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 مرشوع القرار الأويل
 

عادة الروابط العائلية: الاسرتاتيجية اخلاصة ابحلركة ادلولية  ا 

 (2025 – 2020للصليب الأمحر والهالل الأمحر )
 

 

ن جملس مندويب احلركة ادلولية للصليب   ،الأمحر والهالل الأمحر ا 

 

ذ يساوره قلق  انفصلواأأو الأشخاص اذلين فقدوا االتصال بأأحبهتم أأو انقطعت عهنم أأخبارمه  ياُكبدهااملعاانة اليت بشأأن ابلغ  ا 

 اء الزناع املسلح والكوارث واحلاالت الطارئة الأخرى وكذكل يف س ياق الزنوح، عهنم من جر  

 

يف يف هذا اخلصوص عىل حق العائالت  سلط الضوءوي ، وأأماكن وجودمهأأمهية الكشف عن مصري املفقودين  كديؤ وا ذ

روا ذ يه يف القانون ادلويل اال نساين، كام هو منصوص عل ، وأأماكن وجودمه اأأقارهبمعرفة مصري  اللزتامات ادلولية اب يُذك 

 ، حيث تنطبقالأخرى ذات الصةل، 

 

عادة االتصال بني أأفراد  أأيضا  يؤكد وا ذ  ر ،اليت تش تتت تالعائالأأمهية ا  اللزتامات الأخرى ذات الصةل، مبا فهيا اب وا ذ يُذك 

بسبب الزناع  تمشل العائالت اليت تش تت تيسري ل  ل ، حيث تنطبقالقانون ادلويل اال نساين،  املنصوص علهيا يفزتامات لالا

اتحة تبادل الأخبارو  ،بلك سبيل ممكن ،املسلح  ، بني أأفرادها ا 

 

روا ذ  ىل اتفاقيات جنيف ة للصليب الأمحر والهالل الأمحر )احلركة(، استناد  املنوطة مبكوانت احلركة ادلولي ملهاماب يُذك  ا ا 

وقرارات املؤمتر ادلويل للصليب الأمحر والهالل  والنظام الأسايس للحركة 1977بروتوكولهيا اال ضافيني لعام و  1949لعام 

، وادلور املساعد للجمعيات املفقودين التابعة للجنة ادلوليةالأمحر )املؤمتر ادلويل(، مبا فهيا دور الواكةل املركزية للبحث عن 

دلاهنا يف جمال العمل الوطنية للصليب الأمحر والهالل الأمحر )امجلعيات الوطنية( يف تقدمي ادلمع للسلطات العامة يف ب

 اال نساين، 

 

روا ذ  عادة الروابط العائلية اب يُذك  وا ذ  1 2007لعام  جمللس املندوبني 4اليت اعمتدت يف القرار  2018 – 2008سرتاتيجية ا 
 لتعزيزا من اجلهود رضورية يف الوقت نفسه بأأن مزيد   وا ذ يقر  برىض اال جنازات اليت حتققت يف أأثناء تنفيذها،  يالحظ

 ،انفصلوا عهنما عن أأفراد عائالهتم أأو اذلين قدرات ش بكة الروابط العائلية ملساعدة الناس اذلين ال يعرفون أأخبار  

 

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

 

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


  2 

 

روا ذ  عادة الروابط العائلية اذلي اعمتد يف جملس املندوبنيب يُذك  اذلي خلص وتقرير املعلومات الأساس ية  20172 لعام قرار ا 

عادة الروابط العائلية اجلديدة،  ملرشوع الأوليةالتوهجات الرئيس ية  اللجنة ادلولية عن تقديره جلهود  وا ذ يعرباسرتاتيجية ا 

عادة الروابط العائليةوالفريق املعين بتنفيذ اس عادة الروابط الوالزتاهمام ب  رتاتيجية ا  عائلية للحركة ادلولية تطوير اسرتاتيجية ا 

را ذ و ، (2020-2025) امجلعية العامة لالحتاد ادلويل مجلعيات الصليب اليت اعمتدهتا  3بشأأن الهجرةالسرتاتيجية العاملية اب يُذك 

نه:)الاحتاد ادلويل( الأمحر والهالل الأمحر  ، فا 

 

متد .1 عادة الروابط العائلية  يع   ،(2025 – 2020للصليب الأمحر والهالل الأمحر ) للحركة ادلوليةاسرتاتيجية ا 

ىل:  يدعو .2  مجيع امجلعيات الوطنية واللجنة ادلولية والاحتاد ادلويل ا 

 تعزيز املعرفة هبذه الاسرتاتيجية وفهمها عىل مجيع مس توايت منظامهتا، أأ(

دتبري اليت تنفيذ التدا ب( طار اسرتاتيجياهتا وخططها التنظميية عىل املس توى يف هذه الاسرتاتيج  ُحد  ية يف ا 

 الوطين واال قلميي وادلويل، 

 ختصيص املوارد الالزمة لتنفيذها، (ج

  

يف هجودها لتنفيذ ادلولية والاحتاد ادلويل عىل تعزيز تعاوهنام بغرض تقدمي ادلمع للجمعيات الوطنية اللجنة  يشجع .3

عادة الروابط ا الوطنية عىل عقد رشأاكت دلمع بعضها بعض  الاسرتاتيجية، ويشجع امجلعيات  يف بناء قدراهتا اخلاصة اب 

 العائلية، 

عادة الروابط العائلية  عرضمن مكوانت احلركة  يطلب .4 بغرض  الثالث والثالثنياملؤمتر ادلويل  عىلاسرتاتيجية ا 

عادة الروبوجه خاص تشجيع ادلول اال عضاء  مبا فهيا اجلوانب  ،اليت تنفذها احلركةابط العائلية عىل دمع أأنشطة ا 

 املتعلقة حبامية البياانت، 

ىل مواصةل ترؤ يدعو  .5 عادة الروابط العائلية بغاللجنة ادلولية ا  ض دمع ر سها الفريق املعين بتنفيذ اسرتاتيجية ا 

 ومراقبة تنفيذ هذه الاسرتاتيجية، 

عىل  وحيثه 4،سلوك اخلاصة حبامية البياانت الشخصيةال عىل العمل اذلي أأجنزه الفريق املعين بتطبيق مدونة  يثين .6

ىل تقدمي اخلربة واملوارد لهذه العملية، مبا يف ذكل  ويدعومواصةل دمع تطبيق املدونة،  ختصيص مكوانت احلركة ا 

 ملساعدة امجلعيات الوطنية يف تنفيذ مدونة السلوك، مورد 

عادة الروابط العائلية اتقيادعىل تأأسيس منرب  يثين .7 ىل مواصةل التعامل مع املسائل احملورية املتعلقة  ويدعوه، ا  ا 

عادة الروابط العائلية وتشجيع القادة الآخرين  عادة الروابط العائلية لتوجيه تنفيذ اسرتاتيجية ا  مبس تقبل خدمات ا 

عادة الروابط العائلية   ، (2025-2020)يف احلركة عىل تأأييد اسرتاتيجية ا 

                                                
2  2017/-cod-reports-and-http://rcrcconference.org/resolutions 
3 LR.pdf-content/uploads/sites/5/2017/12/IFRC_StrategyOnMigration_AR-https://media.ifrc.org/ifrc/wp 
  2015مدونة السلوك اخلاصة حبامية البياانت الشخصية،  4

.conduct-code-https://www.icrc.org/en/document/rfl  

http://rcrcconference.org/resolutions-and-reports-cod-2017/
https://media.ifrc.org/ifrc/wp-content/uploads/sites/5/2017/12/IFRC_StrategyOnMigration_AR-LR.pdf
https://www.icrc.org/en/document/rfl-code-conduct
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ىل رفع  يدعو .8 ىل جملس املندوبنيمكوانت احلركة ا  بشأأن النتاجئ اليت حتققت عن طريق تنفيذ  2023 لعام تقارير ا 

عادة الروابط العائلية  عادة الروابط  2025-2020اسرتاتيجية ا  ومدونة السلوك املعنية حبامية البياانت اخلاصة اب 

 .العائلية

 

عادة الروابط العائلية للحركة ادلولية للصليب الأمحر واله  (2025 – 2020) الل الأمحراسرتاتيجية ا 

 ُ  نص الاسرتاتيجية يف مرشوع القرار. مرشوعدرج ي
 

 


