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  שנה לאחר שהוקם לסייע לאיתור קרובים בעקבות מלחמת העולם השניה  70
  

  מעביר את ניהול שירות האיתור הבינלאומי ICRC -ה: גרמניה
  
  סייע במתןלימשיך הוועד הבינלאומי של הצלב האדום 

  שפחותיהםורבנות הרדיפה הנאצית ומשירותיו לק 

  

יעביר את ניהול שירות האיתור הבינלאומי מַּבד ַארּולֶסן, ) ICRC(הוועד הבינלאומי של הצלב האדום 

 1943בשנת  הוקםמאה. שירות האיתור הבינלאומי  חצילמעלה מ תוםבגרמניה לארכיון הפדרציה הגרמנית 

  ת העולם השנייה.על מנת לספק מענה למיליוני משפחות שאיבדו קשר עם קרובים במהלך מלחמ

  

מעביר את  ICRC-ֵּפֶטר ַמאּוֶרר כי "ה ICRC-בנאום שנשא בשירות האיתור הבינלאומי, הסביר נשיא ה

יקיים קשר סדיר   ICRC-הוא הדגיש כי ה ניהול שירות האיתור הבינלאומי, אך אנחנו לא נוטשים אותו."

שלו בז'נווה, סוכנויות איתור עם שירות האיתור הבינלאומי, באמצעות סוכנות האיתור המרכזית 

 ושירותי האיתור של האגודות הלאומיות של הצלב האדום והסהר האדום ברחבי העולם ICRCבמשלחות 

ימשיך להעמיד את מומחיותו הטכנית לרשות שירות האיתור הבינלאומי,  ICRC-. ה(בתוכן מגן דוד אדום)

  ויסייע לו במתן שירותיו לקורבנות הרדיפה הנאצית ומשפחותיהם. 

  

ר הבינלאומי שואף לשרת אנשים," הוסיף מאורר. "וכן, יש לו ארכיון, אך ארכיון זה משקף "שירות האיתו

הלך מלחמת העולם השנייה, לא יתואר שנגרם לכל כך הרבה מיליוני בני אדם במהבני אדם ואת הסבל 

  ה."ומעבר ל

  

 לגבי מיהמיליונים שנעצרו במחנות הריכוז או העבודה של הנאצים, ו מכיל מידע לגביואכן, הארכיון 

מיליון כרטיסיות  50-מכיל למעלה משנאלצו להימלט מבתיהם בשל מלחמת העולם השנייה. הארכיון 

  מיליון אזרחים שנרדפו על ידי הנאצים. 17.5-בעניינם של למעלה מ



  

הבינלאומית לשירות האיתור המדינות -11-וועדת , נוהל שירות האיתור הבינלאומי על ידי מאז היווסדו

. חברות הוועדה 2006משנת  להסכם זהוהפרוטוקולים  1955) על פי הסכם בון משנת ICITSהבינלאומי (

הינן: איטליה, ארה"ב, בלגיה, בריטניה, גרמניה, הולנד, יוון, ישראל, לוקסמבורג, פולין ו צרפת. מאז שנת 

  את שירות האיתור הבינלאומי, כגוף פיקוח נייטרלי ועצמאי.  ICITS-עבור ה ICRC-ניהל ה 1955

  

 להכיל מאחר שתפקיד שירות האיתור הבינלאומי התרחב כעת מעבר לפעילות הומניטרית גרידא, על מנת

לארכיון הפדרציה הגרמנית, והוועדה הבינלאומית מינתה  2013בינואר  1- מחקר, יועבר ניהול השירותים ב

ת חמשת העשורים מלאכינג, אשר תמשיך ותפתח את לִ ּוופ' להיסטוריה רבקה ּבמנהלת חדשה, פר

  האחרונים.
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