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 موجز  عرض  

عادة إلركة  احلإنشاء وسام    2019لصليب األمحر والهالل األمحر )احلركة( يف جملس املندوبني لعام  رت احلركة ادلولية ل قر  

املفقودين يف    وعائالت  مشل أفرادها  تشت  ت   اليتالعائالت  زية يف مساعدة  ت املمتشادة ابخلدما من أجل اإل  الروابط العائلية

الزناعات املسلحة أو حاالت العنف األخرى، ويف الكوارث واحلاالت األخرى اليت تتطلب اس تجابة إنسانية، مبا يف ذكل 

 .يف س ياق الهجرة

عنارص    رشوعم   يفركة  عىل مجيع مكوانت احل  ُعم متيت  ال   الوساممنح    عادة الروابط العائلية لواحئإ  اتقياد  ربمن  وصاغ

عالوة عىل ذكل، و من امجلعيات الوطنية.    الواردة  يف مجيع الردود  بدمع قوي    توحظي  ،2022جمللس املندوبني لعام    القرار

العائلية  إ  اتقياد  ربمن  انتخب الروابط  أعضائعادة  بني  ابلوسام  جلنة  همن  املرحش  ةيمسؤول   تتوىلس   خاصة  ني، اختيار 

والاحتاد   منة  نيوط العيات  امجل   منممثلني    مبشاركة ادلولية(  )اللجنة  األمحر  للصليب  ادلولية  واللجنة  املناطق،  خمتلف 

 .)الاحتاد ادلويل( عيات الصليب األمحر والهالل األمحرمجل ادلويل 

مدعى  ، و اداخل منظامهت  لوسامابلتعريف  امجيع مكوانت احلركة    يمطلب من و   م لوساا  لنيل  اس بنيرحشني املنحتديد امل  إىلت

 .عادة الروابط العائليةإ اتقياد ربنالتابعة مل  وسامال جلنةتش يحات إىل ال ي وتقد

أمحرز  تنفيذتقد    وقد  يف  كبري  العائليةإل  ركةاحل  استاتيجية  م  الروابط  وجه    .2025-2020  للفتة   عادة  ، التحديدوعىل 

عدد حاالت إعادة الروابط العائلية، ل  دةعاملية موح    يةئ إحصابياانت    توفريلها ب   محيسة يف وضع  ر  أصبحت احلركة ألول م

و للإطار    وأمعد   لالستاتيجية.  ا  يشمل  تقيميال رصد  الرئيس ية  اس تقصائية  تلقو ألبعاد  دراسة  األساس ية ت  البياانت  مجلع 

 153  ادلراسة  هذه   يف  شارك  فقد:  من اإلجاابت  ابذلكر  اجدير    اعدد  بط العائلية  مجيع أعضاء ش بكة الروا  مبشاركة  يتجر أم 

م ي  وس ن  ادلراسة الاس تقصائيةإجراء    من املقررو بعثة للجنة ادلولية.    93و  طنيةو   يةمجع  املؤرشات الطموحة    س تخدم، وت

و ك والرصد  للتخطيط  التقد  كأداة  لإلبالغ عن  احملرز يف  وس يةل    إعداد   عىل   يل ادلو  الاحتادويعمل  اتيجية.  تنفيذ الاست م 

 وليته. سؤ م  لتدابري اليت تقع حتتبشأن ا ةدد  حمرصد ُعلية 

 مقدمة  (1

 .قب يف مجيع أحناء العامل بعمل رائع    1موظفو الصليب األمحر والهالل األمحر واملتطوعون يف ش بكة الروابط العائلية  هنضي

.  هبم  ا حل  أماكن وجودمه وم  ومعرفة  ةحبويه التواصل مع األ  ،ية األساس يةأمه الاحتياجات اإلنسان   بعضُعلهم    ليبي  ذإ

ي  غالبا  و  واملتطوعونو امل  ضطلعما  جدا    ظفون  قاس ية  ظروف  ظل  يف  إلهيا،   بعملهم  الوصول  يصعب  انئية  مناطق  يف 

اعتافو  دون  لس نوات  لكل  بال  الوثيق  اتص  بفضلو   .جبهودمه  يعملون  احملتاجنياباهلم    ا  طرق  ان  أحيا  وندجي  ،ألشخاص 

 . اخلدمات ملن حيتاجون إلهياللتغلب عىل العقبات وتقدي  إبداعيةو إبتاكرية

 
نية  وط مجعية    192، اكن هناك  2021ابعة للجمعيات الوطنية واللجنة ادلولية. )يف عام  ن ش بكة الروابط العائلية من خدمات البحث عن املفقودين/إعادة الروابط العائلية التتتكو 1

 اتبعة للجنة ادلولية(.  ومكتب بعثةبعثة  100و
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تقديرا   العمل  ذلا،  لعام  ، دعااملمتزي  لهذا  املندوبني  القرار من    8الفقرة  ، يف  2019  جملس  الروابط  6  رمق  منطوق  ، "إعادة 

  عادة الروابط إ  اتقياد  ربر من  "(2025-2020) ر والهالل األمحرحلركة ادلولية للصليب األمحاب   اخلاصة  يجيةستات الا العائلية:  

 عادة الروابط العائلية: إلاحلركة  لوسام احئلو ح واقتا  إعدادىلإ 2العائلية 

 جملس املندوبني، إن 

 ... 

ا  يرحب .  8 الروابط  إعادة  جمال  يف  احلركة  متنحه  وسام  اس تحداث  العائلية،  مبقتح  جم  تقدير  يف  اس تثنائية  الروابط  خلدمات  إعادة  ال 

ع مجيع مكوانت احلركة، وتقدميها إىل لهذا الوسام ابلتشاور م  وطرشبط العائلية إىل وضع لواحئ ومنربر قيادات إعادة الروا  ويدعوية،  العائل 

 العامتدها، مع أسامء أول مرحشني لنيل الوسام؛ 2021جملس املندوبني لعام 

عن مرشود  قيو  أساس ية  معلومات  التقرير  هذا  القرار  م  التقريراملقتح.    األويلع  ا أيضا     ويشلك  لتلخيص  م  لتقد  فرصة 

 ة الروابط العائلية. ذ استاتيجية إعادفيتن احملرز حىت اآلن يف 

 معلومات أساس ية  (2

املندوبني    جملس الصادر عن    6  رمق  القرارمنطوق  مبوجب  عادة الروابط العائلية  إ  ات قياد  ربمن ة املمس ندة إىلاملهممع    متاش يا  

 رمسيا    متُعم    اليتائلية،  لعا  عادة الروابطإلاحلركة    اموسعنارص القرار بشأن    عمرشو   مواحئ وقد  ل  املنرب  وضع،  2019لعام  

 . 2021أبريل نيسان/عىل مجيع مكوانت احلركة يف 

القرار األويلو  العاالرواب   وسامبشأن    مرشوع  إعادة    ات قياد  منرب داخل  ت ُعل  ة جلساعد    لهتا ختل    هجود  مثرةهو  ئلية  ط 

العائلية   بتنفيذو الروابط  املعين  العائليةاست   الفريق  الروابط  إعادة  ابفر ال )  اتيجية  املعين  التعليقات   فضال  عن  3،(تنفيذ ل يق 

بشأن   احلركة  القرار.  مرشوع  الواردة من مكوانت  تعنارص  املعل  وأمعد  األساس ي وثيقة  مع    هذهة  ومات  الفريق ابلتشاور 

من بني    يةئل إعادة الروابط العا  اتيادق   منربب  عالوة عىل ذكل، انتخو إعادة الروابط العائلية.    اتقياد  نفيذ ومنربعين ابلت امل

 ابلوسام. فة ابختيار الفائزين مك   خاصة ابلوسامجلنة  هأعضائ

ب   وعقد املعين  املعين ابلتنفيذ والفريق  السلوك  تطبيقالفريق  الروابط    يف جمال   البياانتاخلاصة بامية    مدونة قواعد  إعادة 

عام   بني  افتاضية  اجامتعات  س تة  عام    2020العائلية  من  األول  ة   ولأل  تعمجم   ،2020عام    ويف.  2021والنصف    مر 

تنفيذ استاتيجية إعادة الروابط   نبشأ تقيميال رصد و للضع إطار  إعادة الروابط العائلية، ووم  بشأنعاملية ال ئيةحصاالبياانت اإل

 . 2021روابط العائلية يف أوائل عام  مجيع أعضاء ش بكة العىل    مجلع البياانت  أساس يةدراسة اس تقصائية    ُعم متو   ،يةالعائل 

املعين ابلتنفيذُعل  يف إطار  جيري  و  إقلميية  إعداد  الفريق    ات امجلعي  أعضاءمع    ل مواضيعيةوتعمل فرق ُع  ،خطط ُعل 

  إضافة إىل ذكل،واستاتيجية إعادة الروابط العائلية. من دة جوانب حمد  عىل تنفيذ الاحتاد ادلويل وولية اللجنة ادلالوطنية و 

 
: أستاليا،  املنرب ةل يف  امجلعيات الوطنية املمث    يرد فامي ييلو واللجنة ادلولية.    ،ية منترشة جغرافيا ، والاحتاد ادلويلمجعية وطن   34من    قادة  قيادات إعادة الروابط العائلية    منرب ضم  ي 2

مالزيي، و لبنان،  و الكويت،  و نيا،  كي و األردن،  و إيطاليا،  وإيران،  وهندوراس،  و أملانيا،  و ،  جورجياو غامبيا،  و فرنسا،  و إثيوبيا،  و إكوادور،  و كرواتيا،  و ر،  واكوت ديف و كولومبيا،  و بلغاري،  و 

 يت املتحدة. والوال ،واململكة املتحدة ،وأوغندا  ،والسويد  ،وجنوب السودان ،والصومال  ،وساموا ،تغالوالرب  ،وابكس تان ،ونيجريي ،املكس يكو 
د فامي ييل  وير واللجنة ادلولية.  ،  ، والاحتاد ادلويلا  جغرافيمجعية وطنية منترشة    34  إعادة الروابط العائلية من  اتقاد  الروابط العائلية  نفيذ استاتيجية إعادةبت   الفريق املعين يضم   3

املمث   الوطنية  املعين ةل يف  امجلعيات  األرجنتني،  اب  الفريق  إيران،  وهندوراس،  و جورجيا،  و فرنسا،  و إثيوبيا،  و  إكوادور،و،  دومينياكو كرواتيا،  و كولومبيا،  و المنسا،  و اليا،  ست أو لتنفيذ: 

  ، والسويد  ،ياوإس بان   ،وجنوب السودان  ،والصومال  ،ورصبيا  ،ورواندا  ،وابكس تان  ،ونيجريي  ،نيبالو ،  املكس يكو مايل،  و مالزيي،  و لبنان،  و كينيا،  و قريغزيس تان،  و األردن،  و يا،  إيطال و

 وزامبيا.  ،ملتحدة األمريكيةوالواليت ا ،واململكة املتحدة ،وأوغندا ،وتركيا
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حامية  ة دمعوش بك الوسامخاص عىل  بوجه رك زت هانفس عات يف الفتة لية مخسة اجامتائ لعإعادة الروابط ا ات يادرب ق عقد من

 إعادة الروابط العائلية. من أجل خدمات رد والمل امجلاعي شداحل و البياانت 

 التحليل  (3

 العائلية لروابط  لوسام احلركة  

نيل وسام ية التش يح والاختيار ل أن ُعل بش  كرث تفصيال  والعنارص األ  األويل مرشوع القرار  اللواحئ املنصوص علهيا يفإن  

نس افلور  وسام ، وال س امي  احلالية  وجوائزهااحلركة    أومسةب   اخلاصةاللواحئ والعنارص  ئلية مس توحاة من  العاط  لروابلاحلركة  

لية يه  ائ لعخدمات إعادة الروابط ا  ولكن من العمل اإلنساين.  معني  يف جمال    املمتزية  خلدماتاب  أيضا  ش يد  ي   اذلييل  غ انيتن 

مقدمركة اليت  داخل احل  والفريدة  الوحيدة  اخلدمات أحد املكوانت يف    فهيا  يعمتد  إذابطة،  ة مت بطريقو   ةجامعي  بصورة   حقا    ت

 الوسامهرني دوانن، تنص لواحئ  ميدالية  إىلكام هو احلال ابلنس بة و اآلخر. املكون عىل اخلدمات اليت يقدهما  فهناية املطا

م  أال   عىل أنه ينبغي  4. املندوبني جملس خالل قاميم  حفل يفة ويف لك مر   أومسة ةمنح أكرث من مخست

مبثابة جتربة   2022جملس املندوبني لعام  منح يف  س يم ي  اذل  الفائزين ابلوسام من التش يحات واختيار  وةل األوىلس تكون اجلو 

نفس تنل   الطرقمعرفة أفضل  من أجل    –مكوانت احلركة  ابلنس بة إىل    يةمي وتعل   اختبارية الصعيد ادل  هاظمي    من اخيل  عىل 

اأ إىل  عملية  ل جل  مرحشهياملؤدية  قيادات  و  –  اتقدي  منرب  إىل  العائلية  ابلنس بة  الروابط  أجل    –إعادة  أفضل  من  معرفة 

إعادة الروابط    منرب قيادات  توىلي ، س من هذا املنطلقختيار. و لتش يحات وتنظمي ُعلية الابشأن التقدي التوجيه    الطرق

 .2023يف عام  قبةلمل اة املر   من أجل ت علهيا تعديالإدخال مر، العملية، وإذا لزم األ اس تعراض ةليالعائ 

 الوسام امس  

دت ردود العديد من  يف حني أي  و".  وسام مارغريت فريك كرامر إلعادة الروابط العائليةعنارص القرار امس "مرشوع  اقتح  

أ الوطنية هذا الاقتاح،  بعضها امجلعيات  واقتم حت  عن  عرب  بديةل  بضعة  تحفظات،  إعادة    ات قياد  منربانقش  و .  أسامء 

قد  يف اجامتعه  املسأةلئلية هذه  الروابط العا ، بل  معني    بفرداختيار امس مرتبط  عدم  ر  وقر    2021يونيو  ان/ر حزييف    اذلي عم

د، عىل النحو ا  حيادكرث أو  أمع   اسام  ابألحرى   .العائليةروابط لل ةركوسام احل: األويليف مرشوع القرار  احملد 

 تش يح ة الُعلي 

رئيس   إىل    ،تش يحالس امترة  اب  رفقةم  يةتعممي   مذكرةالعائلية    الروابطإعادة    اتقياد  منربسريسل  التش يحات تقدي  تدعو 

اليت  ابر  وتذك   الرئيس ية  احلركة،  ،  امراعاهت  ينبغيلعنارص  مكوانت  مجيع  ورؤساء    تكونو إىل  العامني  األمناء  إىل  موهجة 

 .يل واللجنة ادلوليةد ادلوالاحتاوات الوطنية عيامجل 

خلدمات واألنشطة عىل ادة  أمثةل ُعلية حمد    ذكر  للمرحش مع  املمتزية إلجنازات  لوصف    رة التش يحيف اس امت  أن يرد  وينبغي

املترضرينس تجابة المن أجل الا  ع هبااليت اضطل األشخاص  اليت    ،حتياجات  األنش   جرىوالظروف  تنفيذ هذه    طة فهيا 

 . تجودة اخلدما ات هامة عىلينحتس  أدخلتألنشطة املبتكرة اليت لتفصييل  أو وصف /و

 
ع  ،يلنغ يت نس انافلور وسامل الف اخ 4 م و  ،األومسةنح دورة مل خالل لك  وساما   50ما يصل إىل إذ يموز   يف البدل اذلي يقمي فيه الفائزون.  األومسة منحت
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أن جيب  و منظمهتم ميكنه أن يشهد عىل إجنازاهتم.    منعضو  أن ميألها  بل  أنفسهم  ن  واملرحشاس امترة التش يح    ألميوجيب أال   

( عىل  و األمني العام لالحتاد ادلويلة أم للجنة ادلوليعاالملعنية )أو املدير  الرئيس و/أو األمني العام للجمعية الوطنية ايوافق  

 . ويقدهما ،موظفيه ومتطوعيهترش يح اس امترة 

موظف أو متطوع يف  شهدت خدمات ممتزية من  إذا    أو اللجنة ادلولية أو الاحتاد ادلويل،  ،وطنية رشيكة  ةمجلعي  جيوزو 

تقدي    للوسام    شخص املعينل ا  حش يالنظر يف تر   وطنية عىلالعية  تكل امجل ع  تشجمجعية وطنية أن   لها  ، ولكن ال جيوز 

الروابط   ادة إع  اتقياد عىل منربأكرث من مرحش واحد  أن يقتح احلركة مكوانت من  مكون ي أل وال جيوزترش يح مشتك. 

 العائلية.

  ،ائلية داخل منظامهتاعالط  لروابإلعادة ا  وسام احلركةب  تعريفية واللجنة ادلولية والاحتاد ادلويل ابل وطن س تقوم امجلعيات الو 

م  الوطنية واللجنة ادلولية والاحتاد ادلويل    ات للجمعي  عوديو وإنشاء آلية داخلية لتحديد املرحشني احملمتلني.   رة  اس امتاليت تقد 

د  . امرحشه ن هويةع حاإلفصايف  هتاغبر  مدى  التش يح أن حتد 

 املعايري 

يف املقام  ، ويف جمال إعادة الروابط العائلية  ين قدموا خدمات ممتزية ذلا  منح لألفراديم   أن الوسام  إىل  اللواحئ   مرشوع   شريي 

العاملني    يوظفمل  األول، الوطنية  األمامية    عندامجلعيات  خاخلطوط  يقدمون  الر اذلين  إعادة  يف دمات  العائلية  وابط 

  .اس تثنائيني ان  خدمة وتف لخال، ومتزيوا من يف ذكل يف حاالت الطوارئ احلادة ، مبافهيا حاجة ماسة ظهر ت اليتس ياقات ال 

متخذ  ،املساراتمن د مرشوع اللواحئ فئتني د  فضال  عن ذكل، حيو   لالختيار.  واحدة مهنام عىل األقل معيارا   ت

األوىلو الفئة  الاعتبار  ؤخذيم أن    ينبغي،  يف  اذل  أيضا    يف  العاطفي  يقدمه  ادلمع  األمحر  ي  والهالل  األمحر  إىل  الصليب 

ت  اليت  أفرادهات  شتالعائالت  حىت    مشل  املفقودين،  مثال ،  يمتمل    إنووعائالت  املفقود  عن  الكشف،  ماكن   مصري  أو 

قاطع.    وجوده  أيضا  وبشلك  ميكن  الثانية،  الفئة  املثال،  ،النظر  يف  سبيل  انحجة  يف    عىل  أمقمي  متاما  رشاكة  قد  ت  تكون 

 عادة الروابط العائلية.إلخدمات   تطويرسامهت بشلك كبري يف و 

الطبيعة    النظر يفمن    الوسامجلنة  تمتكن    يكنة من احلرية واملرونة يف وصف اإلجنازات  لرضوري وجود درجة معي  ا  منو 

، أسس سلميةقامئ عىل  وصل إىل قرار  التمن    الوسامجلنة  متكني  ومن أجل    والظروف املتنوعة اليت يعمل فهيا املرحشون.

أن   املهم  بوضوح    اس امترة  ترشحمن  املرحشة)املرحش    هبا  زي  مت  ليتا  الطريقةالتش يح  غريهأو  أو    ا  تجاوزم ،  ( عن  املوظفني 

ن خدمة  إالقول    عن  غين  أنه    ورمغ.  امعىل ادلو     دة ومتفانيةبعملهم بطريقة جي    أيضا    يضطلعوناذلين  اآلخرين  املتطوعني  

اخلدمة من  الطويةل  س نوات  ال ن  فإ ،  كةللش ب  ةكبري   مزية  نومتثال  تان م قي    األمد  يتطويللروابط العائلية  وخربة موظفي إعادة ا

وحدها    جمال  يف تكفي  ال  العائلية  الروابط  أجل  إعادة  ا  الوسام  نيلمن  إىل  الرشط  ولكن  ؛  جربأ  ملوظفنيابلنس بة  هذا 

الوسام  منح    يمعزتمعالوة عىل ذكل،  و خلدمة.  هذه ال   اهتمحيوعني اذلين كرسوا س نوات عديدة من  تط مل ابلنس بة إىل امقبول  

إعادة الروابط  من أقسام  عية وطنية أو قسم  مجل   الوساممنح  يم   ال،  أخريا  و لمديرين.  ل  وليس  يف امليدان تطوعني  امل و   موظفنيلل

كلك،   األفراد  لبل  العائلية  من  فريق  أو  بوضحمد  فرد  مزيدا    ما  الوسامجلنة  ر  س تقر  و وح.  دين  س تصدر  اكنت  من    إذا 

 . حات الواردة يف اجلوةل األوىلش يت ُعلية التش يح بعد تقيمي جودة ال بشأن اتالتوضيح
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 ُعلية الاختيار 

  اتثلني عن امجلعيإعادة الروابط العائلية مخسة مم   اتقياد  نربم   عنارص القرار، انتخبمرشوع  متاش يا  مع اللواحئ املقتحة يف  

  نيوممثلد ادلويل  احت، إىل جانب ممثل اللجنة ادلولية والاشكوني   ؛لك منطقةن  م  ممثل واحدأي  ،  من بني أعضائه  يةالوطن 

املسؤوةل عن   الوسامجلنة  أعضاء  ،  تشتت مشل العائةل  عاشوا جتربةألشخاص املترضرين/األشخاص اذلين  عن اعىل األقل  

  تشتت مشل العائةل   ذاقوا مرارةمشاركة األشخاص اذلين    أن حتظى  خذ مجيع اخلطوات الالزمة لضامنت  ستم و ُعلية الاختيار.  

 . عتباروالا والاحتامعاطف ابلت

للب  نبغيي و  املركزية  للواكةل  الربيدي  العنوان  أو  اإللكتوين  الربيد  إىل  التش يحات  التإرسال  املفقودين  عن  للجنة حث  ابعة 

التش يح.    ،ادلولية إليه يف اس امترة  الهنايئ احملد    الواردةالتش يحات    نظر يفيم لن  و املشار  املوعد  إعادة    ،دبعد  ولكن ميكن 

اجلو يف  من    ةلتقدميها  الوسامتش يحات  الالتالية  الاقتضاء.  لنيل  ألعضاء  وعند  ميكن  من  زياملطلب    الوسام  جلنة،  د 

إىل اختيار    الوسام  جلنةقرار الهنايئ، هتدف  الإىل  ابلنس بة  و.  ةهنائي  صفةبالنظر فهيا    ريجيالتش يحات اليت    عن  املعلومات  

 م قد  يس    اذلي  ائليةإعادة الروابط الع  اتقياد  منربم النتاجئ إىل  وس تقد    ء، بتوافق اآلراالعائلية  لروابط  ل  بوسام احلركةالفائزين  

 . يمقام خالل جملس املندوبني  يف حفل ابلوساملفائزين ا دورهب

اريج )أي  عىل الصعيد اخل  الوسام  جلنة  فصح، لن تاليت متنحها احلركة  وائز األخرىاجلو ومسة  األإىل  نس بة  كام هو احلال ابل و 

العائلية(  إ  اتقياد  منربخارج   الروابط  التش يحات  عد  عنعادة  للتش يحاتاملقد  وانت  كامل  و أد    أحصاب   هويت  وأ   مة 

 .اياراهتخل  ات مربر  م أي  ن تقد  أو ُعلية الاختيار، ول الواردةالتش يحات 

 2025-2020  للفتة   م احملرز يف تنفيذ استاتيجية إعادة الروابط العائلية التقد  

إعادة  حتد   استاتيجية  الرؤية  الد  العائلية  والعوامل  ةواملهمروابط  التنفيذ    واألهداف  وتدابري  إىل  المتكينية  مجيع  ابلنس بة 

احلركة   و 2025-2020  للفتةمكوانت  إىلت .  املؤرشات   شري  حتديد  ذكل  )مبا يف  والتقيمي  للرصد  آلية  إنشاء  إىل  احلاجة 

ومجع   اإلاملناس بة(  الر   بشأن  الرئيس ية  ئيةحصاالبياانت  س ت وا إعادة  اليت  العائلية،  للبا  فهاصن  بط  املركزية  عن  لواكةل  حث 

 مع مجيع مكوانت احلركة. تتقامسها و لها وحتل  املفقودين التابعة للجنة ادلولية 

  فريققيادة  ب ستاتيجية إعادة الروابط العائلية،  خاص اب   رصد وتقيمي  إطار  2020وضع الفريق املعين ابلتنفيذ يف عام    ذلكل،و

حمد   والتقيمياب  معين  د  ُعل  الرئ ويمكن  .  لرصد  إطار  الغرض  من  يفييس  والتقيمي  حتقيق  التقد    رصد  الرصد  حنو  احملرز  م 

و  املقد    يةالمتكين عوامل  الاألهداف الاستاتيجية  البياانت  مجع  من خالل  العائلية  الروابط  إعادة  مجيع  الستاتيجية  من  مة 

و احلركة،  لإلبالغابلتايل،  مكوانت  متني  أساس  النتا  ملس مترا   إنشاء  احملق  عن  ش  جئ  وقمية  العاملية قة  العائلية  الروابط    بكة 

عىل  البياانت اخلاصة ابلرصد العاملي    لتابعة للجنة ادلوليةا  الواكةل املركزية للبحث عن املفقودين مع  ر أن جتومن املقر  .  وأداهئا

س نوي خالل    أساس  اس تقصائيةمن  دراسة  العامل  إجراء  مس توى  وبعثات  ت  مجلعياا  تضم  عىل  ادلولية. الوطنية  اللجنة 

لنس بة ابوالعام السابق.    عنبياانت    هذه ادلراسة  جمع س تو   ،يف بداية لك عامرشع يف إجراء ادلراسة الاس تقصائية  سيمو 

 آلية خمتلفة.  إنشاء  حاليا   جيريحتاد ادلويل، إىل الا

 املائة   يف  84عادة الروابط العائلية  إخدمات    رصد وتقيمي  األساس ية بشأن   عىل ادلراسة الاس تقصائية  تاإلجااببلغ معدل  و 

  أيضا  قدمت    فضال  عن ذكل،و للجنة ادلولية.    مكتب بعثةبعثة/  93مجعية وطنية و  153أي    -ش بكة الروابط العائلية    من
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العائلية، و بشأن    ئيةحصابياانهتا اإلمجعية وطنية    129 الروابط  ة جنلل ئية  حصاالبياانت اإلإىل جانب    ،و ما ميث لهإعادة 

نتاجئ لك من   تقامس ىوجر . لهذه العملية املهمة مجلع البياانت ، عنرصا  ممكال  2020لعام  العائلية إعادة الروابط بشأن ادلولية 

إعادة  بشأن العاملية ئية حصاوالبياانت اإلالروابط العائلية إعادة خدمات وتقيمي رصد  ة بشأناألساس ي تقصائيةادلراسة الاس  

العائلية   ا  2020م  الع الروابط  مكوانت  مجيع  قادة  امجلعيمع  ومع  خبدمات    الوطنية  ات حلركة  الروابط  املعنية  إعادة 

 البحث عن املفقودين. /العائلية

م و   يف املائة   3  لكنم خدمات إعادة الروابط العائلية،  من ش بكة الروابط العائلية تقد    يف املائة  80لية أن  ظهر النتاجئ اإلجامت

من أجل  عادة الروابط العائلية  إ  م خدماتتقد    يف املائة  5حاالت الطوارئ و  ط العائلية فقط يفابإعادة الرو  تم خدماتقد  

 تعزيز القدرات.

للنتاجئ   بيان  األ  لكلوصيغ  و من  المتكين الهداف الاستاتيجية  العائلية،    يةعوامل  الروابط  بإعادة  ما هتدف  د  حياخلاصة  د 

د  و قيقه.  الاستاتيجية إىل حت    مهنا  بعضال و   ،عام  وجهموح بطم لاباملؤرشات العاملية  وتتسم  نتيجة.    خاص بلكي  مؤرش عاملد  حم

  إعادة الروابط العائلية   يف جمال  اخلاصة بامية البياانت  مدونة قواعد السلوكد  ، حتد  لثاعىل سبيل امل ف)  خاص  وجهبطموح  

هبا  والق املعمول  إىلللرصد    اس ي  رئي   امؤرش    11وانني  الوطن ا  ابلنس بة  إىل  8و  يةمجلعيات  ادلوليةا  ابلنس بة  و للجنة    تعنيي ، 

 من الامتثال(.  مس توى عال   تغبلاجلهة املعنية ليمعترب أنحتقيقها ابلاكمل 

م و  ش بكة   خدمات   ع من مجي  يف املائة   32.5  نس بة  يمي أنوالتق   الرصدإطار  بشأن    ةاألساس ي  ادلراسة الاس تقصائيةظهر نتاجئ  ت

  50.3نس بة  أن  و عادة الروابط العائلية؛  ا إلعة من أنشطة الوقاية كجزء من خدماهتو م بشلك مهنجي جم الروابط العائلية تقد  

 وتوفرها العائلية    ىل خدمات إعادة الروابطع  احلصولحتسني إماكنية  من أجل  سة  تدابري ملمو   تذخت  االش بكة    من  يف املائة

معايري اجلودة    بعد  دد  ومل حتم   ،يل األجلطو موح  ( هو طم جوبة األ)   3املؤرش العاملي للهدف الاستاتيجي  ن  أو يف س ياقها؛  

الروابط العائلية عىل جموعة األطر الزمنية   من ش بكة  يف املائة  68  ت نس بةالعاملية/األطر الزمنية املعيارية. ومع ذكل، وافق

رحتاليت  ة  املقتح   9.9ة  س بن   سعىوت   ؛رضا املس تفيديناس تقصائية عن مدى    دراسات  مهنا  يف املائة  11  ذ نس بةتنف  و ؛  طم

املائة الامتس  بنشاط    يف  املترضرينإىل  األشخاص  بعني الاعتبار  ،آراء  القرار  ُعلية  يف    وتأخذها    حتسني من أجل  صنع 

  األبعاد  يفيف املتوسط  ةنقط 2.8 معدل  لت امجلعيات الوطنيةس  و العائلية. الس ياسات واملامرسات يف برامج إعادة الروابط 

اخلاص ابللجنة ادلولية(؛   األداء  سل إعداد    عىل   والعمل جار  )  أربعة  إىل   واحد  من  اسمقي  عىل  هئاأدا  تلسجال  الس تة

ل النتاجئ اجملمع    عرضس تو  العائلية  قمية    األداء  تسجال ة  الروابط  تطرأ  زيد   أي  قياس  أيضا    جريوس ي  ،مبوجه عاش بكة  ة 

ابة الحتياجات إعادة الروابط العائلية يف تجلالس    ادس تعدعىل أمت ا من امجلعيات الوطنية    يف املائة  6.3ة  نس بوإن  .  علهيا

غري مس تعدة  مهنا  فقط    ئةيف املا  1.6ونس بة    ،من امجلعيات الوطنية مس تعدة جزئيا    يف املائة  68نس بة  حاالت الطوارئ )

الطوارئل حلاالت  نس بة  ؛  (الس تجابة  املائة  1وتمتتع  ا  يف  السلوك من  قواعد  ملدونة  الامتثال  من  عال   مبس توى  لش بكة 

املعمول هبا )خلا والقوانني  العائلية  الروابط  بإعادة  املائة  11.6نس بة    فيدت اصة    الامتثال،   منمس توى متوسط  بوجود    يف 

يف    37.3  ةنس ب  ذتواخت  (.  متثالبغياب الا  يف املائة  2.4و   ن الامتثالمنخفض ممس توى    بوجودائة  يف امل  64.7  نس بةو 

رشاكة )رمسية    2036  برمتأم و .  والتعريف هبا   إعادة الروابط العائليةدمات  خل  جيمن الش بكة تدابري هامة لتعزيز التو  املائة

رمسية( عىل حتسني    وغري  تركز  خارجية  فاعةل  هجات  ودماخلمع  والقدراتإماكنية  ات  جمال    الوصول  الروابط  يف  إعادة 

 هاجرين. إىل امل ط العائلية اب جموعة من خدمات إعادة الرو ظامتابن من الش بكة  يف املائة 29.1وتقدم نس بة . العائلية
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بني  و  البياانت  ُعلية مجلع  أول  و ش باط/جرت  نتائ 2021مارس  آذار/فرباير  وتشلك  األساس  ها،    ذكل ن  س ميك  و .  خط 

معرفة التغيريات من أجل  انت من س نة إىل أخرى  الروابط العائلية من حتديد األهداف ومقارنة البياإعادة  أعضاء ش بكة  

عام    طرأتاليت   العائلية.  ش    عىلبشلك  الروابط  مجع  وبكة  يف  العائلية  الروابط  ش بكة  رشعت  مرة،  البياانت  ألول 

عت.  هاوتصنيف   ائليةة الروابط العإعاد  بشأن  العامليةئية  حصااإل يف    وأيضا    2019  ابلنس بة إىل عام   2020األرقام يف عام    ومجم

 .2020 ابلنس بة إىل عام 2021امع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ا ش بكة الروابط العائلية خالل هتعىل العديد من خدمات إعادة الروابط العائلية اليت قدم  19-كوفيد  تأثري  عىل الرمغ منو 

مقارنة ابلعام   يف املائة  60  د امجلعيات الوطنية اليت تقدم خدمات الاتصال بنس بةارتفع عد،  هبسببحىت  أو رمبا    ،2020عام  

 .ايضامل

الروابطو  إعادة  استاتيجية  تنفيذ  مع  وقرار  ا  متاش يا   الثالث  لعائلية،  ادلويل  العائلية   نيوالثالثاملؤمتر  الروابط  إعادة  بشأن 

ودعام   البياانت،  الزت ل   وحامية  يف  العائلية  الروابط  )مثل  ش بكة  البياانت  حامية  ولواحئ  لقواعد  ابالمتثال  قواعد اهما  مدونة 

2020البياانت اإلحصائية العاملية بشأن إعادة الروابط العائلية لعام    

 مساعدتنافضل ب خشص مفقودمصري/ ماكن وجود يمس تجىل ،  ساعة لك

 عائالهتمبخشصا   12 ، نسهل مل مشل يوم لك
 

الاتصال ببعضهم  يف رثالزناع والعنف والهجرة والكواأفرادهام  فرق  عائلتني  نساعد ،ة ق دقي يف لك  

 

49 792  
 جيرى البحث عهنم  اجديد   اخشص  

9447  
د ماكن وجودمه  اجديد   اخشص   د   حم

3 348 
عن   منفصال  أو غري مصحوب بذويه  اجديد   اقارص  

 يبحثون عن عائالهتم   عائلته

4 580 
 عائالهتم ب مل مشلهم هتم يفمتت مساعد اخشص  

ان   يرس 
1 084 092  

   اانحج   افي  هات  اتصاال  

 مجعنا 
145 038 

األمحر صليب  من رسائل ال رساةل 
  

 وزعنا 
112 314 

 رساةل من رسائل الصليب األمحر 
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يف  ،  مدونة قواعد السلوكك الفريق املعين بتطبيق  ار ش(،  إعادة الروابط العائلية  يف جمال  امية البياانتاخلاصة ب  السلوك

إدراج قواعد من أجل  لجنة ادلولية  للجمعيات الوطنية وال   أعدها اليت  ش بكة الروابط العائلية املواد  ،  2021يونيو  حزيران/ 

أنشطة   يف  البياانت  املفقوديناحامية  عن  املفقوديناب  اخلاصة  علوماتامل  مذكرة  أي،  لبحث  عن  ية  حامومنوذج    لبحث 

 . 2020يف عام  بعة للجنة ادلوليةالفريق املعين ابلتطبيق والواكةل املركزية للبحث عن املفقودين التالذلان اعمتدهام ا ،البياانت

 اآلاثر املتتبة عىل املوارد  (4

توفري أجل  موارد    س يلزم  و دارهاموإص  والشهادة   الوسامتصممي  من  أجل  ،  للفائزين  من  واإلقامة  السفر    امابلوسنفقات 

 .منح الوساموالنفقات األخرى املتعلقة بفل 

 التنفيذ والرصد  (5

وتقدميهم    ابلوسامابعة هل بتنفيذ القرار من خالل اختيار الفائزين  الت  الوسام  جلنةئلية و إعادة الروابط العا  اتقياد  منربقوم  يس  

املندو   إىل و ُعلية    دانصسري و ،  بنيجملس  األمريقدمان،  التنفيذ  لزم  م  ،إذا  اللواحئ.  قت تعديالت  عىل  مجيع  و حة  تسامه 

 ة التش يح. التنفيذ من خالل املشاركة يف ُعليُعلية مكوانت احلركة يف 

 ت الاس تنتاجات والتوصيا  (6

اذلي    حيظى بهالعمل  واملتطوعون    اضطلع  أجل  املوظفون  الروابمن  إعادة  خدمات  العائلية  تقدي  ال  وتقدير ُعيق؛  ب ط 

اذلي  لدلمع    امعن امتناهنالفريق املعين ابلتنفيذ  إعادة الروابط العائلية و   ات قياد  نربم   يعربو أمهيته.  احلديث عن  مبالغة يف  

مجيع املكوانت   انعنارص القرار. ويدعو   رشوعبشأن م   الواردةاإلجيابية    ملالحظاتوا  ،امقدمته مجيع مكوانت احلركة لعمله 

احلركةب  تعريفل اإىل   و روابط  لل  وسام  الروابط خدمات  العائلية  احملمتلني  و لعائلية،  ا  إعادة  املرحشني  الوسامحتديد   ، لنيل 

 العائلية.لروابط لام احلركة وس بشأن قرارالواعامتد 


