت�سال باأقربائهم الموجودين داخل المناطق المت�سررة 

اأو خارجها. ويتلهف الكثير من النا�س على اأخبار اأقربائهم 

واإعادة االت�سال بهم، ال �سيما اإن عندما يكونون خارج 

المنزل عند وقوع الكارثة.

اإلى ذلك، تتغلب الكوارث الطبيعية با�ستمرار  باالإ�سافة 

على النظم المحلية لتدبير �سوؤون الموتى. ويرتبط الت�سرف 

في الجثث وتحديد هويات اأ�سحابها ارتباطًا وثيقًا بتمكين 

العائالت من معرفة م�سير اأقربائها. ويوؤثر عدم القيام بذلك 

والمجتمعات  للناجين  العقلية  ال�سحة  في  عميقًا  تاأثيراً 

الرفات  ال�سحيح على  التعرف  اأي�سًا  المحلية. ويت�سمن 

اأهمية قانونية الأغرا�س االإرث والتاأمين، ولهذه االأمور اأثر 

دائم على االأقرباء.

وت�سكل م�ساعدة العائالت التي فقدت االت�سال باأقربائها 

في اأعقاب كارثة طبيعية اأحد االأن�سطة االأ�سا�سية للجمعيات 

عمل  الدولية  الحركة  جهود  تكّمل  ما  وغالبًا  الوطنية. 

الحكومة وتقترن بمواجهة حاالت الطوارئ وت�سلح عمل 

المنظمات الوطنية اأو المحلية وتطوره.

ومن اأجل تلبية الحاجة اإلى الح�سول على االأخبار العائلية 

ب�سرعة عند وقوع الكارثة، يت�سم التخطيط الدقيق باأهمية 

بالغة. وقد دربت الحركة الدولية ب�سورة خا�سة موظفين 

ي�ستطيعون تحليل احتياجات النا�س وتلبيتها ب�سرعة.

وعقب الزلزال الذي دّمر هايتي في كانون الثاني/ يناير 

اأقربائهم  اأخبار عن  االأ�سخا�س دون  اآالف  2010، بات 
وعا�سوا في حالة من القلق الم�ستمر.

ورغم اأنه كان من الم�ستحيل تقدير عدد االأ�سخا�س الذين 

فقدوا االت�سال باأقربائهم، فاإن �سيل الطلبات الُمر�سلة من 

عائالت في الخارج اأ�سحى موؤ�سراً عن حجم ذلك. ولم 

اأقرباوؤهم  كان  اإذا  ما  متاأكدين  النا�س  من  الكثير  يكن 

مدفونين تحت االأنقا�س اأو اأحياء ُيرزقون غير قادرين على 

ات�سال.

وانتقل فريق للرد ال�سريع ي�سم اأخ�سائيين في اإعادة الروابط 

العائلية اإلى العمل. 

وفي اأقل من 24 �ساعة على وقوع الزلزال، اأن�ساأت اللجنة 

الدولية ق�سمًا لهايتي على موقع الروابط العائلية التابع للجنة 

الزلزال  اأ�سخا�س من خارج منطقة  الدولية. وفيما ن�سر 

اأ�سماء اأقرباء يبحثون عنهم، اأخذ النا�س في المنطقة يوؤكدون 

ال�سليب  موظفي  بمبادرة  اأو  منهم  اأبمبادرة  نجاتهم، 

الم�ست�سفيات  من  الم�ستقاة  للمعلومات  وفقًا  االأحمر 

والماآوي وغيرها من االأماكن. وفي غ�سون اأ�سبوعين، تم 

ت�سجيل اأكثر من 26000 �سخ�س على الموقع.  

ونزل الموظفون اإلى الميدان بعد فترة وجيزة من وقوع 

الزلزال ي�ساعدون النا�س على اقتفاء اآثار اأقربائهم. ووفروا 

ال�ساتلية كي ي�ستطيع الموجودون في المنطقة  الهواتف 

التي �سربها الزلزال االت�سال باأقربائهم. وُنقل جواً الفتى 

وقوع  بعد  مبا�سرًة  العمر  من  عامًا   13 "كلوديل" البالغ 
التي ُك�سرت جراء  اإحدى رجليه  يتاألم من  الكارثة وهو 

�سقوط كتلة �سلبة. ويتذكر قائاًل: "كنت خائفًا جداً. ولم 

اأكن اأعرف اإلى اأين كانوا ياأخذونني اأو متى �ساأرى والدتي 

من جديد. ولكن، تمكنا الحقًا من التحدث مع بع�سنا 

البع�س بوا�سطة الهاتف".

"كلوديل" اإلى  عاد  يكفي،  بما  حالته  تح�سنت  وعندما 

هايتي حيث كانت والدته �سعيدة جداً با�ستقباله. لقد �ساع 

منزلها ومعظم ممتلكاتها. غير اأن ابنها عاد. وت�سرح قائلًة 

وهي تح�سن ابنها بقوة اإلى �سدرها: "اإننا نعي�س كل يوم 

بيوم. لكنني �سعيدة رغم كل �سيء. فعائلتي نجت وها هو 

 ابني". 
ّ
ال�سليب االأحمر يعيد اإلي
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تحدي الهجرة

في العقود االأخيرة، ارتفع عدد االأ�سخا�س الذين هجروا 

وبيئية.  واقت�سادية  اجتماعية  الأ�سباب  االأ�سلية  بلدانهم 

واليوم، يمكن اإيجاد المهاجرين في كل بقعة من العالم.  

في  منازلهم  ترك  على  المجبرين  �سخا�س  لالأ خالفًا 

تحركات جماعية ب�سبب كوارث ونزاعات، و�سط انت�سار 

اأغلب االأحيان،  النقل واالت�ساالت في  توقف خدمات 

و�سائل  الح�سول على  اإمكانية  عادًة  المهاجرون  يملك 

االت�سال. ورغم ذلك، يجد البع�س اأنف�سهم في حاالت 

ن�سانية  االإ الم�ساعدات  لى  اإ فيها  الحاجة  م�س  باأ هم 

والحماية. 

واأفرزت �سيا�سات الهجرة المقيدة ب�سورة متزايدة عدداً 

كبيراً من مراكز الفرز واالحتجاز. عالوًة على ذلك، بات 

جنائيين  ن�ساطين  اأكثر  وتهريبهم  باالأ�سخا�س  االتجار 

دوليين اآخذين باالزدياد. وت�سكل الن�ساء اللواتي يبحثن 

عن العمل كعامالت في خدمة المنازل اأو كعامالت في 

اال�ستغالل  االتجار الأغرا�س  والن�ساء �سحايا  الم�سانع، 

وهن  المتدفقين.  المهاجرين  من  مهمة  ن�سبة  الجن�سي 

وغير  عائالتهن  مقطوعات عن  اأنف�سهن  ليجدن  عر�سة 

قادرات على التوا�سل مع العالم الخارجي.

وعائالتهم  المهاجرين  بع�س  باأن  الدولية  الحركة  وتقّر 

م�ست�سعفون ب�سورة خا�سة وقد يحتاجون اإلى الم�ساعدة 

على اإعادة الروابط العائلية. 

اإدارة المعلومات ب�شاأن الموتى

يمكن للنزاعات والكوارث الطبيعية اأن تقتل عدداً كبيراً من النا�س. 

وقد ُيحال القتلى اإلى م�ستودعات حفظ الجثث اأو ُيدفنون حتى من 

دون معرفة االأقرباء.

الرفات  ويمكن للمعلومات المجموعة عن الموتى والت�سرف في 

بطريقة �سحيحة وكريمة اأن ت�ساعد في منع اختفاء القتلى بال اأثر واأن 

ت�ساعد اأي�سًا العائالت المفجوعة على تخطي حزنها. 

وفي اأي اأزمة، ُيتفق على دور الحركة الدولية في الت�سرف في الرفات 

الب�سرية مع ال�سلطات. ويمكن اأن ي�سمل هذا الدور:

•تقديم الم�سورة اإلى ال�سطات؛ 	

•جمع المعلومات عن الموتى؛ 	

•ت�سليم الرفاة الب�سرية اأو تخزينها اأو دفنها؛ 	

•تقديم الدعم اإلى عائالت ال�سحايا. 	
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بع�ص االأ�شخا�ص 

م�شت�شعفون ب�شدة

في حاالت الطوارئ، يكون بع�س االأ�سخا�س م�ست�سعفين 

اأو  العائلة  اأّي �سخ�س يعتمد على  ب�سدة. وي�سمل هوؤالء 

هوؤالء  ويكون  الدعم.  جهات  من  غيرها  اأو  ال�سلطات 

االأ�سخا�س في خطر كبير اإذا انف�سلوا عن عائالتهم اأو عن 

اأ�سخا�س م�ست�سعفين  مقدمي الرعاية. ومن االأمثلة على 

ال�سن  وكبار  بذويهم  الم�سحوبين  غير  االأطفال  ب�سدة 

والمر�سى وال�سجناء. 

حماية االأطفال

اأفراد  عن  المنف�سلون  االأطفال  ُي�ساب  اأن  االأرجح  من 

عائالتهم الكبار باال�سطراب جراء �سل�سلة االأحداث اأو اأن 

يكونوا في العادة معر�سين لخطر كبير اأكثر من االأطفال 

االأطفال  نف�سي ومن  اأو  اأًذى ج�سدي  يعانون من  الذين 

اليتامى، اأو االأطفال الذين يقعون �سحية التبني غير الر�سمي 

اأو االتجار.

وت�سجل اللجنة الدولية و�سريكاتها من الجمعيات الوطنية 

وتتابع  ُوجدوا  متى  بذويهم  الم�سحوبين  غير  االأطفال 

ملفاتهم. وت�سجل هوية كل طفل وتجمع اأي معلومات 

من الممكن اأن ت�ساعد على تحديد مكان وجود عائلته. 

وفي حال كان االأطفال �سغاراً جداً وغير قادرين على 

تقديم المعلومات، قد تكون ال�سور الفوتوغرافية اأحيانًا 

الو�سيلة الوحيدة لتحديد هويتهم وم�ساعدتهم على العودة 

اإلى اآبائهم اأو اأقربائهم.

وُتن�سر المعلومات المجموعة من خالل �سبكة الروابط 

االإعالم  و�سائل  عبر  ُتبث  منطبقًا،  كان  ومتى  العائلية، 

تٌعر�س  ما  وغالبًا  العامة.  االأماكن  في  وتو�سع  المحلية 

ال�سور في مكاتب فروع ال�سليب االأحمر وفي اأماكن مثل 

االأ�سواق التي تعج بالنا�س. 

االأحمر  والهالل  االأحمر  ال�سليب  موظفو  اأي�سًا  ويزور 

م�سقط راأ�س االأطفال على اأمل العثور على اأفراد عائالتهم 

وبغر�س االت�سال بال�سلطات وغيرها من الجهات التي قد 

تملك معلومات مفيدة.

الذين فقدوا  "�ساكورو" هو من مئات االأطفال  والطفل 

االت�سال بعائالتهم عندما اندلع القتال في �سرق الكونغو 

في عام 2008. وكان ُيخ�سى من اأن يكون ميتًا، مثل حال 

الكثير من االأطفال. وتقول عمة "�ساكورو": "لقد �سمعنا 

ليحملوا  االأطفال  ياأخذون  كانوا  م�سلحين  رجااًل  اأن 

اأغرا�سهم. وعاد بع�س االأطفال. وقيل لنا اإن اأطفااًل اآخرين 

لقوا م�سرعهم. ولم نكن نعرف ما اإذا كان اأطفالنا �سيعودون 

"�ساكورو"  ات�سال  انقطاع  من  اأ�سهر  �ستة  وبعد  يومًا". 

بعائلته، وجدت اللجنة الدولية الفتى في "بني". وحددت 

المنظمة الحقًا مكان وجود عمته وعمه و�ساألت اإن كانا 

م�ستعدين ال�ستقباله في منزلهما. فوافقا ب�سعادة. واأح�سرت 

اللجنة الدولية "�ساكورو" اإلى قرية عمته. وبعدما �سمته بين 

ذراعيها، �ساحت قائلًة: "لقد فقدنا االأمل. واعتقدنا اأنه 

مات. اإني في غاية من الفرح".
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 حاجة المحتجزين وعائالتهم اإلى االأخبار

تزور اللجنة الدولية كل عام حوالي ن�سف مليون محتجز 

في اأكثر من 70 بلداً في اأرجاء العالم.

االحتجاز  ظروف  مراقبة  على  الدولية  اللجنة  وتعمل 

بكرامة  المحتجزين  معاملة  �سمان  اأجل  من  وتح�سينها 

واحترام لحقوقهم االأ�سا�سية. وتخول الزيارات الدورية 

ال�سجناء واأماكن  اأحوال  الدولية متابعة  اللجنة  لل�سجون 

وجودهم ورفع التو�سيات اإلى ال�سلطات ب�ساأن اإدخال اأي 

تكون  قد  التي  المعاملة  و  اأ الظروف  في  تح�سينات 

مطلوبة. 

من  زيارات  المحتجزين  تلقي  في  الحقوق  وت�سكل 

عائالتهم والتوا�سل مع االأقرباء جزءاً من الحقوق الرئي�سية 

الدولية.  القانونية  ال�سكوك  من  لعدد  وفقًا  للمحتجزين 

�سمان  اإلى  الدوام  على  الدولية جاهدًة  اللجنة  وت�سعى 

تمكين المحتجزين من اإعادة االت�سال بعائالتهم والحفاظ 

عليه. وبالن�سبة اإلى اآالف المحتجزين وعائالتهم، ت�سكل 

ر�سائل ال�سليب االأحمر و�سيلة مهمة للحفاظ على ات�سال 

دائم. فتوفر فر�سًة لتبادل االأخبار ال�سخ�سية والعائلية، ما 

ي�ساعد على التخفيف من ال�سعور بالعزلة وعدم اليقين. 

المحتجزين  بين  االأحمر  ال�سليب  ر�سائل  نقل  وي�سكل 

وعائالتهم جهداً لوج�ستيًا كبيراً ي�سارك فيه عدد من بعثات 

االأحمر  لل�سليب  الوطنية  والجمعيات  الدولية  اللجنة 

والهالل االأحمر في البلدان االأ�سلية للمحتجزين. وُت�سلم 

كل ر�سالة اإلى الُمر�سل اإليه باليد. ونظراً اإلى القيود المعقدة، 

يمكن اأن يكون جمع الر�سائل وتوزيعها عمليًة ت�ستغرق 

وقتًا طوياًل. 

يمكن  اأخرى  طريقة  بالفيديو  االت�سال  جهاز  وي�سكل 

للمحتجزين وعائالتهم التوا�سل مع بع�سهم البع�س من 

خاللها. ويخول رابط بالفيديو المحتجزين روؤية اأقربائهم 

والتحدث معهم. واأثبت الجهاز فائدته ب�سورة خا�سة في 

اأفغان�ستان في وقت ي�سعب فيه تنظيم الزيارات العائلية.

الأماكن  العائلية  الزيارات  تنظيم  الدولية  للجنة  ويمكن 

االحتجاز ال �سيما اإذا كانت هذه االأماكن بعيدة عن ديار 

العائلة، اأو كان ال�سفر باهظًا جداً، اأو كانت هناك خطوط 

اأمامية اأو حدود ال بّد من عبورها. وت�سهل اللجنة الدولية 

ومع  ال�سجون  �سلطات  مع  بالتن�سيق  الزيارات  هذه 

الجمعيات الوطنية المعنية في اأغلب االأحيان.

لم يعد اأبداً �سقيق "الل باد�ساه" الذي ذهب اإلى جنوب 

اأحد معارفه  للم�ساركة في مرا�سم دفن  اأفغان�ستان  �سرق 

الذي وافته المنية. وبعد اأربعة اأ�سهر على رحيله، نقلت 

اللجنة الدولية ر�سالة من ر�سائل ال�سليب االأحمر اإلى "الل 

باد�ساه". وكانت ر�سالة مكتوبة بخط يد �سقيقه الذي اأبلغه 

 وبخير، وقيد االحتجاز في قاعدة باغرام الجوية 
ّ
اأنه حي

في اأفغان�ستان. ويقول "الل باد�ساه": "يوم تلقيت فيه تلك 

الر�سالة، �سعرت باالرتياح العميق و�سكرت اهلل على معرفة 

الر�سالة ومنذ ذلك  ُيرام". ورّد على  ما  �سقيقي على  اأن 

الحين بقي على ترا�سل م�ستمر مع �سقيقه من خالل اللجنة 

الدولية. وا�ستخدم الحقًا مكالمة هاتفية بالفيديو في بعثة 

اللجنة الدولية في كابول لالت�سال ب�سقيقه. واأ�ساف قائاًل: 

"كان من الرائع روؤية �سقيقي الأول مرة منذ قرابة ال�سنتين 
حتى واإن كان ذلك على �سا�سة تلفزيون فقط". 

ر�شالة  فيها  تلقيت  مرة  اأول  هو  اأبداً  اأن�شاه  لن  "اأمر 
من ر�شائل ال�شليب االأحمر بخط يد اأفراد عائلتي 

ور�شومات اأطفالي. وانهمرت الدموع من عيني.

ولم اأ�شتطع اأن اأُ�شدق اأنني كنت في الواقع اأحمل 

ر�شالة منهم".

�شامي الحاج، �شحفي من قناة الجزيرة اعتقل في خليج غوانتانامو

لحوالي �شتة اأعوام.
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مجموعة من الو�شائل الفهم واالحترام

لتوا�شل النا�ص

نهج مت�شق 

الوثيق  االت�سال  العائلية  الروابط  اإعادة  نجاح  يتطلب 

فهم  �سروريًا  يكون  ما  وكثيراً  المعنيين.  باالأ�سخا�س 

ظروفهم والعوامل الموؤثرة في �سالمتهم واأحوالهم فهمًا 

جيداً، واإدراك جروح النا�س الج�سدية والنف�سية العميقة 

والناجمة عن االنف�سال واالختفاء اإدراكًا كاماًل. 

ومن االأ�سا�سي التحلي بالمهارات والنهج عينها في الحركة 

الدولية، كي تكون الخدمات مت�سقة وفعالة قدر الم�ستطاع 

في كل اأرجاء العالم. ومن اأجل تحقيق هذه الغاية، تن�سق 

للجنة  التابعة  المفقودين  عن  للبحث  المركزية  الوكالة 

الدولية العمل على الم�ستوى الدولي وت�سدي الن�سائح اإلى 

الجمعيات الوطنية.

حماية البيانات الفردية

اأثناء ا�ستخدام  في جميع الحاالت، يجب توخي الحذر 

البيانات ال�سخ�سية. وُتجمع المعلومات بموافقة ال�سخ�س 

اأو  ُتنقل  اأهمية وال  ال�سخ�سية  ال�سالمة  المعني. وت�سكل 

ُت�ستخدم اأي معلومات يمكن اأن تت�سبب ب�سرر.  

ويتبع الموظفون والمتطوعون الذين يتداولون التفا�سيل 

ال�سخ�سية قواعد ومبادئ القانون الدولي والقانون الوطني 

اإلى قواعد البيانات  لحماية البيانات. ويخ�سع الو�سول 

التي تت�سمن معلومات �سخ�سية لقيود، كما يخ�سع نقل 

البيانات الح�سا�سة داخل �سبكة الروابط العائلية ل�سوابط 

اأمنية.

تختلف كل حالة عن االأخرى ومن ال�سروري ا�ستخدام 

بين  الروابط  الإعادة  المالئمة  والنهج  االأدوات  معظم 

االأ�سخا�س الذين انف�سلوا عن بع�سهم البع�س. 

 www.familylinks.icrc.org

ي�ساعد موقع الروابط العائلية التابع للجنة الدولية النا�س 

على اإعادة االت�سال ببع�سهم البع�س. وي�سكل هذا الموقع 

العام ال�سهل اال�ستخدام اأداة قيمة للمت�سررين من نزاع اأو 

للح�سول على  النا�س  ي�ستميت  ما  كارثة طبيعية، وغالبًا 

اأفراد عائالتهم. ويمكن لَمن يعي�سون خارج  اأخبار من 

المنطقة المعنية ن�سر اأ�سماء االأقرباء الذين يبحثون عنهم. 

وتظهر الحقًا المعلومات تدريجيًا عن اأ�سخا�س ثبت اأنهم 

تقا�سم  الم�ستخدمين  ي�سًا  اأ الموقع  ويخول  حياء.  اأ

والح�سول  عنهم  البحث  يجري  َمن  حول  المعلومات 

عليها اأو نقل معلومات عن اأحوالهم. 

الروابط  وخالفًا لو�سائل االإعالم االأخرى، يملك موقع 

العائلية امتداداً عالميًا ويمكن تحديث البيانات با�ستمرار. 

ول�سيت المعلومات �سرية ويمكن الأي �سخ�س قادر على 

في  كان  اأينما  عليها  االّطالع  االإنترنت  اإلى  الو�سول 

العالم.
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الهواتف ت�شل العائالت

غالبًا ما يكون ا�ستخدام الهواتف الو�سيلة االأكثر مبا�سرة 

و�سرعة الإعادة الروابط العائلية وتطمين العائالت. 

وفي مقاطعة "خيبر باختونخوا" )مقاطعة الحدود ال�سمالية 

الغربية �سابقًا( في باك�ستان، هرب مئات اآالف االأ�سخا�س 

من منازلهم عام 2009 وكانوا يعي�سون في مخيمات اأو 

مع مجتمعات محلية. وكانت االت�ساالت �سعبة لذا كان 

الح�سول على اأي خبر ثمينًا جداً.

وفهمت جمعية الهالل االأحمر الباك�ستاني واللجنة الدولية 

المنظمتان خدمة  فوّفرت  لالت�ساالت،  الما�سة  الحاجة 

بين  ات�سال   6000 من  اأكثر  وجرى  المجانية.  الهاتف 

النازحين وعائالتهم.   

اأخيراً �سوت  وجا�س محمد ر�سول بالبكاء عندما �سمع 

ابنه. كان الفتى قد هرب من منزله منذ اأكثر من �سهر مع 

ثمانية اأفراد اآخرين من العائلة. وارتاح محمد ر�سول كثيراً 

اأفراد العائلة �سالمون  اأن ابنه وزوجته و�سائر  عندما علم 

لدرجة اأنه كان بالكاد ي�ستطيع الكالم. وبعد المكالمة، 

هم�س بهدوء: "اإنهم على قيد الحياة!" 

طلبات البحث عن المفقودين 

اإن طلب البحث عن المفقودين هو طلب ر�سمي من عائلة 

�سخ�س مفقود. ويمكن للبحث الم�ستهل بطلب اأن يتخذ 

من  والتحقق  المعلومات  تطابق  مثل  مختلفة  اأ�سكال 

المجتمعات  الم�سادر، وزيارة  المعلومات من مختلف 

المحلية والم�ست�سفيات والمدافن، والتما�س تحريات من 

ال�سلطات. و�سوف يتم تقا�سم اأي معلومات مجموعة مع 

العائلة وُت�ستخدم الإعادة االت�سال اإن �سمح االأمر بذلك. 

في اأعقاب الزلزال الذي �سرب هايتي في كانون الثاني/يناير 2010، تبث 

عن  البحث  بكيفية  النا�س  تن�سح  ر�سائل  با�ستمرار  االإذاعية  المحطات 

اأقربائهم: 

"يا اأ�صدقاء، هذه ر�صالة من اللجنة الدولية لل�صليب الأحمر

هل تبحثون عن فرد من اأفراد عائالتكم؟

هل تريدون اأن تعرف عائالتكم اأنكم ما زلتم على قيد الحياة؟

على  للبحث  مجانية  خدمة  اأن�صاأت  الأحمر  لل�صليب  الدولية  اللجنة  اإن 

الإنترنت.

يمكنكم اأن ت�صجلوا اأفراد عائالتكم وتت�صجلوا على هذا العنوان:

   www.icrc.org

اإن كنتم ل ت�صتطيعون الو�صول اإلى �صبكة الإنترنت، يمكنكم التوجه اإلى 

مكتب ال�صليب الأحمر الهايتي الواقع في:

angle rue Muguet et Route de Desprez 1

ل تن�صوا ذلك! 

اإن كنتم تريدون اإعالم اأ�صخا�ص اأنكم على قيد الحياة، اأو تبحثون عن اأحد 

اأفراد عائلتكم: يجب اأن تدونوا ذلك!

�صتحتاجون اإلى كتابة اأ�صماء اأقربائكم واأ�صمائكم كتابة �صحيحة

كلما ارتفع عدد م�صجلي اأ�صماء اأفراد عائالتهم واأ�صمائهم

كلما زادت فر�صة العثور على بع�صهم البع�ص".

ر�سالة من اللجنة الدولية لل�سليب االأحمر

بدعم من ال�سليب االأحمر الهايتي.
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ر�شائل ال�شليب االأحمر

اليد  ال�سليب االأحمر مقت�سبة ومكتوبة بخط  اإن ر�سائل 

تبادل  من  اأقربائهم  عن  المنف�سلين  االأ�سخا�س  وتمكن 

االأخبار العائلية اأو الخا�سة. 

"ما  ال�سيدة  االأحمر  ال�سليب  ر�سائل  اإحدى  واأعطت 

اأونمار" راحة البال. لقد �ساع كل ما لديها عندما �سرب 

اإع�سار ميانمار في عام 2008. وُدمرت قريتها بالكامل 

فقدت  المقربين،  اأ�سرتها  اأفراد  نجاة كل  تقريبًا. ورغم 

االت�سال ب�سقيقتها في "يانغون". 

اإلى  اأونمار" واأفراد عائلتها طريقهم  "ما  و�سقت ال�سيدة 

ال�سليب  "موبي" حيث منحتها جمعية  اأحد االأديرة في 

االأحمر في ميانمار فر�سة كتابة ر�سالة لل�سليب االأحمر 

�سُت�سلم اإلى �سقيقتها. وفي غ�سون ذلك، اأخذ القلق ينتاب 

�سقيقة "ما اأونمار" ب�سكل متزايد عليها اإذ لم ت�سمع اأخبارها 

منذ ثالثة اأ�سابيع. وعندما تلقت ابنة �سقيقة "ما اأونمار" 

الر�سالة الُمر�سلة لوالدتها، قالت: "�ستكون �سعيدًة جداً. 

فاالإع�سار بحد ذاته كان فظيعًا، ولكن عدم معرفة ما حّل 

بخالتي جعل االأمر اأكثر �سوًءا".البيانات الح�سا�سة داخل 

�سبكة الروابط العائلية ل�سوابط اأمنية.
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