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  )وخطة التنفیذ(عائلیةادة الروابط الاستراتیجیة إع
 األحمر والھاللاألحمرالخاصة بالحركة الدولیة للصلیب

)٢٠١٨-٢٠٠٨(
 

 عامیرتقر
 
 

   مقدمة- ١
 

وخطة( عائلیةعادة الروابط الإاستراتیجیة"وصف تطور:وھما في شقینالتقریرھدف ھذایتمثل
 عرض و)"٢٠١٨-٢٠٠٨ (األحمر والھاللاألحمرلصلیب الخاصة بالحركة الدولیة ل)التنفیذ

  .اھاھیكلھا ومحتو
 

 معلومات أساسیة – ٢
 

 سببھاالتي تللمعاناة العدیدةاألسباب إحدىلة عن بعضھم البعضالعائأفرادیشكل انفصال
،نسانالكوارث الطبیعیة والكوارث من صنع اإلكما األخرى، وحاالت العنف المسلحةالنـزاعات
یسعون إلى الحصولالذین شخاص من األ ال یحصىًا، عددالسببلھذاونجد . الدولیةوالھجرة

 یةنسانكرامة اإلالحتراما جزء ال یتجزأ منعائلةاحترام وحدة الإن.عائلتھمأفرادعنأخبارعلى
لى حد كبیر على قدرتنا على البقاء على اتصالإ يشخصنا الرفاھتوقفیو.األوسع نطاقا

، من خالل)الحركة (األحمروالھالل األحمرالدولیة للصلیبالحركةوھكذا توفر.حبائناأب
 . لمئات اآلالف من الناس سنویاعزاء الدعم والأنشطة إعادة الروابط العائلیة،

  
 عالمیة لتعزیز مبادرةاألحمراللجنة الدولیة للصلیب طلقت، أ٢٠٠٤دیسمبر/ولوفي كانون األ

تمتد إلى السنوات العشر من خالل وضع استراتیجیةعائلیة الروابط الإعادةالحركة علىقدرة
في المؤتمر الدولي اللجنة الدولیةتعھدت بھان االلتزامات التيمھذه المبادرةانبثقتقدو.ةالمقبل

جدولو)٢٠٠٣عامالمنعقد (عائالتھم المفقودین والمعني للخبراء الحكومیین وغیر الحكومیین
 والھاللاألحمروالعشرین للصلیبالمؤتمر الدولي الثامنالصادر عننسانيأعمال العمل اإل

 ).٢٠٠٣ عامالمنعقد (األحمر
فھنالك، لدى مختلف أطراف الشبكة،.تحدیات كبیرة ١ئلیة شبكة الروابط العاتواجھف  الیوماأم

.لمسؤولیةااللتزام وابفاكشعور غیر وعائلیةعادة الروابط ال الالزم إلعملالقصور في فھم
ًا، وتزایدنسانیإ ال عمقتضيحاالت التي تلاحجم وتعقیدناميتوارد، وندرة الم ذلك بعندما یقترنو

ذاإحثیثةود جھلحركة، فإنھ ال بد من بذلالنشاط التقلیدي لھذابخرى المعنیة األھیئاتعدد ال
المستوىب، واالحتفاظ المجال مختلف مكونات الحركة تلبیة االحتیاجات القائمة في ھذاتدارأ

.إعادة الروابط العائلیةخدمة فيالرفیع لنشاطھا

 

  
الوكالة المركزیة للبحث عن المفقودین(تتكون شبكة الروابط العائلیة من اللجنة الدولیة للصلیب األحمر 1

 .لجمعیات الوطنیةودوائر البحث عن المفقودین في ا)ووكاالت البحث عن المفقودین في البعثات
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 إعادة الروابط العائلیة  - ٣
 

 انفصالالحؤول دونلىإ ةدفاھل اإعادة الروابط العائلیة مجموعة من األنشطة تعّرف بمصطلح
الكشف عن مصیرووالحفاظ علیھ، االتصال بین العائالتوإعادة،ھافرادأ واختفاءعائالتال

 .نیمفقودال دأصبحوا في عداشخاص الذیناأل

 مثلحددةحبائھم نتیجة حاالت مأ عن الناسفصلین ما عندع بھذه األنشطةطالویجري االض
:الحاالت التالیة

؛ األخرى وحاالت العنفالمسلحة النـزاعات  •
 والكوارث من صنع االنسان؛الكوارث الطبیعیة  •
 الدولیة؛السكان، بما فیھا الھجرةحركاتت  •
مكوناتلمحددةوالمھام القدراتال تمثل فیھا إنسانیة استجابةقتضيرى تخأحاالت  •

 المبادئالحركة و
 . قیمة مضافةالھالل األحمرو للصلیب األحمرساسیةاأل 

المقدم النفسي والقانوني والماديفي غالب األحیان بالدعم وترتبط أنشطة إعادة الروابط العائلیة
 عایةوخدمات الرإعادة اإلدماجوأعادة التوطینإبرامجرین، وشخاص المتضر واألعائالتإلى ال

 ھویة أصحاب الجثثالتعرف إلى وبشریةرفات الالدارةإخرى تشملأ وثمة أنشطة.ةاالجتماعی
 .بواسطة الطب الشرعي

 دور مكونات الحركة -٤

 اللجنةةخاصركة، و مختلف مكونات الحتستند أنشطة إعادة الروابط العائلیة التي تضطلع بھا
والنظام األساسي،ضافیة اإلتھاوالإلى اتفاقیات جنیف وبروتوك ،والجمعیات الوطنیةالدولیة
، وتلك الصادرة عن مجلساألحمر والھاللاألحمر، وقرارات المؤتمر الدولي للصلیبللحركة

لالتحاد الدوليیةالدستوراالجتماعاتتي تعتمدھا القرارات الترتكز على كما أنھا.المندوبین
لجنة بالةالخاص اتالسیاسإطار، و)االتحاد الدولي (األحمروالھاللاألحمرلجمعیات الصلیب

  .واالتحاد الدوليالجمعیات الوطنیة مختلفوالدولیة

اللجنة الدولیةوتشكل.عائلیة إعادة الروابط الا في مجالجمیع مكونات الحركة دوروتؤدي
 دوائرو)للبحث عن المفقودین ووكاالت البحث عن المفقودین في البعثاث وكالة المركزیةال(

 .العائلیةشبكة الروابطالجمعیات الوطنیة ما یسمى بالبحث عن المفقودین في
 

 بدور ھام فيالجمعیات الوطنیةضنھتلحركة،وكما ھو منصوص علیھ في النظام األساسي ل
.ة وحاالت الطوارئ األخرى والكوارث الطبیعیلحةالمس النـزاعاتضحایا إلىتقدیم المساعدة

تؤدي ، للمؤتمر الدولي الخامس والعشرین١٦رد في القراراوھوكماولى ذلك،إضافةوباإل
البحث عنفيدورا ھامادولیة،الشبكةال بصفتھا مكونا من مكونات،الجمعیات الوطنیة

تطویر قدراتفي،اعستطالم قدر،تسھمأنھاكما.وجمع شمل العائالتاألشخاص المفقودین
 .خرى في ھذا المجالالوطنیة األالجمعیات
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ي اتفاقیات جنیف فما جاءعلى نحوفي المیدانؤدیھاالتي تمسؤولیات الوباإلضافة إلى
من خالل الوكالة ، اللجنة الدولیةمل تعاألساسي للحركة،النظامفيوضافیة اإلتھاوبروتوكوال

لجمعیات الوطنیة والحكومات لفنيالوالمستشار المنسق المفقودین، بصفتھاالمركزیة للبحث عن
عالوة على تنسیق أنشطة إعادة الروابط  تعمل اللجنة الدولیة، و.في مجال إعادة الروابط العائلیة

. في مجال إعادة الروابط العائلیةشركائھااتتعزیز قدرعلى،إسداء المشورة التقنیة والعائلیة
 

تأمینعلىفیعملالوطنیة،لجمعیات اطویر ت مجالالرائد فيلدورا الذي یقوم بالتحاد الدولياأما
فيضعھا الجمعیات الوطنیةتفي مختلف الخطط التيأنشطة إعادة الروابط العائلیة إدراج

 .لطوارئا مواجھةكوارث ول لتأھبوالالتنمیةمجاالت

النطاق الجغرافياتساعلىإضافةباإل، الحركةاتمكونلمختلف متكاملةالھذه المھام تساھمو
مجال إعادة فيالرائد لتكونؤھلھایوضع فریدتتمیز بجعل الحركةفي،شبكة الروابط العائلیةل

 .ة والمحلیة والوطنیة منھا الدولیمستویاتكافة ال علىتعملنھاالروابط العائلیة أل

 عملیة التشاور -٥

تبنى وفقًاوقطاعاتال مختلفشملت ذات طابع عمليلى وضع استراتیجیةإ اللجنة الدولیةسعت
ستراتیجیة إعادةالكان البدعنصرا أساسیا، إذمشاورات داخل الحركةكانت الو.الحتیاجاتل

اللجنة الدولیة والجمعیاتكل منالتي اكتسبتھاخبراتالتجارب وال منیدفستتأن الروابط العائلیة
  . تعزیز القدرات في مجال إعادة الروابط العائلیةجلأالوطنیة من

 
 استراتیجیةصیاغةأثناءمكونات الحركة مع كافةاتشاورأجریت مالمبادرة، ھذهإطالقومنذ

 واالتحاد٢وطنیة جمعیة١٩تألف من ممثلین عنی استشاريوأنشئ فریق.العائلیة إعادة الروابط
 مسائل بشأن الالمشورةالفریق اھذ وقدم. عن المفقودین برئاسة الوكالة المركزیة للبحثالدولي

ستراتیجیة، وشارك فياال اتتوجھتحدیدجلأ منئلیة شبكة الروابط العاھا تواجھالتيالرئیسیة
 .دفع سیر عملھا عن إعادة الروابط العائلیة وتنظیمھا وقلیمیةالمؤتمرات اإلعدادإ

 :إعادة الروابط العائلیةاستراتیجیة بعة في وضع المتوسیلةھي اللخطوات التالیةا توكان
  

؛االستشاريخمسة اجتماعات للفریقتنظیم•

 عائلیة،إعادة الروابط الب متعلقةلا المسائل الرئیسیةجمع أفرقة عمل للبحث في•
فيأنشطة إعادة الروابط العائلیةو االحتیاجات،تقییم:ركزت على األمور التالیة

 إلعالماالدولیة، والھجرةلطبیعیة والكوارث من صنع اإلنسان و االكوارثبعالقة
؛األموالوجمع

 

  
رجنتین، والبرتغال، أسترالیا، واأل:الجمعیات الوطنیة للبلدان التالیة أعضاء في الفریق االستشاري 2

والسوید، وألمانیا، والمغرب، والمملكة العربیة السعودیة، والمملكة المتحدة، والنرویج، والھند، والوالیات
وتایلند، وجمھوریة الكونغو الدیمقراطیة، وصربیا، وكینیا،المتحدة األمریكیة، وأوغندا، وبوركینافاسو،

 .ولیبیا، وھولندا
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قدو. ملموسة محتواھا قاعدةعطاءإ وةلتوجیھ االستراتیجیوضع خریطة عالمیة•
البحث عن المفقودین في الجمعیاتدوائر ات تقییم قدر)١(:شمل ذلك ما یلي

 نسقمعلى العمل ك بحث عن المفقودینة الوكالة المركزیة للتقییم قدر)٢(و ة،الوطنی
دراسة استقصائیةجراءإ  )٣( إعادة الروابط العائلیة، و مجالقني فيتومستشار

؛ في مجال إعادة الروابط العائلیةولیةلالحتیاجات األ
 

ي،نیروب (٢٠٠٦ في عامإقلیمیة عن إعادة الروابط العائلیةربعة مؤتمراتتنظیم أ•
 إعادة الروابطلمناقشة مشروع استراتیجیة)انكوكوبأیرس،، وبوینسوكییف

 فيئلیةالروابط العاشبكة تخذھاأن ت ینبغييت الاتوتحدید االتجاھالعائلیة،
الجمعیاتواللجنة الدولیةكل من  المؤتمرات ھذهوشارك في استضافة.تقبلالمس

 ١٣٩ رؤساءت في المؤتمراوشارك.وتایلند،رجنتین، واألوكرانیاأ و،كینیالالوطنیة
وافقواالتحاد الدوليعن ان وممثلواللجنة الدولیة  بعثة من بعثات٥٠ وطنیة وةجمعی

 نسانياإلالعملأعمالجدولفيأنشطة إعادة الروابط العائلیةھمیةأجماع علىباإل
في  من ھذه المؤتمراتمؤتمركلتوصیات تدرجأو.لحركةا الذي اعتمدتھ

 ؛العائلیةاستراتیجیة إعادة الروابط
 

 الحالیةالنسخةّوجت بتمكونات الحركةكافةمع عالمیة نھائیةعملیة تشاورإجراء•
؛ستراتیجیة إعادة الروابط العائلیةال

 
؛استراتیجیة إعادة الروابط العائلیةعلى واالتحاد الدولياللجنة الدولیة موافقة•

 
 

 لحركةارؤیة -٦

حاالتوأ مسلحة نـزاعاتجراءأخبارھم عنھم، انقطعتوأ،أحبائھمعنالناس كلما انفصل
تستجیب الحركة إنسانیة،استجابةأخرى تقتضيو حاالتأ ،طبیعیة كوارث أو،أخرىعنف

.عائلیةعادة الروابط الھا إل مواردحشدوتالیةوفّعبكفاءة األحمر والھاللاألحمرالدولیة للصلیب
 

ناةالتخفیف من معا، وھودة الروابط العائلیة أنشطة إعاجوھرالحركةرؤیةنصیلخص
 عنصرا تمثلناتسرأب العالقة التي تربطناف.عائالتھم  أفرادخبارانقطعت عنھم أالذینشخاصاأل

ھكذاو.جھل مكان وجودھمنعاني األمّرین عندما ن  لذلكتنا اإلنسانیة،عناصر ھویجوھریا من
 حتىمجال إعادة الروابط العائلیةفيأدائھتحسینإلىحركةمكونات المنمكونكلیتطلع

حتراماالكرامة و المقیم علىقوتطریقةب  عن أفراد عائالتھمًاأخبارال یملكونیتسنى معاملة الذین
 .ساسیة المبادئ األستند إلیھاف التي تتعاطالو

مستخدمةال ةوالجماعیةالفردیالنھجلى توسیعإھدفت فھي.عن قصد طموحةالحركةوإن رؤیة
 بطریقة ال لبس فیھا المجاالت التيحددتو ،إعادة الروابط العائلیةالخاصة بحتیاجاتتلبیة االفي

 صورةؤیةالر رسمتو. أقاربھمراخبالذین انقطعت عنھم أ  األشخاصلحركةفیھا استساعد
.نسانيبھا شبكة الروابط العائلیة في العمل اإللتي تساھماطریقةتوجیھیة لل
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  إعادة الروابط العائلیةاستراتیجیةنفیذت -٧

شبكة الروابطمسؤولیة بناءاللجنة الدولیة والجمعیات الوطنیة واالتحاد الدولي جمیعاتتحمل
  المكوناتةفریدة على قدرال الدولیةالشبكة ھذهوتتوقف فّعالیة.ھا والحفاظ علیھاوتعزیزالعائلیة

ینبغي،مسائللمعالجة ھذه الو.ولویات العملأ وتحدید،التعاونتعزیز القدرات، وتكثیفعلى
 : من خالل ما یليالشبكةلمختلف أطرافقدراتالبناءفيكثر عالمیةأ انھجأن تعتمدلحركةل

  ؛الوطنیة یاتجمعمشاركة ال زیادة•
 مع الجمعیات الوطنیة فية الشراكطبیعةو جنة الدولیةللالمیدانیة ءةكفاتعزیز ال•

 ؛ العملیاتتاسیاقمختلف
اتی الجمعتطویرتشجیع المزید من التعاون بین اللجنة الدولیة واالتحاد الدولي لدعم•

.م بھا في مجال إعادة الروابط العائلیةواألنشطة التي تقالوطنیة و
 
 
 
ھداف استراتیجیةألحركة حول ثالثةالخاصة باتنفیذالتتمحور خطة ،ھذه الرؤیةلتحقیقسعیًاو

 :میةالعالرسم الخریطة نتائجعلىمبنیة
 

 األولالھدف االستراتیجي
 القدرات واألداء في تقدیم خدمات إعادة الروابط العائلیة تحسین

 

، وتبادل والتدریب،المیدانیةخططالتقییم االحتیاجات، و :في المجاالت التالیة
  . المواردالتكنولوجیا، وتعبئةو ،دواتاألتوجیھیة والبادئوالم،المعلومات

 

 الثانيالھدف االستراتیجي
 تعزیز التنسیق والتعاون داخل الحركة

عالقات أوثقإقامة و، والتنسیقالقدرة على االستجابة السریعة، :في المجاالت التالیة
 . ومع المنظمات األخرىالجمعیات الوطنیة، والتفاعل مع السلطاتنبی

 

 الثالثاالستراتیجيالھدف
 عائلیةعادة الروابط النشطة إألتعزیز الدعم

والترویج ،ة التنظیمیلركائز، وا الجمعیات لقدراتھامتالكا :في المجاالت التالیة
   .الجھات المعنیة الخارجیةباالتصالو،الداخلي

 
مجالالمواقع فيتحدیدادة والقی والتنسیق والتعاون، و،داءوتشمل األھداف االستراتیجیة إدارة األ

المتخذةاإلجراءاتفي ما بینھا، فإنبطةرامت فھذه األھدانظرا إلى أنو.إعادة الروابط العائلیة
 .خرىاأل  ستؤثر في المجاالتتمجاالأحد الفي
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 تقدم وةستراتیجیمن األھداف االلتحقیق كل ھدفبھا لقیام الواجب ااألعمال  التنفیذ خطةعرضتو
 لكلالمطلوبة  الزمنیةمھلةالمسؤولیات وال وتحدد التنفیذإجراءاتكما تقترح.قعةتوالمجالنتائ

 .مكونات الحركةمكون من
 
 
   التنفیذمراقبة -٨

كلوتتحمل.جمیع مكونات الحركة على عاتقإعادة الروابط العائلیة جیةاستراتی تقع مسؤولیة تنفیذ
 االستراتیجیةھذهراج محتویاتدیة إواالتحاد الدولي مسؤول ةواللجنة الدولی الجمعیات الوطنیةمن
ةقلیمیة واإل الوطنیاتعلى المستویالخاصة یة التدریبھا وبرامجھااستراتیجیاتھا وخططفي

 .ةوالدولی

یكونسو. التنفیذإجراءات وقعةالمتوالنتائجبستراتیجیةاال فيمعرفة العمل من األعمالكل رفقیو
 مختلفالسنویة التي تضعھاالمیدانیةخططالمن خاللقعةمتوقیق بعض النتائج المن الممكن تح

بناءالمعنیة ب  اللجنة الدولیةخالل برامج منىخرفي حین یمكن تحقیق النتائج األ،المكونات
الكوارث، أو من خاللإدارةوأ التنظیميبرامج االتحاد الدولي المعنیة بالتطویرالقدرات، و

 .الدولي  على الصعیدعملتي تالجمعیات الوطنیة المعاتشراك

إعادة الروابطللحركة في مجالالتقنيمستشارالومنسقالوستتولى اللجنة الدولیة، بوصفھا
  الحركةمكونات بالتعاون معاستراتیجیة إعادة الروابط العائلیةف على تنفیذاشراإل،العائلیة

تقدیممن أجل لجمعیات الوطنیة واالتحاد الدوليایضمتنفیذبال ا یعنىنشئ فریقتسو.خرىاأل
شكلالعناصر التي تالفریق توضیحوستكون أولویة. التنفیذعملیةفي ما یتعلق ب التوجیھ والدعم

أنھ؛ كماتم القیام بھای التياألعمال الفردیةلحركة وفيل تحقیق األھداف االستراتیجیةفينجاحال
 العالمي  كل من الصعید مؤشرات علىاستحداثوسیتم.ھذا النجاحضع مبادئ توجیھیة لقیاسسی
الكبیرةالختالفاتلونظرا.المحرز في تنفیذ االستراتیجیةداء والتقدماإلقلیمى والوطني لتقییم األو

 من مستویاتھداف ومن األمجموعة متنوعة ینبغي توّقع،في معاییر قیاس النجاح داخل الشبكة
 .تنفیذال

.تقریرا عن التقدم المحرز ٢٠١٥ و٢٠١١إلى مجلس المندوبین في عامياللجنة الدولیةستقدمو
أو تكییفمراجعة إلىؤدي یویمكن أنالتقییم الذاتي لمكونات الحركةإلىھذا التقریر ستندوسی

 .خطة التنفیذل

 من أجل التنفیذالالزمةالموارد -٩
 

والمھاراتفالموارد البشریة.موالجمع األعملیة راتیجیةستاالالموارد الالزمة لتنفیذتتجاوز
  وتعزیزبین جمیع مكونات الحركة، وزیادة التعاونرفا المعشكالأمختلفنواعھا ، وأبمختلف

 . ھذه االستراتیجیةة لضمان نجاح تنفیذضروریھا أمور كلمشاركتھا،

روابط العائلیة، یجب على جمیعنشطة إعادة ال تخصیص الموارد الالزمة ألالنجاح فيوبغیة
 ویجب.ةحیوییكتسي أھمیة األمرھذاف.مسؤولیةالتزام وبااللإبراز إحساس فعليالمعنیین

وعلى مستوى أساسي على جمیع المستویات  إعادة الروابط العائلیة كنشاطخدمات باالعتراف
بشكلادة الروابط العائلیةأنشطة إع إدراجإلىذلكوینبغي أن یؤدي.وال وقبل كل شيءالقیادة أ

من وراء ذلكالھدف النھائيف.موالجمع األات الوطنیة، وبالتالي في خططی الجمعفي بنیةكامل
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 .ذاتيقادرة على االعتماد الأنشطة إعادة الروابط العائلیة جعلھو
 

 ط العائلیةاستراتیجیة إعادة الرواب جوانب تنفیذكجانب مناألموالجمعلدواتوسیتم استحداث أ
 .ةالقدرات داخل الشبكجل دعم تنمیةأوستعزز الشراكات بین الجمعیات الوطنیة من


