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 معلومات آأساس ية 
 

ملخص للمضمون احملمتل للك هيدف مرشوع عناص القرار املقتح بشأأن وسام احلركة ل عادة الروابط العائلية ا ىل تقدمي  

 ، دون تقدمي مرشوع نص هنايئ.فقرة

 

دراج مثل هذه الفقرة يف القرار.  من وراء  فائدةالرشح ت   مسوغات    لك فقرة    تيلو   ا 

 

الوثيقة    وتُطرح اهذه  احلركة  بشأأهنا  لتشاور  هبدف  مندوب  جملس  آأعضاء  الأمحر مع  والهالل  الأمحر  للصليب  ادلولية 

آأجل مجع  )احلركة(   والتعق   مجموعة من  التعليقات  آأويل  ا  ل  صو و والات،  يبآأوىل من  فهم  ما ىل  املقتح    بشأأن  الهنج  ذا اكن  ا 

 كسب ال جامع.ي و   حظى ابلقبولس ي

 

 :ني يف الاعتبارتيال    ؤالنيسال وضع  ات عىل هذه الوثيقة، يرىج  يبق وتع عند تقدمي تعليقات  

 

دراهجا يف ف  • هل توافق عىل العناص املقتح  قرات ادليباجة ومنطوق القرار املقتح؟ا 

دراهجآأو ينبغي    انقصةعناص    من• هل    ا يف القرار؟ ا 

 

منا  ذه املرحةل تقدمي تعليقات مفصةل عىل صياغة مرشوع عناص هذا القرار.  ول يُتوقع يف ه  فرصة للتعليق عىل  تاح  ست ا 

 ا. متاح  الأويل  لقرار  مرشوع اصبح  ي صياغة حمددة يف مرحةل لحقة، مبجرد آأن  

 

 مقدمة 
 

. ق حبحناء العامل بعمل رائع  موظفو الصليب الأمحر والهالل الأمحر واملتطوعون يف ش بكة الروابط العائلية يف مجيع آأ   هنضي

ذ   الأساس ية  لب يا  ال نسانية  آأمه الاحتياجات  آأحد  التواصل مع    اجتيح الا  هو و ،  معلهم  وتلقي معلومات عن    ةحبالأ ا ىل 

ا يف مناطق انئية يصعب الوصول ضطلعون  غالب ا ما يو هبم.    ام حل  عآأماكن وجودمه و  بعملهم يف ظل ظروف قاس ية جد 

لكل بال  يعملون  لهيا،  اعتاف  ا  دون  الوثيق  و .  جبهودمه  لس نوات  اتصاهلم  امليدان ال نساين    العمل  واقعببفضل    يف 

بداعيةو آأحياان  طرق ا مبتكرة   يس تحدثون لهيا.  ا   للغاية للتغلب عىل العقبات وتقدمي اخلدمات ملن حيتاجون ا 

 

ا   جملس املندوبني لعام  دعا،  اوهومتطوع  رالصليب الأمحر والهالل الأمحآأرسة    وموظفيؤديه  اذلي  املمتزي    للعمل  ذلا، تقدير 

عادة الروابط العائلية:  6  منطوق القرارمن    8فقرة  ال، يف  2019 حلركة ادلولية للصليب الأمحر  اب  اخلاصة  ستاتيجيةالا، "ا 

الأمحر العائلية  ا    اتقياد  ربر من  "(2025-2020)  والهالل  الروابط  عدادىل ا  عادة  ا  لواحئ      الرواب  لوسامواقتاح  عادة  ط  ا 

 يت:العائلية، عىل النحو ال  
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ن    جملس املندوبني،ا 

]...[ 

عادة   متنحهوسام    اس تحداثمبقتح    يرحب.  8 ا خلدمات اس تثنائية يف جمال ا  عادة الروابط العائلية، تقدير  احلركة يف جمال ا 

العائلية،   لواحئ    منربر   ويدعوالروابط  وضع  ا ىل  العائلية  الروابط  عادة  ا  الو   ورشوطقيادات  مجيع  لهذا  مع  ابلتشاور  سام 

 لعامتدها، مع آأسامء آأول مرحشني لنيل الوسام؛  2021مكوانت احلركة، وتقدميها ا ىل جملس املندوبني لعام  

 

 فقرات ادليباجة 
 

لهم  تص   ملعن آأحباهئم آأو اذلين    انفصلوا  الأشخاص اذلين  يتكبدهافقرة ادليباجة ابملعاانة اليت    تعتفميكن آأن    : الفقرة الأوىل 

لصليب الأمحر ادلولية ل احلركة  به موظفو مكوانت    يضطلعاملمتزي اذلي    عمللابووماكن وجودمه،  آأحباهئم    ر عن مصريآأخبا

عادة الروابط العائلية  هاومتطوعو والهالل الأمحر    .لتلبية احتياجات هؤلء الأشخاص من خالل ا 

 

غري امللحوظ يف كثري   ابلعمل  التذكريية، كام  عائل الط  التذكري ابلبعد ال نساين العميق خلدمة حامية الرواب  يلزم:  املسوغات

 يف هذا اجملال.   اموهومتطوع الصليب الأمحر والهالل الأمحر    وموظفيؤديه  اذلي  من الأحيان  

 

عادة الروابط العائلية:  6  رمق  لقرارا  2019فقرة ادليباجة ا ىل اعامتد جملس املندوبني لعام    تشري: ميكن آأن  الفقرة الثانية ، "ا 

الأمحراخلاصة ابستاتيجية  الا والهالل  الأمحر  للصليب  ادلولية  رح  "  (2025-2020)  حلركة  اذلي  آأمور  ،  بني  من  ب، 

العائلية  وسام    اس تحداثح  قت آأخرى، مب الروابط  عادة  من  دهِوعر ا  لواحئ    اتقياد  ربا ىل  بوضع  العائلية  الروابط  عادة  هذا ل ا 

منح  لعامتدها حىت ميكن    2021 تكل اللواحئ ا ىل جملس املندوبني لعام  ، ابلتشاور مع مجيع مكوانت احلركة، وتقدميالوسام

 .الوسامالفائزين الأوائل  

 

 ذكره. من مث يلزم  و   2019اختذه جملس املندوبني لعام    القرارر اذلي: ينفذ القرار  املسوغات

 

الثالثة آأن  الفقرة  مننفذفقرة ادليباجة ابلعمل اذلي    ترحب: ميكن  ا  اتقياد  ربه  عادة  الوثيق مع  ا  العائلية ابلتعاون  لروابط 

العائلية وبت   الفريق املعين  الروابط  عادة  ا  آأجريت مع مجيع مكوانت احلركة بشأأن لواحئ ابنفيذ استاتيجية  ملشاورات اليت 

 .الوساممنح  

 

ُ اليت  عناص القرار عىل نتاجئ آأعامل املتابعة    رشوع توي م حي :  املسوغات عادة ا  اتقياد  ربمن  رشافاب    تفذن لروابط العائلية.  ا 

 التشاور مع مجيع مكوانت احلركة.   النتاجئ معليةر   تبادلُ ق  طلِ ويُ 
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 القرار فقرات منطوق 
 

عادة الروابط العائلية  القرار وسامر  فقرة منطوق    تُنشئميكن آأن    :الفقرة الأوىل  ا لا  عادة لمينح تقدير  لخدمات املمتزية يف جمال ا 

 ".عادة الروابط العائليةل    ريت فريك كرامرغمار   وسامامس "  وتقتحالروابط العائلية  

 

 ابس تحداث 2019جمللس املندوبني لعام  6 رمق من القرار 8 رمق الوارد يف الفقرةالقرارر القرار منطوق : تتابع فقرة املسوغات

اجلديد   احلركة  اب  وسام  العائلية رمسي ا.  اخلاص  الروابط  العا  اتقياد  ربمن  اقتحو عادة  الروابط  عادة  ريت غمار "  ئلية امسا 

كرامر كرامر"  فريك  فريك  مارغريت  لرينيه  الروابط    ةرائد  اليت اكنت،  (1963-1887)  تكرميا   عادة  ا  تطوير خدمات  يف 

دارهتااحل  الواكةل ادلولية لأرسى  1914يف عام    تالعائلية وآأنشأأ  املعلومات الأساس ية وثيقة    وض  س تُ و .  رب، واشتكت يف ا 

جنازاهتا مبزيد من التف   .صيلا 

 

الثانية: آأن    الفقرة  املنطوق    تقررميكن  اس تثنائية، الوسام  ح  من فقرة  ظروف  ويف  احلركة،  داخل  واملتطوعني  للموظفني 

 للموظفني آأو املتطوعني يف املنظامت ال نسانية الأخرى. 

 

ن  ، اقتاح مرحشنياحلق يف  مجليع مكوانت احلركة    املسوغات: ملوظفي س ُتعطى  وية  الأول  آأن  حتددقة  لح اللواحئ املاكنت    وا 

الوطنية العاملني عند  ومتطوعهي  امجلعيات  الأمامية.  ا  الوساماخلطوط  آأن  ا ىل تكرمي موظفي  هي  ومع  الأول  املقام  دف يف 

ومتطوعهي الأمحر  والهالل  الأمحر  آأن  ،  بدورمه  والاعتاف  امالصليب  ل  مع  ما  غالب ا    احلركةا  التعاون  ا ىل  آأطراف حتتاج 

احتياجات    ىخر آأ  العائلية.  لتلبية  الروابط  عادة  تُ ذكل  وعىل  ا  املمتزية    ستبعدلن  ماكنية الاعتاف ابخلدمات  يقدهما ا  اليت 

 خارج احلركة. من  آأفراد آأو فرق  
 

اجللسة  لك عامني يف حبد آأقىص  فائزينسة ن حيث املبدآأ خل ميُمنح  الوسام آأنفقرة املنطوق  حتددميكن آأن  الفقرة الثالثة:

 .لس املندوبنيجمل  العامة

 

لية اليت تقام الاحتفالفعاليات  نحها يف لك من امت اليت  الأومسة  عدد    من  احلركة  آأومسةاللواحئ اخلاصة جبميع    حتد    املسوغات:

ذكل ومع  عامني.  من    جيوز،  لك  املزيد  وس ت   الأومسة منح  اس تثنائية.  ظروف  تكل   بني  يف  الأساس ية  املعلومات  وثيقة 

التفصيل من  مبزيد  منح  و .  الظروف الاس تثنائية  لالجامتعات    الأومسةجيب  العامة  اجللسة  يف  ليك   ادلس توريةللفائزين 

يس تحقون  واصلحي اذلي  التقدير  العائلية  حتظى  ليك  و   عىل  الروابط  عادة  ا  من  خدمة  احلركة  تنشده  برازمبا  هذه  وردل  ا 

  .داخل احلركة  اخلدمة

 

 امللحق.  ملبي نة يفاالوسام  الفقرة لواحئ منح  هذه    تعمتدميكن آأن    :الفقرة الرابعة

 

آأحد آأومسة املعايري والرشوط الرئيس ية ملنح اليت توض  لواحئ ال آأن يعمتد جملس املندوبنيمن املامرسات الشائعة  :املسوغات 

امل  تناولس ت و .  احلركة الأساس ية وثيقة  اللواحئ  علومات  منيك    ابلتفصيل  هذه  ق توجه  يف   اتيادرب  العائلية  الروابط  عادة  ا 

 .لوساماب  ينالفائز اختيار  
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عادة الروابط العائلية    ات قياد  ربابختيار من  القرار  فقرة منطوق   ترحب آأن  ميكن    :الفقرة اخلامسة  يف   لوسامالفائزين ابآأول  ا 

عادة الروابط العائلية    اتقياد  ربمنمن    وتطلب  2021عام    . ابلوسامالاس مترار يف اختيار الفائزين  ا 

 

عادة الروابط العائلية ا ىل    اتقياد  ربر من  2019جملس املندوبني لعام    هاعمتداذلي    6  رمق  دعا القرار  املسوغات: آأول اختيار  ا 

عادة الروابط العائلية    اتقياد  ربمن س تطلب هذه الفقرة من  و .  ابلوسامالفائزين    الاس مترار يف القيام بذكل.ا 

 

ا يف  القرار  فقرة منطوق   تدعوميكن آأن    : الفقرة السادسة  عادة الر   اتقياد  ربمن عضو    الفائزينا ىل  الوسام    نحلمي وابط العائلية  ا 

 ادلس تورية. هتم يف حفل الاجامتعات  منظام  ا ىل ممثيل  مهسلي آأو  

 

عادة الروابط العائلية ي   اتقياد  ربمنآأن  مبا    :املسوغات  كام و هلم.    الوساممنح    آأحد آأعضائه  آأن يتوىليجب  ف ،  الفائزينتار  ا 

ا آأن هذا لن . ومبه، يف الظروف املثاليةشخصب   عىل الوسامتكرمي  حيظى ابل الفرد اذلي  حيصل  آأن    ينبغي ،  ر هذه الفقرة تذك

ايه  جملس املندوبني  اجامتع  يفاملمثل املعني    نيابة عنه  لمهست ي   جيوز آأنيكون ممكن ا دامئ ا،    بعد ذكل.   ويسلمه ا 
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عادة الروابط العائلية  وسام مرشوع لحئة    -امللحق    ا 
 

مارغريت فريك   اكنتمن    :)عىل سبيل املثال  الاس تقرار عليهمبجرد    الوساملمس    س ياق ا ورشح ا  قدمس تضاف ديباجة ت
 1( ؟كرامر
 
 الغرض .  1

م عادة الروابط العائلية الأفراد آأو مجموعات الأفراد اذلين قدموا خدمات ممتزية  وسام  يكر  عادة الروابط العائلية    ا  يف جمال ا 

س ياق الهجرة آأو يف  يف  آأو  ،  الكوارث  يفآأو  آأعامل العنف الأخرى،  ، سواء يف حالت الزناع املسلح آأو  هودمهعتف جب يو 

نسانية.   ا  اس تجابة  تتطلب  آأخرى  من  حالت  املساعدة    لوساماويُراد  ا  العائلية  عىلآأيض  الروابط  عادة  ا  خدمات    تعزيز 

برازهاوزايدة    ، احلركة وخارهجانطاق  داخل    املقدمة،  الاعتاف هبا.  وكسب  ا 

 

 واملعايري   الفائزون .  2

اذلين يقدمون  اخلطوط الأمامية    عندامجلعيات الوطنية العاملني  موظفي  من    ،يف املقام الأول  الفائزون،جيب آأن يكون  

عادة الروابط العائلية يف ال  ، ومتزيوا يف ذكل يف حالت الطوارئ احلادة  ، مبا فهيا حاجة ماسة  ظهرس ياقات اليت ت خدمات ا 

ا آأن جيوز  و اس تثنائيني.    من خالل خدمة وتفان   من موظفي اللجنة ادلولية للصليب الأمحر )اللجنة    الفائزونيكون    آأيض 

 ادلولية( آأو الاحتاد ادلويل مجلعيات الصليب الأمحر والهالل الأمحر )الاحتاد ادلويل(.

 

ا منح    وزجيو  تكون   مثومن  ،  هممة ومس تدامة  عادة الروابط العائليةل  خدمة  ملسامهة آأو الزتام بتطوير    اتقدير    الوسامآأيض 

عادة الروابط العائلية.جمال    ا يفمبثابة حافز للجمعيات الوطنية لتعزيز قدراهتاجلائزة    ا 

 

خارج احلركة )عىل سبيل املثال، منظمة من  خر  فرد آأو منظمة آأو كيان آ  منح الوسام لطرح    يف ظروف اس تثنائية  وزجيو 

دولية غري حكومية(    آأو مؤسسة آأاكدميية آأو منظمةآأو رشكة قطاع خاص آأو رشكة تكنولوجية    ت جممتعية آأو رابطة عائال

طار   ذا قدم املرحش، يف ا  عادة الروابط العائلية    اابرز    اامه  هس ا  مع مكوانت احلركة،    هتعاونآأو    دمعها  آأو  يف تطوير خدمات ا 

العائالت  عىل  ساعد عادة    وآأ ،  مل مشل  ا  يف  بأأحباهئم  آأسهم  الناس  قدمملفقودينا  صريم  اس تجالء  و آأ اتصال  آأو  ادلمع   ، 

 مشل آأفرادها.   شتتاليت ت لعائالت الأشخاص املفقودين آأو العائالت  

 

 
يف جنيف ودرست القانون ادلويل يف جامعيت جنيف وابريس، وحصلت عىل درجة    )امسها قبل الزواج( ريت كرامرغ(: ودلت رينيه مار 1963-1887مارغريت فريك كرامر )   1

دارة بيامن اكنت متط  1914آأسست الواكةل ادلولية لأرسى احلرب يف آ ب/آأغسطسو املاجس تري يف القانون وادلكتوراه يف التارخي.   وعة دلى اللجنة ادلولية للصليب الأمحر وشاركت يف ا 

عادة آأرسى احلرب، وبعد احلرب ساعدت يف  1917. ويف اكنون الأول/ديسمرب  دول الوفاق قسم آأرسى حرب ، شاركت يف املفاوضات اليت جرت يف برن بني آأملانيا وفرنسا بشأأن ا 

عادة آأرسى احلرب المنساويني   لجنة ادلولية للصليب الأمحر، ورمبا يه آأول امرآأة تعمل دبلوماس ية  ل وىل من بني بنات جنسها يف مضامري عديدة: آأول مندوبة  والروس. اكنت الأ   الأملانا 

صية لرئيس اللجنة ادلولية اللجنة ادلولية للصليب الأمحر. وبصفهتا املستشارة الشخ قيادة  جلنة  يف  بفضل هماهما ادلبلوماس ية يف اخلارج مع اللجنة ادلولية للصليب الأمحر، وآأول عضوة  

عام   اتفاقية  آأدور"، هنضت بدور همم يف صياغة  لعام    بشأأن  1929"غوس تاف  آأرسى احلرب ومرشوع طوكيو  آأثناء    1934معامةل  العسكري. ويف  املدنيني حتت الاحتالل  محلاية 

دارة الواكةل  لصال احلرب العاملية الثانية، معلت مرة آأخرى   املركزية لأرسى احلرب، اليت صارت لحقا الواكةل املركزية للبحث عن املفقودين.آأرسى احلرب عضوة يف جملس ا 
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عادة الروابط العائلية  هممة يف جمال    ومعليات حافل    معل   جسل   2.1  عادية آأو طارئة   حالت يف  ا 

 : موظف ا آأو متطوع ا آأو فريق ا  الفائزميكن آأن يكون  

   ا ىل نتاجئ ملموسة،    تآأفض  عىل حنو اس تثنايئ  شجاعةب ا  وتفان ورمب  مبثابرةعادة الروابط العائلية  ل  م خدمات  قد

عادة التصال هبم،   يف الأشخاص  ساعد و ، آأفرادها مل مشل يف العائالت فساعد  احلفاظ عىل التصال بأأحباهئم آأو ا 

جاابت للعائالت اليت مل    ساعدآأو    . فتة طويةل من الزمنل  اآأخبار عن آأحباهئ  تصلهايف تقدمي ا 

 طوارئ عديدة.  آأو معليات  هممة ل عادة الروابط العائلية يف معلية طوارئمعليات اس تجابة    نفذ 

 

طالق  عادة الروابط العائلية و ل  تطوير خدمة    2.2 بتاكرية مبادرات  ا   ا 

 موظف ا آأو متطوع ا آأو فريق ا:   الفائزميكن آأن يكون  

   يدة. عد  س تدامة عىل مدى س نواتاو بكفاءة  تعمل    ظلتعادة الروابط العائلية  ل  خدمة    رطو 

   بتاكريةقاد تطوير آأدوات عادة الروابط العائلية ا ىل الأمام ل  ا  ش بكة  فائدة  وطرق معل آأو تدريب دلفع خدمات ا 

 الروابط العائلية عىل مس توى العامل آأو يف منطقة ما. 

 

 رشوط واعتبارات آأخرى ال .  3

ا ىلامجلعيات  لكن    مزااي املرحشني الأفراد.بناء  عىل  الوسام  نح  مي  يالءالوطنية مدعوة  ا   ها ، عند اختيار الاعتبار الواجب   

 الاجامتعية واملعايري املامثةل.   واخللفية   نامتء ال ثين والا  نوعال   من حيث  التنوع    كفاةل ، لاملرحشني

 

ا آأن تشهد عىل نزاهة املرحشني املقتحني،    من  ويطلب  :وابلأخصامجلعيات الوطنية آأيض 

o  آأن بأأي شلك آ خر  عارض مع املبادئ الأساس ية آأو من شأأهنا  شارك يف آأنشطة تت   آأوشاراك  آأل يكون املرحش م

 هتا، ومسع  تقوض صورة احلركة

o   آأي مكون من مكوانت احلركة بسبب:  هعاقبيمل 

 ، السلوك اخلاصة مبكوانت احلركة  مدوانتي من  لأ   ت. انهتأاك1

 ،خشصية آأو آأخالق تتعارض مع املبادئ الأساس ية الس بعة  ات عنبري . تع 2

 ، و فاسد. سلوك احتيايل آأ 3

 .اجلنيس  آأو المتيزي آأو التحرش  اءيذت املتعلقة ابلس تغالل آأو ال  لقوانني آأو الس ياسا ل. انهتأاكت  4

o   هتاآأو ماكن  احلركة  ضع لعقوبة مدنية قد هتدد طبيعهتا مسعةر يدن ابرتاكب جرمية جنائية آأو  يُ مل. 

 

ا  و  آأيض  العائلية  الروابط  عادة  ا  ا ىل ،  يف حدود دورها  حات وقبل اختاذ قرارها، التش ي  اس تعراضعند  تسعى جلنة وسام 

ونزاههتم  ا املرحشني  من مسعة  ا ىللتحقق  آأعاله.    ابلنظر  املذكورة  عى آأي خشص  و املعايري  و/آأو  ب  يُد  ارتكب  قيد  اكن  أأنه 

السلوك  آأي من  بسبب  املوحضةالتحقيق  يكون  آأعاله  يات  آأ  ترب التحقيقات و   يي نهت ت حىت    للفوز ابلوسامللتحش    مؤهال    لن 

جراءات جنائية آأو مدنية آأو تأأديبية جارية ل   اعىل سبيل املثال، انتظار  و من هذه الادعاءات.  احته  س لنتيجة الهنائية لأي ا 

 .البت  فيهوعدم    هترش يح   بتعليقاللجنة  تلزتم  ،  نيرحشآأحد امل  حبق
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آأثناء قيامه  يف نسبي ا وحدثت جيب آأن تكون وفاة املرحش حديثة لكن. تهبعد وفا رحشملالوسام جيوز للجنة النظر يف منح و 

 بعمهل ال نساين. 

 

عادة الروابط العائلية يظلون مؤهلني للحصول عىل جوائز  وسامب    الفائزينآأن    من املفهومو  )قد ل داخل احلركة.    آأخرى  ا 
نه غري مذكور يف اللواحئ اخلاصة    البيانيكون هذا    الأخرى.(  ابلأومسةرضوراي  لأ

 
 اليت متنح   الأومسة . عدد  4

 جملس املندوبني.  لك عامني، مبناس بة انعقاد ة آأومسةمتنح حمدد من حيث املبدآأ خبمساليت    الأومسة عدد  

 

 شهادة ال و   الوسام .  5

 شهادة.ب   يُرفق     وسامويذكر آأن ال  وساموصف ا لتصممي ال  عرضس ي وهو  هذا القسم لحق ا.    لأ مي
 

 ات . ال جراء 6

العائلية    اتقياد   ربل منرسِ يُ  الروابط  عادة  ىلا  احلركة  ا  التش يح.    شملت   معممةرساةل   مكوانت  املكوانت  و اس امترة  تعيد 

عادة الروابط العائلية.  اتقياد  رب، ا ىل مناملستندات ادلامعة  ا هب  ةمرفق  ،عىل النحو الواجب  ةاملعبأأ   الاس امترة  ا 

 

يسم   آأن  احلركة  مكوانت  من  مكون  لأي  متطوعيه.  جيوز  آأو  موظفيه  بني  من  ملكوانو ي مرحشني  ا جيوز  آأيض  احلركة  ت 

م  من  مرحش  خارهجاتسمية  آأو  احلركة  داخل  آأخرى  قد  نظمة  املرحش  يكون  آأن  برشط  الرصحية    آأعطى ،  م و موافقته  قد 

 . اله  عىل النحو الواجب والواثئق ادلامعة   اةالتش يح املس توف  اس امترة

 

عادة الروابط العائلية يف موعد آأقصاه   اتقياد  ربجيب تقدمي التش يحات ا ىل رئيس من يونيو من العام اذلي حزيران/  30  ا 

 جيمتع فيه جملس املندوبني.

 

تتأألف اللجنة من و ابل جامع.    الفائزينالتش يحات واختيار    لس تعراضمن س بعة آأشخاص    لوسامخاصة اب جلنة  لكشر تُ و 

عادة الروابط العائلية  ات قياد  رباملدير العام للجنة ادلولية، وآأعىل ممثل لالحتاد ادلويل يف من  من قادة   متطوعني  سةوخ ،  ا 

عادة الروابط العائلية من بني آأعضائه  قيادات    ربنتخهبم مني امجلعيات الوطنية   عضو لك آأربع س نوات. وميثل لك    ابلتناوبا 

اخل  اللجنة  آأعضاء  فريقياهؤلء  سة  من  )ا  اخلس  املناطق  والرشق والأمريكيتان،  ا حدى  الهادئ،  واحمليط  وآ س يا   ،

 ، وآأوراس يا(. الأوسط
 

 
 
 
 
 
 


