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 إعادة الروابط العائلية في القرن الحادي والعشرين

 )حلقة العمل الثامنة( 

 عرض عام

 

 أبرز النقاط

 
هي إحدى الخدمات األساسية التي تقدمها الحركة الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر )الحركة(، وتتجسد فيها  إعادة الروابط العائلية

استراتيجية جديدة إلعادة الروابط العائلية، نحتاج إلى طرح بعض األسئلة  وضعمبادئنا األساسية من اإلنسانية والوحدة والعالمية. وعند 

خالل العقد  كبيرةمن تقديم خدمات فعالة تالئم احتياجات العائالت المشتتة في بيئة شهدت تغيرات المحورية على أنفسنا، حتى نض

 الماضي:

  شبكة الروابط العائلية؟  عبركيف نضمن تحقيق قدر من االتساق 

  دوًرا وثيقًا في هذا الصدد؟ – ةعالمي بوصفها جهات شراكة –التي يمكن أن تلعب  الحركة خارج منالفاعلة ما نوع األطراف 

  متطلبات حماية البيانات في خدمات إعادة الروابط العائلية؟ ندرجكيف 

  موارد متنوعة لصالح خدمات إعادة الروابط العائلية؟ حشدكيف يمكننا 

  تؤدي دورها بفعالية في القرن الحادي والعشرين؟ كيما المطلوب من شبكة الروابط العائلية 

 

 معلومات أساسية 

 
–2008، الذي ُعرض خالله تقرير مرحلي حول استراتيجية إعادة الروابط العائلية 2015عام لفي أعقاب اجتماع مجلس المندوبين 

، 2018 لسنة تاليةال للفترة، بدأت الحركة في التعاون لتنفيذ عملية تهدف إلى وضع االستراتيجية التالية إلعادة الروابط العائلية 2018

ن ذلك التشاور مع األطراف  . ولتوفير المعلومات المطلوبة لهذه العملية، بدأ إجراء أبحاث ترمي إلى من خارج الحركة الفاعلةوتضمَّ

دها مجال شه التيتطورات التقييم قدرة الجمعيات الوطنية في مجال إعادة الروابط العائلية، ومدى أهمية خدمات إعادة الروابط العائلية، و

 .عملياتناالتي تؤثر على بيئة ونولوجيا المعلومات واالتصاالت  تك
 

م جغرافي، ضم ممثلين عن كل إقلييتنفيذ االستراتيجية الجديدة إلعادة الروابط العائلية، يُعنى ب فريقوفي إطار دعم هذه العملية، ُشكل 

واالتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر، واللجنة الدولية للصليب األحمر. وُكلفت فرق عمل مواضيعية بتحليل السياق 

يما يلي هذه التوجهات، . وف2018 عام ولية الستراتيجية إعادة الروابط العائلية لما بعداألستراتيجية االتوجهات البشكل موسع، وتحديد 

 ، بهدف تقديم صيغة نهائية لإلطار االستراتيجي إلى اجتماع مجلس المندوبين2017 لعامالتي يدعمها القرار المقدم إلى مجلس المندوبين 

 .2019 لعام

 
 :2017عام لمجلس المندوبين ستُعقد خالل دورة  التيعمل الالتوجهات االستراتيجية المزمع مناقشتها في حلقة 

 خدمات إعادة الروابط العائلية تطويرالمشاركة الفعالة لألشخاص المتضررين في  .1
 التأكيد على أن األفراد المفقودين وعائالتهم هم محور عملية إعادة الروابط العائلية .2
 توفير وسائل االتصال كشكل من أشكال المساعدة، واالستثمار في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت الحديثة .3
 تنفيذ مهام بحث نشطة ومستمرة تراعي الطابع الشخصي لكل حاجة، بحيث تكون سمة فريدة تميز استجابة الحركة لتلك القضية  .4
 تلبية المتطلبات المتعلقة بحماية البيانات .5
 الهجرة مسألةالتركيز العالمي على إعادة الروابط العائلية في سياق  .6
 لحاالت الطوارئ واستجابتهاائلية في مجال إعادة الروابط العائلية االستثمار في تعزيز قدرة شبكة الروابط الع .7
هة تتعلق بخدمات إعادة الروابط العائلية .8  تنفيذ أنشطة ترويج واتصاالت منهجية وموجَّ
 األطراف الفاعلة األخرى، وإقامة شراكات معها حشد .9
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 وتنفيذ االستراتيجية قدًما خالل فترة التكيف هذه. وضعمن المقترح إنشاء منصة قيادة إلعادة الروابط العائلية، بغرض دفع عملية 

 
 :ما يلي تتضمن الموضوعات الناشئة التي تؤثر في خدمات إعادة الروابط العائلية

 ال، التي إلى استغالل تكنولوجيا االتص ينايد اتجاه المستفيدالتطورات في مجال التقارب الرقمي وشبكات التواصل االجتماعي: يتز

تتيح للعديد من األفراد المنفصلين إعادة التواصل مع ذويهم. وتحتاج الحركة إلى االستفادة من الفرص التي تتيحها التطورات الحادثة 

 األكثر تقليدية التي تستخدمها شبكة الروابطمزاياها في الوسائل الفريدة و إدراجفي تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت من خالل 

 العائلية.

  أن الغالبية العظمى من الجمعيات الوطنية تتعامل  2016 عامأجريت  التيستقصائية االدراسة المستويات الهجرة المتزايدة: كشفت

يمكن أن تعرض  –إنسانية  وخصوًصا إذا كانت ناجمة عن أزمات –مع احتياجات المهاجرين كجزء من عملها المجتمعي؛ فالهجرة 

، استضعافهم درجة األفراد إلى مشاق جمة ومخاطر ال حصر لها، من بينها االنفصال عن عائالتهم. وقد يؤدي هذا إلى تزايد

 وبخاصة األطفال منهم.

  :لكن  .ال تنازعها فيها الوكاالت األخرى الحركة بخبرة عريضة في هذا المجال تتمتعتزايد االهتمام بنتائج إعادة الروابط العائلية

. وقد أفاد أكثر من ثلثي الجمعيات الوطنية عن وحمايتها البيانات جودةمعايير بالمنافسة تتنامى، مع ما تفرزه من مخاوف تتعلق 

خارجية في أمور تتعلق بخدمات إعادة الروابط العائلية، وتبين أن المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون فاعلة  أطراف  مع  تعاملها

 الرئيسية، وهو ما يشدد على الحاجة إلى البحث عن شراكات مبتكرة. التعامل جهةالالجئين هي 
 

هذه التحديات. وسيتواصل تحليل اإلجابات ل لتصديالتقييم قدرة الجمعيات الوطنية على  2016أُجريت دراسة استقصائية عالمية في 

 إدراجوملكية وتقييم وقدرة شبكة الروابط العائلية، ال حسفي بناء  ثّمة تقدم أُحرز ، لكن النتائج األولية تشير إلى2018 خالل عام حتى

برنامج إعادة الروابط العائلية في خطط مواجهة الكوارث لدى الجمعيات الوطنية والسلطات المعنية، وتنسيق الجهود داخل شبكة الروابط 

احتياجات األطراف المستفيدة. وهنا تجدر اإلشارة إلى أن الروح االبتكارية،  لتلبيةالعائلية ومع الشركاء الخارجيين، وتكييف الخدمات 

 هجتها الجمعيات الوطنية لتلبية االحتياجات في مجتمعاتها المحلية، تستحق الثناء واإلشادة.التي انت
 

لكن على الرغم من تزايد مستويات الشعور بالملكية داخل الشبكة، إال أن هذا لم يُترجم إلى زيادة مماثلة في تخصيص الموارد. كما أن 

إدارة بيانات عبر شبكة الروابط العائلية بالكامل، أدى إلى فشل الشبكة في إظهار  املنظ شاملغياب منهجية مراقبة منظمة يدعمها تطبيق 

 جلب الموارد.لقيمة البرنامج وإضاعة فرص  بخسالذي أدى إلى  األمرتأثيرها، 

 
الحركة ككل  تعيديقتضي أن داخل الشبكة  عدم االتفاقإن تأثير التغيرات الحادثة في سياق العمل اإلنساني والقصور في معالجة أوجه 

 مجال في دماتهابخ تتطلع أن علىالتأكيد على التزامها ببناء شبكة العالقات العائلية والحفاظ على استدامتها. كما يجب أن تعمل الشبكة 

كل حالة لالتوزان مع الحاجة إلى مواصلة تقديم خدمات فريدة تراعي الطابع الشخصي  تحقيقمستقبل، مع ال نحو العائلية الروابط إعادة

. وإلنجاز ذلك، يجب علينا تعزيز قدرة الشبكة على أداء وظائفها، افً استضعا األكثر من الحاالت، بما يتيح لنا تلبية احتياجات الفئات

والتوصل إلى فهم أفضل ألسباب تشتت العائالت اليوم، واستخدام تكنولوجيات جديدة تتيح تحقيق نتائج أكثر شمولية وفعالية لصالح 

 .من خالل عقد شراكات عالمية ةالرئيسي المعنية الجهات مع التعاون على، واالستفادة من القيمة المضافة المترتبة فيدينالمست

 
 وضع متابعةيهدف إلى  الذي 2017 لعاملهذا الغرض، تدعو شبكة العالقات العائلية إلى دعم القرار المقدم إلى مجلس المندوبين 

، وإعادة التأكيد على الموقع الفريد الذي تحتله الحركة في مجال تقديم خدمات 2018 لسنة التالية للفترةعادة الروابط العائلية إلاستراتيجية 

 إعادة الروابط العائلية، وتعزيز قدرة الشبكة، وضمان تطبيق الحد األدنى من معايير حماية البيانات.
 

 أهداف حلقة العمل

 
التحديات المترتبة على التغيرات المتسارعة في السياق الذي تقدم الحركة فيه خدمات إعادة الروابط تبادل وجهات النظر حول  .1

 العائلية، وحول استراتيجيات مواجهة هذا التحديات.
 مشتركة لمستقبل خدمات إعادة الروابط العائلية.ال رؤيتنابلورة  .2
ار عادة الروابط العائلية، بغرض تحديد مسإلوص إنشاء منصة قيادة مناقشة التوجهات االستراتيجية األولية والمقترح المقدم بخص .3

 .2018 عام استراتيجية إعادة الروابط العائلية لما بعد وضع
 ضمان مشاركة قيادة الحركة واستثمارها في تعزيز قدرة شبكة إعادة الروابط العائلية. .4
 

 إرشاديةأسئلة 

 
 الروابط العائلية، يجب أن نطرح األسئلة التالية على أنفسنا:لبلورة رؤية شاملة لمستقبل خدمات إعادة 

 ما رؤيتنا الجماعية للمستقبل؟ .1
 تقديم خدمات إعادة الروابط العائلية والتفاعل مع المجتمعات المحلية؟ فيكيف تؤثر وسائل االتصال الحديثة  .2
 ونحقق أقصى استفادة منها؟ التطّوراتكيف نتكيف مع هذه  .3
 إعادة الروابط العائلية بالشكل األمثل في خدمات الحركة ذات الصلة عند االستجابة ألزمات الهجرة والكوارث؟ أنشطة ندرجكيف  .4
كيف ننظم أنفسنا على أفضل وجه كشبكة عالمية، ونحسن مستوى تعاوننا مع عدد متزايد من األطراف الفاعلة األخرى التي تستحوذ  .5

 ؟على نصيب من أنشطة إعادة الروابط العائلية
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 المراجع

 

 سيتم إرساله إعادة الروابط العائلية في القرن الحادي والعشرين : 2017 لعام مجلس المندوبينسيقدم إلى  الذي األساسيتقرير ال(

 بالبريد قريبًا(

 للصليب استراتيجية إعادة الروابط العائلية الخاصة بالحركة الدولية : 2015 لعام مجلس المندوبين المقدم إلى التقرير المرحلي
 :(2018–2008األحمر والهالل األحمر )

 -ngRestori-Report-Progress-content/uploads/2015/03/CD15-http://rcrcconference.org/wp
Strategy_EN.pdf-Links-Family  

 استراتيجية إعادة الروابط العائلية الخاصة بالحركة الدولية للصليب : 2011 لعام مجلس المندوبين المقدم إلى التقرير المرحلي
 :(2018–2008األحمر والهالل األحمر )

 -delegates-movement/council-crescent-cross-https://www.icrc.org/eng/assets/files/red
en.pdf-6-11-11-strat-rfl-report-progress-2011-delegates-11/council20  

  (2018–2008)استراتيجية إعادة الروابط العائلية: 

strategy-slink-family-https://www.icrc.org/ar/publication/restoring 
 

http://rcrcconference.org/wp-content/uploads/2015/03/CD15-Progress-Report-Restoring-Family-Links-Strategy_EN.pdf
http://rcrcconference.org/wp-content/uploads/2015/03/CD15-Progress-Report-Restoring-Family-Links-Strategy_EN.pdf
http://rcrcconference.org/wp-content/uploads/2015/03/CD15-Progress-Report-Restoring-Family-Links-Strategy_EN.pdf
https://www.icrc.org/eng/assets/files/red-cross-crescent-movement/council-delegates-2011/council-delegates-2011-progress-report-rfl-strat-11-11-6-en.pdf
https://www.icrc.org/eng/assets/files/red-cross-crescent-movement/council-delegates-2011/council-delegates-2011-progress-report-rfl-strat-11-11-6-en.pdf
https://www.icrc.org/eng/assets/files/red-cross-crescent-movement/council-delegates-2011/council-delegates-2011-progress-report-rfl-strat-11-11-6-en.pdf
https://www.icrc.org/ar/publication/restoring-family-links-strategy

