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ن�شرة �إخبارية
�شبكة الروابط العائلية

ICRC/MAYER, Till

ال�صليب الأحمر الكمبودي
يجمع �أحد �ضحايا االتجار الب�شري ب�أ�سرته
كان «فان» قد ر�أى زوجته وطفليه االثنين للمرة
الأخيرة قبل �أربع �سنوات حينما �أرغمه الفقر
وارتفاع ن�سبة البطالة على المجازفة كغيره من
الكمبوديين الكثيرين ،والهجرة �إلى تايلند بحث ًا
عن لقمة العي�ش هناك .لكن «فان» وقع ل�سوء
الحظ في براثن �شبكة من العاملين في تجارة الب�شر
وا�ضطر �إلى العمل ق�سراً لمدة ثالث �سنوات،
تمكن بعدها من العبور �إلى ماليزيا حيث �أوقف
وحكم عليه بال�سجن �سبعة �شهور ب�سبب دخوله
البلد بطريقة غير قانونية .وبعون م�شروع الأمم
المتحدة الم�شترك بين الوكاالت ب�ش�أن االتجار
بالب�شر ،قدم طلب ًا �إلى ال�صليب الأحمر الكمبودي

ن�شرة �أخبارية

للبحث عن زوجته وت�أمين عودته �إلى الوطن.
و�سعى ال�صليب الأحمر �إلى �إعادة االت�صال بينه
وبين عائلته و�ساعده على العودة �إلى كمبوديا.
لم �شمل «فان» ب�أحبائه في �أيار/مايو
وهكذا تم ّ
.2010
احتلت م�س�ألة الهجرة عبر الحدود حيزاً رئي�سيا
في التقييم الأخير الذي �أجراه ال�صليب الأحمر
الكمبودي لالحتياجات في مجال �إعادة الروابط
العائلية .وحدد التقييم� ،ضمن جملة م�سائل
�أخرى ،مجموعات المهاجرين الم�ست�ضعفين
و�ضحايا االتجار بالب�شر باعتبارها مجموعات
ينبغي �أن ت�ستفيد ب�شكل خا�ص من خدمات �إعادة
الروابط العائلية.

اللجنة الدولية لل�صليب الأحمر � -أكتوبر 2010

جمعية ال�صليب
الأحمر في ال�صين
تدرج م�س�ألة �إعادة
الروابط العائلية
في نظامها الأ�سا�سي
حدد النظام الأ�سا�سي المنقح
الأحمر في ال�صين خدمات �إعادة الروابط العائلية
باعتبارها ن�شاط ًا من �أن�شطة الجمعية ،وهي المرة
الأولى التي ي�شار فيها �إلى �إعادة الروابط العائلية
ك�إحدى الم�س�ؤوليات الر�سمية للجمعية في وقت
ال�سلم.
وين�ص التعديل الذي اعتمدته الجمعية الوطنية في
م�ؤتمرها الوطني التا�سع على �أن الجمعية الوطنية
تتولى م�س�ؤولية “توفير الم�ساعدة االجتماعية
والخدمات ذات ال�صلة ،وم�ساعدة الفئات
الم�ست�ضعفة ،وتوفير الخدمات �إلى المعوزين،
و�إن�شاء مراكز لخدمات ال�صليب الأحمر داخل
المجتمعات المحلية والقرى في المناطق الريفية،
وتوفير الخدمات ل�صالح ال�سكان ،واال�ضطالع
ب�أن�شطة الإعالم والتدريب ،وجمع الأموال والقيام
ب�أعمال الإغاثة ،والم�شاركة في خدمات �إن�سانية
�أخرى كالم�ساعدة على البحث عن �أفراد العائالت
المنف�صلين عن بع�ضهم البع�ض و�إعادة الروابط
العائلية”.
لجمعية ال�صليب

عما قريب
�ست�صدر اللجنة الدولية لل�صليب الأحمر ّ
كتيبا جديدا عن �إعادة الروابط العائلية .و�سيحل
هذا الكتيب محل الكتيب المعنون “في انتظار
الأخبار” .وي�شرح هذا الكتيب الجديد كيفية عمل
الحركة على توفير خدمة �إعادة الروابط العائلية
ولماذا تكت�سي هذه الخدمة �أهمية بالغة بالن�سبة �إلى
الكثير من النا�س .وي�صف الكتيب �أي�ضا مختلف
الحاالت التي تت�شتت فيها العائالت ،ومختلف
الأن�شطة التي ت�ضطلع بها الحركة في مجال
اال�ستجابة الحتياجات العائالت الم�شتتة والعائالت
التي فقدت �أقاربها .وعنوان الكتيب هو “الحاجة
�إلى المعرفة” (المرجع ،)002/4037 :ويمكن طلبه
على العنوانshop@icrc.org :

و�ضعت اللجنة الدولية لل�صليب الأحمر ،بالتعاون
مع عدد من الجمعيات الوطنية ،عددا من الوثائق
التوجيهية التي تهدف �إلى تعزيز عمل الحركة في
ميدان �إعادة الروابط العائلية ،منها:
• الدليل الميداني لإعادة الروابط العائلية في
الكوارث – وزعت ن�سخة مطبوعة باللغة
الإنجليزية على كل الجمعيات الوطنية وبعثات
اللجنة الدولية.
• دليل للجمعيات الوطنية واللجنة الدولية
لل�صليب الأحمر؛ تقييم االحتياجات في مجال
�إعادة الروابط العائلية� .أعدت ن�سخة �إلكترونية
لهذا الدليل باللغة الإنجليزية ووزعت على
مكونات الحركة.
• مبادئ توجيهية لتوفير خدمات �إعادة الروابط
العائلية للأ�شخا�ص المنف�صلين عن ذويهم
نتيجة الهجرة .وثيقة داخلية للحركة
الدولية لل�صليب الأحمر والهالل الأحمر.

�أعدت ن�سخة �إلكترونية لهذا الدليل باللغة
الإنجليزية ووزعت على كل الجمعيات الوطنية
وبعثات اللجنة الدولة.
و�ست�صدر عن قريب هذه المن�شورات باللغات
العربية والإ�سبانية والفرن�سية ومن المقرر ترجمتها
�إلى الرو�سية �أي�ضا .ويمكن لبعثات اللجنة الدولية
والجمعيات الوطنية تحميل �أدوات �إعادة الروابط
العائلية من ال�شبكة الخارجية للبحث عن المفقودين
ومن مجموعة الأدوات الخا�صة بالحماية على
الموقع .ويمكن لبعثات اللجنة الدولية �أي�ضا طلب
مطبوعة الدليل الميداني لإعادة الروابط العائلية
من خالل �إر�سال طلب �شراء �إلى وحدة الإعالم
والإنتاج والتوزيع باللجنة الدولية (ب�سعر  15فرنك ًا
�سوي�سريا )� ،أو �إر�سال بريد �إلكتروني على العنوان
التاليshop@icrc.org :

�إعادة الروابط العائلية على �شبكة االنترنت
موقع �إعادة الروابط العائلية
www.icrc.org/familylinks
موقع �إعادة الروابط العائلية مفتوح
للجمهور وي�ساعد الأفراد على
�إعادة االت�صال بذويهم .وقد جرى
تحديثه م�ؤخراً ب�إ�ضافة خدمات
جديدة متعددة اللغات .ففي ما
يتعلق بحالة هايتي مثال ،يمكن
لم�ستخدمي الموقع ت�صفح
المعلومات بعدة لغات هي :الكريول ،والإنجليزية ،ال�شبكة الخارجية المح�سنة
والفرن�سية ،والإ�سبانية .كما تم تعزيز خيارات للبحث عن المفقودين
البحث والت�صميم الخارجي وعملية الت�سجيل.
�أدخلت م�ؤخراً تح�سينات على ال�شبكة الخارجية
المتاحة للجمعيات الوطنية وبعثات اللجنة الدولية
من حيث محتواها و�أدائها الفني .و�إلى جانب توفير
معلومات عن  160حالة تقريب ًا ،تن�شر ال�شبكة

انتهت اللجنة الدولية لل�صليب الأحمر م�ؤخراً من
ت�صميم مل�صقات جديدة للتعريف ب�أن�شطة �إعادة
الروابط العائلية .ويمكن ا�ستعمال هذه المل�صقات
كما هي في �شكلها الأ�صلي (وهي متاحة بالإ�سبانية
والرو�سية وال�صينية والعربية والفرن�سية) �أو �إعطا�ؤها
طابع خا�ص من خالل تغيير ال�صور و�إ�ضافة �شعار
لجمعية واحدة �أو عدة جمعيات وطنية وتكييف
�شعار �إعادة الروابط العائلية ح�سب اللغة المحلية.
ويمكن �إر�سال طلبات ال�شراء على العنوان
االلكتروني التالي shop@icrc.org :مع تحديد
الرقم المرجعي ولغة المل�صق (�أو الن�سخة
الإلكترونية).

*ي�ضم فريق التنفيذ ممثلين عن  18جمعية وطنية واالتحاد الدولي
واللجنة الدولية لل�صليب الأحمر.

بانتظام تقارير عن تجارب الجمعيات الوطنية في
مجاالت مثل بناء القدرات ،وتقييم االحتياجات،
والتعريف بالخدمات .كما تتيح المبادئ التوجيهية
ال�صادرة م�ؤخرا عن اللجنة الدولية ،مثل التوجيهات
ب�ش�أن الأطفال المنف�صلين عن عائالتهم وتقييم
االحتياجات في مجال �إعادة الروابط العائلية.

الحياة ال�ضائعة

�أودت الحروب التي مزقت البلقان في الت�سعينيات بحياة
قرابة � 140 000شخ�ص .وكان ربع ه�ؤالء ال�ضحايا قد
اختفوا عن الأنظار و�أفادت عائالتهم ب�أنهم �أ�صبحوا في
عداد المفقودين ،بينما ال يزال في العام  2010حوالي
� 15 000شخ�ص مجهولي الم�صير .وفي كتاب جديد
ومعر�ض لل�صور بعنوان “الحياة ال�ضائعة” ،نجد عر�ض ًا
عن  15ق�صة �شخ�صية لأ�شخا�ص مفقودين.
حين تندلع النزاعات ،يختفي �أحيان ًا الأ�شخا�ص وال يتركون
�أثراً وراءهم .وتك�شف الق�ص�ص التي يحتويها كتاب
“الحياة ال�ضائعة” بع�ض ًا من �أ�صعب الآثار التي تخلفها
الحرب ،كاالختفاء المفاجئ للأقارب الأحباء ،وتعذر
معرفة ما �آل �إليه م�صيرهم ،ولأنك تجهل ما ّ
حل بهم عدم
التمكن من مرافقتهم �إلى مثواهم الأخير و�إعالن الحداد
عليهم .ففي مثل هذه الحاالت تكون روح ال�شخ�ص
المتوفي قد �أزهقت ،ولكن الحياة ت�ضيع �أي�ض ًا بالن�سبة �إلى
العائلة المفجوعة.
ونظمت اللجنة الدولية معر�ض “ الحياة ال�ضائعة” ابتغاء
لتحقيق هدفين متميزين هما:
•تكريم عائالت المفقودين في النزاعات التي �شهدتها
منطقة غرب البلقان وكذلك المنظمات التي عملت
ل�سنوات طويلة على م�ساعدة تلك العائالت؛

•حث ال�سلطات الوطنية والدولية على بذل المزيد من
الجهد لت�سوية عدد �أكبر من الحاالت وتعزيز الدعم
المقدم �إلى العائالت.
وتقول ال�سيدة “مرغاريت اللي” ،مديرة تنمية الخدمات
في ال�صليب الأحمر البريطاني ،في ت�أثر وحما�س �أمام
م�شاهد المعر�ض�“ :إن الق�ص�ص الحزينة والم�ؤثرة التي
تحملها تلك ال�صور وال�سطور تدفع الجمهور �إلى التفكير
ملي ًا في المعاناة البالغة التي يكابدها ه�ؤالء .وتذكرنا نحن
في الحركة ب�أهمية العمل الذي ن�ؤديه من �أجل �إعادة الروابط
العائلية وك�شف م�صير المفقودين”.
وقد ن�شر الكتاب في لغات ثالث هي :الإنجليزية والبو�سنية
الكرواتية ال�صربية والألبانية .ويمكن طلب ن�سخة منه على
العنوان التالي:
www.dewislewispublishing.com
و�سينتقل المعر�ض بعد انتهاء فعالياته في لندن �شهر تموز/
يوليو � ،2010إلى عدة مدن �أوروبية هي بلغراد ،و�ساراييفو،
ومو�ستار ،وبانيا لوكا ،وبري�ستينا ،وزغرب ،وبروك�سل،
و�سترا�سبورغ ،ثم في مدينة �أوتاوا في كندا ،و�أخيراً في
برن خالل �شهري �آب�/أغ�سط�س و�أيلول�/سبتمبر
.2011

بناء القدرات في مجال �إعادة الروابط العائلية� :شراكات جديدة في
�أفغان�ستان وليبيريا
عانت �أفغان�ستان ويالت النزاع الم�سلح على امتداد العقود الثالثة المن�صرمة .ونتيجة لذلك تمزقت �أوا�صر الكثير
من العائالت .وفي عام  ،2009انكب الهالل الأحمر الأفغاني واللجنة الدولية على درا�سة االحتياجات القائمة
في مجال �إعادة الروابط العائلية عن قرب والنظر في طريقة تعزيز التعاون بين الجمعية الوطنية واللجنة الدولية
لل�صليب الأحمر .و�أعد الطرفان م�شروعاً تولى ال�صليب الأحمر الألماني تمويله من �أجل تعزيز قدرات الجمعية في
هذا المجال.
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مل�صقات جديدة
جاهزة لال�ستعمال

هل تعززت حق ًا �شبكة الروابط العائلية وزادت
لم �شمل �أفراد
فعالية خدمات الحركة الإن�سانية في ِ ّ
العائالت الم�شتتة؟ ُعهد �إلى اللجنة الدولية بمهمة
�إعداد تقرير عن التقدم الذي �أحرزته الحركة �إلى
حد الآن من �أجل تعزيز �أن�شطة �إعادة الروابط
العائلية ،تقدمه في اجتماع مجل�س المندوبين عام
و�سيطلب �إلى الجمعيات الوطنية واالتحاد
ُ .2011
الدولي واللجنة الدولية ،اعتباراً من �أيلول�/سبتمبر
 2010حتى �أيار/مايو  ،2011الم�شاركة في
الجولة الأولى من درا�سة ا�ستق�صائية لر�صد تنفيذ
ا�ستراتيجية �إعادة الروابط العائلية وت�شرف عليها
الوكالة المركزية للبحث عن المفقودين التابعة
للجنة الدولية بدعم من الفريق المعني بتنفيذ
�إ�ستراتيجية �إعادة الروابط العائلية*.
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كتيب جديد
عن �إعادة الروابط
العائلية

�آخر المبادئ التوجيهية المت�صلة ب�إعادة الروابط العائلية

ا�ستراتيجية �إعادة
الروابط العائلية (2008
–  :)2018ما هو التقدم
المحقق؟

ال�سيد غالم نبي ،من�سق البحث عن المفقودين
في جمعية الهالل الأحمر الأفغاني

يدير ال�سيد غالم نبي عمليات البحث عن المفقودين
في المقر الرئي�سي للهالل الأحمر الأفغاني.
لماذا يهتم الهالل الأحمر الأفغاني ببناء قدراته في مجال �إعادة
الروابط العائلية؟
عانت �أفغان�ستان على مدى العقود الثالثة الما�ضية من

الحرب والكوارث الطبيعية وهرب خاللها الكثير من
ال�سكان �إلى خارج البالد �أو نزحوا داخل �أرا�ضيها �أو
�ألقي القب�ض عليهم .وقرر البع�ض الآخر الهجرة .كما
ت�شتت عائالت كثيرة واختفى الكثيرون .لذلك نحن
في حاجة �إلى توفير المزيد من الخدمات في مجال
�إعادة الروابط العائلية داخل �أفغان�ستان وعبر
حدودها.
ماذا تفعلون من �أجل ذلك؟
ن�سعى �إلى اكت�ساب الخبرة من زمالئنا في جمعيتنا
الوطنية واللجنة الدولية الذين لهم دراية �أكبر في مجال
�إعادة الروابط العائلية .ونرحب بالعمل مع �أية جهة في
الحركة ت�ستطيع �أن ت�ساعدنا على تعزيز خبرتنا وقدراتنا.
ونريد مثال �أن نكت�شف الأدوات التقنية الم�ستعملة في
البحث عن المفقودين ونظم خدمات البحث
الم�ستخدمة حالي ًا في اللجنة الدولية والجمعيات
الوطنية.

ونعمل �أي�ضا على تح�سين �إجراءات االت�صال الداخلي
على جميع م�ستويات خدمات البحث .ونجتهد من
�أجل و�ضع نظم ت�سمح لنا بر�صد النفقات بدقة و�ضمان
تزويد موظفينا المعنيين بالبحث عن المفقودين بالموارد
التي يحتاجون �إليها لأداء مهامهم.
ماذا تنتظرون من زمالئكم في اللجنة الدولية والجمعيات
النظيرة؟
نتطلع �إلى �إقامة عالقة تعاون �صادقة مع اللجنة الدولية
والجمعيات الوطنية التي ت�ساعدنا في الوقت الحالي.
ون�أمل منها تحديد نقاط �ضعفنا وم�ساعدتنا على
تخطيها ،كما ن�أمل �أن ي�شاركنا الزمالء الخبرات
ال�شخ�صية التي اكت�سبوها في جمعياتهم الوطنية �أو في
اللجنة الدولية� ،آملين �أن ي�ساعدنا ذلك على رفع م�ستوى
عملنا.
ما هي �أهم التحديات المطروحة �أمام هذا النوع من
ال�شراكة؟
لم نلق �أية �صعوبة في هذه ال�شراكة �إلى حد الآن.
و�سنحتاج بطبيعة الحال �إلى دعم �إدارتنا ب�ش�أن �أي قرار
نتخذه لإجراء تغييرات.

> بنـاء القــدرات في مجــال
�إعادة الروابط العائلية� :شراكات
جديدة في �أفغان�ستان وليبيريا
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ليبيريا تركز جمعية ال�صليب الأحمر الليبيري منذ
�إبرام اتفاق ال�سالم عام  2004على تعزيز ال�صحة
والرعاية ال�صحية ،ومواجهة الكوارث ،وتعزيز القيم
الإن�سانية .وكان ال�صليب الأحمر الليبيري خالل �سنوات
النزاع �شريكاً للجنة الدولية في الميدان معتمداً على
�شبكة وا�سعة من المتطوعين الذين تولوا متابعة ع�شرات
الآالف من ر�سائل ال�صليب الأحمر.
واليوم ينكب ال�صليب الأحمر الليبيري ،بم�ساعدة
موظفة من جمعية ال�صليب الأحمر الكندي ،على
تقييم االحتياجات الم�سجلة بين ال�سكان المنف�صلين
عن ذويهم من �أجل �إعادة توجيه �أن�شطة الجمعية في
مجال �إعادة الروابط العائلية وتكييفها مع االحتياجات
التي �ستبرز م�ستقب ً
ال في و�سط �أكثر �سلم ًا.
تن�سق ال�سيدة «كري�ستينا يول�سن» خدمات �إعادة
الروابط العائلية في المقر الرئي�سي لل�صليب الأحمر
الليبيري في منروفيا.

ل�سيدة «كري�ستيانا ويل�سن

معالجة حاالت �إعادة الروابط العائلية بطريقة ت�ضاهي
ما ر�أيناه في بلدان �أخرى تعي�ش في حالة �سلم.
ماذا تنتظرون من �شريكتكم في هذه العملية؟
ننتظر منها الكثير .ون�أمل �أن ت�سخر �شريكتنا الخبرة
التي اكت�سبتها داخل ال�صليب الأحمر الكندي
وا�ستراتيجية �إعادة الروابط العائلية التي و�ضعتها
الحركة لمدة ع�شر �سنوات من �أجل م�ساعدتنا على
جمع البيانات وتحليلها والإ�شارة علينا ب�أف�ضل
الطرق التي تمكننا من تح�سين عملنا .ون�أمل �أي�ضا
�أن ت�ساعدنا على دعم وبناء قدرات البحث على
م�ستوى مختلف الفروع و�أن ت�ساندنا في ا�ستحداث
برامج تدريبية وخدمات جديدة لإعادة الروابط
العائلية ترقى لما ر�أيناه في الجمعيات الوطنية
الأخرى كالجمعية الهولندية التي زرناها م�ؤخرا.
وفي الأخير ن�أمل �أن تكون همزة و�صل بيننا
والجمعيات الوطنية الأخرى لتعزيز عملنا معها.

لماذا قرر ال�صليب الأحمر الليبيري �إعادة توجيه قدراته
في مجال �إعادة الروابط العائلية وما هي الطريقة التي
�سيعتمدها من �أجل ذلك؟
كنا نعمل بجد ون�شاط خالل الأزمة التي مرت بها
ليبيريا من �أجل جمع ر�سائل ال�صليب الأحمر
وتوزيعها و�أخذ ال�صور ال�ستخدامها في اقتفاء �أثر
المنف�صلين عن ذويهم .والآن علينا �أن نتكيف مع
مرحلة ما بعد الأزمة لتلبية االحتياجات الجديدة
لل�سكان وتجاوز الحرب لم�ساعدتهم على االنتفاع
باالنتعا�ش والتنمية .ونحن ن�أمل من خالل هذا
التقييم لالحتياجات �أن نحقق هدفنا في �إن�شاء ق�سم
لخدمات البحث عن المفقودين يكون قادرا على ما هي �أهم التحديات التي تواجهونها في هذا النوع من

ال�شراكات؟
ال نواجه �أية �صعوبة على الإطالق في ال�شراكة
القائمة بين ال�صليب الأحمر الليبيري واللجنة
الدولية وال�صليب الأحمر الكندي .وتمثلت
التحديات الرئي�سية في هذا الم�شروع في ت�أمين
التن�سيق المالئم في العمل لإنجاح تقييم
االحتياجات ،وبذل الجهود الحثيثة لم�ساعدة
موظفي الفروع المحلية المعنيين بن�شر القيم
الإن�سانية على تعبئة المجتمعات المحلية ،و�إعداد
اال�ستبيانات واختبارها في الميدان خالل فترة زمنية
ق�صيرة .و�أخيراً برز �أي�ض ًا التحدي الناجم عن �إر�سال
الموظفين االثنين الوحيدين في المقر الرئي�سي �إلى
الميدان في �آن واحد دون �إمكانية ا�ستخدام �شبكة
االنترنت ،الأمر الذي �أعاق تلبية االحتياجات التي
ظهرت في منروفيا �أثناء غيابنا.

اليابان :اال�ستعداد لتقديم خدمات �إعادة الروابط العائلية �أثناء الكوارث
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تمثل م�س�ألة الت�أهب للكوارث �أحد التحديات الكبيرة
�أمام ال�صليب الأحمر في اليابان ،في بلد يتعر�ض يومي ًا
تقريبا لهزات �أر�ضية �صغيرة وتبقى االحتماالت عالية
بتعر�ضه لزلزال مدمر .وقد نظمت الجمعية الوطنية
لل�صليب الأحمر الياباني في كانون الأول/دي�سمبر
 ،2009دورة تدريب �شامل لمواجهة الكوارث
ا�ستغرقت يومين من �أجل اختبار مدى ت�أهبها في هذا

المجال ،و�شارك في التمارين �أكثر من  200موظف من
مقر الجمعية الرئي�سي وبع�ض موظفي الفروع المحلية.
وا�ستند التدريب �إلى فر�ضية حدوث زلزال بقوة 8
خلف حوالي  2 600قتيل ونحو
درجات في و�سط البلد ّ
 40 000جريح وت�سبب ب�أ�ضرار بالغة �أو بحريق كامل
لأكثر من  20 000منزل .ويقول الخبراء �إن مثل هذه
الكارثة الوا�سعة النطاق المعروفة في اليابان با�سم “زلزال
توكاي” يمكن �أن تقع في �أي وقت.
وتُعر�ض خالل هذه التمارين التي تنظم بين الفينة
والأخرى ،مجموعة من ال�سيناريوهات المتتالية على
الم�شاركين الذين يتوجب عليهم اتخاذ قرار �سريع
وتحديد طريقة المواجهة .وت�شمل الخطط التي و�ضعها
ال�صليب الأحمر الياباني في حال وقوع مثل هذا الزلزال،
�إر�سال فرق طبية من م�ست�شفياته �إلى المناطق المت�ضررة،
وجمع كميات الدم الالزمة للجرحى وتوزيع مواد الإغاثة
في مواقع الإجالء .كما تت�ضمن الخطط دعم �أن�شطة
البحث عن المفقودين خ�صو�صا بالن�سبة �إلى المقيمين
من غير اليابانيين .وكانت الجمعية الوطنية قد تلقت،
في �أعقاب الزلزال المدمر الذي وقع في “كوبي” عام
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 ،1995ما يزيد على  1 800طلب من بلدان �أخرى
للبحث عن �أ�شخا�ص مفقودين� .أما هذه المرة فكان
الهدف الرئي�سي من التدريب في مجال �إعادة الروابط
العائلية تفقد مدى ا�ستعداد المقر الرئي�سي للجمعية لتلبية
االحتياجات الحادة في مجال �إعادة الروابط العائلية
عند وقوع كارثة في منطقة يقطن فيها الكثير من
الأجانب .وخالل التمرين الذي نظم في �شهر كانون
الأول/دي�سمبر ،تلقت الجمعية طلبات البحث عبر
الهاتف والفاك�س من البرازيل ،وال�صين ،والفلبين وحتى
من بع�ض ال�سفارات الموجودة في اليابان .وات�صلت
الفروع المحلية بالمقر الرئي�سي للح�صول على تعليمات.
وقد �أفلح الفريق المعني ب�إعادة الروابط العائلية ب�صورة
عامة في معالجة �أكثر من  500طلب للبحث عن
مفقودين� .إال �أن التعليقات الم�ستقاة من الم�شاركين
والمراقبين �أ�شارت �إلى �ضرورة �إجراء تح�سينات في
العديد من الميادين .فعلى �سبيل المثال ،كانت هناك
تلح على تب�سيط الإجراءات وزيادة فعاليتها
طلبات ّ
لم�ساعدة ال�صليب الأحمر على العمل ب�سرعة في حالة
من الفو�ضى ،و�أخرى تدعو �إلى توفير المزيد من
الموظفين والمتطوعين المدربين والملمين بطرق �إعادة
الروابط العائلية و�أدواتها .كما بدا من ال�ضروري زيادة
التبادل الفعال للمعلومات والتن�سيق مع الوكاالت
الأخرى في هذا المجال .ومن المفرو�ض �أن يفيد
ال�صليب الأحمر الياباني من هذه المالحظات لتح�سين
التخطيط والعمل في مجال �إعادة الروابط العائلية.

