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نیاز به دانستن
بازپیوند اعضای خانواده
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«شــما می توانید به پناهگاه بروید تا از بمباران 
ــوان ناراحت  در امــان باشــید، اما چطــور می ت
نبود وقتــی نمی دانید چه اتفاقی برای پســرتان 

افتاده؟»
میروات، ۶۵ ساله، لبنان

هرســاله مخاصمات مســلحانه، بالیای طبیعــی و مهاجرت 
موجب جدایــی اعضای خانواده های بیشــماری می شــوند. 
مردم از نداشــتن تماس با عزیزان خود و خبر نداشــتن از آنها 
رنج بســیاری را متحمل می شوند. طبیعی است که سالمتی و 
ــوان مردم برای مقابله با هر بحرانی بســتگی تام به توان آنان  ت

برای برقراری و حفظ تماس با اعضای خانواده شان دارد.
دالیل جدایی فراوانند. در زمان گریز از یک درگیری و یا بالی 
طبیعــی، کــودکان ممکن اســت در میانۀ بلوا راه خــود را گم 
کنند. بیماران ســالمند ممکن اســت اراده و یا توان الزم برای 
ترک محل را نداشته باشــند. مجروحان بدون اینکه بتوانند به 
عزیزان خود خبر دهند که چه بر سرشــان آمده به بیمارســتان 
ــدون آنکه  منتقل می شــوند. یا اینکه ممکن اســت کســانی ب
فرصت داشته باشند به بستگان خود خبر دهند زندانی شوند.

مردم باید بتوانند تماس خود را با اعضای مفقود خانواده شــان 
ــرار کــرده و از آنها کســب اطالع کنند. بر اســاس حقوق  برق
بین المللی بشردوســتانه و قانون حقوق بشر بین المللی، مردم 
حق دارند تا از سرنوشــت بستگان مفقود خود اطالع حاصل 

کنند.
ــۀ بین المللی صلیب ســرخ و جمعیت های ملی صلیب  کمیت
ــا یکدیگر همکاری  ســرخ و هالل احمر در سراســر جهان ب
می کنند تا به کسانی که در شرایط اضطراری و یا دیگر شرایط 

مشــابه از عزیزان خود جدا شــده اند کمک نمایند. کارکنان و 
داوطلبان این نهادها سعی دارند مطمئن شوند که با این دسته 
از مردم با احترام، مهربانی و کرامت رفتار شود. کار این افراد 
ممکن است تا سال ها پس از جنگ یا شرایط اضطراری ادامه 

یابد.
بازپیوند خانواده شامل طیفی از فعالیت هاست. این فعالیت ها 
ــراری تماس بین مــردم از طریق تلفــن، اینترنت و  شــامل برق
پیام های دست نویس است. در بسیاری از مواقع کار مسئوالن 
بازپیوند شامل جســتجوی افرادی ا ست که از سرنوشت شان 
خبری در دست نیســت، و یا ثبت نام افراد آسیب پذیر، مانند 
کودکانی که از خانواده جدا شــده اند و یا کسانی که در زندان 
به سر می برند. در خیلی از موارد فعالیت های بازپیوند شامل 
جمع آوری اطالعات در مورد مفقودان و کســانی می شود که 
احتماًال مرده اند. وقتی تمام کارها درســت انجام شــوند، در 

نهایت عزیزان به آغوش خانواده ها بازمی گردند.
ــراری و حفــظ تماس بین کســانی که در زمــان مخاصمۀ  برق
مســلحانه، بالیای طبیعی و یا مهاجرت از بستگان خود جدا 
شــده اند جزو خدمات پایه ای اســت که نهضــت بین المللی 
ــه می کند. در این بروشــور  صلیب ســرخ و هــالل احمر ارائ
چگونگی ارائه این خدمات توسط نهضت و دلیل اهمیت این 

کار برای بسیاری از مردم شرح داده می شود.
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ــاری با ماهیت  ــراد.... باید بتوانند اخب «همــۀ اف
ــوادۀ خود  ــه اعضــای خان کامــًال شــخصی را ب
ــد، هر کجا که باشــند، و نیز باید بتوانند از  بدهن

آنان خبر دریافت کنند.»
کنوانسیون چهارم ژنو مصوب ۱۹۴۹، مادۀ ۲۵

بازپیوند خانواده شامل موارد 
زیر است:

سازماندهی تبادل اخبار خانوادگی؛•  
جستجوی افراد؛•  
ثبت نام و پیگیری وضعیت افراد برای •  

جلوگیری از ناپدید شدن آنها و نیز 
اطالع رسانی به خانواده ها در مورد مکان 

آنها؛
بازپیوند خانواده  ها و گاهی هم •  

بازگرداندن خانواده ها به وطن؛
کمک به مقامات برای روشن کردن •  

سرنوشت مفقودان؛
جمع آوری، مدیریت و ارائه اطالعات •  

مربوط به فوت شده گان.
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شبکۀ جهانی روابط خانوادگی
هر زمان مردم به دلیل مخاصمۀ مسلحانه، بالیای طبیعی و یا 

دیگر شرایط خشونت آمیز از عزیزان خود جدا شده و یا نتوانند با 
آنها تماس بگیرند، نهضت صلیب سرخ و هالل احمر برای برقراری 

مجدد ارتباط بین آنها به صورت سریع و مؤثر وارد عمل می شود.

مسئولیت اصلی تضمین رعایت حقوق اعضای خانواده های 
جدا از هم به عهدۀ دولت هاســت. در صورت بروز مخاصمۀ 
مســلحانه، تمامــی گروه های مســلح ســازمان یافته نیز تعهد 

دارند تا این حقوق را رعایت کنند.
وقتی مقامات (یا گروه های مســلح سازمان یافته) در موقعیتی 
نیســتند که به مســئولیت خود عمل کنند، ممکن است کمیتۀ 
بین المللی صلیب ســرخ و جمعیت های ملی، بســته به نقش 
و مســئولیتی که به عهــده دارند خدمات خــود را ارائه دهند. 
این خدمات شــامل طیفی از فعالیت هاســت، از حمایت از 
ــه عهده گرفتن  مقامــات برای اجــرای وظایف خود گرفته تا ب

مستقیم آن مسئولیت به جای آنان.
نهضــت جهانی صلیب ســرخ و هالل احمــر تجربه و دانش 
باالیی در امر بازپیوند خانواده داشته، و دارای یک شبکۀ جهانی 
روابــط خانوادگی شــامل آژانــس مرکزی جســتجو در کمیتۀ 
بین المللــی صلیب ســرخ، دفاتر جســتجو در نمایندگی های 
کمیته و بخش خدمات جستجو در جمعیت های ملی است.

از طریق شــبکۀ روابط خانوادگی، نهضت می تواند فراســوی 
مرزهای کشــورها با شــفافیت و با توافق مقامــات مربوطه به 
فعالیت خود ادامه دهد. به دلیل همکاری طوالنی میان کمیتۀ 
بین المللی صلیب ســرخ و جمعیت های ملی، شــبکۀ روابط 
خانوادگــی موقعیــت منحصــر بفــردی دارد، یعنی شــبکه ای 
جهانی در اختیار دارد و می تواند به کسانی که از عزیزان خود 

جدا شده اند در هر جایی که باشند کمک نماید.

فعالیت های نهضت برای بازپیوند خانواده ها
کمیتۀ بین المللی صلیب سرخ

ــۀ بین المللی صلیب ســرخ فعالیت هــای بازپیوند را در  کمیت
زمــان مخاصمات مســلحانه و دیگر شــرایط خشــونت آمیز 
ــد. این ســازمان، تعهدات ناشــی  هماهنــگ و اجــرا می نمای
از حقــوق بین الملل نســبت به خانواده های از هم پاشــیده یا 
بی خبر از عزیزانشان را به مقامات مربوطه یادآوری می نماید. 
این ســازمان همچنین در رابطه با بهترین راه های جلوگیری از 

جدایی اعضای خانواده ها مشاوره ارائه می دهد.
کمیتۀ بین المللی صلیب ســرخ بر مبنای کنوانسیون های ژنو، 
آژانس مرکزی جستجو را نیز اداره می نماید. در زمان درگیری و 
یا دیگر شرایط خشونت آمیزی که مستلزم واکنشی بین المللی 

ــان کمیتۀ بین المللی صلیب ســرخ مســتقیمًا  هســتند، کارکن
ــا خانواده هایی  ــه اعضای خانواده هــای از هم جدا افتاده و ی ب
که عضوی گم شــده دارند کمک رســانی می نمایند. همچنین 
آژانــس مرکزی جســتجو فعالیت های شــبکۀ جهانــی روابط 
ــه مؤثرترین کمک های  خانوادگــی را هماهنگ می کند تا ارائ

ممکن به اعضای از هم جدا افتادۀ خانواده ها تضمین شود.
ــا تقویــت ظرفیت  شــرکای خود،  آژانــس مرکزی جســتجو ب
ترویج ســازگاری و هماهنگــی بین آنها و معرفــی روش ها و 
رهنمودهای مفید به این شــبکۀ جهانی، فعالیت های شــبکۀ 
روابــط خانوادگــی را در سراســر جهــان هدایــت و حمایت 

می نماید.
جمعیت های ملی

جمعیت هــای ملی مســئول مدیریــت فعالیت هــای بازپیوند 
خانواده در کشــور متبوع خود هســتند. این جمعیت ها تعیین 
ــد که در زمان بالیای طبیعی چه اقدامی صورت گیرد،  می کنن
و ممکن اســت در زمانی که به اقدامی بین المللی نیاز باشــد 
از آژانس مرکزی جستجو کمک بخواهند. جمعیت های ملی 
تا زمانی که نیاز باشــد به فعالیت های خود ادامه می دهند که 
این زمان ممکن اســت تا مدت ها پس از پایان درگیری، بالی 

طبیعی و یا شرایط اضطراری ادامه یابد.
فدراســیون بین المللــی جمعیت های صلیب ســرخ و 

هالل احمر
فدراســیون بین المللی، ســازمان هماهنگ کنندۀ فعالیت های 
بین المللــی جمعیت هــای ملی، عملیات امــدادی خود را به 
ــه قربانیان بالیای طبیعی اجــرا می نماید. این  منظور کمک ب
ســازمان سعی دارد تضمین شود که نیازهای بازپیوند خانواده 
ــه شــده و در طرح های آمادگــی در برابر بالیا به  در نظــر گرفت

اهمیت و الزام وجود خدمات بازپیوند توجه شده باشد.
دیگر ســازمان های بشردوســتانه هم در امر بازپیوند خانواده 
نقــش دارند. دفتر کمیســاریای عالی ســازمان ملــل در امور 
 (IOM) و سازمان بین المللی مهاجرت (UNHCR) پناهندگان
جزو شــرکای همیشــگی نهضت هســتند. دیگــر آژانس های 
ســازمان ملل مانند یونیسف و ســازمان های غیردولتی مانند 
نجات کــودکان (Save the Children) نیز در موارد خاصی 
با نهضت همــکاری می کنند، مثًال در زمان کمک به کودکان 

بدون همراه.
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بایگانی ها گذشته را روشن می کنند
کسانی که در جســتجوی اطالعاتی در رابطه 
ــراد در مخاصمات گذشــته  ــا سرنوشــت اف ب
هستند می توانند به بایگانی کمیتۀ بین المللی 
صلیب سرخ در ژنو، سوئیس مراجعه نمایند. 
ایــن بایگانی، که شــامل اطالعاتــی در مورد 
اســرای جنگی از زمان جنگ فرانسه و پروس 
در ســال های ۷۱-۱۸۷۰ تا به امروز اســت، 
ــر روش  ــای قواعــد حاکم ب ــر مبن ــد ب می توان
دسترســی به این قبیل اطالعات، جزئیاتی را 
کــه در اختیار دارد در دســترس دیگــران قرار 

دهد.
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مخاصمات مسلحانه 
خانواده ها را از هم 

می پاشد

کمک به خانواده های 
مفقودان- یک اولویت

دالیل اینکه اعضای خانواده ها در زمان مخاصمات مسلحانه 
و دیگر شــرایط خشــونت آمیز پراکنده و از هم جدا می شــوند 
متعدد و متنوع اســت. عالوه بر این حقیقت که مردم در زمان 
ــرار از منطقۀ درگیری به راحتی یکدیگر را گم می کنند، افراد  ف
ممکن اســت قربانی آدم ربایی نیز شده و یا حتی کشته شوند. 
متأسفانه اجساد هم اغلب به درستی تعیین هویت نمی شوند. 
ــدون اطالع دادن به خانواده شــان در  همچنیــن مردم گاهی ب

مورد مکان آنها زندانی می شوند.
ــۀ  کمیت بی طــرف  و  بی غــرض  موضــع  ــری،  درگی زمــان  در 
بین المللی صلیب ســرخ به این ســازمان امکان می دهد تا با 
ــد خدمات بازپیوند خانواده را  موافقت طرف های درگیر بتوان

در دو سوی خط مقدم و یا مرزها ارائه دهد.
در بسیاری از کشورهایی که تحت تأثیر مخاصمات مسلحانه 
و خشــونت هستند، کمیتۀ بین المللی صلیب سرخ از کسانی 
که از آزادی محروم شده اند بازدید می کند تا اطمینان حاصل 
کند که آنها با خانوادۀ خود در تماس منظم هستند. در صورت 
ــۀ بین المللی  ــدان، کمیت ــا هماهنگی با مقامــات زن ــاز و ب نی
صلیب سرخ مالقات های خانوادگی و مکالمات تلفنی را نیز 
تســهیل می کند و به زندانیان این امکان را می دهد تا پیام های 
نوشتاری شــان را برای خانواده های خود ارســال کنند. تماس 
داشــتن با بستگان می تواند نقش مهمی در سالمت روانی هر 
فرد داشــته باشــد. برای زندانیان در برخی کشــورها، مالقات 
خانوادگی جزو حمایت های ضروری اســت تا تضمین شــود 

که غذا و کمک های پایه به زندانیان برسد.

خانواده هــای مفقــودان از عدم اطمینان در مــورد آنچه که بر 
ســر عزیزان شــان آمده رنج بســیاری را متحمل می شوند، به 
خصــوص وقتــی که در زمــان مخاصمات مســلحانه و دیگر 

شرایط خشونت آمیز کالن ناپدید شده باشند.
ــا خانواده برقرار کرده  کســانی که نتوانند تماس مجدد خود را ب
گاه شوند در یک برزخ  و یا از سرنوشت بســتگان مفقود خود آ
ــدر، برادر و یا  عاطفی به ســر می برند، چرا کــه نمی دانند که پ
کودک آنها مرده است یا زنده. حتی اگر شک داشته باشند که آن 
عضو خانواده مرده باشد، عدم اطمینان از این امر معموًال مانع 
برگزاری مراسم عزای مناسبی شده و آنها نمی توانند تا وقتی که 

بفهمند چه اتفاقی افتاده به زندگی عادی خود بازگردند.
احتمال مفقود شدن مردان، چه سرباز باشند و چه غیرنظامی، 
ــان اســت. از آنجایی کــه مردان معمــوًال نان آور  بیشــتر از زن
خانواده هســتند، ناپدید شــدن آنان می تواند مشکالت مالی 

عمده ای را نیز برای خانواده به بار آورد.
نیازهای خانواده ها بســته به شــرایط، تحصیــالت و وضعیت 
ــان متغیر اســت. با این حــال بیشــتر خانواده ها  اقتصــادی آن
اولویت های مشــخص خود را دارند: آنان نیازمند پاسخی در 
رابطه با سرنوشــت مفقودان خود هســتند و نیز در نبود نان آور 

خود به حمایت اقتصادی احتیاج دارند.
برخــی خانواده هــا هم عدالــت را اولویــت خــود می دانند. 
مردم براســاس حقوق بین المللی بشردوســتانه و حقوق بشر 
گاه  بین المللی حق دارند از سرنوشــت بســتگان مفقود خود آ
شــوند. مقامات بر مبنای این قوانین ملزم هستند تا هر چه از 
دست شــان بر می آید را انجام داده و سرنوشــت افراد مفقود را 

مشخص و به خانواده های آنان اطالع دهند.
گاهی  کمیتۀ بین المللی صلیب ســرخ تالش دارد تا بر میزان آ
دولت هــا و نظامیان بیافزاید تا بدین وســیله مســئولیت پذیر و 
پاســخگو باشند و به این ترتیب بهتر به خانواده ها کمک کرده 
و مانع ناپدیدی افراد بیشــتری شــوند. این ســازمان از طریق 
فعالیت های خــود دولت ها را تشــویق می نماید تا اطالعات 
ــد. در بســیاری از موارد،  ــه خانواده هــا منتقــل نماین الزم را ب
ــه مقامات کمــک می کند  ــۀ بین المللی صلیب ســرخ ب کمیت
ــرای هماهنگــی فعالیت هــا و تبادل  ــا ســازوکارهای الزم ب ت
اطالعات را ایجاد نمایند تا روشــن شــود که چه اتفاقی برای 

مفقودان افتاده و از خانواده های آنان حمایت شود.
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کمیتۀ بین المللی صلیب ســرخ همچنین ســعی دارد تا مکان 
اعضای گم شدۀ خانواده ها را پیدا کند. این امر می تواند شامل 
بازدید از زندان ها، بیمارستان ها و سردخانه ها و یا درخواست 
ــرای تحقیــق در ایــن زمینه باشــد. جســتجوی  از مقامــات ب
مفقودان می تواند یک فرایند پیچیده باشد و کمیتۀ بین المللی 
صلیب سرخ و چندین جمعیت ملی را در کشورهای مختلف 
ــر نماید. این امر اغلــب نیازمند تعهــدی طوالنی مدت  درگی

است.
حقوق بین المللی بشردوستانه شــامل چندین شرط است که 

بر مبنای آنها ناپدیدی اجباری منع شده است:
خانواده ها حق دارند تا از سرنوشــت بستگان مفقود خود •   

اطالع یابند.
طرف های درگیر باید به دنبال کســانی که مفقود شــده اند •   

گشــته و به درخواست های جســتجوی ارائه شده از طرف 
اعضای خانواده ها پاسخ بدهند.

باید فهرســت هایی حاوی محل و نشــانه های گورها و نیز •   
مشخصات کسانی که در آنها دفن شده اند مبادله شوند.

طرف های مخاصمات مسلحانه بین المللی باید اطالعات •   
مربوط به مجروحان، بیماران، کشتی شکســتگان، اســرای 
ــراد تحت حمایــت کــه از آزادی محروم  جنگــی، دیگر اف
شــده اند و اجســاد را بدون هرگونه غرض ورزی و در اسرع 

وقت ارائه نمایند.
ــدگان دســتگیر شــده و غیرنظامیانــی کــه در اختیار •    رزمن

دشــمن هســتند مشــمول احترام به حق زندگی، کرامت و 
حقوق فردی هستند. آنان باید در برابر اعمال خشونت آمیز 
و انتقام جویی محافظت شوند. آنان حق دارند تا با اعضای 
خانواده شــان مکاتبه داشــته و کمک های امــدادی دریافت 

دارند.

ــا باِبنکو خواهر خود اوِگنیا کاوکاک را از ســال ۱۹۴۳، یعنی زمانی  ماالنی
که اوگنیا توســط نازی هــا از خانۀ خود واقع در مناطق روســتایی اوکراین 
ــده بود. در ســپتامبر ۲۰۰۸، ماالنیا با صلیب ســرخ اوکراین  برده شــد، ندی
تمــاس گرفت به این امیــد که بتواند محل خواهر خــود را پیدا کند، گرچه 
نمی دانســت جســتجوی خود را از کجا شــروع کند و اینکــه آیا خواهرش 

اصًال زنده است یا خیر.
صلیب ســرخ اوکراین با جســتجو در بایگانی های پس از جنگ با توجه به 
ایــن اطالعات که اوگنیا در اوائل دهه ۱۹۵۰ میــالدی به آمریکا رفته در 
نهایت درخواســت ماالنیا را به صلیب ســرخ آمریکا فرســتاد. پس از یک 
جدایی ۶۶ ســاله (ماالنیا اکنون ۹۰ ســاله است)، این دو خواهر در نتیجۀ 
جســتجوهای صلیب ســرخ باالخره به هم رسیدند. پســر اگونیا گفت: «من 
ــرای مادرم خیلی خوشــحالم. او تمــام عمرش را ســخت کار کرده، و این  ب
اتفــاق در این ســال های پیری برای او خیلی مهم اســت چون می تواند در 

آرامش خانوادۀ خود را ببیند.»
البته برخی از مردم هرگز پاســخی دریافــت نمی کنند و از این موضوع هم 
رنج زیادی را متحمل می شوند. کروز ِدل کارِمن دو پسر خود را در جنگ 
ســال های ۷-۱۹۹۶ در کلمبیا گم کرد. او می گوید: «پســر بزرگم وقتی او 
را بردند ۲۲ ســال داشــت، و فقط ســه ماه از تولد ۱۸ ســالگی پسر دیگرم 
می گذشــت. این تجربۀ خیلی ســختی است که هرگز نمی شــود با آن کنار 
آمد.» کروز دل کارمن هرآنچه را که داشــت فروخت تا بتواند فرزندان خود 
را پیدا کند. او درخواســت های جســتجوی زیادی را تنظیــم کرد اما هیچ 
پاســخی دریافت نکرد. بعضی ها گفتند که پسرانش مرده اند، و اینکه یک 
گروه مســلح سعی داشته که آنها را اســتخدام کند ولی چون آنها موافقت 
نکرده بودند تا بروند کشته شده بودند. «من هنوز نمی توانم این را باور کنم 
چرا که هیچ مدرکی برای این حرف نیســت. خودم شــاهد این اتفاق نبوده ام 
پس نمی توانم با اطمینان بگویم که آنها مرده اند یا زنده. حتی نمی دانم آنها 
ــا بحال با من تماس نگرفته تا بگوید که پســرت  کجا هســتند. هیچکس ت
در فالن جا بوده اســت. هیچ خبری در دست نیست. این حالت مثل خالئی 

می ماند که هیچگاه پر نخواهد شد، و این خیلی دردناک است.»



۱۰

بالیای طبیعی اعضای 
خانواده ها را از هم جدا می کند
زلزله، ســونامی، گردباد، طوفان و خشکسالی همگی بالیایی 
ــه خانه و محل  ــد تا با عجل هســتند کــه مــردم را وادار می کنن
ــد.  مردم می گریزند تا محــل امنی را بیابند.  خــود را ترک کنن
گاهی تمامی افراد یک منطقه تخلیه می شــوند. ممکن اســت 
مجروحان را به بیمارســتان منتقــل کنند بدون آنکه مکان آنها 
را به خانواده هایشــان خبر دهند. اجساد هم همیشه به درستی 

تعیین هویت نمی شوند.
ممکن اســت راه های ارتباطی مسدود شــده و در نتیجه مانع 
تماس مردم با بستگان خود در داخل یا خارج از محل سانحه 
گردد. خیلی هــا با نگرانی در انتظار دریافت خبری از عزیزان 
ــد با آنها تماس داشــته باشــند، به  خــود هســتند و می خواهن

خصوص آنهایی که در زمان حادثه در منزل نبوده اند.
عــالوه بر این، در زمــان بالیای طبیعی معموًال ســاختارهای 
محلی که مسئول رســیدگی به اجساد هستند هم تحت فشار 
ــد. مدیریت مناســب و تعیین هویت  ــرار می گیرن مضاعف ق
اجســاد، خانواده ها را قادر می ســازد تا از سرنوشــت عزیزان 
خود مطلع شوند. ناتوانی در انجام این کار می تواند آثار منفی 
جدی و طوالنی مدتی را بر روی سالمت روانی بازماندگان و 
اعضای جامعه داشته باشــد. همچنین تعیین هویت صحیح 
اجســاد اهمیت حقوقی باالیی از نظر ارث و بیمه دارد، که به 

نوبۀ خود پیامدهای ماندگاری برای بستگان به همراه دارد.
در زمان بروز بالیای طبیعی، کمک به خانواده هایی که تماس 
خود را با عزیزانشــان از دســت داده اند یکــی از فعالیت های 
کلیــدی جمعیت های ملی  اســت. معمــوًال کارهای نهضت 
بین المللی صلیب سرخ و هالل احمر مکمل اقدامات دولت 
است و در راستای واکنش اضطراری و فعالیت های تعمیراتی 
و عمرانی اســت که توسط ســازمان های ملی و محلی انجام 

می شوند.
به منظور برآورده کردن فوری نیاز به اخبار خانوادگی در زمان 
بالیا، برنامه ریزی دقیق بســیار مهم است. نهضت بین المللی 
ــده ای دارد که قادرند به ســرعت نیازهای  ــان آموزش دی کارکن

مردم را تحلیل و به آنها پاسخ گویند.
پس از زلزلۀ ژانویه ۲۰۱۰ که هائیتی را ویران کرد، هزاران نفر 
هیچ خبری از عزیزان خود نداشته و در اضطراب دائم زندگی 

می کردند.
گرچه امکان نداشــت تا تعداد دقیق کسانی که از خانواده شان 
خبری نداشــتند را مشخص کرد، ولی ســیل درخواست های 
ارائه شــده توســط خانواده هایی که در خارج از کشــور بودند 
ــراد بســیاری  ــود. اف نشــانگر مقیــاس وســیع ایــن مشــکل ب
نمی دانســتند که آیا بستگان شــان زیر آوار دفن شده بودند و یا 

زنده بودند ولی نمی توانستند با آنها تماس بگیرند.

در اینجا یک تیم واکنش ســریع شــامل متخصصان بازپیوند 
خانواده وارد عمل شد.

ــۀ بین المللی صلیب  کمتر از ۲۴ ســاعت پس از زلزله، کمیت
ســرخ بخشــی را در وب ســایت روابــط خانوادگــی خــود به 
هائیتــی اختصاص داد. از آنجایی که کســانی که در خارج از 
ــه زده زندگی می کردند نام بســتگان خود را که در  منطقــۀ زلزل
جســتجوی آنها بودند در این وب ســایت می گذاشــتند، زنده 
ــه تدریج تأئید  ــه زده بودند ب بودن کســانی کــه در منطقۀ زلزل
شــد، چه به وســیلۀ خود آنها شــخصًا و چه به وسیلۀ کارکنان 
صلیب سرخ بر اساس اطالعات کسب شده از بیمارستان ها، 
سرپناه ها و دیگر اماکن. در طول دو هفته بیش از ۲۶هزار نفر 

در وب سایت ثبت نام شدند.
کارکنان کمیتۀ بین المللی صلیب سرخ پس از زلزله به منطقه 
رســیدند و به افراد کمک کردند تا بســتگان خود را جســتجو 
کنند. آن ها تلفن های ماهواره ای در اختیار مردم زلزله زده قرار 
دادند تا با بســتگان خود تماس بگیرند. کالِدل، یک پسر ۱۳ 
ســاله که پس از سانحه هائیتی را ترک کرده بود، از شکستگی 
پایش در اثر سقوط آوار درد می کشید. او چنین به یاد می آورد: 
«خیلی ترســیده بودم. نمی دانستم مرا کجا می برند و یا اینکه 
کی دوباره مادرم را می بینم. اما بعدش توانستیم با تلفن با هم 

صحبت کنیم.»
کالدل وقتی توانســت ســفر کند به هائیتی بازگشت و مادرش 
را کــه بی صبرانه در انتظارش بود دید. مادرش خانه و بیشــتر 
دارایی خود را از دســت داده بود، ولی پســرش نزد او بازگشته 
بود. او در حالیکه پســرش را گرم در آغــوش گرفته می گوید: 
ــا تمــام اینها من  ــری داریم، ولی ب ــا زندگــی بخــور و نمی «م
خوشحال هستم چون اعضای خانواده ام زنده مانده اند و االن 

هم صلیب سرخ فرزندم را بازگردانده است.»
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چالش مهاجرت

در دهه هــای اخیر تعداد فزاینده ای از مردم، کشــور خود را به 
دالیل اجتماعــی، اقتصادی و زیســت محیطی ترک کرده اند. 
امروزه مهاجرت را می توان در هر بخشــی از جهان مشــاهده 

کرد.
بر خالف کســانی کــه در روند یک جابجایــی کالن به دلیل 
ــا و یا مخاصمات مجبور به ترک خانه های خود شــده اند  بالی
(کــه اغلــب در بحبوحۀ اختــالل در روند خدمــات حمل و 
نقل و ارتباطی اســت)، مهاجران معموًال به وســائل ارتباطی 
دسترســی دارند. با این حال، برخی از آنها گاهی در شرایطی 
ــرار می گیرند که نیاز فوری به کمک  و حمایت بشردوســتانه  ق

دارند.
از طرفی، سیاســت های مهاجرتی محدود کننده هم منجر به 
تأســیس تعداد زیادی از مراکز و بازداشتگاه ها برای رسیدگی 
به امور مهاجران شــده اســت. عــالوه بر این، قاچاق انســان 
یکــی از رو به رشــدترین جرائم بین المللی اســت. زنانی که 
در جســتجوی شغل خانه داری و یا کارگری کارخانه هستند و 
کسانی که قربانی قاچاق جنسی می شوند نیز درصد بزرگی از 
موج مهاجران را تشــکیل می دهند. برای آنان این خطر وجود 
دارد کــه از خانوادۀ خــود قطع رابطه کرده و هیــچ ارتباطی با 

جهان خارج نداشته باشند.
نهضــت بین المللی صلیب ســرخ و هالل احمــر می داند که 
ــان آســیب پذیر بوده و  برخــی از مهاجــران و خانواده هــای آن

ممکن است به خدمات بازپیوند خانواده نیاز داشته باشند.

مدیریت اطالعات مربوط به اجساد
ــای طبیعــی می توانند باعث مــرگ تعداد  مخاصمــات و بالی
زیادی از افراد شــوند. این اجســاد ممکن اســت بدون اینکه 

بستگان آنها مطلع شوند به سردخانه منتقل و یا دفن شوند.
اطالعــات جمع آوری شــده در مورد مــردگان و نیز مدیریت 
ــد به پیشــگیری از  ــۀ اجســاد می توان مناســب و کرامت مندان
ــه خانواده های  ــز ب ــده و نی ناپدیدشــدن کشته شــدگان انجامی

داغدار کمک کند تا با اندوه خود کنار آیند.
در هر بحران، نقش نهضت بین المللی در رسیدگی به بقایای 
انســانی مورد توافق مقامات اســت. این نقش می تواند شامل 

موارد زیر باشد:
مشاوره دادن به مقامات؛•   
جمع آوری اطالعات مربوط به اجساد؛•   
رسیدگی، ذخیره و یا دفن بقایای انسانی؛•   
حمایت از خانواده های قربانیان.•   
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برخی از مردم به شکل 
ویژه ای آسیب پذیر هستند

ــژه ای  ــه طــور وی در شــرایط اضطــراری، برخــی از مــردم ب
آســیب پذیر هســتند. این افراد کسانی هســتند که به حمایت 
خانواده، مقامات و یا دیگران وابســته می باشــند. این افراد به 
خصــوص در معرض خطر جدایی از خانواده ها و یا کســانی 
هســتند که از آنان مراقبــت می کنند. مثال هایــی از افرادی با 
آسیب پذیری ویژه عبارتند از کودکان بدون همراه، سالمندان، 

بیماران و زندانیان.

حمایت از کودکان
ــواده جدا شــده اند  کودکانــی کــه از اعضــای بزرگســال خان
ممکن اســت دچار یک سری مشکالت شــوند. این کودکان 
معموًال نســبت به کــودکان دیگر بیشــتر در معرض خطرات 
روانــی و جســمی بوده و ممکن اســت یتیم شــده و یا طعمۀ 
فرزندخواندگی اجباری و غیررسمی و یا قاچاق انسان شوند.
کمیتۀ بین المللی صلیب ســرخ و جمعیت های ملی شــریک 
آن، نام کودکان بدون همراه را در هر کجا که پیدا شــوند ثبت 
کرده و پروندۀ آنان را دنبال می نمایند. این ســازمان ها هویت 
هــر کودک را ثبــت و هرگونه اطالعاتی را که ممکن اســت به 
یافتــن مکان خانوادۀ وی کمک کند جمــع آوری می کنند. در 
مورد کودکان خردسالی که هنوز نمی توانند اطالعاتی از خود 
ارائه دهند، گاهی عکس تنها راه شناســایی آنها و کمک برای 

بازگرداندن آنان نزد خانواده یا بستگان است.
اطالعات جمع آوری شــده از طریق شــبکۀ روابط خانوادگی 
و در صــورت امکان، در رســانه های محلی پخش می شــود. 
ــا در بازارهای  عکس هــا هم اغلب در دفاتر صلیب ســرخ و ی

شلوغ به نمایش درمی آیند.
کارکنان صلیب سرخ و هالل احمر نیز به شهرها و روستاهای 
این کودکان ســر می زنند تا بلکه خانواده های آنان را پیدا کرده 
و یا اینکه با مقامات و یا کســانی که ممکن اســت اطالعات 

مفیدی داشته باشند تماس بگیرند.
شــاکورو یکی از صدها کودکی اســت کــه در زمان جنگ در 
شــرق کنگو در ســال ۲۰۰۸ خانوادۀ خود را گــم کرد. گمان 
می رفت که او هم مانند بســیاری دیگر کشته شده باشد. خالۀ 
شــاکورو می گوید: «ما شنیده بودیم که مردان مسلح کودکان 
ــا باربر آنان باشــند. برخــی از کودکان  ــا خــود می بردند ت را ب
بازگشتند. به ما گفته شده بود که بقیه مرده اند. ما نمی دانستیم 
کــه آیا کودکانمان روزی بازخواهند گشــت یا نه.» شــش ماه 
ــواده اش کمیتۀ بین المللی  بعد از قطع ارتباط شــاکورو با خان
صلیب ســرخ وی را در شــهر ِبنی یافت، سپس محل زندگی 
خاله و دایی او را پیدا کرد و از آنها پرســید که آیا مایل به قبول 
ــۀ خود هســتند. آنها هم با خوشــحالی پذیرفتند.  وی در خان
کمیتۀ بین المللی صلیب سرخ شاکورو را به روستای خاله اش 
برد. خاله پس از آنکه او را در آغوش کشید گفت: «ما امیدی 
نداشــتیم و فکــر می کردیم که او مرده اســت، ولــی االن من 

خیلی خوشحال هستم.»
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زندانیان و خانواده های آنان به خبر داشتن از یکدیگر 
نیاز دارند

هر ســاله کمیتۀ بین المللی صلیب سرخ از حدود نیم میلیون 
زندانی در بیش از ۷۰ کشور جهان بازدید می کند.

کمیتۀ بین المللی صلیب ســرخ ســعی در نظارت بر شــرایط 
ــدان و بهبود آن دارد تا اطمینان حاصل شــود که با زندانیان  زن
به روشــی کرامت مندانه رفتار می شــود و حقــوق بنیادین آنان 
ــه کمیتۀ  رعایــت می شــود. بازدیدهــای منظــم از زندان ها ب
بین المللی صلیب ســرخ امکان می دهد تا ســالمت زندانیان 
ــر نظر داشــته و از مــکان آنهــا مطلع باشــد و همچنین  را زی
توصیه های الزم را در مورد چگونگی بهسازی شرایط و نحوۀ 

رفتار با آنان به مقامات زندان ارائه دهد.
بر اساس تعدادی از اســناد حقوق بین الملل، حق مالقات با 
اعضــای خانواده و نیز برقراری ارتباط با بســتگان بخشــی از 
حقوق بنیادین زندانیان محسوب می شوند. کمیتۀ بین المللی 
صلیــب ســرخ همــواره ســعی دارد اطمینان حاصــل کند که 
ــان تماس خود را با خانواده شــان برقرار و حفظ نمایند.  زندانی
ــرای هزاران زندانــی و خانوادۀ آنان، پیام های صلیب ســرخ  ب
ابزار مهمی برای حفظ تماس منظم هستند. این پیام ها شانس 
ــادل اخبار خانوادگی و شــخصی را فراهــم می آورند که به  تب
نوبۀ خود موجب تســکین احســاس تنهایی و عــدم اطمینان 

می شوند.
مبادلۀ پیام های صلیب ســرخ بین زندانیان و خانواده های آنان 
یک تعهد لجســتیکی بزرگ اســت، چرا که تعــدادی از دفاتر 
ــۀ بین المللی صلیب ســرخ و جمعیت های ملی صلیب  کمیت
سرخ و هالل احمر را درگیر می نماید. هر پیام به شکل دستی 
به نشانی مربوطه برده می شود. البته با توجه به محدودیت های 
موجود، جمع آوری و توزیع پیام ها می تواند یک روند زمان بر 

باشد.
یک راه دیگر برای ارتباط زندانیان و خانواده های آنان می تواند 
استفاده از پیام های صوتی و تصویری باشد. ارتباط تصویری 
به زندانی امکان می دهد تا عزیزان خود را دیده و با آنان حرف 
ــد. این سیســتم به خصوص در افغانســتان و در زمانی که  بزن

مالقات های خانوادگی مشکل شده بود کارآمد بود.
مالقات خانوادگی در زندان  می تواند توسط کمیتۀ بین المللی 
صلیب سرخ سازماندهی شود، به خصوص اگر زندان مربوطه 
دور از خانۀ فرد زندانی باشــد سفر خیلی گران تمام شود و یا 
اعضای خانواده مجبور باشــند برای مالقات از خطوط مقدم 

ــا مرزها عبور کنند. در این حالت، کمیتۀ بین المللی صلیب  ی
ــا مقامات زندان و در  ســرخ این مالقات ها را در هماهنگی ب

بیشتر موارد جمعیت ملی مربوطه تسهیل می نماید.
برادر لعل پادشــاه که به جنوب شرقی افغانستان رفته بود تا در 
مراســم ترحیم یکی از آشــنایان شرکت کند، هرگز به خانه باز 
نگشت. چهار ماه پس از رفتن وی، کمیتۀ بین المللی صلیب 
سرخ یک پیام صلیب سرخ را به لعل پادشاه رساند. این نامه ای 
دســت نویس بود که برادرش نوشته بود و به او خبر می داد که 
زنده و سالم است و در پایگاه هوایی َبگرام نگهداری می شود. 
لعل گفت: «روزی که نامه را دریافت کردم خیالم آسوده شد 
و خدا را شکر کردم که برادرم زنده است.» او جواب نامه را داد 
و از آن پس به کمک کمیتۀ بین المللی صلیب سرخ مکاتبات 
منظمی با برادر خود داشــت. بعدتر او از یک تلفن تصویری 
از دفتر این ســازمان در کابل استفاده کرد تا با برادرش ارتباط 
برقرار کند. «خیلی عالی بود که پس از دو سال برای اولین بار 

توانستم برادرم را ببینم، گرچه در صفحه تلویزیون.»

«چیزی که هیچگاه فراموش نخواهم کرد اولین پیام صلیب ســرخی بود که 
با دست خط خانواده و نقاشی های کودکانم دریافت کردم. اشک از چشمانم 

جاری بود. نمی توانستم باور کنم که نامۀ آنها را در دست دارم.»
ســامی الحاج، یک روزنامه نگار تلویزیون عربی الجزیره که برای حدود شــش 

سال در گوانتانامو زندانی بود.



۱۴

درک کردن 
و احترام گذاردن

طیفی از ابزار برای 
برقراری ارتباط بین مردم

رهیافتی یکپارچه
بازپیوند خانوادگی موفق، نیازمند تماس نزدیک با افراد مرتبط 
اســت. معموًال همواره الزم اســت تا درک کاملی از شرایط و 
عواملی که بر ایمنی و ســالمت آنان تأثیر دارند ایجاد شــود، 
و به زخم های جســمی و روحی عمیقی کــه در اثر جدایی و 

ناپدیدی بر جان مردم ایجاد شده توجه شود.
ضروری اســت که در سراســر نهضت بین المللی، مهارت ها 
ــه کار رود تا این خدمــات تا حد  و رویکردهــای مشــابهی ب
امکان در سراســر جهان به شــکلی همگون و مؤثر ارائه شود. 
برای رســیدن به این هدف، آژانس مرکزی جســتجوی کمیتۀ 
بین المللی صلیب ســرخ فعالیت های بین المللی را هماهنگ 

و به جمعیت های ملی مشاوره می دهد.
حفاظت از داده های فردی

در تمامی شــرایط، احتیاط الزم در زمان استفاده از اطالعات 
ــردی به کار می رود. این اطالعات با موافقت و رضایت فرد  ف
مربوطه جمع آوری می شــوند. ایمنی فرد اولویت اول اســت 
ــرد وارد کند  و از اطالعاتــی کــه ممکن باشــد صدمه ای به ف

استفاده نشده و از انتشار آن خودداری می شود.
ــان و داوطلبانی که جزئیات شــخصی افراد را در اختیار  کارکن
ــد از قواعــد و اصــول حقــوق بین الملــل و قوانیــن ملی  دارن
ــوط به حفاظــت از اطالعات تبعیت می کنند. دسترســی  مرب
ــه پایگاه های داده هایی کــه حاوی اطالعات فردی هســتند  ب
محدود اســت و انتقــال داده های حســاس در شــبکۀ روابط 

خانوادگی به شکلی ایمن انجام می شود

شــرایط مختلف با هم متفاوت هســتند پس ضروری است که 
مناســب ترین ابزار و رویکردها برای برقراری مجدد ارتباط بین 

کسانی که از هم جدا شده اند به کار روند.
www.familylinks.icrc.org

وب ســایت روابط خانوادگی کمیتۀ بین المللی صلیب سرخ به 
مردم کمک می کند تا تمــاس خود را دوباره با هم برقرار کنند. 
این وب سایت عمومی که استفاده از آن هم آسان است ابزاری 
ــر مخاصمات و  ارزشــمند برای کســانی اســت که تحت تأثی
بالیای طبیعی هســتند، و اغلب چشم انتظار خبری از اعضای 
خانواده شان می باشند. کسانی که در خارج از محدودۀ مربوطه 
زندگی می کنند می توانند نام بســتگانی را که در جستجوی آنها 
هستند در این وب سایت وارد کنند. سپس به تدریج اطالعات 
کســانی که زنده بودن آنان تائید می شــود در وب ســایت ظاهر 
ــران امکان می دهد  می شــود. این وب ســایت همچنین به کارب
تا اطالعات مربوط به کســانی را که در جســتجوی آنها هستند 
کســب یا مبادله نمایند و یا اطالعات مربوط به سالمت آنها را 

منتقل کنند.
برخالف دیگر رسانه ها، وب سایت روابط خانوادگی در سراسر 
جهان در دســترس اســت و داده ها را می توان به طور منظم در 
آن به روز رســانی کرد. این اطالعات محرمانه نبوده و می شود 
آنها را در اختیار هر شخصی در هر کجای جهان که به اینترنت 

دسترسی داشته باشد قرار داد.
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تلفن اعضای خانواده ها را به هم می رساند
اســتفاده از تلفــن معمــوًال مســتقیم ترین و ســریع ترین ابزار 
بازپیوند خانواده به منظور اطمینان بخشیدن به خانواده هاست.
در استان خیبر پختون خواه در پاکستان (قبًال به نام استان مرز 
شــمال غربی)، صدها هزار نفر در ســال ۲۰۰۹ از خانه های 
ــزد جوامع محلی  ــواری شــده و در اردوگاه هــا و یا ن خــود مت
میزبان زندگی می کردند. ارتباطات مشــکل بود، در نتیجه هر 

گونه خبری ارزشمند بود.
ــه برقراری ارتباط، هالل احمر پاکســتان  ــا درک نیاز جدی ب ب
ــۀ بین المللی صلیب ســرخ خدمات تلفن مجانی ارائه  و کمیت
ــراد بی خانمان و  ــد. بیش از ۶هزار تمــاس تلفنی بین اف کردن

خانواده های آنان برقرار شد.
محمد رســول وقتی که در نهایت توانســت صدای پسرش را 
بشــنود به گریه افتاد. پســرش خانه را بیش از یک ماه پیش به 
همراه هشت عضو دیگر خانواده ترک کرده بود. محمد رسول 
وقتی که فهمید پســرش، همسرش و بقیه اعضای خانواده در 
صحت و سالمت هســتند به حدی خوشحال شد که زبانش 
بند آمد. پس از پایان تماس آهسته گفت: «آنها زنده هستند!»

درخواست های جستجو
درخواســت جســتجو در واقع درخواســتی رســمی از طرف 
خانوادۀ فرد مفقود اســت. روند جستجویی که با درخواست 
جســتجو آغاز می شــود می تواند شــکل های مختلفی داشته 
ــد از جوامع  باشــد، شــامل انطباق و مقابلۀ اطالعات، بازدی
محلی، بیمارســتان ها و ســردخانه ها و اســتعالم از مقامات. 
هرگونه اطالعاتی که جمع آوری شــود در اختیار خانواده قرار 
ــراری مجدد تماس به  ــرد و در صــورت امکان برای برق می گی

کار می رود.

ــد،  لرزان را  هائیتــی   ۲۰۱۰ ــه  ژانوی در  ــه  ک ــه ای  زلزل ــی  پ در 
ــه طور منظــم پیام هایی را برای  ایســتگاه های رادیویی محلی ب

راهنمایی مردم برای جستجوی بستگانشان پخش می کردند:
«گوش کنید دوستان، در اینجا پیامی داریم از طرف کمیتۀ بین المللی 

صلیب سرخ.
آیا در جستجوی یکی از اعضای خانوادۀ خود هستید؟

آیا می خواهید به خانوادۀ خود اطالع دهید که زنده هستید؟
کمیتۀ بین المللی صلیب سرخ خدمات مجانی جستجو را در اینترنت 

راه اندازی کرده است.
ــان را در این آدرس وارد  شــما می توانید نام خــود و اعضای خانواده ت

www.icrc.org :کنید
ــد می توانیــد به دفتر صلیب ســرخ  ــه اینترنت دسترســی نداری اگــر ب

هائیتی به نشانی زیر مراجعه کنید:
1, angle rue Muguet et Route de Desprez

فراموش نکنید!
چه می خواهید دیگران بفهمند که شما زنده هستید، و چه در جستجوی 

یکی از اعضای خانوادۀ خود هستید: باید ثبت نام کنید!
شما باید نام فرد مورد نظر و نام خود را به دقت وارد کنید.

هر چه افراد بیشتری نام خود و بستگان خود را ثبت کنند، احتمال پیدا 
کردن همدیگر بیشتر می شود.»

پیامی از طرف کمیتۀ بین المللی صلیب ســرخ با حمایت صلیب سرخ 
هائیتی.
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پیام های صلیب سرخ
پیام هــای صلیب ســرخ پیام های کتبی و کوتاهی هســتند که 
به کســانی که از عزیزان خود جدا شــده اند امکان می دهند تا 

اخبار خانوادگی و شخصی را مبادله کنند.
برای ما اونمار، یک پیام صلیب ســرخ توانست آرامش خاطر 
را به ارمغــان آورد. این زن در زمان طوفان میانمار در ۲۰۰۸ 
همه چیز خود را از دســت داده بود. روســتایش تا حد زیادی 
ــوادۀ خودش  تخریــب شــده بود و گرچــه تمــام اعضای خان
نجات یافته بودند، ولی تماســش با خواهرش در یانگون قطع 

شده بود.
ما اونمــار و خانواده اش به صومعه ای در موابی پناه بردند. در 
آنجا جمعیت صلیب ســرخ میانمار ایــن فرصت را برای وی 
فراهــم کرد تا یک پیام صلیب ســرخ بنویســد و آنهــا آن را به 
دســت خواهرش برســانند. در همین حــال، خواهر او هم به 
شــدت نگران ما اونمار بود چرا که ســه هفته بود خبری از او 
نداشــت. وقتی خواهرزادۀ ما اونمار پیام مــادرش را دریافت 
کرد گفت: «مادرم خیلی خوشــحال می شــود. خــود طوفان 
ــادی را برای ما به بار آورد ولی خبر نداشــتن از  مشــکالت زی
اینکه چه بر سر خاله ام آمده وضع را باز هم بدتر کرده بود.»
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کمیتۀ بین المللی صلیب سرخ
International Committee of the Red Cross

تهران، الهیه، خیابان شهید شریفی منش، بن بست آذر، 
جنـب بیمارستان اختر، پالک ۴

تلفن: ۴-۲۲۶۴۵۸۲۱ / فکس: ۲۲۶۰۰۵۳۴
www.icrc.org :وب سایت

teh_teheran@icrc.org  :ایمیل
 کمیتۀ بین المللی صلیب سرخ

Kokic Marko/ICRC :عکس روی جلد



مأموریت
کمیتۀ بین المللی صلیب ســرخ سازمانی بی غرض، بی طرف 
و مســتقل است که رســالت صرفًا بشردوستانۀ آن حمایت از 
جان و کرامت قربانیان درگیری های مســلحانه و دیگر شرایط 

خشونت آمیز و امدادرسانی به آنهاست.
همچنین کمیتۀ بین المللی صلیب سرخ تالش می کند با ارتقا 
و ترویج حقوق بشردوســتانه و ا صول جهانی انسانی از درد و 

رنج انسان ها جلوگیری  کند.
ــۀ بین المللی صلیب ســرخ که در ســال ۱۸۶۳میالدی  کمیت
(۱۲۴۲ ه.ش.) پایه گذاری شــده، منشــأ کنوانسیون های ژنو 
و نهضت بین المللی صلیب ســرخ و هالل احمر اســت. این 
سازمان، هدایت و هماهنگی فعالیت های بین المللی نهضت 
در هنگام جنگ و دیگر شرایط خشونت آمیز را برعهده دارد.
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