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 زيية لابلإجن ال صل:

 لختاذ قرار 

عداد وثيقة عادة الروابط العائلية من اإ  منرب قيادات اإ

عادة الروابط العائلية  ابلتعاون مع الفريق املعين بتنفيذ اسرتاتيجية اإ
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 مرشوع قرار 

 ط العائلية ب وسام احلركة للروا 

ن    جملس املندوبني، اإ

ذ   أ حباهئم وماكن    لهم أ خبار عن مصريتص   ملعن أ حباهئم أ و اذلين    انفصلوا  ال شخاص اذلين  يتكبدهاابملعاانة اليت    يعرتفاإ

و اذلي    عمللابوجودمه،  مكوانت    يضطلع املمتزي  موظفو  ل به  ادلولية  ال محر  احلركة  )احلركة(  لصليب  ال محر  والهالل 

عادة الروابط العائلية،  ومتطوعوها لتلبية احتياجات هؤلء ال شخاص من خالل اإ

عادة التصال بني العائالت اليت تشتت    أ يضا    عرتفواإذ ي عادة الروابط العائلية، مثل تبادل ال خبار العائلية واإ بأ مهية أ نشطة اإ

املفقودين،   عائالت  وأ ماكن وجودمه ودمع  املفقودين  ال شخاص  واس تجالء مصري  مل مشلها  وتسهيل  أ فرادها  رويمشل   ذك 

وجملس   للصليب ال محر والهالل ال محرلحركة وقرارات املؤمتر ادلويل  ابعرتاف القانون ادلويل الإنساين والنظام ال سايس ل

التابعة للجنة ادلولية للصليب  املندوبني هبذه ال نشطة، مبا يف ذكل ادلور اذلي تؤديه الواكةل املركزية للبحث عن املفقودين  

 ، ال محر

عادة ا6  رمق  لقرارا  2019اعامتد جملس املندوبني لعام    اإىل  واإذ يشري حلركة ادلولية  اخلاصة ابسرتاتيجية  الالروابط العائلية:  ، "اإ

وسام احلركة   اس تحداثح  قرت ب، من بني أ مور أ خرى، مب، اذلي رح  "  (2025- 2020)  للصليب ال محر والهالل ال محر

عادة الروابط العائلية بوضع لواحئ    اتقياد  رب اإىل من  دِهوع  عادة الروابط العائلية  لإ  ، ابلتشاور مع مجيع مكوانت  هذا الوسامل اإ

 ، الوساممنح الفائزين ال وائل لعامتدها حىت ميكن   2021احلركة، وتقدمي تكل اللواحئ اإىل جملس املندوبني لعام 

عادة الروابط العائلية ابلتعاون الوثيق مع  اتقياد ربه من نفذابلعمل اذلي  رحبواإذ ي عادة بت  الفريق املعيناإ نفيذ اسرتاتيجية اإ

 الوسام، ملشاورات اليت أ جريت مع مجيع مكوانت احلركة بشأ ن لواحئ منح ابو ،الروابط العائلية

عادة الروابط العائلية  أ ناإىل    واإذ يشري ن اكن يأ سف لتفويت  منرب قيادات اإ يالء  فرصة  ، واإ ملوظفني واملتطوعني يف جمال  ااإ

عادة ر تعليق معلية الرتش يح فقد قر    ،2022يونيو  /حزيرانجملس املندوبني يف    خالل  الواجب  الاعرتاف   الروابط العائلية  اإ

املندوبني    الوساموتأ جيل منح   أ ثر عىل ارت خابسبب  وذكل    ،2023يف عام    املقبلحىت اجامتع جملس  البياانت اذلي  ق 

عادة الروابط العائلية   رمهتا،ائلية بش بكة الروابط العيف خدمات اإ

ا خلعادة الروابط العائلية  وسام  احلركة لإ   ئينش -1 عادة الروابط العائلية  لُيمنح تقدير  امس   يعمتدو دمات ممتزية يف جمال اإ

 "؛لروابط العائليةل وسام احلركة"

ر -2  ؛ احلركة ملوظفي ومتطوعيالوسام يف املقام ال ول ح من يقر 

د -3  ؛ جملس املندوبني مبناس بة انعقادلك عامني حبد أ قىص   فائزينسة ن حيث املبدأ  خل يُمنح م الوسام أ ن حيد 

 الوسام امللحقة هبذا القرار؛لواحئ منح  عمتدي  -4

عادة الروابط العائلية  اتقياد ربمن أ ن يتوىل طلبي -5  ابلوسام؛اختيار الفائزين اإ
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ا يف    دعوي -6 عادة الروابط العائلية اإىل منح  اتقياد  ربمنعضو  هتم يف  منظام  اإىل ممثيل  تسلميهأ و    الفائزيناإىل  الوسام    اإ

م مبناس بة انعقاد حفل  جملس املندوبني.  يُنظ 
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 لروابط العائلية احلركة ل لواحئ وسام    – امللحق  

 ادليباجة 

يف ش بكة الروابط )احلركة( العاملون لصليب ال محر والهالل ال محر  يف احلركة ادلولية ل  واملتطوعون نوظفوامل هنضي

  ة حب ويه التواصل مع ال    ،أ مه الاحتياجات الإنسانية ال ساس ية  بعض  ليبي  ق حبالعائلية يف مجيع أ حناء العامل بعمل رائع  

ا يف يف ظل ظروف قاس ية جد    أ نشطهتمبضطلع املوظفون واملتطوعون  ا ما يغالب  . و هبم  أ ماكن وجودمه وما حل    ومعرفة

لهيا،   اإ الوصول  الوثيق  ومه    جبهودمه.  يعملون بال لكل لس نوات دون اعرتافو مناطق انئية يصعب  اتصاهلم  بفضل 

بداعية و   ابتاكرية  ا طرق  ان  أ حيا  ابل شخاص احملتاجني، جيدون لهيا.  اإ  للتغلب عىل العقبات وتقدمي اخلدمات ملن حيتاجون اإ

 الغرض  -1
م وسام   ليكر  أ فراد  لروابط  احلركة  العائلية    االعائلية  الروابط  عادة  اإ أ فراد قدموا خدمات ممتزية يف جمال  أ و مجموعات 

ويعرتف جبهودمه، سواء يف حالت الزناع املسلح أ و حالت العنف ال خرى أ و الكوارث أ و حالت أ خرى تتطلب  

نسانية، مبا يف ذكل يف س ياق الهجرة. ويُراد من الوسام أ يض   عادة الروابط  خل  الرتوجيعىل  ا املساعدة اس تجابة اإ دمات اإ

برازها و   داخل نطاق احلركة وخارهجا.  ،الاعرتاف هبا  حشدالعائلية، وزايدة اإ

 الفائزون واملعايري  -2
للصليب ال محر والهالل ال محر )امجلعيات   امجلعيات الوطنية  ومتطوعي  يكون الفائزون، يف املقام ال ول، من موظفي

عادة الروابط العائلية يف الس ياقات اليت تظهر فهيا   العاملني عند اخلطوط  الوطنية( ال مامية اذلين يقدمون خدمات اإ

ا أ ن  لها  حاجة ماسة ، مبا يف ذكل يف حالت الطوارئ احلادة، ومتزيوا من خالل خدمة وتفاٍن اس تثنائيني. وجيوز أ يض 

الاحتاد ادلويل مجلعيات الصليب ال محر   يكون الفائزون من موظفي اللجنة ادلولية للصليب ال محر )اللجنة ادلولية( أ و

 والهالل ال محر )الاحتاد ادلويل(.

ا منح  وزجيو   فعاةل ومس تدامة. عادة الروابط العائليةات لإ خدمتطوير قي مة يف  سامهةلالعرتاف مب  الوسامأ يض 

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

ذا قدم دولية(    غري حكومية  أ و رشكة قطاع خاص أ و مؤسسة أ اكدميية أ و منظمة  ت منظمة جممتعية أ و رابطة عائال اإ

طار   ا اه س اإ ،  معها  هتعاونأ و    كوانت احلركةمل  دمعهاملرحش، يف اإ عادة الروابط العائلية    اابرز    م  أ و  يف تطوير خدمات اإ

عادة    وأ  ،  مل مشل العائالت  يف  ساعد ، أ و  وأ ماكن وجودمه  ملفقودينا  صريم  اس تجالء  وأ    ، بأ حباهئماتصال الناس  يف اإ

 مشل أ فرادها.  شتتاليت ت ادلمع لعائالت ال شخاص املفقودين أ و العائالت  تقدمي 

 وميكن تسمية املرحشني وفق ا لواحد عىل ال قل من املعيارين املذكورين أ دانه: 

عادة الروابط العائلية يف حالت عادية أ و    1.2  حالت طوارئ جسل معل حافل ومعليات هممة يف جمال اإ

 أ و فريق ا:متطوعة  /أ و متطوع اموظفة /موظف االفائزة /ميكن أ ن يكون الفائز

م • مت  /قد   ساعدت/، فساعدممتزيةورمبا بشجاعة  ممتزيين،    خدمات لإعادة الروابط العائلية مبثابرة وتفانٍ قد 

عادة التصال    اأ شخاص    ساعدت/ساعد وأ  مل مشل أ فرادها،    يفعائالت   يف احلفاظ عىل التصال بأ حباهئم أ و اإ

جاابت  ساعدت/هبم، أ و ساعد  ،  فرتة طويةلمنذ  للعائالت اليت مل تصلها أ خبار عن أ حباهئا   أ و دمع  يف تقدمي اإ
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ت/ذنف   أ و/و •  طوارئ.واحدة أ و عدة معليات  ئلية يف معلية معليات اس تجابة هممة لإعادة الروابط العا  نفذ 

طالق مبادرات   2.2 عادة الروابط العائلية واإ  بتاكرية ا تطوير خدمة لإ
 أ و فريق ا:متطوعة  /أ و متطوع اموظفة /موظف االفائزة /الفائزأ ن يكون  ميكن

 ة، عد   عىل مدى س نوات فعاةل ومؤثرة عادة الروابط العائليةة لإ خدمتطوير سامهت مسامهة قي مة يف /سامه •

عادة الروابط العائلية   ابتاكريةتدريب  أ شاكل  طرق معل أ و    و أ  تطوير أ دوات    قادت/قادو/أ و   • دلفع خدمات اإ

 ى الإقلميي أ و العاملي. س تو امل ش بكة الروابط العائلية عىل فائدة اإىل ال مام ل

 الرشوط واعتبارات أ خرى  -3
عادة    ات قياد، ومنرب  املرحشني   تسميهتاعند    ولكن تُدعى مكوانت احلركة  مزااي املرحشني ال فراد.بناء  عىل  الوسام  منح  يُ  اإ

العائلية الفائزين ابلوسام،    الروابط  يالءعند اختياره  اإ الواجب  اإىل  املثال،التنوع  كفاةلل  الاعتبار  من   ، عىل سبيل 

 والاعتبارات الس ياقية واجلغرافية. الاجامتعي  الوسطو  نامتء الإثينوالاالاجامتعي  نوعال حيث 

د.  موا خدمهتم يف س ياق أ و اإطار حمد  د أ عضاؤه بصفة فردية وأ ن يكونوا قد قد   وعند ترش يح فريق، ينبغي أ ن حُيد 

أ ن    مكوانت احلركة  من   ويُطلب ا  لتقيميأ يض  الواجبة  العناية  املقرتحني،    تبذل  املرحشني  يكون نزاهة  أ ن  وابل خص 

 : املرحشة/املرحش

أ ن  بأ ي شلك أ خر  يف أ نشطة تتعارض مع املبادئ ال ساس ية أ و من شأ هنا    تشارك/شارك  تشارك أ و/شاركل ي  •

 هتا، ومسع تقوض صورة احلركة

 أ ي مكون من مكوانت احلركة بسبب: ا عاقهبي/هعاقبيمل  •

o املعمتدة دلى هذا املكون،السلوك قواعد  ملدونة تانهتأاك 

o  خشصية أ و أ خالق تتعارض مع املبادئ ال ساس ية الس بعة ات عنتعبري، 

o  ممارسات فساد،سلوك احتيايل أ و 

o  اجلنس  التحرشأ و المتيزي أ و  الاعتداءلقوانني أ و الس ياسات املتعلقة ابلس تغالل أ و لانهتأاكت . 

  احلركة   لعقوبة مدنية قد هتدد طبيعهتا مسعة    خضعت/خضع يكن/تكن قد  ابرتاكب جرمية جنائية أ و    تُدن/دنيُ مل   •

 . هتاأ و ماكن

عادة الروابط العائلية  منرب قياداتسعى  وي  ا    اإ اإىل  ،  يف حدود دوره  الرتش يحات وقبل اختاذ قراره،  اس تعراضعند  أ يض 

عىأ ي خشص  و املعايري املذكورة أ عاله.    ابلنظر اإىللتحقق من مسعة املرحشني ونزاههتم  ا   خضعأ نه ارتكب و/أ و  ب  يُد 

أ  ساحته  ترب التحقيقات و   يينهت ت حىت    للفوز ابلوسام  مؤهال  ن يكون  ل  أ عاله  يات املوحضةلتحقيق بسبب أ ي من السلوك ل 

جراءات جنائية أ و مدنية أ و تأ ديبية جارية  ل   اعىل سبيل املثال، انتظار  و   من هذه الادعاءات.   حبقلنتيجة الهنائية ل ي اإ

عادة الروابط العائلية منرب قيادات يُطلب من ، نيرحشأ حد امل  . هترش يح تعليق اإ

عادة الروابط العائلية  ملنرب قياداتجيوز و  ته/وفاهتا، رشيطة أ ن تكون بعد وفا   الوسام ملرحش/مرحشةنظر يف منح  أ ن ي   اإ

 الس نوات القليةل السابقة.  يف حدثت قد املرحشة/وفاة املرحش
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 عدد ال ومسة اليت متنح  -4
د  املبدأ ،من حيث   . جملس املندوبني انعقادوتُمنح مبناس بة  لك عامني، ة أ ومسةمخسيف  ال ومسةعدد حُيد 

 الإجراءات  -5
عادة الروابط العائلية اإىل مكوانت احلركة رساةل    اتقياد  ربل منرسِ يُ  قبل عرشة أ شهر   اس امترة الرتش يح  ضمت  معممةاإ

،  املستندات ادلامعةمرفقة هبا    ،عىل النحو الواجب  ةاملعبأ    الاس امترة تعيد املكوانت  و .  من افتتاح جملس املندوبني املقبل 

عادة الروابط العائلية. اتقياد رباإىل من  اإ

جيوز ملكوانت احلركة و من بني موظفيه أ و متطوعيه.    ا/مرحشةي مرحش  مكون من مكوانت احلركة أ ن يسم  ي  جيوز ل  و 

مرحش تسمية  ا  م   مرحشة/أ يض  املرحشاحلركة  خارجنظمة  من  يكون  أ ن  برشط   أ عطى/أ عطت قد    املرحشة/، 

مت الرصحية موافقهتا/موافقته  م/قد   عىل النحو الواجب.لها  والواثئق ادلامعة اة الرتش يح املس توف اس امترة وقد 

عادة الروابط العائلية    اتقياد  ربجيب تقدمي الرتش يحات اإىل رئيس منو   جملس املندوبني   قبل س تة أ شهر من افتتاحاإ

 .املقبل

عادة الروابط العائلية معلية الاختيار عن طريق جلنة وسام ستس تعرض   تقرتح الرتش يحات و وسينظم منرب قيادات اإ

العائلية للروابط  العائلية  ابلإجامع   الفائزين بوسام احلركة  الروابط  عادة  اإ قيادات   تتأ لف جلنةوس .  ليوافق علهيم منرب 

 ا ييل:مم الوسام

عادة الروابط العائلية من بني أ عضائه  قيادات    رب نتخهبم مني   ،امجلعيات الوطنية  قادة ة أ شخاص من  مخس • اإ

أ ربع س نوات  ابلتناوب )مهنم    واحد   وميثل لك  ،لك  املناطق اخلس  وأ س يا  وال مريكيتان،  فريقياأ  اإحدى   ،

 ؛، وأ وراس يا(واحمليط الهادئ، والرشق ال وسط

عادة الروابط العائلية اتقياد ربدلويل يف منحتاد االلجنة ادلولية والا ممثال •  ؛اإ

تشتت    عاشوا جتربة ال شخاص اذلين  أ و    ل شخاص املترضرينعن ا، من حيث املبدأ ،  عىل ال قل  ممثالن •

 مشل العائةل. 


