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اعادة الروابط العائلية يف القرن احلادي والعرشين
تقرير معلومات أأساس ية

وثيقة من اعداد اللجنة ادلولية للصليب ا ألمحر
ابلتعاون مع ا ألعضاء الآخرين يف الفريق املعين بتنفيذ اسرتاتيجية اعادة الروابط العائلية
( 20مجعية وطنية والاحتاد ادلويل مجلعيات الصليب ا ألمحر والهالل ا ألمحر)

جنيف ،أأيلول/سبمترب 2017
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موجز تنفيذي
اننا نقف الآن عند مفرتق طرق؛ فمثة حتدايت جديدة كربى تواجه اخلدمات اليت نقدهما ملساعدة ا ألشخاص يف البحث عن أأقارهبم
املفقودين ،واس تعادة التواصل معهم ،وحتديد مصري و أأماكن هؤلء اذلين ما زالوا ايف عداد ملفقودين .كام أأن الزناعات املسلحة ،اليت يتايد
أأوارها يف املناطق احلرضية ،ورحالت الهجرة احملفوفة ابخملاطر ،والنامجة يف ا ألغلب عن أأحداث عنف ،تؤدي اىل زايدة كبرية يف أأعداد
العائالت املشتتة وا ألشخاص املفقودين أأو اذلين يلقون حتفهم دون حتديد هواايهتم عىل حنو سلمي ،فتتفامق معاانة ا ألفراد املترضرين أأو
اذلين تُركوا وحدمه يف هذه ا ألوضاع.
عنرصا حا ًمسا يف جمال تقدمي خدمات اعادة الروابط العائلية يف املس تقبل؛ فوسائل التكنولوجيا الرمقية
س تصبح امحلاية الصارمة للبياانت ً
أأحدثت حتولت معيقة يف حياة البرش؛ اذ تفتح الطريق أأمام فرص جديدة ،لكهنا حتمل يف راكهبا خماطر جديدة أأيضً ا .وقد أأسهمت
تكنولوجيا التصالت وش باكت التواصل الاجامتعي يف متكني أأعداد كبرية من ا ألشخاص يف التواصل مع ذوهيم بأأنفسهم ،لكن هذه
التكنولوجيا تعمتد عىل توفري وسائل التصال اليت س تصبح احدى الراكئز املهمة لعمل احلركة ادلولية للصليب ا ألمحر والهالل ا ألمحر
(احلركة).
ول تلبث معلية البحث عن ا ألشخاص اذلين ل يس تطيع ذوومه التواصل معهم عرب تكل الوسائل تزداد تعقيدً ا وحتتاج ابس مترار اىل تكييف
هجود البحث لتتواءم مع املتطلبات اخلاصة بلك حاةل ،اىل جانب الالتام ابلعمل الطويل ا ألمد .كام جيب أأن تركز ش بكة الروابط العائلية
عىل احتياجات الفئات املس تضعفة ،اك ألطفال واحملتجزين وكبار السن.
وتتجسد يف خدمات اعادة الروابط العائلية مبادئنا ا ألساس ية من النسانية والوحدة والعاملية .ول خالف حول الطابع النساين البحت
ملساعدة ا ألفراد يف احلصول عىل اجاابت شافية حول مصري ذوهيم ،كام أأنه ل جدال حول املاكنة الفريدة اليت حتظى احلركة هبا يف الاضطالع
هبذه اخلدمة ،لكن اجلهات املعنية بتقدمي خدمات متصةل ابعادة الروابط العائلية تتايد ابطراد.
وتشري نتاجئ التحليالت اجلارية ألداء ش بكة الروابط العائلية اىل حتقيق اجنازات يف بعض اجملالت ،بيامن تكشف عن احراز تقدم متواضع
أأو حدوث حاةل من امجلود يف جمالت أأخرى.
ذلكل ،تربز أأمهية تعزيز الش بكة ،وحتديث خدماهتا وتكييفها حبيث تتواءم مع التحدايت اجلديدة ،فالش بكة تشهد حاةل من الضعف يف
ملموسا فهيا .ويلزم توافر قدرة اكفية وحتقيق نوع من الامتسك عرب الش بكة لتحسني أأداهئا واظهار النطاق
جمالت بعيهنا ول تاكد حتقق ا ً
جنازا ً
العاملي لعملنا وا ألثر امجلاعي للخدمات اليت نقدهما.
انبثقت تسعة توهجات اسرتاتيجية أأولية ملس تقبل خدمات اعادة الروابط العائلية عن معلية قادهتا الواكةل املركزية للبحث عن املفقودين
التابعة للجنة ادلولية للصليب ا ألمحر ،وبدفعة من الفريق املعين بتنفيذ اسرتاتيجية اعادة الروابط العائلية ،اذلي يضم عددًا من امجلعيات
الوطنية اىل جانب الاحتاد ادلويل مجلعيات الصليب ا ألمحر والهالل ا ألمحر:
 -1املشاركة اجلادة ل ألشخاص املترضرين يف تطوير خدمات اعادة الروابط العائلية
 -2التأأكيد عىل أأن ا ألفراد املفقودين وعائالهتم مه حمور معلية اعادة الروابط العائلية
 -3توفري وسائل التصال كشلك من أأشاكل املساعدة ،والاستامثر يف تكنولوجيا املعلومات والتصالت احلديثة
 -4تنفيذ همام حبث نشطة ومس مترة تراعي الطابع الشخيص للك حاةل ،حبيث تكون مسة فريدة متزي اس تاابة احلركة لتكل القضية
 -5تلبية املتطلبات املتعلقة حبامية البياانت
 -6الرتكزي العاملي عىل اعادة الروابط العائلية يف س ياق الهجرة
 -7الاستامثر يف تعزيز قدرة ش بكة الروابط العائلية يف جمال اعادة الروابط العائلية واس تاابهتا حلالت الطوارئ
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 -8تنفيذ أأنشطة تروجيية واعالمية مهنجية ه
وموهجة تتعلق خبدمات اعادة الروابط العائلية
 -9حشد ا ألطراف الفاعةل ا ألخرى ،واقامة رشااكت معها
ومن املقرتح انشاء منرب للقيادات يف جمال اعادة الروابط العائلية – يتأألف من قادة احلركة ويشارك فيه قادة املنظامت ا ألخرى املعنية هبذه
املسأأةل – ليكون وس يةل أأساس ية ملواهجة بعض التحدايت اجلديدة بشلك جامعي ،ودفع معلية وضع الاسرتاتيجية وتنفيذها وتعديلها قد ًما،
واقامة رشااكت عاملية مبتكرة.
وخيتمت هذا التقرير بتوصية مقدمة للسادة احلضور يف جملس املندوبني لعام  ،2017للحث عىل املشاركة يف حلقة العمل املعنية ابعادة
الروابط العائلية ،وتبين مرشوع القرار اذلي ميهد الطريق ملواصةل معلية وضع الاسرتاتيجية ودمعها ،بغية تبين اسرتاتيجية جديدة لعادة
الروابط العائلية للحركة خالل أأعامل جملس املندوبني لعام .2019
احملتوايت
1

مقدمة

2

معلومات أأساس ية

3

التحليل والتقدم احملرز

1-3

حتليل البيئة احلالية

 1-1-3التحدايت اخلارجية اجلديدة أأمام تقدمي خدمات اعادة الروابط العائلية
 2-1-3البيئة ادلاخلية ألنشطة اعادة الروابط العائلية
 2-3التوهجات الاسرتاتيجية ا ألولية
4

الاس تنتاجات والتوصيات

 -1مقدمة
متزق ا ألزمات النسانية باكفة أأشاكلها أأوارص عائالت ل حرص لها ،يسعى أأفرادها اىل حتديد مصري ذوهيم املفقودين .واعادة الروابط العائلية
يه مصطلح عام تطلقه احلركة ادلولية للصليب ا ألمحر والهالل ا ألمحر (احلركة) عىل مجموعة من ا ألنشطة اليت هتدف اىل احليلوةل دون
تشتت أأفراد العائالت واختفاهئم ،وحتديد مصري و أأماكن ا ألشخاص اذلين يدخلون يف عداد املفقودين ،واس تعادة قدرة أأفراد العائالت عىل
التواصل مع بعضهم بعضً ا واحلفاظ عىل هذا التواصل ،وتسهيل مل مشل العائالت مىت أأمكن ذكل .وعادة ما ترافق هذه ا ألنشطة برامج
هتدف اىل تقدمي ادلمع النفيس والقانوين والاجامتعي واملادي للمترضرين ،اىل جانب ادارة اجلثث والرفات البرشية والاس تعانة بوسائل
الطب الرشعي لتحديد الهوية.
ظلت احلركة تقدم هذه اجملموعة الفريدة من اخلدمات طيةل عقود ،مؤكدة يف الوقت ذاته عىل حق البرش يف معرفة مصري ذوهيم املفقودين
عىل النحو املنصوص عليه يف القانون ادلويل النساين والالتامات ادلولية ا ألخرى ذات الصةل .ويرتكز دور احلركة يف البحث عن
املفقودين ،ومتكني أأفراد العائالت من التواصل جمددًا مع ذوهيم ،عىل أأساس هذه الالتامات ادلولية ،اىل جانب النظام ا ألسايس للحركة
وقرارات جملس املندوبني واملؤمتر ادلويل للصليب ا ألمحر والهالل ا ألمحر والس ياسات ادلاخلية للحركة .ويأأيت ختفيف املعاانة عن العائالت،
اذلي حتققه أأنشطة اعادة الروابط العائلية يف مصمي معل احلركة ،اذ يس تفيد مئات الآلف من ا ألشخاص من خدمات اعادة الروابط
نواي.
العائلية س ً
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"مل مشل عائليت اكن هل أأثر أأوقع من اخلدمات النسانية ا ألخرى لكها،
فالتئام أأفراد العائةل م ًعا مينحنا القوة ملواهجة حياتنا اجلديدة الكجئني".
أأحد املس تفيدين من برانمج اعادة الروابط العائلية يف أأوغندا
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اننا عىل أأعتاب مرحةل جديدة حامسة يف ما يتعلق خبدمات اعادة الروابط العائلية ،فالسرتاتيجية احلالية لعادة الروابط العائلية 1توشك
أأن تنهتيي مدهتا ،وهناكل أأس ئةل هممة حتتاج اىل البحث فهيا بعني انقدة ،حىت نضمن أأن تظل خدماتنا مالمئة لحتياجات املترضرين يف
بيئة رسيعة التغري :ما رؤيتنا امجلاعية للمس تقبل؟ كيف تؤثر وسائل التصال احلديثة يف تقدمي خدمات اعادة الروابط العائلية والتفاعل مع
اجملمتعات احمللية؟ كيف نتكيف مع هذه التطورات التكنولوجية اجلديدة وحنقق أأقىص اس تفادة مهنا؟ كيف ندرج أأنشطة اعادة الروابط
العائلية ابلشلك ا ألمثل يف خدمات احلركة ذات الصةل عند الاس تاابة ل ألزمات املتعلقة ابلهجرة والكوارث؟ كيف ننظم أأنفس نا عىل أأفضل
وجه بوصفنا ش بكة عاملية ،وحنسن مس توى تعاوننا مع عدد متايد من ا ألطراف الفاعةل ا ألخرى اليت تس تحوذ عىل نصيب من أأنشطة
اعادة الروابط العائلية؟
يفقد العديد من املهاجرين التصال بذوهيم عىل طول مسارات الهجرة حيث تتفىش ظاهرة تشتت مشل العائالت ،فتتفامق معاانة ا ألفراد
املترضرين اذلين يلمتسون أأي أأخبار عن أأحباهئم املفقودين .ومن انحية أأخرى ،أأسفرت التطورات اليت يشهدها جمال التكنولوجيا الرمقية
عن تزايد الاس تعانة هبذه التكنولوجيا يف هجود الكشف عن مصري ا ألشخاص املفقودين وتلبية احتياجات عائالهتم .وابتت ساحة العمليات
النسانية املهمة هذه ،اليت اكنت احلركة تعمل فهيا مبفردها دون منازع ،جتذب الآن عددًا متناميًا من ا ألطراف الفاعةل.
حتققت بعض الجنازات العظمية يف تنفيذ الاسرتاتيجية احلالية لعادة الروابط العائلية ،لكن التقدم احملرز يف بعض اجملالت ا ألخرى اكن
حمدودًا ،يس تعرض القسم  1-3بعضً ا مهنا ابجياز ،وان اكنت معلية التحليل ل تزال جارية.
خيارا ً
مقبول .فعىل الرمغ من أأن احلركة تمتتع خبربة عريضة يف جمال اعادة الروابط العائلية ل تنازعها فهيا
ان اس مترار الوضع الراهن ليس ً
الواكلت ا ألخرى ،ال أأن املنافسة تتناىم ،مع ما جتلبه معها من تنوع يف معايري جودة البياانت وحاميهتا .ول بد أأن تصوغ احلركة كلك،
واللجنة ادلولية للصليب ا ألمحر بشلك خاص ،ملا تمتتع به من دور رايدي يف جمال اعادة الروابط العائلية ،رؤية مس تقبلية خلدماهتا يف
جمال اعادة الروابط العائلية خبطوات متسارعة ،لتحقيق الاس تفادة الاكمةل من الوسائل التكنولوجية اجلديدة اليت تليب احتياجات
املس تفيدين ،واقامة رشااكت أأقوى مع ا ألطراف الفاعةل ذات الصةل ابلقضية ،حىت يتس ىن تقدمي خدمات شامةل ويف الوقت املناسب.
 -2معلومات أأساس ية :وضع اسرتاتيجية جديدة لعادة الروابط العائلية
يف أأعقاب اجامتع جملس املندوبني لعام  ،2015اذلي عُرض خالهل تقرير مرحيل حول اسرتاتيجية اعادة الروابط العائلية ،2018–2008
بد أأت الواكةل املركزية للبحث عن املفقودين التابعة للجنة ادلولية ،ابلتعاون مع امجلعيات الوطنية والاحتاد ادلويل مجلعيات الصليب ا ألمحر
والهالل ا ألمحر (الاحتاد ادلويل) ،معلية حتليل وتشاور هتدف اىل وضع اطار اسرتاتيجي جديد لعادة الروابط العائلية للفرتة التالية لس نة
 .2018ولقد قطعنا حىت الآن منتصف الطريق يف هذه العملية ،ويف ما ييل ملخص للتحليل ا ألويل والتوهجات الاسرتاتيجية ا ألولية اليت
انبثقت عن العملية ،وس تخضع تكل احملصةل ملزيد من التطوير خالل العامني  2017و.2018
كام ُشلك فريق جديد معين بتنفيذ الاسرتاتيجية اجلديدة لعادة الروابط العائلية لقيادة هذه العملية يف الفرتة ما بني عايم  2016و.2019
ويضم الفريق مجعيات وطنية ممثةل عن لك اقلمي جغرايف ،2والاحتاد ادلويل ،واللجنة ادلولية للصليب ا ألمحر .عقد الفريق ثالثة اجامتعات
حىت الآن ،بني أأيلول/سبمترب  2016ومتوز/يوليو  .2017ولتوفري املعلومات الالزمة لجراء مناقشات مس تنرية داخل الفريقُ ،أجري
اس تبيان لتقيمي اجلوانب املهمة لقدرة امجلعيات الوطنية يف جمال خدمات اعادة الروابط العائلية (انظر القسم  ،)2-1-3كام أأجرى معهد

 1اسرتاتيجية اعادة الروابط العائلية (وخطة التنفيذ)  ،https://www.icrc.org/ar/publication/restoring-family-links-strategy :2018–2008مجيع
املواقع اللكرتونية جرى الاطالع علهيا يف متوز/يوليو .2017
أ
أ
م
املكس
 2أأسرتاليا ،والمنسا ،وبنغالديش ،ومكبوداي ،وكولومبيا ،وكوت ديفوار ،وكرواتيا ،ومجهورية ادلو ينياكن ،واكوادور ،واثيوبيا ،وفرنسا ،وأملانيا ،والردن ،وكينيا ،ومايل ،و يك،
ونيبال ،وقطر ،ورواندا ،والسويد ،واململكة املتحدة ،والولايت املتحدة ا ألمريكية.
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ماساتشوستس للتكنولوجيا أأ ً
حباًث عن مدى أأمهية خدمات اعادة الروابط العائلية ،اىل جانب عدة دراسات حول التطورات اليت شهدها
جمال تكنولوجيا املعلومات والتصالت.
قدم أأعضاء من فرق معل مواضيعية متخصصة موسعة ،اىل جانب قيادات عدد من امجلعيات الوطنية و أأطراف فاعةل من خارج احلركة،
بناء عىل املقرتحات املنبثقة عن هذه العملية ،هبدف تقدمي رؤية ل ألبعاد
ادلمع لفريق التنفيذ يف ما خيص وضع توهجات اسرتاتيجية أأولية ً
الرئيس ية لالطار الاسرتاتيجي اجلديد اىل جملس املندوبني لعام  .2017وتعكس املقرتحات املبينة يف القسم  2-3هذه النتاجئ .ومن املتوقع
أأن يمتكن جملس املندوبني لعام  ،2019من اعامتد الصيغة الهنائية لالسرتاتيجية اجلديدة لعادة الروابط العائلية رمس ًيا ،لتسرتشد احلركة هبا
يف املس تقبل.
 -3التحليل والتقدم احملرز
 1-3حتليل البيئة احلالية
 1-1-3التحدايت اخلارجية اجلديدة أأمام تقدمي خدمات اعادة الروابط العائلية

الثورة الرمقية
أأدت التطورات املتسارعة يف التكنولوجيا الرمقية ،والزايدة الهائةل يف اس تخدام الهواتف احملموةل ،وش باكت التواصل الاجامتعي والوصول
اىل النرتنت ،اىل احداث حتولت معيقة يف جوانب حياه البرش اكفة ،وخدمات اعادة الروابط العائلية ابلتبعية؛ حيث يس تطيع الآن عدد
متايد من ا ألشخاص البحث عن أأفراد عائالهتم والتواصل معهم ابس تخدام تكل الوسائل .ذلكل يأأيت طلب احلصول عىل وسائل التصال
من بني أأوائل الطلبات اليت يقدهما املس تفيدون .لكن مساعدة هؤلء اذلين ل يس تطيعون اس تعادة التصال بعائالهتم عرب تكل الوسائل
أأمر يزداد تعقيدً ا وصعوبة.
وعىل الرمغ من أأن تكنولوجيا املعلومات والتصالت ل ميكن أأن حتل حمل ا ألنشطة الشامةل املتعددة ا ألوجه اليت تنفذها ش بكة الروابط
فرصا جديدة هائةل لتحسني القدرة عىل التقارب مع املس تفيدين والتعاون مع اجلهات املعنية ا ألخرى،
العائلية ،تقدم هذه الوسائل املتطورة ً
كبريا عىل العمليات ادلاخلية ،وهو ما سيتطلب
ولقامة رشااكت مع رشاكت التكنولوجيا .وس يؤثر اس تخدام مثل تكل التكنولوجيا تأأ ًثريا ً
اعادة النظر بشلك جوهري يف قدرات الش بكة ،واصالهحا وحتديهثا.
وخصوصا يف حالت الزناع
ان اعاقة وصول أأي مجموعة ساكنية اىل وسائل التصال هو أأيضً ا وس يةل من وسائل فرض الس يطرة علهيا،
ً
تعرض التكنولوجيا احلديثة البرش خملاطر تمتثل يف اس تغالل بياانهتم الشخصية ليذاهئم ،أأو الوصول
املسلح وحالت الطوارئ ا ألخرى .و ِّ
الهيا يف س ياق احلرب الس يربانية .وقد متنع هذه اخملاوف ا ألفراد من اس تخدام الوسائل التكنولوجية اجلديدة عند البحث عن ذوهيم
خيارا هم ًما للعديد من ا ألفراد ،ملا تفرضه من
املفقودين .ذلكل تظل اخلدمات املوثوقة اليت تقدهما الش بكة يف جمال اعادة الروابط العائلية ً
رضورة احلصول عىل "امتيازات الوصول" ،وتطبيقها ملعايري حامية البياانت.
ومن هذا املنطلق ،تشدد التوهجات الاسرتاتيجية املقرتحة عىل احلاجة اىل الاستامثر يف توفري وسائل التصال ،كشلك من أأشاكل
املساعدة ،وااتحة تكنولوجيا املعلومات والتصالت احلديثة ،اب ألخص لتكون وس يةل لتعزيز التقارب مع املس تفيدين ،واس تخدام تكنولوجيا
البحث الرمقي يف الحاةل املرجعية مع اجلهات املعنية ا ألخرى ،مع ضامن الامتثال للمعايري املقبوةل دول ًيا محلاية البياانت يف الوقت ذاته .كام
أأن مقرتح انشاء منرب للقيادات (انظر القسم  )2-3يتأألف من قادة احلركة واجلهات املعنية ا ألخرى ،هيدف اىل تشكيل منتدى ميكن من
بناء عىل تكل الاعتبارات.
خالهل احراز تقدم ملموس ً
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الهجرة
الهجرة ظاهرة دولية ُمعقدة ،فأأكرث من  244مليون خشص 3حول العامل مه هماجرون ،واملسارات اليت يسلكوهنا متر عرب أأقالمي متعددة .وقد
تنامت معدلت الهجرة بشلك غري مس بوق يف مناطق عدة حول العامل ،فأأصبحت مشلكة متفامقة تلقي بظاللها عىل القارات مجي ًعا ،وينجم
عهنا تشتت مشل العائالت سواء يف البدلان ا ألصلية أأو بدلان العبور أأو البدلان اليت يقصدها املهاجرون.
ويف حني أأن هماجرين كثريين يصلون ساملني اىل بدلان املقصد ويندجمون يف جممتعات جديدة ،يعاين أآخرون مشاق عظمية ويواهجون خماطر
مجة ،و أأحد تكل اخملاطر هو فقدان التصال بأأفراد العائةل .وهو ما قد يسبب معاانة شديدة وجيعل املهاجرين وعائالهتم يف حاةل اس تضعاف
شديد .وا ألطفال فئة مس تضعفة بشلك خاص ،4فقد يسافرون مبفردمه أأو يفقدون التصال بعائالهتم أأثناء الرحةل.
توجد أأس باب عديدة تؤدي اىل فقدان املهاجرين التصال بذوهيم؛ فاملرض أأو الصابة أأو نقص املوارد أأو الاحتااز أأس باب قد حتول دون
وصول املهاجرين اىل وسائل التصال .وقد يُمنع بعض املهاجرين عنوة من التصال بعائالهتم ،بيامن يرتدد أآخرون أأو ل يرغبون يف التصال
هبم ،وينطبق هذا اب ألخص عىل املهاجرين اذلين تعتربمه السلطات "غري نظاميني".5
نواي موت أآلف املهاجرين أأو اختفاءمه خالل رحةل الهجرة ،اتركني خلفهم عائالت مكروبة تبحث عن اجاابت شافية حتدد
يشهد العامل س ً
مصريمه أأو أأماكن وجودمه .وعندما ميوت هماجرون ،ل تلقى جثاميهنم دامئًا الرعاية الالئقة ول تتخذ السلطات املعنية الجراءات الالزمة
لضامن حتديد هوايهتم.6
وابلنظر اىل جحم الاحتياجات والطابع عرب القلميي للتحدايت اخلاصة اليت تواجه خدمات اعادة الروابط العائلية املقدمة اىل املهاجرين
وعائالهتم ،من الرضوري أأن حتدد الاسرتاتيجية اجلديدة لعادة الروابط العائلية كيفية تطوير معل ش بكة الروابط العائلية يف ضوء ذكل
خالل عام  2018وما بعده.

املفقودون
يتعرض البرش خملاطر الاختفاء ما دامت البرشية ختوض احلروب ،أأو تواجه كوارث طبيعية أأو من صنع النسان .فقد يتعرض ا ألشخاص
لالعتقال أأو اخلطف ،مث الاحتااز يف أأماكن رسية بدون أأي وسائل اتصال (الاختفاء القرسي) أأو يلقون حتفهم يف أأثناء الاحتااز .وقد
يذهبون حضااي العدامات امجلاعية واللقاء يف قبور جمهوةل الهوية (العدام خارج نطاق القضاء) .و أأحياانً ما يكون الضحااي مدنيني فارين
شخاصا ذوي أأعاقة ل يس تطيعون الفرار أأو يرتكهم الآخرون خلفهم .وقد يُقتل
من القتال ،أأو أأطفا ًل انفصلوا عن عائالهتم ،أأو ُمس نني أأو أأ ً
املدنيون أأو حاملو ا ألسلحة أأثناء املواهجات وتظل جثاميهنم دون أأن يتعامل معها أأحد أأو دون أأن ي ُترصف فهيا ابلطريقة الالئقة .وتتايد
أأعداد ا ألحشاص اذلي يفرون من دايرمه من جراء العنف وانعدام ا ألمن وادلمار والفقر املتوطن واحلمك غري الرش يد وتغري الظروف املناخية.
وقد أأخذت هذه الظاهرة اليوم أأبعادًا عاملية بسبب تداخلها مع قضية الهجرة ،وليس مرحجًا أأن يتغري هذا الوضع .ويدخل عدد كبري من
املهاجرين يف عداد املفقودين عىل طول مسارات الهجرة العاملية؛ فيتعذر حتديد ا ألماكن ا ألخرية اليت وصل الهيا الكثري مهنم ،وغال ًبا ما ل
يُعرث عىل جثامني اذلين يلقون حتفهم .ويف لك تكل ا ألحوال ،تقع العائالت فريسة لليأأس اذ جتهل مصري أأحباهئا و أأماكن وجودمه .وتتخذ
الاجتاهات وا ألرقام منحى مفزعًا ،ول تبدو أأي بوادر عىل احنسارها .وهؤلء اذلين يدخلون اليوم يف عداد املفقودين ينضمون اىل صفوف
 3وفقًا ألرقام ادارة الشؤون الاقتصادية والاجامتعية التابعة للأمم املتحدة:
http://www.un.org/en/development/desa/population/migration/index.shtml

 4عدد القارصين غري املصحوبني بذوهيم خضم :تشري تقديرات املكتب الحصايئ لالحتاد ا ألورويب (يوروس تات) ،عىل سبيل املثال ،اىل أأن حنو  90,000قارص غري مصحوب بذويه
طلبوا اللجوء يف أأورواب خالل عام  ،2015بيامن تقول منظمة اليونيس يف ان حوايل  26,000قارص غري مصحوب بذويه وصلوا اىل الولايت املتحدة ا ألمريكية يف النصف ا ألول من
عام .2016
 5املهاجرون اذلين يدخلون بدلً ا ما أأو ميكثون فيه دون احلصول عىل الترصحي أأو الوًثئق الالزمة.
 6وفقًا للمنظمة ادلولية للهجرة ،لقي أأكرث من  21,000هماجر حتفهم أأو اختفوا يف الفرتة من عام  2014حىت منتصف عام  ،2017يف بدلان العبور واملقصد عىل طول مسارات
الهجرة حول العامل .وهذه يه احلالت املُبلغ عهنا فقط.
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الآخرين اذلين مل يُعرف أأي يشء عن مصريمه لس نوات أأو رمبا لعقود ،اتركني خلفهم عائالت تعاين من الآلم وانعدام اليقني بشلك يقوض
أأي أآفاق لر أأب النس يج الاجامتعي للمجمتعات املترضرة.
تظل ظاهرة فقد ا ألشخاص أأحد أأفدح املوروًثت الضارة اليت ختلفها الزناعات املسلحة والعنف ادلاخيل والهجرة والكوارث الطبيعية يف
املايض واحلارض ،فهيي تلقي بظالل قامتة عىل ا ألشخاص اخملتفني وعائالهتم ،واجملمتع بشلك عام .ولك ما ترغب فيه العائالت هو معرفة
مصري ذوهيا و أأماكن وجودمه ،ولن تتوقف عن البحث حىت حتقق مسعاها.
وجيب أأن تترصف السلطات عىل وجه الرسعة حاملا يكون أأي خشص عرضة خلطر الاختفاء ،و أأن تضمن وجود الوسائل وال آليات
والعمليات املالمئة مجلع املعلومات وااتحة الفرصة ل ألشخاص املعرضني لهذا اخلطر لالتصال بذوهيم واطالعهم عىل أأحواهلم و أأماكن وجودمه.
و ألن الظاهرة اختذت أأبعا ًدا عاملية ،جيب عىل السلطات مد مظةل هجودها لتتخطى حدودها الوطنية ،وضامن توافق مبادراهتا مع تكل اليت
تطرهحا البدلان ا ألخرى .كام جيب حتقيق الاس تفادة الاكمةل من الش باكت احمللية ،مبا فهيا تكل اخلاصة ابمجلعيات الوطنية ،ومن مجيع مصادر
املعلومات مبا فهيا "البياانت الضخمة" ،مع مراعاة الامتثال لقوانني حامية البياانت الشخصية واحلساسة .ول بد أأن تضمن السلطات حصول
عائالت املفقودين عىل مجيع اخلدمات اليت حيتاجون الهيا ،مبا يف ذكل ادلمع النفيس-اجامتعي واملساعدة القانونية والاقتصادية والدارية.
وحىت بعد املوت ،ل يوجد أأي ظرف ي ُسوغ حرمان خشص من هويته .ويف اطار هجود السلطات الرامية اىل احرتام حق العائالت يف
املعرفة ،جيب أأن تضع اجراءات انجعة للبحث عن اجلثث والرفات البرشية اجملهوةل الهوية وحاميهتا واس تعادهتا ،و أأن تتضافر هجودها لزايدة
فرص احلصول عىل اجاابت ،مبا يف ذكل اجلهود املتعلقة بتحديد الهوية.
 2-1-3البيئة ادلاخلية ألنشطة اعادة الروابط العائلية
ل بد من القاء نظرة انقدة عىل ما حتقق خبصوص تعزيز ش بكة الروابط العائلية منذ عام  ،2007وهو العام اذلي شهد اعامتد الاسرتاتيجية
احلالية لعادة الروابط العائلية ،وعىل اجملالت اليت مل ُحتقق فهيا النتاجئ املأأموةل .وقد ُاختذت اخلطوة ا ألوىل يف هذا الاجتاه من خالل اجراء
اس تبيان يف عام  2016حول قدرة امجلعيات الوطنية يف جمال خدمات اعادة الروابط العائلية 7.وجيرى الآن حتليل الجاابت ومقارنهتا
ابلبياانت املس تقاة من اس تبيان مماثل أأجري يف عام  .2006وس ُتعرض النتاجئ الهنائية يف عام  ،2018جن ًبا اىل جنب مع تقيمي أأكرث حتديدً ا
جلهود اللجنة ادلولية والاحتاد ادلويل يف ما يتعلق بتطبيق الاسرتاتيجية احلالية لعادة الروابط العائلية.

تفهم احتياجات البرش
ميكن أأن يتغلب ا ألفراد املترضرون أأحياانً عىل مشلكة التشتت العائيل النامجة عن الزناعات املسلحة والكوارث وحالت الطوارئ ا ألخرى،
أأو يف س ياق الهجرة ،بشلك رسيع ومس تقل ابس تخدام وسائلهم اخلاصة أأو ش باكت التواصل الاجامتعي أأو الش باكت ا ألخرى .وبن ًاء عليه،
أأصبحت وسائل التصال ومصادر المداد ابلطاقة الكهرابئية احتياجات أأساس ية .من انحية أأخرى ،أأصبحت مساعدة ا ألشخاص اذلين
ل يس تطيعون التصال جمددًا بعائالهتم هبذه الطريقة مسأأةل شديدة التعقيد .كام أأن الفئات املس تضعفة اك ألطفال واحملتجزين وكبار السن
وا ألشخاص ذوي العاقة حتتاج اىل اهامتم من نوع خاص.
وقد تبني أأن الهجرة أأحد ادلوافع الرئيس ية لتوجه ا ألفراد حنو طلب خدمات اعادة الروابط العائلية من احلركة (انظر امللحق ،الرسامن
البيانيان  1و .)2وقد أأفادت الغالبية العظمى من امجلعيات الوطنية بأأهنا تليب احتياجات املهاجرين ،ما يسلط الضوء عىل بروز الهجرة
كظاهرة اجامتعية وما يرتتب علهيا من احتياجات انسانية.
 7شاركت  142مجعية وطنية يف الاس تبيان ،لكن النتاجئ اليت يتناولها هذا التقرير تقترص عىل  136مجعية وطنية قدمت اجاابهتا يف الوقت احملدد لتحليلها .وينبغي الالتفات اىل أأن
نتاجئ الاس تبيان حمدودة ،ابعتبار أأهنا تعمتد عىل التصورات اذلاتية للجمعيات الوطنية ،وليس تقيميًا مس ً
تقال أأو مقارنة مبصادر بياانت خارجية .وتفتقر ش بكة اعادة الرابط العائلية اىل
الاس
يت
أأساليب تقيمي ُمحمكة .وتدعو التوهجات الاسرتاتيجية ا ألولية اىل تبين الاتساق يف مهنجية تقيمي الاحتياجات ،وتسجيل البياانت وختطيط تاابة ،مبا يح جتميع احصاءات
اعادة الروابط العائلية بدقة أأكرب عرب الش بكة.
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الشلك 1

أأحد الجنازات الرئيس ية املتعلقة ابلتكنولوجيا الرمقية
هو تطوير "نظم التصال املشرتكة" عرب النرتنت
لش بكة الروابط العائلية (انظر الشلك  .)1وهو مجموعة
من ا ألدوات املتاحة عىل النرتنت ،تش متل عىل ()1
موقع الكرتوين متاح للجمهور يقدم للمس تفيدين
وامجلهور معلومات حول خدمات احلركة يف جمال اعادة
الروابط العائلية ،اىل جانب قاعدة بياانت متاحة عىل
النرتنت حيث ميكن للمس تخدمني تسجيل ا ألشخاص
املفقودين أأو تأأكيد سالمهتم يف بعض ا ألزمات الكربى،
( )2منصات مشاركة معلومات يقترص الوصول الهيا
حرصاي لالس تخدام
عىل أأعضاء ش بكة الروابط العائلية ،وتُس تخدم لنقل امللفات ووضع أأفضل املامرسات )3( ،قاعديت بياانت خمصصتني
ً
امجلعيات الوطنية واللجنة ادلولية لدارة لك حاةل من حالت اعادة الروابط العائلية.
س يكون التشغيل الاكمل 8للنظام اللكرتوين اخلاص بش بكة الروابط العائلية ،واس تخدامه بشلك سلمي ،وااتحة اماكنية التشغيل التفاعيل
هل ،من أأمه بؤر الرتكزي يف املس تقبل .ويلزم اىل جانب ذكل بذل هجود أأكرب لضامن امتثال مجيع مكوانت احلركة لترشيعات حامية البياانت
املنطبقة علهيا (يف الوقت احلايل ،أأفاد أأقل من نصف امجلعيات الوطنية اليت شاركت يف الاس تبيان ابمتثالها للقوانني – انظر امللحق ،الرمس
البياين .)3

نطاق اخلدمات
 -1البحث عن املفقودين
ل تزال القدرة املتواصةل عىل تقدمي خدمات البحث عن املفقودين حول العامل ،بفضل اتساع نطاق ش بكة الروابط العائلية ،احدى املزيات
الفريدة اليت تمتتع هبا احلركة .فامجلعيات الوطنية ،اليت تعاجل عددًا خض ًما من طلبات البحث عن املفقودين ،متنوعة جغرافيًا بشلك يغطي
مجيع مناطق العامل ،وهو ما يلقي الضوء عىل مدى احلاجة اىل خدمات اعادة الروابط العائلية يف خمتلف أأرجاء العامل.

 -2رسائل الصليب ا ألمحر
بعض امجلعيات الوطنية تتعامل مع عدد ابلغ الضخامة مع رسائل الصليب ا ألمحر ،ما يربز جحم الاحتياجات اليت تلبهيا هذه امجلعيات
الوطنية يف املناطق اليت تعاين حمدودية يف التغطية بش باكت الهاتف احملمول أأو الوصول اىل اخلدمات.

 -3املاكملات الهاتفية
ان احلجم الضخم خلدمات املاكملات الهاتفية اليت ِّ
متكن ا ألفراد من التصال بعائالهتم ،وخباصة يف أأفريقيا 9،يوحض تبين امجلعيات الوطنية
هناك حلل رسيع الاس تاابة وقادر عىل التكيف مع الاحتياجات املطلوبة .مفن خالل التقيمي املنتظم لحتياجات الساكن وتقدمي أأدوات
 8قاعدة بياانت امجلعيات الوطنية (تطبيق "اجاابت الروابط العائلية") ،قيد الاس تخدام حال ًيا من ِّقبل  40مجعية وطنية تقري ًبا ،وختطط  15مجعية وطنية أأخرى لبدء اس تخداهما يف
عام .2018
كبريا حسب حاةل ا ألزمات يف القلمي.
 9تتفاوت ا ألرقام تفاواتً ً
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اعادة الروابط العائلية اليت تُكيف لتليب تكل الاحتياجات عىل النحو ا ألمثلِّ ،
كبريا من املس تفيدين من احلصول
متكن هذه امجلعيات عددًا ً
عىل نتاجئ فورية.

 -4مل مشل العائالت
وفقًا لنتاجئ الاس تبيان ،فان  %50من امجلعيات املس تجيبة تقدم خدمات مل مشل العائالت .وقد أأصبحت الطلبات املقدمة اىل ش بكة
الروابط العائلية لطلب املساعدة يف مل مشل العائالت مسأأةل ابرزة ،وشددت امجلعيات الوطنية عىل أأمهيهتا يف أأثناء معلية التشاور حول
الاسرتاتيجية.
يقدم الرمس البياين  ،4يف امللحق ،نظرة عامة عىل نطاق خدمات اعادة الروابط العائلية اجلاري تقدميها.

تعزيز القدرة عىل الاضطالع خبدمات اعادة الروابط العائلية
تويح الصورة العامة ،بعد القاء نظرة أأولية عىل نتاجئ الاس تبيان ،ابحراز تقدم كبري يف بعض اجملالت عىل مدار الس نوات العرش ا ألخرية.
وابلرمغ من رضورة احملافظة عىل هذا الاجتاه الجيايب ،توجد جمالت هممة أأخرى شهدت تقد ًما حمدودًا وتس تحق املزيد من الاهامتم .ذلكل
جيب أأن جتدد قيادة احلركة ُبرمهتا التأأكيد عىل التاهما ببناء ش بكة الروابط العائلية واحلفاظ عىل اس تدامهتا.
تزايد الاعرتاف بأأمهية خدمات اعادة الروابط العائلية بني امجلعيات الوطنية ،وهو ما يتاىل يف حتسن مس توى الدراج الاسرتاتيجي
خلدمات اعادة الروابط العائلية يف معلية التطوير وخطط الاس تعداد ملواهجة الكوارث .لكن هذا ل ألسف مل يرتمج اىل زايدة مماثةل يف
حرصاي عىل
ختصيص املوارد خلدمات اعادة الروابط العائلية ،حيث يعمتد أأكرث من نصف امجلعيات الوطنية اكفة املشاركة يف الاس تبيان
ً
المتويل القادم من اللجنة ادلولية لجناز هذه اخلدمات (انظر امللحق ،الرمس البياين .)5
ويظهر أأن هناك زايدة يف معدل اجراء التقيمي الهيلكي لالحتياجات اىل خدمات اعادة الروابط العائلية ،وتقيمي قدرة امجلعيات الوطنية عىل
تلبية هذه الاحتياجات منذ  ،2006ما يعكس فائدة ارشادات تقيمي الاحتياجات اليت جرى اعدادها لهذا الغرض10.
تعمتد ش بكة الروابط العائلية بشلك أأسايس عىل التعاون بني مكوانت احلركة .وتشري الجاابت عن أأس ئةل الاس تبيان اىل حدوث تعزيز
للتفاعل داخل جزء من ش بكة الروابط العائلية عىل ا ألقل .ويدمع هذا التوجه أأيضً ا زايدة مس توايت املشاركة يف منتدايت التنس يق
القلميية خلدمات اعادة الروابط العائلية .وقد أأفاد ثلثا امجلعيات الوطنية مببارشهتا ألنشطة ميدانية ابلتعاون مع اللجنة ادلولية يف العام
املايض ،اىل جانب معلها مع اللجنة ادلولية يف اطار أأنشطة بناء القدرات .لكن هذه ا ألرقام تتدىن يف ما يتعلق ابدلمع املتبادل بني مكوانت
اندرا للغاية.
احلركة ا ألخرى ،ول تزال املشاركة الطويةل ا ألمد بني النظراء لتعزيز القدرات أأ ًمرا ً
يتايد التفاعل مع اجلهات املعنية من خارج احلركة؛ حيث أأظهرت الجاابت عن أأس ئةل الاس تبيان أأن مفوضية ا ألمم املتحدة لشؤون
الالجئني ل تزال اجلهة املعنية الرئيس ية ،تلهيا املنظامت غري احلكومية احمللية ،واملنظمة ادلولية للهجرة ،واليونيس يف ،وعدد من املنظامت
ا ألخرى (انظر امللحق ،الرمس البياين  ،)6وهو ما يؤكد رضورة النظر يف ابرام اتفاقيات اطارية عىل املس توى العاملي .كام أأفادت غالبية
امجلعيات الوطنية بأأن السلطات يف بدلاهنا تعرتف بأأنشطة اعادة الروابط العائلية بوصفها خدمة انسانية ،لكن النصف فقط أأشار اىل وجود
دور حمدد هل يف خطة الاس تاابة للكوارث يف هذه البدلان؛ ونصف هذا العدد فقط أأفاد مبامرس ته هذا ادلور يف اطار اتفاقية رمسية حمددة.

 10اللجنة ادلولية للصليب ا ألمحر،Assessing Restoring Family Links Needs: Handbook for National Societies and the ICRC ،
اصدار اللجنة ادلولية ،جنيفhttp://icrcndresourcecentre.org/books/assessing-restoring-family-links-needs-handbook- :2010 ،
/for-national-societies-and-the-icrc
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ويدرك عدد متايد من امجلعيات الوطنية أأمهية أأنشطة التواصل مع اجملمتعات احمللية ،وبذل اجلهود لذاكء الوعي خبدمات اعادة الروابط
العائلية اليت تقدهما .وقد ُأعدت ارشادات اعالمية د ًمعا لهذا الغرض ،لكن ثلث امجلعيات الوطنية أأفادت بأأهنا مل تنشئ أأي عالقات أأو
تبارش أأي أأعامل تواصل جممتعي للرتوجي خلدمات اعادة الروابط العائلية .واحلال هكذا ،ل تزال غالبية امجلعيات الوطنية تعترب أأن الوعي
خبدمات اعادة الروابط العائلية حمدود بني عدد من امجلاهري املس هتدفة.
يفيد الكثري من امجلعيات الوطنية ابعدادها لحصاءات حول أأنشطهتا املتعلقة ابعادة الروابط العائلية .لكن مجع البياانت عرب الش بكة ل
جيري بطريقة متسقة ،كام أأن املعايري املس تخدمة لجراء ذكل متباينة للغاية 11،وهو ما حيول دون قدرة احلركة عىل عرض النطاق العاملي
لعملها واجنازاهتا بصورة مدعومة ومقنعة .وهذا العجز عن اظهار ا ألثر النساين البحت والعاملي خلدماتنا يف جمال اعادة الروابط العائلية
مينعنا من الاس تفادة مهنا للحصول عىل فرص متويلية.
 2-3التوهجات الاسرتاتيجية ا ألولية وانشاء منرب للقيادات
حيتوي القسم التايل عىل ملخص ملرشوع التوهجات الاسرتاتيجية املوىص هبا ،اليت انبثقت عن معلية التشاور اليت اس مترت حىت متوز/يوليو
 ،2017يف اطار وضع اسرتاتيجية مس تقبلية لعادة الروابط العائلية.
اجلزء 1

الطار العام للس ياسات وحتليل الوضع

سريمس اجلزء  1من الاسرتاتيجية املس تقبلية اجتاهًا طويل ا ألمد ورؤية شامةل للحركة يف ما يتعلق خبدماهتا الهادفة اىل منع تشتت مشل
العائالت ،ومساعدة ا ألشخاص يف البحث عن ذوهيم املفقودين ،والكشف عن مصريمه و أأماكن وجودمه ،واس تعادة التواصل معهم.
كام س يحدد نطاق خدمات اعادة الروابط العائلية ،ويضع املبادئ التشغيلية لهذه اخلدمات .وسيتضمن ذكل توضيح املفاهمي والتعريفات
الرئيس ية ،وحتديد أأدوار ومسؤوليات مكوانت احلركة ،وهيلك ش بكة الروابط العائلية ،واقرتاح املبادئ التوجهيية للتعاون مع ا ألطراف
الفاعةل ا ألخرى.
وس ُيطرح حتليل للمالمح الرئيس ية لتطور البيئة ا ألوسع ،اىل جانب مناقشة كيفية ارتباط الاسرتاتيجية بوًثئق س ياسات احلركة املهمة
ا ألخرى ،وتأآزرها مع هذه الوًثئق.
اجلزء 2

التوهجات الاسرتاتيجية

س يحتوي اجلزء  2من الاسرتاتيجية املس تقبلية لعادة الروابط العائلية عىل التوهجات الاسرتاتيجية ( )SOالرئيس ية ملدة أأربعة اىل س تة
أأعوام ،والنتاجئ املتوقعة واجراءات التنفيذ املطلوبة .ويف ما ييل عرض موجز للنقاط الرئيس ية احملددة حىت الآن.
SO1

التوجه الاسرتاتيجي 1

املشاركة اجلادة ل ألشخاص املترضرين يف تطوير خدمات اعادة الروابط
العائلية

 11ملعاجلة هذه املسأأةل بشلك حامس يف ا ألعوام املقبةل ،جيب الالتام بوضع تعريف مشرتك لعملية مجع بياانت جحم العمل ،والاستامثر يف التكنولوجيا املشرتكة ،مثل قاعدة بياانت
تطبيق "اجاابت الروابط العائلية" ،لعداد احصاءات تعكس بدقة تأأثري ش بكة الروابط العائلية.
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 -1من ا ألبعاد املهمة اليت تتداخل مع مجيع التوهجات الاسرتاتيجية هو مبد أأ املساءةل أأمام املس تفيدين ،وارشاكهم يف تقيمي الاحتياجات
ووضع الاسرتاتيجيات وتدابري الاس تاابة امليدانية .حيث سزييد التواصل مع املترضرين ،ما يتيح هلم التعبري عن شواغلهم ويرشكهم
يف معلية وضع احللول.
SO2

التوجه الاسرتاتيجي 2

التأأكيد عىل أأن ا ألفراد املفقودين وعائالهتم مه حمور معلية اعادة الروابط العائلية

 -2سيمت التأأكيد عىل أأن الكشف عن مصري املفقودين و أأماكن وجودمه ،وحماوةل منع تشتت مشل العائالت ،يه من املهام ا ألساس ية
للحركة ،وتقع يف مصمي خدمات اعادة الروابط العائلية.
 -3احليلوةل دون اختفاء ا ألشخاص بُعد أأسايس يف خدمات اعادة الروابط العائلية ،وجيب هتيئة هذه اخلدمة لتالمئ س ياق العمل عىل
بناء عىل تقيمي للأس باب اليت تؤدي اىل التشتت
مس توى اجملمتع احمليل ،ابلتعاون مع السلطات ومجيع اجلهات املعنية ا ألخرىً ،
والاختفاء.
 -4يلزم اختاذ اجراءات مبكرة وعاجةل عند تعرض ا ألشخاص لالختفاء ،اىل جانب الالتام الثابت ابلعمل الطويل ا ألمد .جيب البحث
عن املفقودين حاملا تسمح ا ألوضاع بذكل ،كام جيب توثيق حالت املفقودين يف أأرسع وقت ممكن.
 -5جيب اتباع هنج متاكمل متعدد التخصصات ،جيمع بني البحث عن املفقودين ،وتشجيع الاس تعانة بوسائل الطب الرشعي يف حتديد
هوية املتوفني ،والتعاون مع السلطات ،وتلبية الاحتياجات املتعددة اجلوانب لعائالت املفقودين.
 -6سيمت اجياد طريقة أأفضل لتشارك اللجنة ادلولية من خاللها اخلربة اليت اكتسبهتا من تعاملها مع حالت املفقودين وعائالهتم ،مبا يف
ذكل هنج "املرافقة" .وهنا ينبغي للجمعيات الوطنية النظر يف توس يع نطاق مشاركهتا 12.ول بد أأن يعمتد تقس مي ا ألدوار بني اللجنة
ادلولية وامجلعيات الوطنية اب ألساس عىل الاعتبارات الس ياقية ،واس تخدام أأكرث الآليات فعالية لتحقيق النتاجئ املرجوة ابلنس بة
للعائالت.
SO3

التوجه الاسرتاتيجي 3

توفري وسائل التصال كشلك من أأشاكل املساعدة ،والاستامثر يف تكنولوجيا
املعلومات والتصالت احلديثة

 -7سيمت احلفاظ عىل أأمهية خدمات و أأدوات تكنولوجيا املعلومات والتصالت احلالية مضن نظم التصال املشرتكة اليت طورهتا اللجنة
ادلولية وامجلعيات الوطنية لصاحل ش بكة الروابط العائلية يف اطار الاسرتاتيجية احلالية لعادة الروابط العائلية – عرب الدارة املس مترة
للخدمة ،عىل النحو اذلي يامتىش مع احتياجات العمل الآخذة يف التطور ،كام سيمت حتديث العمليات وحتقيق الانساام يف ما بيهنا
عرب ش بكة الروابط العائلية.
 -8س يواصل املس تفيدون والرشاكء من داخل احلركة الانتفاع من خدمات و أأدوات تكنولوجيا املعلومات والتصالت العالية اجلودة يف
جمال اعادة الروابط العائلية .وس ُتعمتد هذه التكنولوجيا عرب ش بكة الروابط العائلية ابلاكمل ،هبدف توفري نظام متاكمل ومامتسك
 12تبني نتاجئ الاس تبيان أأن ثلث امجلعيات الوطنية تشارك ابلفعل يف مجموعة من ا ألنشطة اخملتلفة اليت تتعدى النطاق التقليدي خلدمات اعادة الروابط العائلية دلمع عائالت املفقودين.
ويلقي هذا الضوء عىل تزايد الاحتياجات وأأمهية هذا اجملال.
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يتيح للك مكوانت احلركة نقل احلالت واجراء معليات البحث بشلك أآمن عرب الش بكة ،اىل جانب توحيد معلية البالغ عىل
املس توايت الوطنية والقلميية وادلولية.
 -9س توفر ش بكة الروابط العائلية – كجزء رئييس من اس تاابهتا يف جمال خدمات اعادة الروابط العائلية – أأدوات التواصل ،ومصادر
المداد ابلطاقة الكهرابئية ووسائل التصال كجزء ل يتجز أأ من املساعدات اليت تقدهما من خالل الرشااكت املقامة مع ا ألطراف
الفاعةل ا ألخرى عىل املس توايت ادلولية والقلميية واحمللية .فهذا مطلب رضوري لمتكني املس تفيدين من احلصول عىل اخلدمات الرمقية
يف جمال اعادة الروابط العائلية.
 -10سيمت تطوير التقارب مع املس تفيدين ومتكيهنم ابعتبار ذكل أأحد املقومات احلامسة خلدمات اعادة الروابط العائلية .وسيتحقق ذكل من
خالل حتسني التقارب الرمقي مع املترضرين عرب منصة رمقية تفاعلية للخدمة اذلاتية ،تتيح للمس تفيدين ختزين بياانهتم احلساسة بشلك
بناء عىل ذكل.
أآمن ،وطلب اخلدمات ،والتصال الآين بش بكة الروابط العائلية .وس يحتاج سري العمل والعمليات اىل املراجعة ً
 -11ستساعد الوسائل التكنولوجية اجلديدة اليت تطور من خالل الرشااكت بني مكوانت احلركة ،وبني احلركة وغريها من املنظامت
النسانية واملؤسسات والقطاع اخلاص ،عىل اجراء معليات حبث شامةل وأآمنة عن املفقودين ،مبا يف ذكل حتديد حالت التطابق
احملمتةل بني قواعد بياانت اجلهات املعنية ذات الصةل.
SO4

التوجه الاسرتاتيجي 4

تنفيذ همام حبث نشطة ومس مترة تراعي الطابع الشخيص للك حاةل

 -12عىل الرمغ من ا ألمهية املتايدة للتكنولوجيا ووسائل التصال ،تظل معليات البحث النشطة والفريدة اليت تراعي الطابع الشخيص
للك حاةل هممة أأساس ية تضطلع احلركة هبا لصاحل العائالت اليت ل تس تطيع البحث عن ذوهيا املفقودين أأو التصال هبم ابس تخدام
وسائلها اخلاصة .وس يلزم ايالء اهامتم خاص لفئات مس تضعفة بعيهنا ،اكحملتجزين وا ألطفال وكبار السن ،وكذكل يف الس ياقات اليت
ل تتوفر هبا وسائل اتصال ،أأو اليت ينطوي اس تخدام تكنولوجيا التصالت فهيا عىل خماطر.
SO5

التوجه الاسرتاتيجي 5

تلبية املتطلبات املتعلقة حبامية البياانت

 -13ستشلك حامية البياانت احدى الراكئز ا ألساس ية خلدمات اعادة الروابط العائلية ،لتحقيق الهدف ا ألمه املمتثل يف حامية مس تخديم
اخلدمة اذلين يعهدون الينا مبعلوماهتم الشخصية ،وكذكل بسبب اخملاطر املصاحبة لظهور التكنولوجيا الرمقية احلديثة وانتشار قوانني
عنرصا أأساس ًيا لضامن ادارة البياانت بشلك سلمي ،وتأأمني معليات نقل
حامية البياانت عامل ًيا .وس تكون تلبية احلد ا ألدىن من املعايري ً
احلالت بني مكوانت احلركة واىل ا ألطراف الفاعةل ا ألخرى.
 -14س تنُرش مدونة قواعد السلوك اخلاصة حبامية البياانت يف جمال اعادة الروابط العائلية( 13مبا يف ذكل تقياميت تأأثري حامية البياانت)
بشلك مهنجي عرب الش بكة وخارهجا ،وس ُت َدرج يف اجراءات وس ياسات التدريب والعمل دلى مكوانت احلركة اكفة.
SO6

التوجه الاسرتاتيجي 6

الرتكزي العاملي عىل اعادة الروابط العائلية يف س ياق الهجرة

 13شُ لك فريق معل معين بتنفيذ مدونة قواعد السلوك ،لتويل همام تقيمي وتطبيق التغيريات الالزمة لتحقيق متطلبات الامتثال لعدد متايد من قوانني حامية البياانت.
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 -15ابلرمغ من أأن خدمات اعادة الروابط العائلية س تظل حتظى بنفس ا ألمهية عىل ادلوام يف مجيع ا ألزمات النسانية ،س يكون من
الرضوري تعزيز هذه اخلدمات اليت تقدهما الش بكة عىل طول مسارات الهجرة ،مبا يف ذكل اخلدمات املقدمة للمهاجرين احملتجزين
وغري ذكل من الفئات املس تضعفة .ويف هذه الظروف بصفة خاصة ،س يلزم حتسني مس توى التنس يق والتعاون والاتساق عرب
القلميي بني عنارص الش بكة.
 -16س تقر احلركة بأأمهية مل مشل العائالت وتروج هل .وس تقدم ش بكة الروابط العائلية دمعها جلهود مل مشل أأفراد العائالت املشتتة عندما
يؤكد تقيمي فردي وس يايق أأن ذكل الجراء يف مصلحة امجليع.
 -17يف ضوء حاةل الاس تضعاف اخلاصة واملتصاعدة للمهاجرين ،جيب ادراج تدابري هتدف اىل منع تشتت مشل العائالت عىل طول
جزءا أأساس ًيا
مسارات الهجرة يف ا ألنشطة الاعتيادية خلدمات اعادة الروابط العائلية .حيث س يكون منع انقطاع الروابط العائلية ً
من معل ش بكة الروابط العائلية.
SO7

التوجه الاسرتاتيجي 7

الاستامثر يف تعزيز قدرة ش بكة الروابط العائلية يف جمال اعادة الروابط العائلية
واس تاابهتا حلالت الطوارئ

 -18س ُتجري امجلعيات الوطنية واللجنة ادلولية تقياميت منتظمة لالحتياجات احلالية واحملمتةل اىل خدمات اعادة الروابط العائلية ،وقدرهتا
عىل تلبية هذه الاحتياجات .وس ُت َدرج هذه النتاجئ بشلك مهنجي يف خطط التطوير والعمليات ،وس ُيوسع نطاق الرشااكت عرب
الش بكة وستُسخر لتحقيق النااح املرجو.
 -19س تعزز امجلعيات الوطنية قدرهتا يف جمال اعادة الروابط العائلية واس تاابهتا حلالت الطوارئ ،وهو ما سيتطلب تطوير هماراهتا
ابس مترار ،كام يعين ابلتبعية ادراج خدمات اعادة الروابط العائلية يف خططها الاسرتاتيجية ،ويف ختصيصها للموارد ،ويف تطويرها
الهيلكي واملؤسيس ،مبا يف ذكل قدراهتا ومواردها يف جمال تكنولوجيا التصالت واملعلومات ،وبناء نظام مامتسك لدارة ا ألداء،
والتعاون بني الدارات وا ألقسام اخملتلفة .وس يكون ادلمع املقدم من الاحتاد ادلويل أأ ًمرا ل غىن عنه يف هذه اجملالت.
خصيصا ،عىل املس توايت
 -20س تعكف احلركة عىل اس تكشاف خطط مبتكرة حلشد املوارد لصاحل خدمات اعادة الروابط العائلية
ً
ادلولية والقلميية والوطنية.
 -21عىل املس توى امليداين ،سيمت اعامتد هنج متعدد التخصصات للتخطيط والاس تعداد للطوارئ وأآليات الاس تاابة عىل املس توايت
الوطنية والقلميية وادلولية.
SO8

التوجه الاسرتاتيجي 8

تنفيذ أأنشطة تروجيية واعالمية مهنجية ه
وموهجة تتعلق خبدمات اعادة الروابط
العائلية

 -22سيمت تعزيز ا ألنشطة العالمية املتعلقة ابعادة الروابط العائلية عىل املس توايت الوطنية والقلميية وادلولية  -ابس تخدام رسائل ه
موهجة
ووسائل و أأدوات تالمئ لك س ياق – لضامن وعي املس تفيدين بعملنا وقبوهلم هل ،وحصولنا عىل دمع اجلهات املعنية ذات الصةل.
 -23سيمت اعداد رسائل رئيس ية بس يطة وهادفة تتكيف مع الس ياق وامجلهور املس هتدف ،ابلستناد اىل رؤية عاملية مشرتكة حول اعادة
الروابط العائلية وعرض قمية مامتسك خلدماتنا.
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 -24سيُس تخدم النظام ذاته عىل مس توى احلركة برمهتا لاتحة توحيد الحصاءات الرئيس ية عىل املس توايت الوطنية والقلميية وادلولية.
وس يكون مبقدور لك مكون من مكوانت احلركة الاس تفادة من مجموع احلالت اليت تعاجلها الش بكة يف مجيع أأحناء العامل ،وا ألدةل اليت
تؤكد مدى تأأثري خدماهتا.
SO9

التوجه الاسرتاتيجي 9

حشد ا ألطراف الفاعةل ا ألخرى ،واقامة رشااكت معها

 -25لتحسني وتوس يع نطاق وصول خدمات اعادة الروابط العائلية يف املس تقبل ،سيمت حشد السلطات وا ألطراف الفاعةل املعنية ا ألخرى
ُ(حتدهد بشلك مهنجي حسب لك س ياق ،مجليع القضااي ذات الصةل اب ألفراد املشتت مشلهم واملفقودين) ،كام س تقام رشااكت اسرتاتيجية
وميدانية مع ا ألطراف الفاعةل ا ألخرى يف اجملال النساين والقطاع اخلاص.
اجلزء 3

مقرتح انشاء منرب للقيادات يف جمال اعادة الروابط العائلية

من املقرتح انشاء منرب للقيادات يف جمال اعادة الروابط العائلية ،يضم قادة مجعيات وطنية خمتارة ،والاحتاد ادلويل ،واجلهات املعنية املهمة
ا ألخرى ،عىل أأن تتوىل اللجنة ادلولية ادلعوة اىل انعقاد اجامتعاته عىل فرتات منتظمة .والغرض من هذا املنرب أأن يكون منتدى اسرتاتيج ًيا
استشاراي وتشارك ًيا لقيادة معلية حتول خدمات اعادة الروابط العائلية ،واس تكشاف واقامة رشااكت مبتكرة بني مكوانت احلركة واجلهات
و
ً
املعنية ا ألخرى يف قطاعات العمل النساين ،والتكنولوجيا ،والتصالت ،والعمل الأاكدميي.
س يعمل املنرب بشلك جامعي ملعاجلة بعض التحدايت العاملية اليت تواهجها احلركة يف ما يتعلق خبدمات اعادة الروابط العائلية ،ودفع معلية
وضع اسرتاتيجية اعادة الروابط العائلية قد ًما ،وتعزيز اجراءات تنفيذ الاسرتاتيجية ومراقبهتا ،وتوفري املرونة املطلوبة يف بيئة رسيعة التغري
مبا يتيح ادخال تعديالت يف املس تقبل .وس يكون هذا املنرب مبثابة منتدى لطالق معلية وضع الس ياسات واملعايري و أأطر التعاون ،ومناقشة
واس تكشاف هنُ ج ومبادرات مبتكرة تريم اىل اقامة رشااكت خارجية لجياد حلول عىل املس توى العاملي.
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الشلك  :2خريطة تصور برصي ملنرب القيادات يف جمال اعادة الروابط العائلية ،وجمالت املشاركة الاسرتاتيجية لهذا املنرب.
الشلك 2

 -4الاس تنتاجات والتوصيات
ستُناقش القضااي الرئيس ية املثارة يف هذا التقرير يف حلقة معل خمصصة ملس تقبل خدمات اعادة الروابط العائلية ،س ُتعقد خالل دورة
جملس املندوبني لعام  ،2017وس ُتطرح هذا القضااي أأمام اجللسة العامة .ان الطابع العاملي خلدمات اعادة الروابط العائلية ،و أأمهية مناقشة
الرؤية املس تقبلية لهذه اخلدمات بشلك جامعي ،يتطلبان مشاركة أأكرب عدد من قادة امجلعيات الوطنية ،والاحتاد ادلويل ،واللجنة ادلولية
يف حلقة العمل .بعد ذكل ،س ُيدعى جملس املندوبني اىل اعامتد مرشوع القرار.
ميثل مرشوع القرار عالمة هممة يف مسار معلية وضع اسرتاتيجية جديدة للحركة يف جمال اعادة الروابط العائلية ،اذ يُ ِّ
ذكر ويشدد عىل
القمية النسانية البالغة ا ألمهية خلدمات اعادة الروابط العائلية ،واملاكنة الفريدة اليت حتتلها احلركة يف جمال العمل هذا ،و أأمهية الاستامثريف
تعزيز ماكنة ش بكة الروابط العائلية وفعاليهتا الوظيفية .ويؤكد مرشوع القرار أأيضً ا عىل أأمهية حامية البياانت من خالل دعوة مكوانت
احلركة اىل تطبيق املعايري املقبوةل دول ًيا محلاية البياانت ،والامتثال لها.
وبدمع القرار التوهجات الاسرتاتيجية ا ألولية املوجزة يف هذا التقرير ومقرتح انشاء منرب للقيادات يف جمال اعادة الروابط العائلية ،فانه ميهد
الطريق أأمام مواصةل معلية وضع الس ياسات هذه ،مع التشديد عىل اس مترارية أأمهية الاسرتاتيجية احلالية لعادة الروابط العائلية اىل أأن
يمت طرح اسرتاتيجية جديدة لعادة الروابط العائلية لعامتدها يف .2019

"نعم! نعم! انه أأيخ بال شك .اي الهيي ،أأشكرمك! أأشكرمك جزي ًال .كنت أأان ولك أأفراد أأرسيت نسري معًا يف الليةل اليت كنا عىل وشك عبور
احلدود فهيا .لكننا فقدانه بعدما تعرضنا لطالق انر ،وحىت ا آلن ليست دلي أأي معلومات عنه ومل جير أأي اتصال بيننا .نفتقده كث ًريا.
أأرجومك أأخربوين عن ماكنه و أأعطوين معلومات التصال به .أأان يف انتظار ردمك الكرمي".
شهادة أأحد املس تفيدين اذلي عرث عىل أأخيه عرب املوقع اللكرتوين خلدمة " Trace the Faceاحبث عن هذا الوجه"
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امللحق :أأبرز نتاجئ الاس تبيان اذلي أأجري عام  2016حول قدرات امجلعيات الوطنية املتعلقة خبدمات اعادة الروابط العائلية
ملحوظة :لك نتاجئ الاس تبيان أأولية وس تخضع ملزيد من التحليل خالل عايم  2017و .2018ويف ما ييل النتاجئ ا ألولية (استنادًا اىل
اجاابت  136مجعية وطنية قدمت اجاابهتا عن أأس ئةل الاس تبيان يف الوقت احملدد لتحليلها) املس تخدمة يف توفري املعلومات لوضع التوهجات
الاسرتاتيجية.
أسباب فقدان االتصال
120

80
60
40
20

عدد الجمعيات الوطنية المستجيبة

100

0
النزاعات المسلحة

الكوارث الطبيعية

الهجرة

أسباب تشتت شمل العائالت

الرمس البياين  – 1أأس باب فقدان التصال :تعترب الهجرة سب ًبا رئيس ًيا لتشتت مشل العائالت ،فقد أأفاد أأكرث من ثالثة أأرابع امجلعيات
الوطنية بأأهنا تس تجيب لحتياجات املهاجرين .بيامن أأفاد أأكرث من نصف امجلعيات الوطنية ابس تاابهتا لالحتياجات املتعلقة ابعادة اعادة
الروابط العائلية النامجة عن الزناعات املسلحة ،بيامن أأفاد ثلث امجلعيات الوطنية فقط ابس تاابهتا حلالت تشتت انمجة عن كوارث طبيعية.
الفئات المحتاجة إلى خدمات إعادة الروابط العائلية
120

80
60
40
20
0
النازحون داخل بلدانهم

المحتجزون

األطفال غير المصحوبين
بذويهم والمنفصلون عنهم

أنواع األفراد الذين يحتاجون إلى خدمات إعادة الروابط العائلية

المهاجرون ،بمن فيهم
الالجئون وطالبو اللجوء

عدد الجمعيات الوطنية المستجيبة

100
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الرمس البياين  – 2الفئات احملتاجة اىل خدمات اعادة الروابط العائلية :املهاجرون (مبن فهيم الالجئون وطالبو اللجوء) مه أأكرث الفئات
اليت تقصد امجلعيات الوطنية يف ا ألغلب طالبني خدمات اعادة الروابط العائلية ،يلهيا ا ألطفال غري املصحوبني بذوهيم واملنفصلون عهنم،
واحملتجزون .بيامن يقدم ربع امجلعيات الوطنية فقط خدمات اعادة الروابط العائلية للنازحني داخل بدلاهنم.
امتثال الجمعيات الوطنية لقوانين حماية البيانات
50
45
40
30
25
20
15

عدد الجمعيات الوطنية

35

10
5
0
ال توجد إجابة

ال أعرف

ال ينطبق

نعم

ال

إجابات الجمعيات الوطنية

الرمس البياين  – 3امتثال امجلعيات الوطنية لقوانني حامية البياانت :أأفاد أأقل من نصف الجاابت أأن امجلعية الوطنية متتثل لترشيعات
حامية البياانت من حيث ادارة حالت اعادة الروابط العائلية ،بيامن أأشار ربع أآخر اىل عدم تأأكده من املطلوب لتحقيق هذا الامتثال.
نطاق خدمات إعادة الروابط العائلية المقدمة
140

100
80
60
40
20
0

عدد الجمعيات الوطنية المقدمة للخدمات

120

وسائل االتصال (اتصال ،WiFi
شحن الهواتف ،بطاقات  ،SIMإلخ)

إصدار وثائق السفر

دعم عائالت المفقودين

لم شمل العائالت

المكالمات الهاتفية

رسائل الصليب األحمر

البحث عن المفقودين
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الرمس البياين  – 4نطاق خدمات اعادة الروابط العائلية املقدمة :يوحض الرمس اخلاص بنطاق اخلدمات اليت تقدهما امجلعيات الوطنية
عرب ش بكة الروابط العائلية أأن طلبات البحث عن املفقودين ورسائل الصليب ا ألمحر ل تزال يف طليعة اخلدمات املقدمة .بيامن يشهد
الطلب عىل وسائل التصال ارتفاعًا حبسب ما تشري اليه امجلعيات الوطنية الـ  28اليت تقدم هذه اخلدمة ابلفعل بشلك أأو بأآخر.
مصادر تمويل خدمات إعادة الروابط العائلية

مصادر أخرى (بما
فيها الميزانية
األساسية)

الجمعيات
الوطنية
األخرى

الشركات المانحة

الجهات المانحة
الخاصة

الحكومات

عدد الجمعيات الوطنية
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األحمر

مصادر تمويل خدمات إعادة الروابط العائلية

الرمس البياين  – 5مصادر متويل خدمات اعادة الروابط العائلية :يعمتد أأكرث من  %60من امجلعيات الوطنية عىل اللجنة ادلولية لمتويل
أأنشطهتا يف جمال اعادة الروابط العائلية ،عىل الرمغ من أأن  %82من امجلعيات الوطنية تؤكد أأن خدمات اعادة الروابط العائلية معرتف
هبا كخدمة انسانية من قبل السلطات العامة يف بدلاهنا ،و أأن خدمات اعادة الروابط العائلية مدرجة يف اخلطط الوطنية لالس تاابة
للكوارث اليت تعدها السلطات العامة يف بدلان نصف هذه امجلعيات الوطنية .بيامن حتصل  %16فقط من امجلعيات الوطنية املشاركة،
البالغ عددها  136مجعية ،عىل متويل حكويم .كام تشري النتاجئ بوجه خاص اىل اخنفاض ادلمع المتوييل من النظراء بني امجلعيات الوطنية.
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الرمس البياين  – 6الرشاكء يف أأنشطة اعادة الروابط العائلية من خارج احلركة :أأفادت امجلعيات الوطنية بأأن مفوضية ا ألمم املتحدة
لشؤون الالجئني يه الرشيك الرئييس بني اجلهات اخلارجية اليت تتعامل معها خبصوص حالت اعادة الروابط العائلية ،ما يؤكد رضورة
النظر يف ابرام اتفاقيات اطارية عىل املس توى العاملي.

