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 معمتد قرار

 

عادة الرواب  العائلية طا 
 

ن جملس املندوبني،  ا 

 

ذ  زاءيعرب عن قلقه البالغ ا  نـزاعات  جراءن ماملعاانة اليت ياكبدها أأولئك اذلين فقدوا التصال بأأحباهئم، أأو انقطعت أأخبارمه عهنم،  ا 

 ،س ياق الهجرةحالت طوارئ أأخرى، وكذكل يف أأو  أأو كوارثمسلحة 

عادة التصال بني أأفراد العائالت املتفرق مشلهم،  وا ذ يشدد  هذا الشأأن عىل يف ويسلط الضوءعىل أأمهية الكشف عن مصري املفقودين وا 

سب ابللزتامات ادلولية الأخرى ذات الصةل، ح  ويذّكر، مبقتىض القانون ادلويل ال نساين، لأقارهباحق العائالت يف معرفة مصري 

 الانطباق،

ىل النظام الأسايس وا ذ يذّكر  بصفة خاصة بتفويضات لك من مكوانت احلركة ادلولية للصليب الأمحر والهالل الأمحر )احلركة( استنادًا ا 

ادلولية عة للجنة ةل املركزية للبحث عن املفقودين التابالواكاملؤمتر ادلويل للصليب الأمحر والهالل الأمحر، مبا يف ذكل دور  تللحركة وقرارا

وادلور املساعد اذلي تضطلع به امجلعيات الوطنية للصليب الأمحر والهالل الأمحر )امجلعيات الوطنية( للصليب الأمحر )اللجنة ادلولية( 

ىل السلطات العامة يف  وجب القانون ادلويل السلطات مب هذه فيذ الزتاماتيف اجملال ال نساين، مبا يف ذكل تن  بدلاهنايف تقدمي ادلمع ا 

 ال نساين،

كيد  عادة الروابط العائلية، وا ذ يكرر التأأ ملاكنة الفريدة اليت ا ويؤكدعىل املسؤولية احملددة للجمعيات الوطنية واللجنة ادلولية يف جمال ا 

 بأأمهية أأن تعمتد احلركة عىل ش بكة دولية قوية للصليب الأمحر والهالل الأمحر ليك ويذّكر، هبذا العمليف الاضطالع  حتظى هبا احلركة

عادة الروابط العائلية،   تقوم بعمل فّعال يف جمال ا 

ىل جملس املندوبني  2015-2012ابلتقرير املرحيل للفرتة  وا ذ يذّكر عادة الروابط العائلية اخلاصة ابحلركة، املقدم ا  بشأأن تنفيذ اسرتاتيجية ا 

 ، 2015لعام 

عادة الروابط العائلية اذلي  وضعابلتقرير املتعلق بعملية  حييط علمً  -1 ابلعمل  ويرحبوبني، جملس املند ُعرض عىلاسرتاتيجية ا 

 املبذول يف هذا الشأأن؛

نشاء فريق معل معين بتنفيذ  يرحب -2 عادة الروابط العائليةاب   ويطلب ،مدونة قواعد السلوك اخلاصة حبمية البياانت يف جمال ا 

جراءات معلها؛ دراج أأحاكم املدونة يف لواحئها وا   من مجيع مكوانت احلركة ا 

عادة الروابط العائلية ادجديدة، ول نشاء منربللتوهجات الرئيس ية الأولية احمل يعرب عن تأأييده -3  ددة يف مرشوع اسرتاتيجية ا 

عادة الروابط العائلية عىل النحو املذكور يف التقرير، ووفقًا ملا جرت مناقش ته يف حلقة العمل؛  يف جماللقيادات ل   ا 

عادة الروابط العائلية عىل مواصةل معهل و  يشجع -4 عادة تقدمي الصيغة الهنائيالفريق املعين بتنفيذ اسرتاتيجية ا  ة لسرتاتيجية ا 

ىل جملس املندوبني لعام   ليك يعمتدها؛ 2019الروابط العائلية ادجديدة ا 

ىل يطلب -5 مجيع امجلعيات الوطنية، واللجنة ادلولية، والاحتاد ادلويل مجلعيات الصليب الأمحر والهالل الأمحر أأن تواصل ما  ا 

عادة الروابط العائلية احلالية حلني اعامتد الاسرتاتيجية ادجديدة يف عام   .2019تبذهل من هجود لتنفيذ أأحاكم اسرتاتيجية ا 

 


