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 معلومات أأساس ية 

عادة الروابط العائلية: الاسرتاتيجية اخلاصة ابحلركة ادلولية للصليب الأمحر  وعمرش سعى ي  عنارص القرار املقرتح بشأأن ا 

ىل تقدمي ملخص ( 2025 – 2020والهالل الأمحر )  للقرار املقرتح.  هنايئ، دون تقدمي نص احملمتل لفقرات املفردةاجلوهر ا 

دماج الفقرةم س يكون من امل ل  رشح ت  مسوغات لك فقرة يل وت  يف القرار.  املعنية فيد ا 

ىل أأعضاء املؤمتر ادلويل للصليب الأمحر والهالل الأمحر للتشاور بشأأهنا من أأجل مجع مجموعة أأوىلأ  و   رسلت هذه الوثيقة ا 

ذا اكن الهن من التعليقات والتعقيبات، والوصول ا ىل س يكون  الفقرات جوهرج املقرتح خبصوص فهم أأويّل بشأأن ما ا 

 جامع. ابل   وس يحظى أأم ل ًل مقبو

 يف الاعتبار:  نيالتالي السؤالنيتعليقات أأو تعقيبات عىل هذه الوثيقة، يرىج وضع  تقدميعند و 

دراهجا يف فقرات ادليباجة ومنطوق القرار؟ •   هل توافق عىل العنارص املقرتح ا 

دراهجا يف القرار؟ •  هل من عنارص انقصة جيب ا 

 

منا عنارص هذا القرار.  مرشوعةل بشأأن صياغة تقدمي تعليقات مفص  نتظر وعند هذه املرحةل ل ي   ستس نح فرصة لتقدمي ا 

 . " مرشوع القرار الأويل "تاح ي  التعليقات بشأأن صياغة حمددة يف مرحةل لحقة، مبجرد أأن 

 مقدمة

وجيهلون ماكهنم ومصريمه. ا عن أأفراد عائالهتم حة عندما يتشتت مشلهم بعيدً مرّب   ومعاانة   معيق لقبق تنوء نفوس البرش

هلم أأكرب من حصوهلم  معرفة مصري ذوهيم أأمهيةً ا ما متثّل غالبً فبالنس بة لأب أأو أأم أأو طفل أأو شقيق أأو زوجة أأو زوج، 

ىل أأن يعرفوا مصريه.  لن يتوقفوا عن البحث عنهأأحد ذوهيم وأأفراد العائةل اذلين فقدوا عىل املياه أأو الغذاء أأو املأأوى.  ا 

جابةويف حماوةل  خطر. لضون أأنفسهم وابيق أأفراد عائالهتم لمه وقد يعرّ يستنفد هؤلء موارد   تشفي صدورمه،  ل جياد ا 
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ها ببعض أأكرث من أأي وقت مىض، مع منو مزتايد يف ورمغ الواقع اذلي يؤكد أأننا نعيش اليوم يف عامل تتصل أأطرافه بعض  

الاجامتعي عرب الانرتنت، فا ن عدد التواصل خداملش باكت الوصول ا ىل خدمات الانرتنت وش باكت الهاتف اجلوال واس ت

  1د زايدة هائةل يف الس نوات املاضية.ه محر ش  لني دلى ش بكة الروابط العائلية للصليب الأمحر والهالل الأ املفقودين املسج  

ن أأثر الاختفاء عىل الأ و  نسان فراد والعائالت واجملمتعات بوجه عام هو واحد من ا  ا ا وأأطولها أأمدً ية رضرً أأشد العواقب ال 

والاختفاء ل ميثل مأأساة فادحة والكوارث الطبيعية.  ،والهجرة ،النامجة عن الزناع املسلح وغريه من حالت العنف

 حتقيق  دونا لأطراف الزناع وحائاًل ا مفتوحً يشلك جرحً ا أأن املترضرة حفسب، بل ميكن أأيضً للعائالت واجملمتعات 

 املصاحلة والاس تقرار.   

طار الهجرة. ا عامليً تتخذ مشلكة املفقودين ابلفعل بعدً و  ذ ا داخل ا  طرق الهجرة عىل طول شخاص لك عام خيتفي أ لف الأ ا 

عرث علهيا عىل طول هذه املسارات تظل جمهوةل الهوية. كبرية من اجلثث اليت ي   اأأعدادً  كام أأن احملفوفة ابخملاطر حول العامل،

ن حتسني الاس تجابة لهذه التحدايو  جاابت لعائالت املهاجرين املفقودين يتطلب تنس يقً ت ا  ا يف ا وتوافقً من أأجل تقدمي ا 

 نطاق عريض من الأطراف الفاعةل يف بدلان وأأقالمي وقارات عديدة.    مضن املامرسات 

عادة الروابط العائلية لش بكة الروابط العائلية للصليب الأمحر والهالل الأمحر و   مات،من اخلد اا عريضً طيفً تغطي ا 

عادة الروابط العائليةو  ،واحلفاظ عىل التواصل العائيل ،تالعائالاحليلوةل دون تشتت  متضمنةً   ،والبحث عن املفقودين ،ا 

جاابت للعائالت بشأأن مصري أأحباهئا عادة الروابط العائليةو مجع الشمل العائيل. ودمع  ،وتقدمي ا  ل  ،عند تقدمي خدمات ا 

ّل معل تؤدي ش بكة الروابط العائلية  حلاق الرضر"، مبا يف  مبوافقة اكمةل من الأفراد املعنيني ها ا  وابلتساق مع مبدأأ "عدم ا 

عادة التصال بأأفراد من  ذكل ما يتعلق ابلتعامل مع البياانت الشخصية واحرتام رغبات الأشخاص اذلين ل يريدون ا 

عادة الروابط العائلية يف س ياق الزناعو عائالهتم.  والعنف، والكوارث الطبيعية، والهجرة وحالت  تقدم الش بكة خدمات ا 

نسانية.    أأخرى تتطلب اس تجابة ا 

عادة الروابط العائلية خدمة حمورية فريدة تقدهما احلركة ادلولية للصليب الأمحر والهالل الأمحر )احلركة(، املؤهةل و  ن ا  ا 

ذ تمتتع بأأكرث من مائة عام من اخلربة  يف هذا اجملال، ويه ش بكة متتد عرب مجيع خري تأأهيل لالضطالع هبذه املهمة، ا 

  حول العامل. احمللية يف اجملمتعات الراخسة ولها جذورها احلدود والقارات 

                                                 
  .2016عن ضعف ما جسل يف  2018زاد عدد احلالت اجلديدة املسجةل دلى اللجنة ادلولية يف عام   1
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عادة الروابط العائلية للس نوات  2007امتع جملس املندوبني لعام اجيف و اعمتدت احلركة اسرتاتيجيهتا الأوىل اخلاصة اب 

ىل  2008املمتدة من  ىل خامتهتا، وأ   . وقد وصلت هذه2018ا  س ت طرح عىل ت اسرتاتيجية جديدة عد  الاسرتاتيجية ا 

 .  2019جملس املندوبني لالعامتد يف 

عداد الاسرتاتيجية اجلديدة ل عادة الروابط العائلية، وترتأأسه و  عادة الروابط العائلية ا  يقود الفريق املعين بتنفيذ اسرتاتيجية ا 

) مجعية وطنية والاحتاد ادلويل مجلعيات الصليب الأمحر والهالل الأمحر  23يضّم و  ،الواكةل املركزية للبحث عن املفقودين

 . )اللجنة ادلولية( واللجنة ادلولية للصليب الأمحرالاحتاد ادلويل( 

 :أأهداف اسرتاتيجيةعىل أأربعة يف نسخهتا احلالية تش متل الاسرتاتيجية اجلديدة و 

 تت العائالت واختفاء الأفراد، واحلفاظ عىل الروابط العائلية احليلوةل دون تش : الهدف الاسرتاتيجي الأول

ماكني الهدف الاسرتاتيجي الثاين: عادة الروابط العائلية وتوفرها اتتعزيز ا   احلصول عىل خدمات ا 

جيابية يف  :الهدف الاسرتاتيجي الثالث ىل نتاجئ ا  عادة الروابط العائلية حالتزايدة فرص التوصل ا   ا 

 . تخمصص لعائالت املفقودين والعائالت اليت تش تتتقدمي دمع  :الرابع جيالهدف الاسرتاتي

 

 تضم س تة عوامل دامعة:فهيي وابل ضافة ا ىل ذكل، 

عادة الروابط العائلية الأشخاص  مشاركة: العامل الأول عداد خدمات ا   املترضرين يف ا 

ماكنيات الاقدرات الالاستامثر يف تعزيز  :العامل الثاين عادة الروابط العائليةال يف جمس تجابة وا    ا 

 حامية الأفراد عن طريق حامية بياانهتم الشخصية: العامل الثالث

عادة الروابط العائلية والرتوجي لهابشأأن ه : تواصل مهنجي وموج  العامل الرابع  خدمات ا 

 خرى: احلشد والرشااكت مع الأطراف الفاعةل الأ العامل اخلامس

عادة الروابطرتكزي عىل اح ال: العامل السادس    العائلية يف س ياق الهجرة.  تياجات ا 
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قلميية للحركة يف مجيع القارات يف الفرتة بني عايم و  جرت مشاورات بشأأن جوهر الاسرتاتيجية اجلديدة يف الاجامتعات ال 

العائلية يف الاكمل لالسرتاتيجية اجلديدة ل عادة الروابط  املرشوعلعت مجيع مكوانت احلركة عىل اط  و . 2018و 2016

 من أأجل تقدمي تعقيباهتا ومراجعاهتا وتعليقاهتا.  2019فرباير 

 يباجةفقرات ادل

هتم أأو ل يدرون بدها اذلين فقدوا التصال بأأحبّ اكقلق البالغ بشأأن املعاانة اليت يهذا القرار عن ال ديباجةميكن أأن تعرب فقرة 

ىل س ياق الهجرة.  كأحد تبعات الزناع املسلح والكوارث ،ا عن مصريمهشيئً   وحالت الطوارئ الأخرى ابل ضافة ا 

عادة الروابط العائلية للفرتة أأيضًا  الفقرة هذه أأن تس تدعي  وميكن  ىل اذلاكرة اسرتاتيجية ا  اليت اعمتدت يف  2018-2008ا 

ىل الرضا عن ال جنازات اليت حتققت يف أأثناء تنفيذ الا2007لعام  جمللس املندوبني 4القرار  لكهنا سرتاتيجية. ، وتشري ا 

ضافية لتعبذل  ا برضورةأأيضً  س تقرّ  مساعدة الناس اذلين جيهلون مصري أأفراد زيز قدرة ش بكة الروابط العائلية عىل هجود ا 

 . انفصلوا عهنمأأو اذلين عائالهتم من 

عادة الروابط العائلية اذلي اعت   الفقرة   مث تس تدعي ىل اذلاكرة قرار ا  وتقرير املعلومات  2017لعام  2مد يف جملس املندوبنيا 

عادة الروابط العائلية وتعرب عن تقدير  للمرشوعص التوهجات الرئيس ية الأولية الأساس ية اذلي خلّ  اجلديد لسرتاتيجية ا 

عادة الروابط العائلية  اجلهود املبذوةل  عداد اسرتاتيجيةوالزتاهمام اب  من اللجنة ادلولية والفريق املعين بتنفيذ اسرتاتيجية ا 

عادة الروابط العائلية اخلاصة ابحلركة للفرتة من  ىل اذلاكرة الاسرتاتيج  ا، ستس تدعي الفقرة  وأأخريً . 2025-2020ا   ة  يا 

 .2017اليت اعمتدهتا امجلعية العامة لالحتاد ادلويل لعام  3العاملية بشأأن الهجرة

هذا القرار يف س ياق  اليت س ت عمتد يفة الاسرتاتيجية اجلديدة ل عادة الروابط العائلي وضع: من الرضوري املسوغات

قرار جملس ب والتذكريجلهود السابقة اليت بذلهتا احلركة اب لربطها  تلبيهتااحتياجات املترضرين اليت جيب عىل احلركة 

، 2019تقدمي هذه الاسرتاتيجية اجلديدة لالعامتد يف جملس املندوبني لعام  طلباذلي  2017املندوبني لعام 

عادة الروابط العائلية يف الهدف الاسرتاتيجي ا واضً جية العاملية بشأأن الهجرة، اليت تتضمن الزتامً لسرتاتي ابو ا بتعزيز ا 

 الأول.  

                                                 
2  Adopted_ar.pdf-RFL-R9-2017-content/uploads/2017/11/CoD-http://rcrcconference.org/wp 

 
3  content/uploads/sites/5/2017/12/IFRC_StrategyOnMigration_EN_20171222.pdf-phttps://media.ifrc.org/w 
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 :منطوق القرارفقرات 

عادة الروابط العائلية للحركة للفرتة من منطوق القرار  1ميكن أأن تعمتد الفقرة : 1الفقرة    . 2025 – 2020اسرتاتيجية ا 

عادة الروابط العائلية للحركة. من االغرض الرئييس  :املسوغات   لقرار هو اعامتد اسرتاتيجية ا 

ىل 2أأما الفقرة : 2الفقرة  تعزيز املعرفة : أأ( ما ييل فميكن أأن تدعو مجيع امجلعيات الوطنية واللجنة ادلولية والاحتاد ادلويل ا 

طار تنف ابلسرتاتيجية وفهمها عىل مجيع مس توايت تكل املنظامت، ب(  يذ التدابري املوجزة يف هذه الاسرتاتيجية يف ا 

قلميية وادلولية، ج(  اوخططهالتنظميية  ااسرتاتيجياهت  ختصيص املوارد الالزمة لتنفيذها. عىل املس توايت الوطنية وال 

دماج أأن تكون من الرضوري : املسوغات طها. يف خط تنفيذها مجيع مكوانت احلركة عىل وعي ابلسرتاتيجية اجلديدة وا 

  لتنفيذ الاسرتاتيجية بنجاح. ا رضورايً أأمرً  املوارد  احلركة مكوانت وس يكون ختصيص مجيع 

ميكن أأن تشجع هذه الفقرة اللجنة ادلولية والاحتاد ادلويل عىل تعزيز تعاوهنام بغرض دمع امجلعيات الوطنية يف : 3الفقرة 

ىل تنفيذ الاسرتاتيجية وتشجع الرشااكت  ا امجلعيات الوطنية حىت ميكهنا مساعدة بعضها بعضً   ما بنييف هجودها الرامية ا 

عادة الروابط العائلية. قدراهتا يف بناء   اخلاصة اب 

دماج : املسوغات عادة الروابط العائلية يف جيب ا  ىل تعزيز قدرات ا  قيادة ب  تمنية امجلعيات الوطنيةهجود اجلهود الرامية ا 

ا ما يعد دمع ويف الوقت نفسه، غالبً بني املؤسس تني القامئتني يف جنيف رضوراًي. ما جيعل التعاون الوثيق الاحتاد ادلويل، 

ىل التضامن ا لتعزيز القدرات، الأكرث تأأثريً  الطريقة  الأقران  بأأية خدمة أأخرى، مبا  نةً ا هنا مقار  أأكرث ما تكون وضوحً واحلاجة ا 

         رى عىل الاس تجابة. أأن كفاءة لك مجعية وطنية تعمتد عىل قدرة امجلعيات الوطنية الأخ

املؤمتر ادلويل الثالث والثالثني للصليب الأمحر  أأن تسرتعي انتباهمن مكوانت احلركة  4ميكن أأن تطلب الفقرة : 4الفقرة 

ىل والهالل الأمحر  عادة الروابط العائلية بغرض تشجيع ادلول ال عضاء عىل وجه اخلصوص عىل دمع أأنشطة ا  اسرتاتيجية ا 

عادة الرو  ابط العائلية اليت تنفذها احلركة، مبا يف ذكل يف اجلوانب املتعلقة حبامية البياانت. ا 
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عادة الروابط العائلية  داخل منرب قياداتاليت جرت كثفة يف النقاشات امل : املسوغات والفريق املعين بتنفيذ اسرتاتيجية ا 

ىل  عادة الروابط العائلية، مت ال قرار ابحلاجة ا  ، مع الأخذ يف  االتأأكيد علهىو  الاسرتاتيجية اجلديدة  ادلول ا ىلاسرتعاء انتباه ا 

ن مكوانت احلركة يف  و أأن املسؤولية الرئيس ية عن الكشف عن مصري املفقودين تقع عىل عاتق ادلول. الاعتبار  مؤهةل ا 

ىل اد يد العون مل خري تأأهيل من جانب  نيمملقد  ا عىل ادلمع والتعاون ادلول يف هذه املهمة لكن الأمر يتوقف أأيضً ا 

بشأأن مرشوع عنارص القرار رجع: امليف هذا الشأأن )خاصة  ملسأأةل حامية البياانت أأمهية  و  السلطات لتنفيذ معلها بفعالية.

عادة الروابط العائلية وحامية البياانت،   .(ملؤمتر ادلويلا املقرتح لعرضه عىلا 

ىل: ميكن أأن تدعو هذه الفقرة  5الفقرة  عادة الروابط   مواصةل ترؤسها الفريق  اللجنة ادلولية ا  املعين بتنفيذ اسرتاتيجية ا 

عادة الروابط العائلية ومراقبته.        العائلية، بغرض دمع تنفيذ اسرتاتيجية ا 

عادة الروابط العائليةتنفيذ اسرتاتيجية  ، اذلي ترتأأسه اللجنة ادلولية، معلية  فريق تنفيذ الاسرتاتيجية ع  اتب  : املسوغات   ا 

وقد سامه أأعضاء تنفيذ الاسرتاتيجية عىل املس توى ال قلميي. دلمع مفيدة  ، وأأثبت أأنه أ لية  برّمهتا 2018 – 2008للفرتة 

عداد تقريرين رئيس يني عن التنفيذ مت رفعهام ا ىل جملس االفريق، حبمك دورمه "سفراء" الاسرت  تيجية، يف الارتقاء ابلوعي وا 

  . 2015و 2011 عايم املندوبني يف

امية البياانت اخلاصة حبالسلوك قواعد  هذه الفقرة عىل العمل اذلي اضطلع به الفريق املعين مبدونة ثين  ميكن أأن ت  : 6الفقرة 

عادة الروابط العائلية، وتشجعه عىل مواصةل تقدمي ادلمع لتطبيق مدونة السلوك، وتدعو مكوانت احلركة ا ىل جمال يف  ا 

 تقدمي اخلربات واملوارد.  

عادة الروابط العائلية جمال امية البياانت يف اخلاصة حبالسلوك قواعد متثل مدونة : اتاملسوغ أأداة حمورية تكفل اس مترار ا 

عادة الروابط العائلية،  بّ نقل البياانت الشخصية، وهو ل   من  ،ا لهذه الغايةوحتقيقً ش بكة الروابط العائلية.  داخلنشاط ا 

عادة الروابط يف ك، بدمع من الفريق العامل اذلي قوبل تأأسيسه برتحاب السلو قواعد بنود مدونة الرضوري تنفيذ  قرار ا 

 خلربات واملوارد. ا توفريالتنفيذ الفعال  وسيتطلب . 2017العائلية الصادر عن جملس املندوبني 

ىل مواص هذه الفقرة عىل تأأسيس ثين  ميكن أأن ت  : 7الفقرة  عادة الروابط العائلية وتدعوه ا  ةل التعامل مع منرب قيادات ا 

عادة الروابط العائلية.الربانمج وتوجيه املسائل احلساسة ابلنس بة ملس تقبل خدمات   تنفيذ اسرتاتيجية ا 
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عادة الروابط العائلية : املسوغات عادة الروابط العائلية اذلي اعمتده جملس املندوبني عىل  بناءً  تأأسس منرب قيادات ا  قرار ا 

عادة الروابط العائلية التابعة ل رشاك الق  بوصفه وس يةلً  2017يف  يادة العليا للحركة وتكوين قيادة مشار كة يف خدمات ا 

عادة  2018 عام التقت هذه القيادات مرتني يفو لش بكة الروابط العائلية.  وبدأأت يف التعامل مع املسائل املهمة املتعلقة اب 

 الروابط العائلية عىل حنو اسرتاتيجي. 

ىل رفع تقارير  : ميكن أأن تدعو هذه8الفقرة  النتاجئ اليت حتققت من خالل تنفيذ الاسرتاتيجية  عنالفقرة مكوانت احلركة ا 

عادة الروابط العائلية ا ىل جملس املندوبني جمال امية البياانت يف اخلاصة حبالسلوك قواعد ومدونة   . 2023عام لا 

عادة تنفيذ ضل ما يكون لضامن فأأة عىل أأ احلركة همي عدّ ت   7و 6، 5مع ال ليات املذكورة يف الفقرات : املسوغات اسرتاتيجية ا 

عادة الروابط العائلية جمال امية البياانت يف اخلاصة حبالسلوك  قواعد الروابط العائلية ومدونة ا يف الس نوات ا مفيدً تنفيذً ا 

املندوبني، مبا يف  ض النتاجئ بعد أأربع س نوات عىل جملسعر  واملساءةل مطلوبة حىت ت  الست اليت تغطهيا الاسرتاتيجية. 

 تعديالت حممتةل. ما يلزم من ذكل 


