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 مرشوع القرار األول 

 العائلية لروابط  ل وسام احلركة  

 ،إن جملس املندوبني

وماكن  م  أحباهئ  لهم أخبار عن مصريتص   ل عن أحباهئم أو اذلين    انفصلوا  األشخاص اذلين  يتكبدهاابملعاانة اليت    يعرتفإذ  

و اذلي    عملل ابوجودمه،  مكوانت  مو   به  يضطلع املمتزي  ل ظفو  ادلولية  األمحر  احلركة  )احلركة(  لصليب  األمحر  والهالل 

 ،لتلبية احتياجات هؤالء األشخاص من خالل إعادة الروابط العائلية هاومتطوعو 

تبادل األخبار ا  كذكل  عرتفوإذ ي العائلية، مثل  العائالت اليت  ئلية وإعادة الاتصال  لعابأمهية أنشطة إعادة الروابط  بني 

ل مشلها واس تجالء مصري األشخاص املفقودين وأماكن وجودمه، والاعرتاف هبذه األنشطة    سهيلمشل أفرادها وت تشتت  

ادلول   املؤمتر  وقرارات  للحركة  األسايس  والنظام  اإلنساين  ادلول  القانون  األمحريف  والهالل  األمحر  وجملس    للصليب 

 ،التابعة للجنة ادلولية للصليب األمحرعن املفقودين ركزية للبحث  الواكةل امل تؤديهني، مبا يف ذكل ادلور اذلي دوباملن

لعام    إىل  وإذ يشري املندوبني  العائلية:  6  رمق  لقرارا  2019اعامتد جملس  الروابط  "إعادة  حلركة  اخلاصة ابسرتاتيجية  الا، 

وسام    اس تحداثح  قرت ب، من بني أمور أخرى، مب، اذلي رح  "  (2025-2020)  ادلولية للصليب األمحر والهالل األمحر

، ابلتشاور مع مجيع  هذا الوسامل إعادة الروابط العائلية بوضع لواحئ    ات قياد  ربإىل من  د ِهوع  عادة الروابط العائلية  احلركة إل

 ، الوساممنح الفائزين األوائل ميكن   حىتالعامتدها  2021مكوانت احلركة، وتقدمي تكل اللواحئ إىل جملس املندوبني لعام 

نفيذ اسرتاتيجية إعادة بت   الفريق املعين إعادة الروابط العائلية ابلتعاون الوثيق مع    اتقياد  ربه من نفذابلعمل اذلي    رحبوإذ ي

 ، الوسامملشاورات اليت أجريت مع مجيع مكوانت احلركة بشأن لواحئ منح ابالروابط العائلية و

 قرتحيو ممتزية يف جمال إعادة الروابط العائلية  ات  دممنح تقديًرا خللي  عادة الروابط العائلية  إلكة  احلر وسام     ئينش -1

 "؛ العائليةلروابط ل وسام احلركةامس "

ر -2  ؛ملوظفني ومتطوعني داخل احلركةالوسام يف املقام األول ح من يقر 

د -3  ؛ لس املندوبنيجمل اجللسة العامةيف  منيلك عاحبد أقىص   فائزينسة ن حيث املبدأ خل ي منح م الوسام أن حيد 

 ؛ امللحق  الوسام املبي نة يف منح  احئلو  عمتدي  -4

من  رحبي -5 العائلية    اتقياد  ربابختيار  الروابط  ابلوسامأول  إعادة  عام    الفائزين    رب منمن    طلبيو   2021يف 

 ابلوسام؛اختيار الفائزين تول الاس مترار يف إعادة الروابط العائلية  اتقياد

هتم يف  منظام  إىل ممثيل  تسلميهأو    الفائزينإىل  الوسام    منحإىل  إعادة الروابط العائلية    اتقياد  رب منيف    ًواعض  دعوي -6

 ادلس تورية. الاجامتعات  أثناء انعقاد حفل
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 العائلية لروابط  لاحلركة  لواحئ وسام    –امللحق  

 ادليياجة 

يف ش بكة الروابط العائلية يف مجيع أحناء ن  ملوالعاالصليب األمحر والهالل األمحر  يف    واملتطوعون  نوظفوامل  هنضي

رائع  ال بعمل  األساس ية  بعض  ليبي  قحبعال  اإلنسانية  الاحتياجات  األ  ،أمه  مع  التواصل  أماكن   ومعرفة  ةحبويه 

ا يف مناطق انئية بعملهم يف ظل ظروف قاس ية جدً ضطلع املوظفون واملتطوعون  ا ما يغالبً . و هبم  وجودمه وما حل  

الوصو  إيصعب  اعرتافو لهيا،  ل  دون  لس نوات  لكل  بال  الوثيق  و   .ودمهجبه   يعملون  اتصاهلم  ابألشخاص  بفضل 

 للتغلب عىل العقبات وتقدمي اخلدمات ملن حيتاجون إلهيا. إبداعيةو إبتاكرية ا طرقً انً أحيا احملتاجني، جيدون

 الغرض  .1

م وسام   أفراد قدموا    االعائلية أفرادً لروابط  لاحلركة  يكر  العائلية خدمأو مجموعات  الروابط  إعادة  ات ممتزية يف جمال 

العنف األخرى أو الكوارث أو حاالت أخرى تتطلب   حاالتو  عرتف جبهودمه، سواء يف حاالت الزناع املسلح أوي

دمات إعادة الروابط  خل الرتوي ا املساعدة عىل . وي راد من الوسام أيضً ، مبا يف ذكل يف س ياق الهجرةاس تجابة إنسانية

 . وخارهجا ق احلركةداخل نطا ،الاعرتاف هبا  حشدو وزايدة إبرازها  ية،العائل 

 الفائزون واملعايري  .2

يقدمون   اذلين  األمامية  اخلطوط  عند  العاملني  الوطنية  امجلعيات  موظفي  من  األول،  املقام  يف  الفائزون،  يكون 

 يف حاالت الطوارئ احلادة،  ذكل  خدمات إعادة الروابط العائلية يف الس ياقات اليت تظهر فهيا حاجة ماسة، مبا يف 

خالل   من  يكونومتزيوا  أن  أيًضا  وجيوز  اس تثنائيني.  وتفاٍن  للصليب   خدمة  ادلولية  اللجنة  موظفي  من  الفائزون 

 األمحر )اللجنة ادلولية( أو الاحتاد ادلول مجلعيات الصليب األمحر والهالل األمحر )الاحتاد ادلول(.

 فعاةل ومس تدامة. العائليةعادة الروابط إلات خدمتطوير قي مة يف  سامهةمل  اتقديرً  الوسامأيًضا منح   وزجيو 

خارج احلركة )عىل سبيل املثال، منظمة أو كيان  فريق من  فرد أو  طرح منح الوسام ل  يف ظروف اس تثنائية   وزجيو 

إذا قدم دولية غري حكومية(    أو رشكة قطاع خاص أو مؤسسة أاكدميية أو منظمة  ت منظمة جممتعية أو رابطة عائال

العائلية    ا ابرزً   اامهً ه س إمكوانت احلركة،  مع    هتعاون أو    دمعهاملرحش، يف إطار   الروابط  إعادة  تطوير خدمات  أو  يف 

، أو  وأماكن وجودمه  ملفقودينا  صريم  اس تجالء  وأ  ، بأحباهئماتصال الناس  يف إعادة    وأ،  ل مشل العائالت  يف  ساعد

 مشل أفرادها.  شتتاليت ت ألشخاص املفقودين أو العائالت ادلمع لعائالت ا تقدمي 

 :لواحد عىل األقل من املعيارين التالينيا ني وفقً املرحشتسمية  نوميك

 حاالت طوارئ جسل معل حافل ومعليات هممة يف جمال إعادة الروابط العائلية يف حاالت عادية أو    1.2

 : ميكن أن يكون الفائز موظفًا أو متطوعًا أو فريقًا

  ٍم خدمات إلعادة الروابط العائلية مبثابرة وتفان أفضت إىل نتاجئ ملموسة،  ،  ممتزيةورمبا بشجاعة  زيين،  ممت  قد 

يف احلفاظ عىل الاتصال بأحباهئم أو إعادة الاتصال   اساعد أشخاصً  وأ ل مشل أفرادها،  يففساعد عائالت 

 طويةل. فرتة منذ بار عن أحباهئا هبم، أو ساعد يف تقدمي إجاابت للعائالت اليت ل تصلها أخ 

 طوارئ. واحدة أو عدة معليات عادة الروابط العائلية يف معلية نفذ معليات اس تجابة هممة إل 
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 تطوير خدمة إلعادة الروابط العائلية وإطالق مبادرات إبتاكرية  2.2

 موظفًا أو متطوعًا أو فريقًا:  الفائزميكن أن يكون 

   عديدة عىل مدى س نواتممتزيتني س تدامة او بكفاءة تعمل  ظلتة يعادة الروابط العائل إلخدمة  رطو . 

   دلفع خدمات إعادة الروابط العائلية إىل األمام    إبتاكريةتدريب  أشاكل  طرق معل أو    وأ قاد تطوير أدوات

 العاملي.  و أاإلقلميي  ىس تو امل ش بكة الروابط العائلية عىل فائدة ل

 الرشوط واعتبارات أخرى  .3

، وجلنة الوسام عند املرحشني  تسميهتاد  عن  مكوانت احلركة  ت دعى  لكنو   مزااي املرحشني األفراد.عىل    بناءً الوسام  منح  ي  

ابلوسام، الفائزين  إيالء  اختيارها  الواجب  إىل  حيث  التنوع    كفاةلل  الاعتبار  اإلثين والاالاجامتعي    نوعال من    نامتء 

 والاعتبارات الس ياقية. الاجامتعي  الوسطو 

د   نبغيي فريق، ترش يح وعند  مواقد  اأن يكونو و  ةفردي صفةباؤه  أعض دأن حي  د.  هتمدمخ قد   يف س ياق أو إطار حمد 

 :وابألخصامجلعيات الوطنية أيًضا أن تشهد عىل نزاهة املرحشني املقرتحني،  من طلبوي  

   أن  ر  خبأي شلك آ شارك يف أنشطة تتعارض مع املبادئ األساس ية أو من شأهنا     أوشاراكً  يكون املرحش م أال

 هتا، ومسع تقوض صورة احلركة

  انت احلركة بسبب:أي مكون من مكو هعاقبيل 

 ،املعمتدة دليهالسلوك قواعد  ةدونمل ت. انهتااك1

 ،خشصية أو أخالق تتعارض مع املبادئ األساس ية الس بعة ات عنبري . تع 2

 ، ممارسات فساد. سلوك احتيال أو 3

 . اجلنس  أو المتيزي أو التحرش الاعتداءقة ابالس تغالل أو ت املتعللقوانني أو الس ياسال. انهتااكت 4

 هتاأو ماكن احلركة ضع لعقوبة مدنية قد هتدد طبيعهتا مسعة  خيدن ابرتاكب جرمية جنائية أو ي   ل . 

لتحقق من مسعة  إىل ا،  يف حدود دورها  الرتش يحات وقبل اختاذ قرارها،  اس تعراضعند  وسام أيًضا  التسعى جلنة  و 

عأي خشص  و املعايري املذكورة أعاله.    ابلنظر إىلزاههتم  رحشني ونامل لتحقيق بسبب أي  ل   خضع أنه ارتكب و/أو  ب  ىي د 

من هذه  أ ساحته  ترب التحقيقات و   يينهت ت حىت    للفوز ابلوسامللرتحش    مؤهاًل   ن يكونل   أعاله  يات املوحضةمن السلوك 

أحد   حبقجراءات جنائية أو مدنية أو تأديبية جارية  ية ألي إلنتيجة الهنائ ل   اعىل سبيل املثال، انتظارً و الادعاءات.  

 .هترش يح تعليقاللجنة ي طلب من ، نيرحشامل

الس نوات القليةل   يف  حدثت  قدوفاة املرحش  ة أن تكون  طته، رشيبعد وفا  الوسام ملرحشجيوز للجنة النظر يف منح  و 

 .السابقة

 عدد األومسة اليت متنح  .4

د  من حيث املبدأ، د   .جملس املندوبني انعقادمنح أثناء وت   لك عامني،  ة أومسةمخس يف ألومسةاعدد حي 

 اإلجراءات  .5

تعيد املكوانت  و اس امترة الرتش يح.    ضمت  معممةإعادة الروابط العائلية إىل مكوانت احلركة رساةل    اتقياد  ربل منرسِ ي  

 إعادة الروابط العائلية. تاقياد رب، إىل مناملستندات ادلامعةمرفقة هبا  ،عىل النحو الواجب ةاملعبأ الاس امترة
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جيوز ملكوانت احلركة أيًضا  و من بني موظفيه أو متطوعيه.    اي مرحشً ة أن يسم  مكون من مكوانت احلركي  جيوز ألو 

قد  احلركة  خارجنظمة أخرى  تسمية مرحش من م  املرحش  يكون  أن  م  موافقته الرصحية  أعطى، برشط   اس امترة  وقد 

 . لها ب والواثئق ادلامعةالواج عىل النحو  اةالرتش يح املس توف

يونيو من العام حزيران/   30إعادة الروابط العائلية يف موعد أقصاه    اتقياد  ربجيب تقدمي الرتش يحات إىل رئيس منو 

 اذلي جيمتع فيه جملس املندوبني.

ا  مم  الوسام  جلنة  تتألفو ابإلجامع.    العائليةللروابط  الفائزين بوسام احلركة  تار  خت الرتش يحات و   تس تعرض جلنة الوسامو 

 ييل:

منمخس - أشخاص  الوطنية  قادة   ة  منن ي   ،امجلعيات  أعضائه قيادات    رب تخهبم  بني  من  العائلية  الروابط  إعادة 

س نوات  ابلتناوب أربع  )  مهنم   واحد  وميثل لك   ،لك  املناطق اخلس  واحمليط واألمريكيتان،  فريقياأإحدى  ، وآس يا 

 ؛ ، وأوراس يا(الهادئ، والرشق األوسط

 ؛ عائليةإعادة الروابط ال اتقياد ربحتاد ادلول يف منادلولية والا للجنةا ممثل -

 .تشتت مشل العائةل عاشوا جتربةألشخاص املترضرين/األشخاص اذلين عن اعىل األقل  نممثال -


