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عادة الروابط العائلية يف القرن احلادي والعرشين  ا 

ميانويل كواديو يفوار )الصليب الأمحر  الرئيس: الس يد غوس تافو الرا اتبيا )الصليب الأمحر ادلومينييك(، الس يد ا   (ياال 

 املقرر: الس يد نويل لكامين )الصليب الأمحر الأسرتايل(

 

 موجز تنفيذي )أأ(

عادة الروابط العائلية بأأصوات خشصني هام صاحل ونفيسة، الذلان رواي جتربهتام الشخصية عن كيف فقدا  اس هتلت حلقة العمل حول ا 

ع  عادة الروابط العائلية  مشلهاماالتصال طيةل أأربع س نوات بسبب الزناع، وُجم عادة الروابط ابعة التيف هناية املطاف بفضل خدمات ا  لش بكة ا 

 العائلية.
 

عادة الروابط العائلية، وال س اميل فريق من اخلرباء همد الطريق أأمام هذا املشهد  رتفاع ا بحث القضااي الرئيس ية اليت تؤثر عىل خدمات ا 

ىل تدابري محلاية البياانت. و ة وتعقدها، والتطورات معدالت الهجر  ات ثالثة جديدة مقرتحة اجتاهمثة التكنولوجية املهمة، واحلاجة املس مترة ا 

عادة الروابط العائلية  –ويه: مشاركة الأشخاص املترضرين واخلصوصية )حامية البياانت( والرشااكت  جرى تناولها ابلبحث يف جمال ا 

ضافة ا ىل   .ئيس ية للحركةقوة ر كاقرتاح رابع وهو "الناس" ا 

 

ىل املشاركون  وعرض املشاركون من امجلهور خربات من س ياقاهتم اخلاصة. وحتدث عادة الروابط العائلية عىل طول خدمة عن احلاجة ا  ا 

عادة الروابط اخلدمات التقليدية يف جم حیل حمل احلاجة ا ىل مسارات الهجرة ويف حاالت الكوارث. واتفق عىل أأن التقدم التكنولويج ال ال ا 

حيياجات ابلرمغ من حتديد بعض الا الوطنية ال عطاء الأولوية ال عادة الروابط العائلية، ھناك الزتام قوي من امجلعيات العائلية. واكن

طورات التكنولوجية اجلديدة، الطلب والت ديف ظل تزايبأأنه أأقر  . وبوجه عام،محلاية البياانتيتعلق ابالميثال  يف ما اال ضافية لدلمع، ال س امي

عادة الروابط العائليةأأمام خدمة هناك فرصة   .شتيةامل  العائالتاجلديدة لتلبية احيياجات الأخرى الس تخدام الهنج القامئة و  ا 

 

 مالحظات عامة وأأبرز النقاط )ب(

 حل موىس أ دم والس يدة نفيسة أ دم عبدياالس يد ص -شهادة

 

ع الشمل يف هناية الأمر. عملبيهنام ، مث أأعيد التواصل انفصال صاحل ونفيسة كيفروى  عادة الروابط العائلية وُجم صاحل  بفضل ش بكة ا 

عادة الروابط العائلية زاء عدم معرفيه ابلطريقة اليت ميكن هبا اس تخدامعن طريق أأحد الأصدقاء. وحتدث عن قلقه  بوجود خدمة ا  بياانته  ا 

 صورته عىل اال نرتنت عىل موقع "احبث عن هذا الوجه". نرش لأول مرة  عليه الشخصية عندما اقرتح

هنانفيسة قصهتا أأيًضا قائةل روت و  عادة ها فريق رشح ل اكن ي . وعندما مثلها من دايرمه علمت بوجود هذه اخلدمة من بعض الفارين ا  خدمة ا 

ىل عدم اميالكها له. هجا منشورة عليهصورة زورأأت الروابط العائلية كيفية اس تخدام موقع "احبث عن هذا الوجه"،   ةلأي أأواتف وابلنظر ا 

عادة الروابط العائلية خدمة فريق يرس اتصال أأخرى، يةل وس   جراء ا  وهجه  مع صاحل. وقالت عندما رأأت "ساكيبخدمة "ماكملة عرب لها ا 

 ."... مث حتدثنا ملدة ثالث ساعاتبكيت  عىل الشاشة اكن "وكأنه حمل،
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عادة الروابط العائلية بشلك أأفضل  :امالحظهت الواجب النقاط الرئيس ية ىل تعزيز خدمة ا  اتحة هذه اخلدمة عمل صاحل ونفيسة اب  –احلاجة ا 

صاحل؛ حامية البياانت بوس يةل أأخرى لالتصال  ةأأيمل يكن دلى نفيسة هاتف أأو  –اتصال سائل و لينبغي افرتاض اميالك الناس ؛ ال شفوايً 

 .خصوصيهتاممن هذه اخلدمة ويساورهام القلق بشأأن  وصاحل متشككني يف البداية نفيسةلك من  اكن –

 

عادة الروابط العائلية ميييل نوكس )الصليب الأمحر الربيطاين( -اجتاهات مس تقبلية يف جمال ا   فلورنس أأنسلمو )اللجنة ادلولية( وا 

 :ما ييلت الاس تنياجات مشلو  .املشاورات حىت اترخيه اس تنياجاتوقمدم موجز عن 

o ه برمغ ما يشلك. و قالماحلدود والأ  الهجرةدقيقة. تتجاوز  حاةل نزوح لك 20حيث  ،غري مس بوق ملس توايت الهجرة ارتفاع

عادة الروابط العائلية اليت تتسم بكوهنا عاملية براز أأمهية ش بكة ا  ال أأنه يتيح لها فرصة ا   غلغةلميو  ذكل من حتد أأمام احلركة ا 

 .يف اجملمتعات احمللية

o  شاسًعا ال عادة الروابط العائلية.وتتيح جمااًل امجليع ق عيش التكنولوجيا طر تمغري  

o  ماكنية االتصال للحفاظ عىل التواصل مع العائةل والأصدقاء واحلصول عىل اخلدمات الأساس ية هو أأحد املطالب توفري ا 

ىل الرئيس ية للمهاجرين ماكنية االتصال كشلك من أأشاكل ا أأكرث مهنجية يف توفرياتباع طرق . حنن حباجة ا   .ملساعدةا 

o  والناس لتعقدتتسم اب الأمهية. حنن نتعامل مع البياانت الشخصية يف حاالت اشديد اناخلصوصية وحامية البياانت أأمر ،

ىل  نبغيي  بنا.، ذلا ينبغي أأن نمتكن من كسب ثقهتم القامئة اخملاطر غاية اال دراكيدركون   السلوكقواعد  دونةمالاستناد ا 

الرضر" وهذا  اتباع مبدأأ "كفقبل لك يشء وعلينا . دهاورص وتطبيقها ش بكة الروابط العائلية بياانت حبامية اخلاصة

 يشمل الرضر الرمقي.

o  ىل نشاء –س يايس الزتام احلاجة ا  عادة جمال يف للقيادات منرب ا   .العائلية الروابط ا 

o عادة الروابط العائلية ودجمها ابلاكمل يف الاس تجابة ال دارة الكوارث.بناء قدرات ش بكة  حنن حباجة ا ىل الاستامثر يف  ا 

o  اال عالن. علينا –ومس هتدفًا  ي مهنجيًّاجيب أأن يكون التواصل اخلاريج 

o  ىل اللجوء  لطرق التقليدية.لالتكنولوجيا ليست يه احلل ابلنس بة لبعض الناس؛ ال نزال حباجة ا 

 

)اللجنة  يندس يهل  ، الس يدة شارولت(ش باغان )الاحتاد ادلويل مجلعيات الصليب الأمحر والهالل الأمحر جاغانالس يد  املشاركون يف النقاش:

يف داكور )اللجنة ادلولية( ،ادلولية( دريس )الصليب الأمحر الكيين(. املقرر: الس يد ا   الس يد أأمحد ا 

 

عادة الروابط العا مشلت النقاط الأساس ية  ا.هموالفرص املتاحة أأما حاليًّائلية عكف فريق عىل دراسة الس ياق املتغري اذلي تعمل فيه ش بكة ا 

 ما ييل: 

 

o  .لناس.يأأيت التقدم التكنولويج يف الصدارة لتحقيق التواصل بني او هناك حاجة عاملية للحفاظ عىل التواصل مع العائةل 

o  ىل أأورواب، بيد أأن ينبغي النظر يف أأماكن و مهنا يقع يف مناطق أأخرى من العامل.  %86اال عالم يتناول كثرًيا مسأأةل الهجرة ا 

ذا اكن ،حدوث الهجرة وأأس باهبا  التواصل مع ال خرين.املنخرطون فهيا يودون  وا 

o ."ىل تفعيل الاجتاه الرابع اخلاص بـ "الناس  هناك حاجة ا 

o  ىل   .ادلمع الالزم للحصول عىل التكنولوجيا املتاحة واس تخداهماالناس حباجة ا 

o  ىل احلركة تشلكمأ ل البياانت الشخصية اليت يم  .قوايً  عامل تروجي عهد هبا ا 
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 النقاط الأساس ية املشموةل يف الأس ئةل اال رشادية)ج(  

لهيا وال عت امجلعيات الوطنية عىل تقد م مدخالت بشأأن الاجتاهات املقرتحة املشار وشم  ذكل  ددهتا. ومشلتحدايت والفرص اليت حا 

 ما ييل:

o عادة الروابط العائلية كوادور وبريو وكولومبيا( وتزايد الطلب للحصول عىل خ يف مثاًل يف س ياق الكوارث ) أأمهية ا  دمات اال 

عادة الروابط العائلية يطاليا وكواب(.  يفيف جمال الهجرة )مثاًل  ا   ا 

o  يف  أأن متنع التواصل بني أأفراد العائةل عىل طول مسارات الهجرة. ومثة مبادرات )مثاًل كيف ميكن للعنف وحاالت أأخرى

 املكس يك( لالس تجابة ا ىل ذكل، تشمل الأدوات التقليدية واملبادرات اجلديدة.

o ضافة ا ىل عادة الروابط العائلية ا   قرار بشأأهنا. صدور هناك الزتام من جانب امجلعيات الوطنية حيال ا 

o عائالهتم اذلين انفصلوا عن ّص القم ملعاجلة مشلكة  استباقيةاختاذ خطوات  هناك حاجة ا ىل. 

o  خدمات هلماملنابر اليت تقدم حیدد الناس احيياجاهتم اخلاصة وخيتارون. 

o  ىل النظر يف كيفية توس يع نطاق ش باكتحنن  .بشلك كبري رشاكت تكنولوجيا جيدةتوجد  .تصاالتناا حباجة ا 

o  ماكنية القوة، وتوفري تعين املعلومات  ة.ساعداالتصال هو شلك من أأشاكل امل ا 

o ىل أأن اس تجابة عاملية واحدة ال توجد  .نكون قادرين عىل تكييف اس تجابتنا حبسب احلاالت الفردية. حنن حباجة ا 

o  مية مضافة ق . جيب أأن تقدم التكنولوجيا لتكنولوجياال تكفلها ااملهارات الأخرى همارات التعامل مع ال خرين والتعاطف و

 . هبدياًل ال أأن تكون لعملنا 

o حبامية اخلاصة وكقواعد السل مدونة تعد مساعدة ليك تعمتد اللواحئ اخلاصة حبامية البياانت. امجلعيات الوطنية حباجة ا ىل 

 تعمميها.حتديد كيفية وهناك بعض التعقيد يف  نسبيًّا جديدة ش بكة الروابط العائلية بياانت

 

 والتوصياتالاس تنياجات )د( 

o .من املهم للغاية سامع أأصوات الأشخاص املترضرين 

o  ،ماكنية التواصل من الأمور ابلغة الأمهية للمهاجرين  بعد الكوارث.وكثرًيا ما تشلك مطلهبم الأول ا 

o  ىل النطاق. حنن حباجتوس يع الكفاءة و ا لتعزيز أأوجه يتيح فرصً ، ما تقدم كبري يف جمال التكنولوجيامثة قامة رشااكت ة ا  مع ا 

 ال خرين لتحقيق هذه اال ماكنية اكمةل.

o  ىل . وهناك كفيال تلتكنولوجيا واس تخداهما. التكنولوجيا وحدها للحصول عىل امع ادلالعديد من الناس ما زالوا حباجة ا 

ىل  ىل و ديدة ال عادة الروابط العائلية. اجلالأخرى تقليدية و ال طرق الاللجوء ا ىل حاجة ا  ابط بني ما رو خلقحنن حباجة ا 

 االتصال.تعاطف و ال شخصية و عىل مس توى املهارات ال يتوجب عىل احلركة تقدميه وبني ما  ،تتيحه التكنولوجيا من فرص

o لينا ببياانهتم الشخصية للأشخاص اذلين الأمهية شديد حامية البياانت أأمر فرصة تيح  عن أأن ذكل ي فضاًل  ،يعهدون ا 

ىل  طار تعمم للحرکة. حنن حباجة ا  ىل املساعدة يف جمال ي محلاية البياانت. وس  ا  حتاج العديد من امجلعيات الوطنية ا 

 التكنولوجيا وحامية البياانت.

o  علحفاظ عىل الروابط العائلية و ل لناستقد م ادلمع الالزم ل كيفية علينا حبث  .دهتااا 

o عادة الروابط العائلية حنن حباجة ا ىل  القوة. تعيناملعلومات  -بشلك أأفضل  تعزيز خدمة ا 

o اجتاهات تؤخذ يف الاعتبار عند وضع اسرتاتيجية جديدة ال عادة الروابط  يه والرشااكت والناس واخلصوصية املشارکة

 .العائلية

o عادة الروابط العائلية  .اذلي نعمتده يف معلنا ةاال نساني ملبدأأ  جتس يد ھي ا 


