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 موجز تنفيذي 

مشل الناس وادلخول يف عداد املفقودين أأثًرا عىل الأفراد والعائالت واجملمتعات بوجه عام يعد من أأشد العواقب الإنسانية  يرتك تشتت

املعلومات تقدم وثيقة رضًرا وأأطولها أأمًدا. ولن يتوقف الناس عن البحث عن أأفراد عائالهتم املفقودين حىت يعرفوا مصريمه وماكهنم. 

عادة الروابط العائلية وحالقرار املقرت ومسوغات لعنارص ا ملخًص الأساس ية هذه  : اسرتاتيجية احلركة ادلولية امية البياانتح بشأأن اإ

اسرتاتيجيهتا الأوىل  2007يف اجامتع جملس املندوبني وقد اعمتدت احلركة . 2025-2020 )احلركة( للصليب الأمحر والهالل الأمحر

ىل  2008لإعادة الروابط العائلية للفرتة من  من املهم ابلنس بة جمللس املندوبني أأن يعمتد ومع وصول هذه الاسرتاتيجية لهنايهتا . 2018اإ

لإعادة الروابط العائلية، اليت تأأخذ يف الاعتبار البيئة والاحتياجات اجلديدة للمترضرين وتعزز اجلهود السابقة الاسرتاتيجية اجلديدة 

  .وتعيد توجيه تكل اجلهود اليت بذلهتا احلركة

 

عادة الروابط العائليةو  العنف الأخرى والكوارث الطبيعية وتكل اليت يتسبب فهيا  النامجة عن الزناع املسلح وحالت مع أأن احتياجات اإ

ننا شهدان اخنراطً  ل اإ ا للحركة يف التعامل ا مزتايدً البرش ما تزال حتظى ابلأمهية نفسها اليت اكنت حتظى هبا من قبل خالل العقد الفائت، اإ

ا ما بقيت دون أأن ا عن عائالهتم والنازحني املفقودين وعائالهتم، ويه احتياجات غالبً مع احتياجات النازحني اذلين تشتت مشلهم بعيدً 

أأو يدخلون يف عداد  يلقى عدد كبري مهنم حتفهمحتظى ابلهامتم. ونتيجة للمخاطر اليت يواهجها النازحون عىل طول مسارات الزنوح، 

 ادلول للكشف نيجمهوةل. ويف ظل غياب أ ليات فعاةل وتعاون ب ،ا ما حيدث أأن تبقى هوية النازحني اذلين يلقون حتفهمريً املفقودين. وكث

ىل احلصول عىل معلومات عن الأقارب املفقودين هنبً  ا لنعدام اليقني بشأأن عن مصري النازحني املفقودين، تظل العائالت اليت تسعى اإ

 مصري هؤلء.  

جاابت شافية ل ومن أأجل حتسني لعائالت، من الرضوري وجود تعاون وتنس يق يف املامرسات تكل ا الاس تجابة لهذه التحدايت وتقدمي اإ

يف أأوساط مكوانت احلركة وبني طيف عريض من الأطراف الفاعةل يف أأرجاء بدلان وأأقالمي وقارات عديدة. وحنن ندعو مجيع مكوانت 

ىل تعزيز املعرفة ابلسرتاتيجية دماج تنفيذها يف اسرتاتيجياتنا وخططنا ولتخصيص املوارد الالزمة لتنفيذها  احلركة اإ وفهمها، من أأجل اإ

 بنجاح. 

 

عادة الروابط العائلية ابلرضورة املعاجلة املس مترة للبياانت الشخصية، مبا يف ذكل نقل البياانت عرب  يس توجب الأداء الفعال لأنشطة اإ

عادة الروابط العائلية.ب الاضطالعنقل البياانت ومطابقهتا، يس تحيل حًقا من دون القدرة عىل لكن حدود البدلان.  ن المنو  أأنشطة اإ اإ

ماكنية جتميع مك كبري من البياانت الشخصية برسعة أأكرب وبصورة أأسهل.  وتطويرها املتسارع يف اس تخدام البياانت والتكنولوجيا يتيح اإ

عادة الروابط العائلية تكفل هبا معاجلة البياانت الشخصية  (السلوك مدونة) مدونة السلوك اخلاصة حبامية البياانت ثلوت  أأداة هممة دلى اإ
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ىل مبا يتوافق مع معايري حامية البياانت واس مترار نقل البياانت الشخصية ابلنس بة لش بكة الروابط العائلية.  وحنن ندعو جملس املندوبني اإ

 . هاكوانت احلركة تقدمي اخلربة واملوارد املطلوبة لكفاةل التنفيذ الفعال ل ونطلب من مجيع م السلوك مدونةيف دمع تطبيق الاس مترار 

 مقدمة (1

ىل احليلوةل دون تشتت أأفراد العا عادة الروابط العائلية هو املصطلح العام اذلي توظفه احلركة لدللةل عىل جمال الأنشطة اليت هتدف اإ ئةل اإ

عاوماكهنم واختفاهئم، والكشف عن مصري املفقودين مىت  1دة التصال بني أأفراد العائةل وكفاةل اس متراره بيهنم، وتيسري مل الشمل العائيل، واإ

ن الاحتياج  أأمكن. يتضح من خالل المنو يف أأعداد الأشخاص اذلين يطلبون من احلركة خدمات  2لش بكة روابط عائلية عاملية قويةاإ

عادة الروابط العائلية. وتفيض حتراكت الساكن يف س ياقات خمتلفة ىل أأعداد كبريةاحتياج  لأزمات الإنسانية اإىلوزايدة ا اإ امحلاية  اإ

من الرضوري أأن تس متر  ،، من املرحج أأن يس متر هذا الاحتياج. ذلا3مليون انزح حول العامل 257واملساعدة الإنسانية. ومع وجود 

عادة الروابط العائلية يف تلبية احتياجات العائالت اليت تشتت مشل أأفرادها و   ،اليت دخل بعض أأفرادها يف عداد املفقودينخدمات اإ

جاابت شافية بشأأن مصري أأحبهتمبأأكرث قدر ممكن من الفعالية والكفاءة.  ىل اإ نسانية اجلوهرية ملساعدة الناس عىل الوصول اإ ن الطبيعة الإ  اإ

ال بشأأهنام وهلام أأمهية يف احلارض واملس تقبل. لتقدمي هذه اخلدمة هلم أأمران ل جداليت تؤهلها ، واملاكنة الفريدة اليت حتتلها احلركة موماكهن

ىل أأكرث من واستنادً  ىل ما وراء مجيع احلدود والقارات  عام من اخلربة يف هذا 100ا اإ  هاجذورو اجملال ومبا تمتتع به احلركة من ش بكة تتد اإ

 للهنوض هبذه املهمة.  يؤهلها عميقة يف اجملمتعات حول العامل، فاإن هذه اخلدمة اجلوهرية الفريدة يف أأفضل وضعال 

ا عىل مجيع جوانب حياة البرش وكذكل عىل العمل ا كبريً وترتك الابتاكرات يف التقنية الرمقية اإىل جانب الأمهية اليت تثلها البياانت أأثرً 

وا التصال بأأفراد ث هجودان ملساعدة وحامية الأشخاص اذلين يطلبون خدماتنا ليعاودأأننا جيب أأن حند   وهذه التطورات تعين الإنساين. 

 ويف أأثناء هنوضنا هبذه املهمة جيب علينا أأن نكفل امحلاية لبياانهتم الشخصية بعناية. عائالهتم أأو للتحقق من مصريمه. 

 معلومات أأساس ية (2

عادة الروابط العائ طو   ،بنجاح 2017يف جملس املندوبني  CD/17/R9عقب اعامتد قرار  ومنرب  4ليةر الفريق املعين بتنفيذ اسرتاتيجية اإ

عادة الروابط العائلية املشلك حديثً  ىل دراسة عاملية . 2017التوهجات الاسرتاتيجية اليت قدمت يف  5اقيادة اإ يف أأجريت وابلإضافة اإ

عادة الروابط العائلية للجمعيات الوطنية 2017 جريت ثالثة أأحباث ليك تزود الاسرتاتيجية ابملعلومات. ركزت هذه أ   عىل قدرات اإ

                                                 
 مجع مشلها، ل تعزيز س ياسات الهجرة احلكومية املتعلقة بمل الشمل العائيل.  يشري تيسري مل الشمل العائيل اإىل هجود ش بكة الروابط العائلية دلمع العائالت يف  1
عادة الروابط العائلية اليت تقدهما مجعيات الصليب الأمحر والهالل الأمح  2 استشاري تقين  ر وبعثات اللجنة ادلولية للصليب الأمحر، مبوجب تعاون ودمعتتأألف ش بكة الروابط العائلية من خدمات البحث عن املفقودين/اإ

 من الواكةل املركزية للبحث عن املفقودين التابعة للجنة ادلولية للصليب الأمحر.
  lation/migration/data/estimates2/estimates17.shtmlhttp://www.un.org/en/development/desa/popu: 2017يف عام   3
الديش، مكبوداي، كولومبيا، كوت ديفوار، كرواتيا، مجهورية ية: أأسرتاليا، المنسا، بنغت  يف الفريق جاءت من البدلان الآ مجعية وطنية والاحتاد ادلويل واللجنة ادلولية. وامجلعيات الوطنية املمثةل 24يتأألف الفريق من  4

يران، الأردن، اكزاخس تان، كينيا، مايل، املكس يك، نيبال، قطر، رواندا، السويد، املا ثيوبيا، فرنسا، أأملانيا، اإ  ملكة املتحدة، والولايت املتحدة الأمريكية. دلومينيك، الإكوادور، اإ
عادة الروابط العائلية  5 عادة الروابط العائلية عىل أأساس قرار اإ ، ويتأألف املنرب من اللجنة ادلولية والاحتاد ادلويل وقادة امجلعيات الوطنية وأأطراف 2017اذلي اعمتده جملس املندوبني يف  تأأسس منرب القيادة اخلاص ابإ

عادة الروابط العائلية ودور احلركة يف انشغل املنرب ابلتعامل مع قضااي حمورية مثل تأأسيس بياانت قاعدية للش بكة، وفهم ا 2018 عام وخالل فاعةل خارجية مثل املفوضية السامية لشؤون الالجئني. حتياجات اإ

عادة الروابط العائلية عىل املس تويني العاملي والإقلميي، يف وتشكيل الاسرتاتيجية اجلديدة لإعادة الروابط العائلية. ابلإضافة اإىل ذكل، الاس تجابة لها، وحشد املوارد، وتشكيل الرؤية  فالأعضاء مه مبثابة سفراء خلدمات اإ

 ل واخلارج، لتعزيز الاعرتاف بش بكة الروابط العائلية وانسجاهما وقوهتا. ادلاخ

http://www.un.org/en/development/desa/population/migration/data/estimates2/estimates17.shtml
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عادة الروابط العائلية يف ما يتعلق ابلزنوح يف أأورواب،  الأحباث ش بكة وتقيمي قدرة  6"الانتاج املشرتك" مع املترضرين،وعىل: احتياجات اإ

عادة الروابط العائلية يف أأثناء الروابط العائلية.  ، وأأعقهبا 2018و 2017أأجريت مشاورات بشأأن مرشوع الاسرتاتيجية داخل ش بكة اإ

عادة الروابط العائلية اجلديدة  رشوعقدم م وس ي. 2019ركة يف الفرتة بني ش باط/فرباير ونيسان/أأبريل مشاورة اكمةل مع احل اسرتاتيجية اإ

ىل احلركة بوصفه الناجتة عن املشاورات للحصول عىل موافقة اجمللس. ويف الوقت نفسه،  CD/19/XXل يتجزأأ من القرار  جزءً  اإ

تعزيز احلد الأدىن من معايري حامية البياانت يف ش بكة  امية البياانت الشخصيةحب اخلاصة سلوكال مدونة بتطبيق واصل الفريق املعين 

عادة الروابط العائلية  . برمهتا اإ

 التحليل (3

يرتك تشتت مشل الناس وادلخول يف عداد املفقودين أأثًرا عىل الأفراد والعائالت واجملمتعات بوجه عام يعد من أأشد الآاثر املأأساوية 

مع أأن و  7ًرا وأأطولها أأمًدا. ولن يتوقف الناس عن البحث عن أأفراد عائالهتم املفقودين حىت يعرفوا مصريمه وماكهنم.الإنسانية رض 

عادة الروابط العائلية النامجة عن الزناع املسلح  العنف الأخرى والكوارث الطبيعية وتكل اليت يتسبب فهيا البرش ما  وحالتاحتياجات اإ

ننا شهدان اخنراطً تزال حتظى ابلأمهية نفسه ل اإ ا للحركة يف التعامل مع ا مزتايدً ا اليت اكنت حتظى هبا من قبل خالل العقد الفائت، اإ

ا ما بقيت دون أأن حتظى ا عن عائالهتم والنازحني املفقودين وعائالهتم، ويه احتياجات غالبً احتياجات النازحني اذلين تشتت مشلهم بعيدً 

أأو يدخلون يف عداد املفقودين.  مهنم حتفهمعدد كبري  يلقى يواهجها النازحون عىل طول مسارات الزنوح، ابلهامتم. ونتيجة للمخاطر اليت

 ادلول للكشف عن مصري نيا ما حيدث أأن تبقى هوية النازحني اذلين يلقون حتفهم جمهوةل. ويف ظل غياب أ ليات فعاةل وتعاون بوكثريً 

ىل احلصول عىل معلومات عن الأقارب املفقودين هنبً  النازحني املفقودين، تظل العائالت اليت تسعى  لنعدام اليقني بشأأن مصري هؤلء.ا اإ

ساءة املعامةل أأو والأطفال مس تضعفون بصورة خاصة  عندما يتشتت مشلهم بعيدا عن عائالهتم وقد يصبحون عرضة خملاطر مثل اإ

آمنر والهالل الأمحر )الاحتاد ادلويل( بعنوان "وحيد و وينبه التقرير احلديث لالحتاد ادلويل للصليب الأمحالاجتار ابلبرش.  ىل  "غري أ أأن اإ

أألف طفل انزح غري  300عدد الأطفال املهاجرين، ومهنم املسافرون وحدمه، زاد مخسة أأضعاف يف العقد الفائت ويقدر أأن أأكرث من 

 . 2017بدل يف  80مصحوب بأأحد من أأههل ومنفصل عهنم اكنوا يف رحالت عبور يف 

 

ن  لتقدم الرسيع يف التكنولوجيا الرمقية والزايدة الكبرية يف اس تخدام الهاتف احملمول ووسائل الإعالم الاجامتعي واس تخدام الإنرتنت ااإ

ذ أأمكن لعدد مزتايد من البرش البحث عن أأفراد يغري    الطريقة اليت يتواصل هبا الناس عىل املس توى العاملي ويعزز قدرهتم عىل التصال. اإ

ومع ذكل، فالعامتد عىل وسائل التواصل جيعل ا. ا أأساس يً ل هذه الوسائل، وصار التواصل مطلبً والتصال هبم عن طريق مث عائالهتم

، التصال الناس عرضة للمخاطر عندما تسحب مهنم تكل الوسائل، سواء اكن ذكل بسبب الاحتجاز أأو املصادرة أأو خسارة أأدوات

ملاهمم ابس تخداهما أأو جعزمه جسدايً  ابلنس بة للعاجزيوهو أأمر يشلك حتدايً  و السن أأ بسبب  أأو ن عن اس تخدام التكنولوجيا بسبب عدم اإ

ىل التكنولوجيا ا بقلق معيق بشأأن اس تخدام مواقع يشعر الأشخاص اذلي يفرون من الاضطهاد أأيضً وقد . أأصاًل  نفسها عدم الوصول اإ

 دم بياانهتم الشخصية لإحلاق الرضر هبم أأو بعائالهتم. س تخأأن تُ من التواصل الاجامتعي أأو التكنولوجيا لأهنم خيشون 

                                                 
دماج العائالت بأأفضل طريقة يف تصممي اخلدمة و  ،والوصول اإىل اخلدمات ،املترضرين، ل س امي يف ما يتعلق ابحليلوةل دون تشتت مشل العائةلحتياجات لهتدف هذه ادلراسة اإىل تقدمي فهم أأفضل  6 كيف ميكن اإ

 قدميها. وت
جاابت شافية بشأأن مصري  7 ىل اإ عادة الروابط العائلية الوصول اإ جيابية يف بشأأن " 3ويتضح هذا يف الهدف الاسرتاتيجي  أأفراد العائةل املفقودين وماكهنم.واحد من الطموحات الأساس ية لش بكة اإ ىل نتاجئ اإ زايدة التوصل اإ

عادة الروابط العائلية عادة الروابط العائلية أأن ترافق الأشخاص اذلين يعيشون حاةل انعدام  تيجية اجلديدة لإعادة الروابط العائلية." يف الاسرتاحالت الاختفاء واإ يف أأثناء هذه العملية من الرضوري ابلنس بة لش بكة اإ

  ت اليت تشتت مشلها."تقدمي دمع خمصص لعائالت املفقودين والعائالبشأأن " 4اليقني املؤملة وأأن تدمعهم. ويتضح هذا يف الهدف الاسرتاتيجي 
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عادة الروابط العائلية اليت تتضمن  وحنن نأأخذ هذه اخملاوف بعني الاعتبار ونكيف اس تجابتنا. ويتضح هذا يف الاسرتاتيجية اجلديدة لإ

جيب علينا  8ريق قنوات اتصال مع املترضرين،رمقي عن ط تقدمي وسائل التصال ابعتبارها واحدة من تدابريها. وابلتوازي مع تطوير قرب  

 تعزيز وصولنا الشخيص واس تجابتنا اخملصصة للأفراد. 

ن واقع بقاء كثري ا أأن احلالت اليت عىل أأنفسهم من خالل اس تخدام التكنولوجيا يعين أأيضً  مهعامتدابا من الناس عىل اتصال ببعضهم بعضً  اإ

عادة الروابط العائلية الآ  ن  صعوابت وتعقيدات خاصة. ن تنطوي عىلتس تقبلها خدمات اإ المنو الهائل يف اس تخدام التكنولوجيا وتطويرها اإ

دماهجا يف  ىل اإ جعل ابلإماكن مجع مك هائل من البياانت بطريقة أأرسع وأأسهل. وتدرك احلركة الإماكنية الكبرية لهذه التطورات وتسعى اإ

جاابت شافية ، مبا يف ذكل عن طريق التكنولوجيا الرمقية وماكهنم للعائالت بشأأن مصري أأقارهبم طريقة معاجلهتا البياانت الشخصية لتقدمي اإ

 9مع الأطراف املعنية الأخرى.اخلاصة مبطابقة البياانت داخل ش بكة الروابط العائلية و 

عادة الروابط العائلية مجع ومعاجلة مك هائل من البياانت الش تقدمي خدمات فعاةل وتتسم ابلكفاءة يتطلب  ومع خصية )احلساسة(. يف اإ

هنا عىل اقتناع بأأن حامية البياانت الشخصية للأفراد، ل فاحلركة عىل وعي أأيضً ذكل،  ىل اجملال الشخيص للأفراد كام اإ ماكنية التسلل اإ ا ابإ

النفس ية وصون أأسايس محلاية أأرواح الناس وسالمهتم البدنية و  س امي يف الظروف الهشة واملتقلبة اليت تعمل احلركة يف س ياقها، ملمح  

ضافية.  ن الوعي املزتايد بلك من املنافع والأخطار احملمتةل اليت تنطوي علهيا معاجلة مك هائل من كرامهتم وكفاةل عدم تعرضهم لأخطار اإ اإ

ىل الأمهية احليوية للزتام املعايري املالمئة محلاية البياانت  ه الانتباه اإ ذا أأمر رضوري وه 10وتطويرها.البياانت الشخصية )احلساسة( وج 

ويف الوقت نفسه كفاةل عدم التنازل عن املبادئ ا لكفاةل قدرة احلركة عىل احملافظة عىل اس مترار خدماهتا لإعادة الروابط العائلية، أأيضً 

 الأساس ية للحركة. 

عادة الروابط العائلية احلالية  حتققت بعض  2018 – 2008عىل مدى الس نوات العرش املاضية اليت طبقت فهيا احلركة اسرتاتيجية اإ

 11الإجنازات الكبرية، س نتناولها يف الاسرتاتيجية اجلديدة لإعادة الروابط العائلية.

عادة الروابط زايدة اخلدمة املقدمة  من أأجل حتقق تقدم  كبري • والبحث الاجامتعي والكفاءة والتعاون داخل ش بكة اإ

عادة الروابط العائلية تؤدي وظائفها بكفاءة وتمتتع مبصادر العائلية. ومع أأن بعض امجلعيات الوطنية دلهيا خدمات قوية لإ 

ل أأن  ىل نقاط ضعف س باب متنوعة. بعض امجلعيات ما تزال ضعيفة لأ مالمئة، اإ قد يرجع هذا، عىل سبيل املثال، اإ

                                                 
عادة الروابط عىل الروابط العائلية"، ويف الهدف الاسرتاتيجي الثاين بشأأن " واحلفاظبشأأن "احليلوةل دون تشتت مشل أأفراد العائةل واختفاهئم،  1يتضح هذا يف الهدف الاسرتاتيجي  8 الارتقاء بوصول خدمات اإ

اتحهتا هلم    " العائلية للمحتاجني وابإ
عادة الروابط العائليةزبشأأن " 3ا يف الهدف الاسرتاتيجي يتضح هذ 9 جيابية يف حالت الاختفاء واإ ىل نتاجئ اإ  ."ايدة التوصل اإ

 بشأأن "حامية الأفراد عن طريق حامية بياانهتم الشخصية".  3يتضح هذا يف العامل ادلامع  10
 :. انظر2015و 2011قُدم تقريران بشأأن التقدم احملَرز اإىل جملس املندوبني يف عايم  11

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

Strategy_EN.pdf-Links-Family-Restoring-Report-Progress-ds/2015/03/CD15content/uploa-http://rcrcconference.org/wp  

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


6  CD/19/10 
 

ن زايدة معدل تبدل املوظفني واملتطو  ضع الأولوايت من جانب القيادة أأوتنظميية، ونقص الاهامتم أأو قصور يف و  عني. اإ

عادة الروابط العائلية.   12غالبية امجلعيات الوطنية معمتدة عىل اللجنة ادلولية يف تلقهيا لدلمع املايل لتنفيذ خدماهتا اخلاصة ابإ

ىل ذكل، حتق   • عادة الروابط العائلية يف اس تجابة امجلعيات الوطنية للطوارئ. وابلإضافة اإ دماج اإ ُ ق تقدم يف جمال اإ رش ن

عادة الروابط العائلية، اذلي أأسس يف أأفراد من فريق خرب  مرة يف أأزمات واسعة النطاق حىت  29، 2009اء اإ

عادة الروابط العائلية أأيضً أ  و . 2019نيسان/أأبريل  ا يف أ ليات الاس تجابة للطوارئ يف الاحتاد ادلويل وخططها دجمت اإ

 13التدريبية.

عادة الروابط العائلية معرتف هبا من الغالبية العظمى مع أأن  • نسانية تقدهما امجلعيات لسلطات ادلول بوصفها اإ خدمة اإ

ل أأن دورها يف  14،الوطنية جيب  15وطنية والاس تجابة لها، ويف الاس تجابة للزنوح الاس تعداد ملواهجة اكرثةخطط اإ

   16أأن يفصل بوضوح أأكرب.

عادة الروابط العائلية عن طريق تقيمي الاحتياجات يفحتق   • س ياق خمتلف  60أأكرث من  ق تقدم همم يف فهم احتياجات اإ

عادة الروابط العائلية يف التخطيط الاسرتاتيجي.  دراج اإ دماهجم بدرجة أأكرب واإ ىل اإ ومع ذكل، ما يزال املترضرون حباجة اإ

عادة الروابط العائلية، وجيب تطوير أ ليات للمساءةل أأمام املترضرين. عداد اس تجابة اإ  17يف اإ

عادة الر أأحد الإجنازات الرئيس ية يف تطوير نيمتثل  • عادة الروابط العائلية لش بكة اإ وابط ظام بييئ قامئ عىل الويب خاص ابإ

لكرتونيً موقعً  العائلية برمهتا، وهو يتضمن دمات والبحث عن بشأأن احلصول عىل اخل معلومات يقدم 18ا للجمهورا متاحً ا اإ

عادة الروابطاملفقودين عرب الإ  العائلية من أأجل نقل امللفات  نرتنت، ومنصة لس تخدام حرصي حيظى به أأعضاء ش بكة اإ

آمنً نقاًل  ا، وتبادل املعلومات وأأفضل املامرسات، والاطالع عىل املبادئ التوجهيية للس ياسات، وقاعديت بياانت  أ

دارة احلالت الفردية.  19 امجلعيات الوطنيةامتس تخدهم ىل مثة حاجة واللجنة ادلولية لإ اس تخدام ش بكة الروابط العائلية اإ

 ا حمورايً أأمرً دوات تكل الأ ويعد احلشد املالمئ للموارد لصيانة وتطوير  تكنولوجيا املعلومات والتصالت،موحدة ل أأدوات 

عادة الروابط العائلية. جاميل أ   20للتشغيل الناحج للنظام ومسعة خدمات اإ صفحة للبحث عن املفقودين عرب  22طلق اإ

منصات لتبادل البياانت، جسلت أأعىل رمق  4معينة وكذكل املوقع الإلكرتوين لش بكة الروابط العائلية خمصصة لكوارث 

                                                 
عادة الروابط العائلية".  ستامثر يف تعزيز قدراتبشأأن "الا 2يتضح هذا يف العامل ادلامع  12  واس تجابة اإ
 املصدر السابق. 13
 اس تجابت لدلراسة.مجعية وطنية  140% من أأكرث من 82، وافق هبذا الترصحي 2017يف دراسة عام  14
عادة الروابط العائلية يف اس تجابهتا للزنوح.  2017% حفسب من امجلعيات الوطنية يف دراسة عام 42أأفاد  15  بأأن لها دور حمدد ابلنس بة خلدمات اإ
عادة الروابط العائلية داخل س ياق الزنوح". بشأأن "التعام 6احلشد والرشأاكت مع الأطراف الفاعةل الأخرى" والعامل ادلامع بشأأن " 5يتضح هذا يف العامل ادلامع  16  ل مع احتياجات اإ
عادة الروابط العائلية" والعامل ادلامع  1يتضح هذا يف العامل ادلامع  17 عادة الروابط العائلية واس تجابهتا". 2بشأأن "اشرتاك املترضرين يف تطوير خدمات اإ  بشأأن "الاستامثر يف تعزيز قدرة اإ
 https://familylinks.icrc.org/en/Pages/home.aspxانظر:  18
دارة الأحباث الاجامتعية  44أأدخلت ، 2019حبلول ش باط/فرباير  19 عادة الروابط العائلية، ما  تتكنولوجيا املعلومات والتصالل من النظام البييئ " ابعتبارها جزء Familylinks ANSWERS"مجعية وطنية أأداة اإ لإ

ىل فرصة ملزيد من التوحيد القيايس.  ىل تبادل البياانت عىل حنو أأكرث فعالية وأأمنا عىل املس توى العاملي واإ  يفيض اإ
 عن طريق حامية بياانهتم الشخصية".بشأأن "حامية الأفراد  3العامل ادلامع يتضح هذا يف  20

https://familylinks.icrc.org/en/Pages/home.aspx
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شعار تنبيه عرب املوقع الإلكرتوين اس تخدمت امجلعيات الوطنية زايرة(.  219599) 2015زايرات، يف أأثناء زلزال نيبال 

قلق  تقدمي املعلومات للأشخاص اذلين أأصاهبملإبالغ الناس حول العامل بأأرقام خطوط تليفون الطوارئ أأو مرة  48

 حيال مصري أأحبهتم يف أأثناء حوادث كربى. 

يف العامني الأخريين زادت و. 2013يف  Trace the Face"21دشنت أأداة البحث الإلكرتونية "احبث عن هذا الوجه  •

ذ  2019. حبلول ش باط/فرباير (بعثات اتبعة للجنة ادلولية 6مجعية وطنية و 26يس تخدهما الآن  فائدة هذه الأداة )اإ

 ُ ىل "املكتب اخللفي"  28صورة لطاليب اخلدمة، وأأضيفت  4600رشت ن  138اخلاص، وأأمكن مطابقة  أألف هوية اإ

ويبدأأ المنو الكبري يف . 2015مرات يف النتاجئ الناحجة منذ  4، وهو ما ميثل زايدة 2018يف عام  58حاةل، مهنا 

ابط العائلية يف س ياق الزنوح جتاه أأورواب، يزتايد الاس مترار، ويف حني أأن هذه الأداة طورت يف البداية لإعادة الرو

آس يا وجنوب قارة أأفريقيا.   اس تخدام بدلان الأصل لها ويتضاعف اس تخداهما ابلنس بة للزنوح يف أ

ىل مزيد من تعزيز التعاون عرب الأقالمي والتوحيد القيايس والتنس يق يف مجع البياانت ومعاجلهتا. يتجىل هذا عىل  • مثة حاجة اإ

 22من خالل الأمهية املزتايدة لإعادة الروابط العائلية يف ما يتعلق ابلزنوح. صوص وجه اخل

قلميية لإعادة الروابط العائلية يف أأجزاء عديدة من العامل قَ  • نشاء وتعزيز منصات اإ م الأساس لتبادلت مزتايدة بشأأن د  اإ

قلميي.   ممارسات الاسرتاتيجيات املشرتكة وتطويرها عىل املس توى الإ

عة العمل املعنية "مجموعة العمل املعنية بمل الشمل العائيل" و"مجمو أأو عزز عدد من اجملموعات العامةل مثل  أأنشئ •

قضااي املنارصة أأفضت هااتن اجملموعتان، عىل سبيل املثال، اإىل صوت جامعي أأقوى بشأأن  أأثناء الزنوح".ابلحتجاز يف 

عادة الروابط العائلية، مثل تقليل احلواج  قة ابلحتجاز. مل الشمل العائيل واملسائل املتعلز اليت تعرتض اخلاصة ابإ

عادة الروابط العائلية ما تزال غري معروفة بصور ، هذا التقدم احملرزرمغ • ة اكفية يف أأظهرت تقياميت عديدة أأن خدمات اإ

 23راف املعنية الأخرى، ل س امي بني املاحنني.أأوساط املترضرين والأط

عادة الروابط العائلية مدونيف الا ق تقدم اكف  حتق   •  ةرتقاء مبس توى الوعي اخلاص حبامية البياانت، وقد طورت ش بكة اإ

عادة الروابط العائلية.  بقى الآن هو تنفيذ مبادئ ومعليات ت وما ي سلوك خاصة معنية حبامية البياانت خلدماهتا اخلاصة ابإ

عادة الروابط  معلحامية البياانت كام أ وجزْت يف مدونة السلوك من مجيع جوانب  عادة الروابط العائلية يف ش بكة اإ اإ

  24العائلية برمهتا.

                                                 
  https://familylinks.icrc.org/europe/en/Pages/Home.aspxانظر:  21
عادة الروابط العائلية داخل س ياق الزنوح".  عىل الرتكزيبشأأن " 6يتضح هذا يف العامل ادلامع 22  احتياجات اإ
ه  بشأأن " 4ذا يف العامل ادلامع هيتضح   23 عادة الروابط العائلية والرتوجي لهاتواصل مهنجي وموج   ".  خلدمات اإ
  عن طريق حامية بياانهتم الشخصية". بشأأن "حامية الأفراد  3يتضح هذا يف العامل ادلامع   24

https://familylinks.icrc.org/europe/en/Pages/Home.aspx
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  يف العقد الأخري، يف ظل تطور لواحئ جديدة محلاية البياانت يف بدلان عديدة.ا جوهرايً شهدت أأمهية حامية البياانت منوً  •

عادة الروابط العائلية، ا أأساس يً ا ابمحلاية بوصفها ركنً واعرتافً  يف  ا أأساس ًياعنرصً  25طبيق املدونةيشلك ت ا من أأراكن اإ

ولأن هذه املدونة منطبقة عىل مجيع مكوانت احلركة، فهيي مستندة اإىل الاسرتاتيجية اجلديدة لإعادة الروابط العائلية. 

عادة الروابط  أأعىل املعايري اخلاصة حبامية البياانت، ما جيعلها مالمئة خلصوصية العمل الإنساين بوجه عام وخدمات اإ

دارة املالمئة للبياانت داخل العائلي ة بوجه خاص. ومن خالل توحيد املامرسات السلمية توحيًدا قياس ًيا، تعزز املدونة الإ

ىل الأطراف الفاعةل الأخرى. وهكذا مفدونة  ن معليات نقل البياانت داخل احلركة واإ عادة الروابط العائلية وتؤم  ش بكة اإ

مني يف ما يتعلق بعمل احلركة وتبث الطمأأنينة يف أأعضاء احلركة اذلين السلوك ترخس الثقة يف لك من الأفراد واملنظ

   ا. حيتاجون نقل البياانت الشخصية بني بعضهم بعضً 

 

ن معاجلة البياانت الشخصية يه مسأأةل رضورية بدرجة أأكرب ابلنس بة لإعادة الروابط العائلية مقارنًة بأأية خدمات أأخرى تقدهما  اإ

هنا تتطلب ال ذ اإ قدرة عىل نقل البياانت ومطابقهتا. ذلا، حتقيًقا لالس مترار يف الاضطالع هبذا العمل، جيب علينا أأن حنظى احلركة، اإ

نسانية.  دارة ونقل البياانت الشخصية وابلضطالع هبذه املهمة لأغراض اإ ىل اإ  ابعرتاف ادلول حباجة احلركة اإ

عادة الروابط العائلية ددً ليك تؤدي ش بكة الروابط العائلية وظائفها أأن نؤكد جممن الرضوري  ا لدلول دوران احملدد وقدراتنا يف اإ

ىل السلطات يف وفاهئا ب  جيب أأن  26تكل املتصةل ابلنازحني املفقودين. ، مبا يف ذكلالزتاماهتاتعهداهتا و وادلمع اذلي ميكننا أأن نقدمه اإ

شفافة حتمي الأشخاص اذلين يس تفيدون من تدابري ا ونطبق ا معيقً تفكريً فامنرس نتعاون مع السلطات والأطراف الأخرى املعنية، 

    . بصورة مالمئة خدماتنا وبياانهتم احلساسة

عادة الروابط العائلية يه نقطة الانطالق املثالية واستنادً  ن اإ آنًفا، فاإ ىل املالحظات اليت س يقت أ شاف التفاقيات ك ملناقشة واس ت ا اإ

ومت تناوهل بتفصيل يف املوضوع عىل جدول أأعامل املؤتر ادلويل  ضع هذاس باب، وُ الأ لهذه بني احلركة وادلول بشأأن حامية البياانت. 

عادة الروابط العائلية   ووثيقة املعلومات الأساس ية ذات الصةل. وحامية البياانت القرار املقرتح بشأأن اإ

 الااثر املتعلقة ابملوارد (4

عادة الروابط العائلية املتسمة حبسن أأداء وظائفها وفعاليهتا عىل مدى س نني قادمة خربًة تقنية وقيادة عىل املس توى  تتطلب ش بكة اإ

ىل التكنولوجيا الرمقية، وقدرة عىل  بني تدريًبا عالًيا، ووصول اإ قلميي والوطين، وموظفني ومتطوعني متفانني ومدر  العاملي والإ

وتعد  طريق الوسائل الأكرث مالءمة.الاس تجابة وتكثيف الاس تجابة يف حالت الطوارئ، واملرونة يف تقدمي أأفضل خدمة عن 

عادة الروابط العائلية املتسمة حبسن أأداء وظائفها وتتعها ابملوارد املالمئة عنرصً  ىل طبيعة هذه اخلدمة ا أأساس يً خدمات اإ ا، ابلنظر اإ

                                                 
عادة الروابط العائلية من اللجنة ادلولية  فنيون صصونخية البياانت، ومتيتأألف من مستشار اللجنة ادلولية املعين حبام . وهو2017 اجمتع الفريق املعىن بتطبيق مدونة السلوك للمرة الأوىل يف ش باط/فرباير  25 يف اإ

قلمي، ومستشار الاحتاد ادلويل.   يقود ش بكة الروابط العائلية يف تعزيز فهم مدونة السلوك والامتثال لها.     وهذا الفريقوميثلون مجعيات وطنية من لك اإ
عادة الروابط العائلية يف س ياق الهجرةا" 6" والعامل  والرشأاكت مع الأطراف الفاعةل الآخرى احلشد" بشأأن  5يتضح هذا يف العامل ادلامع  26  ." لرتكزي عىل احتياجات اإ



9  CD/19/10 
 

مايل اإضايف لإجناز مع العاملية اليت تتسم ابعامتد البعض عىل البعض الآخر، من أأجل تكوين ش بكة روابط عائلية مس تدامة. ويَلزم د

عادة الروابط العائلية  . س تحتاج مجيع مكوانت احلركة ختصيص موارد أأساس ية للموازنة والسعي 2025-2020أأهداف اسرتاتيجية اإ

     احلصول عىل دمع من احلكومات والقطاع اخلاص واملاحنني الأفراد من أأجل تنويع مصادر المتويل.  وراء

 التطبيق واملراقبة (5

وتقع عىل عاتق امجلعيات الوطنية واللجنة ادلولية والاحتاد يع مكوانت احلركة املسؤولية عن تطبيق هذه الاسرتاتيجية. تتقامس مج 

دماج حمتوى الاسرتاتيجية يف اسرتاتيجياهتم وخططهم وبراجمهم التدريبية عىل املس توى  املسؤولية ،لك عىل حدة ،ادلويل عن اإ

قلميي وادلويل.  تنفيذ لك  الاحتاد ادلويل يف موقع يتيح هلم فهوم أأن ل امجلعيات الوطنية ول اللجنة ادلولية ولومن امل الوطين والإ

منا جيب علهيم حتديد  جراءات هذه الاسرتاتيجية يف لك بدل. واإ جراء تطبيقي بعينه من اإ جراءات للأولوية خاصة ابلأمهية اإ اإ

ويف حني أأن طراف الفاعةل الأخرى. اجات وقدراهتم اخلاصة وقدرات الأ عىل تقياميت الاحتي الاس تثنائية للك س ياق بعينه، بناءً 

ن التكييف حبسب الس ياق رضوري يف اجلوانب املهمة.   التجانس العاملي والانسجام أأمران ل غىن عهنام، فاإ

عادة الروابط العائلية  عادة مبثابة الإطار لتطوير خطط معل حبسب الس ياق. وهتدف املنصات اس تكون اسرتاتيجية اإ قلميية لإ لإ

قلميية وخطط معل قامئة عىل هذه الاسرتاتيجية، من أأجل دفع  قامة اسرتاتيجيات اإ اتحة منتدايت مناس بة لإ ىل اإ الروابط العائلية اإ

ىل الأمام وحتديد املؤرشات املناس بة ملراقبة تطبيقها.   تطبيقها اإ

منصات العاملي ويقدم الإرشاد والتوجيه لل ذ عىل مس توى اخلدمة س يدمع الفريق املعين بتنفيذ الاسرتاتيجية تنفيذها ويراقب التنفي

قلميية لإعادة الروابط العائلية.  طار مراقبة وتقيمي لالسرتاتيجية اجلديدة مبا يف ذكل قياس التقدم احملرز يف الإ وس يعد هذا الفريق اإ

وس يقدم الفريق املعين بتطبيق . 2024مقابل مؤرشات رئيس ية من خالل مسح عاملي لش بكة الروابط العائلية جيرى يف عام 

مدونة السلوك اخلربة التقنية بشأأن حامية البياانت. وبدمع من الفريق املعين بتنفيذ الاسرتاتيجية س يوجه منرب القيادة التنفيذ عىل 

 . 2023املس توى الاسرتاتيجي ويرفع التقارير اإىل جملس املندوبني واملؤتر ادلويل الرابع والثالثني عام 

 اتة وتوصياتخ (6

عادة الروابط العائلية.  ن احلركة تقف عند نقطة مفصلية ابلنس بة خلدمات اإ تبين الاسرتاتيجية اجلديدة للفرتة  أأن مفن الرضورياإ

وتس نح لق دائرة حتسينات مس مترة لتتكيف مع الاحتياجات املس تقبلية. جنازات احلالية وحتافظ علهيا، وختعىل الإ  2020-2025

مع مزج التكنولوجيا اجلديدة واملصداقية والثقة مع احلضور رتقاء ابلتحول املهم اذلي حدث ابلفعل يف اخلدمات، فرصة هائةل لال

ىل اعامتد مرشوع القرار  ميزي احلركة عام سواها. س ُيدعى وهو ماوالتفاعل مع املترضرين يف امليدان، الشخيص  جملس املندوبني اإ

، املتضمنة بوصفها جزء ل يتجزأأ منه، ويدعو اجمللس قادة مجيع 2025-2020العائلية  والاسرتاتيجية اجلديدة لإعادة الروابط

عادة الروابط العائلية اإىل هذا العرص اجلديد حيث حتظى اخلدمة بأأمهية رئيس ية.    مكوانت احلركة لدلخول ابإ
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