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 وسام احلركة للروابط العائلية   
 

 وثيقة معلومات أ ساس ية 

 2022 أ اير/مايو

AR 
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 زيية لابلإجن ال صل:

 لالطالع 

عداد وثيقة عادة الروابط العائلية من اإ  منرب قيادات اإ

عادة الروابط العائلية  ابلتعاون مع الفريق املعين بتنفيذ اسرتاتيجية اإ
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 عرض موجز 

نشاء وسام    2019لصليب ال محر والهالل ال محر )احلركة( يف جملس املندوبني لعام  قّررت احلركة ادلولية ل  عادة  لإ ركة  احلاإ

املفقودين يف   وعائالت  مشل أ فرادها  تشتّ اليت ت العائالت  شادة ابخلدمات املمتزية يف مساعدة  من أ جل الإ   الروابط العائلية

نسانية، مبا يف ذكل  الزناعات املسلحة أ و حالت العنف ال خرى، ويف الكوارث واحلالت ال خرى اليت تتطلب اس تجابة اإ

ّمتاليت    الوساممنح    عادة الروابط العائلية لواحئاإ   اتقياد  رب من  وصاغ  .يف س ياق الهجرة يف  عىل مجيع مكوانت احلركة    ُعم

من امجلعيات الوطنية.   الواردة  يف مجيع الردود  بدمع قويّ   توحظي  ،2022جمللس املندوبني لعام    عنارص القرار  رشوعم 

اقرتاح  ة  يمسؤول   ستتوىل  خاصة ابلوسام  جلنة  همن بني أ عضائعادة الروابط العائلية  اإ   اتقياد  رب من  عالوة عىل ذكل، انتخب و 

الوطنية    من ممثلني    مبشاركةاملرحشني،    ة من تار مجموعة م  ال محر   منامجلعيات  للصليب  املناطق، واللجنة ادلولية  متلف 

من أ جل أ ن يوافق علهيم منرب  )الاحتاد ادلويل(،    عيات الصليب ال محر والهالل ال محرمجل )اللجنة ادلولية( والاحتاد ادلويل  

ال عادة  اإ العائليةقيادات  احلركة  . ويمطلب من  روابط  اإىل، و اداخل منظامهت  ابلوساملتعريف  امجيع مكوانت  حتديد   تمدعى 

 .عادة الروابط العائليةاإ  اتقياد ربنالتابعة مل  الوسام جلنةرتش يحات اإىل الوتقدمي  الوسام لنيل املرحشني املناس بني

عادة الروابط  لإ   احلركة  اسرتاتيجية  اعمتد أ يضا    الوسام  اس تحداثر  اذلي قرّ   2019عام  الصادر    جملس املندوبنيأ ن قرار  ومبا  

هود الفردية وامجلاعية املمتزية لش بكة  بشأ ن اجل   هذه حتديثا    املعلومات ال ساس يةوثيقة    قّدم، ت2025-2020  للفرتة   العائلية

، التحديدوعىل وجه    العامني املاضيني.م كبري يف تنفيذ الاسرتاتيجية عىل مدى  تقدّ   اإحراز  ت اإىلاليت أ دّ   ،الروابط العائلية

عادة الروابط العائلية،  عاملية موحّ   ئيةاإحصابياانت    توفرييسمح لها ب ة يف وضع  أ صبحت احلركة ل ول مرّ  دة لعدد حالت اإ

طار    وُأعدّ   يت جر ال ساس ية أُ مجلع البياانت  ت دراسة اس تقصائية  تلقو ل بعاد الرئيس ية لالسرتاتيجية.  يشمل ا  تقيميال رصد و للاإ

  93مجعية وطنية و  153  يف هذه ادلراسة  شاركفقد  :  عددا  لفتا  من الإجاابتمجيع أ عضاء ش بكة الروابط العائلية    مبشاركة

جراء  ومن املقرر  بعثة للجنة ادلولية.   داة للتخطيط والرصد ك  املؤرشات الطموحة    س تخدم، وتم س نواي    ادلراسة الاس تقصائيةاإ

التقدّ وس يةل لالإبالغ عكو  تنفيذ الاسرتاتيجية.  ن  عداد  عىل  الاحتاد ادلويل ويعمل  م احملرز يف  ة بشأ ن  ددّ حمرصد  ُعلية    اإ

 لتدابري اليت تقع حتت مسؤوليته.ا

 مقدمة  (1

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

ذ   .قحبيف مجيع أ حناء العامل بعمل رائع    1العائلية ويه التواصل    ،أ مه الاحتياجات الإنسانية ال ساس ية  بعضُعلهم    ليبياإ

بعملهم يف ظل ظروف قاس ية  ضطلع املوظفون واملتطوعون  ما ي  غالبا  . و هبم  أ ماكن وجودمه وما حل    ومعرفة  ةحبمع ال  

لهيا،    جدا   بفضل اتصاهلم الوثيق  و   جبهودمه.    لكل لس نوات دون اعرتافيعملون بال و يف مناطق انئية يصعب الوصول اإ

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

عادة الروابط  6  رمق  القرارمنطوق  من    8الفقرة  ، يف  2019  جملس املندوبني لعام   ، دعااملمتزي  لهذا العمل  ذلا، تقديرا   ، "اإ

ال محراب   اخلاصة  سرتاتيجيةالاالعائلية:   ال محر والهالل  للصليب  ادلولية  عادة  اإ   اتقياد  ربر من  " (2025-2020)  حلركة 

 

عادة الروابط العائلية/البحث عن املفقودين التابعة للجمعيات الوطنية واللجنة ادلولية. )يف عام    تتكون ش بكة الروابط العائلية من خدمات 1 مجعية وطنية    192، اكن هناك  2021اإ

 اتبعة للجنة ادلولية(.  ومكتب بعثةبعثة  100و
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عدادىلاإ  2الروابط العائلية  عادة الروابط العائلية:لوسام احلركة لإ  لواحئواقرتاح   اإ

ن   جملس املندوبني،اإ

 ... 

عادة الروابط العائلية،    يرحب .  8 عادة الروابط    تقديرا  مبقرتح اس تحداث وسام متنحه احلركة يف جمال اإ خلدمات اس تثنائية يف جمال اإ

عادة الروابط العائلية اإىل وضع لواحئ ورشوط لهذا الوسام ابلتشاور مع مجيع مكوانت احلركة، وتقدميها    ويدعوالعائلية،   منربر قيادات اإ

 لعامتدها، مع أ سامء أ ول مرحشني لنيل الوسام؛  2021اإىل جملس املندوبني لعام 

م احملرز فرصة لتلخيص التقدّ أ يضا   ويشلك التقرير  م هذا التقرير معلومات أ ساس ية عن مرشوع القرار املقرتح.  يقدّ و 

عادة الروابط العائلية.  حىت الآن يف تنفيذ اسرتاتيجية اإ

 معلومات أ ساس ية  (2

اإىلمع    متاش يا   املمس ندة  العائلية  اإ   اتقياد  ربمن املهمة  الروابط  جملس  الصادر عن    6  رمق  القرارمنطوق  مبوجب  عادة 

اليت عادة الروابط العائلية،  لإ احلركة  وسام  عنارص القرار بشأ ن    مرشوعم  واحئ وقدّ ل  املنرب  وضع،  2019لعام  املندوبني  

ّمت   هو مثرة الروابط العائلية    ومرشوع القرار بشأ ن وسام  . 2021أ بريل  نيسان/عىل مجيع مكوانت احلركة يف    رمسيا    ُعم

داخل  عدّ   ختلّلهتا   هجود العائلية    ات قياد  منرب ة جلسات ُعل  الروابط  عادة  املعينو اإ عادة    بتنفيذ  الفريق  اإ اسرتاتيجية 

العائلية عنارص  مرشوع  التعليقات الواردة من مكوانت احلركة بشأ ن    فضال  عن  3، (تنفيذ ل الفريق املعين اب)  الروابط 

عادة الروابط العائلية.   اتقياد  الفريق املعين ابلتنفيذ ومنربابلتشاور مع    هذهوثيقة املعلومات ال ساس ية    وُأعّدتالقرار.   اإ

انتخب  و  أ عضائ  اتيادق   منرب عالوة عىل ذكل،  بني  العائلية من  الروابط  عادة    قرتاح فة ابمكّ   خاصة ابلوسامجلنة    هاإ

 ابلوسام.الفائزين 

ن اكن   عادة الروابط العائليةواإ يالء  فرصة  يأ سف لتفويت    منرب قيادات اإ عادةااإ الروابط    ملوظفني واملتطوعني يف جمال اإ

قد يف    رفقد قرّ   ،2022يونيو  /حزيرانيف جملس املندوبني يف    الواجب  الاعرتاف  العائلية آذار  10خالل اجامتع عم مارس  /أ

بسبب وذكل    ،2023يف عام    املقبلحىت اجامتع جملس املندوبني    الوسامتعليق ُعلية الرتش يح وتأ جيل منح    2022

عادة الروابط العائلية ارت خا  رمهتا. ش بكة الروابط العائلية بيف ق البياانت اذلي أ ثر عىل خدمات اإ

 التحليل  (3

 لروابط العائلية ل وسام احلركة  أ لف(  

ن   نيل وسام احلركة كرث تفصيال  بشأ ن ُعلية الرتش يح والاختيار ل املنصوص علهيا يف مرشوع القرار والعنارص ال    اللواحئاإ

 

عادة الروابط العائلية  ضم  ي 2 : أ سرتاليا،  املنرب ةل يف  امجلعيات الوطنية املمث  رد فامي ييل  تو واللجنة ادلولية.    ،مجعية وطنية منترشة جغرافيا ، والاحتاد ادلويل  34من    قادة  منرب قيادات اإ

كوادور،  و كرواتيا،  و كوت ديفوار،  و كولومبيا،  و بلغاراي،  و  ثيوبيا،  و اإ يران،  و هندوراس،  و أ ملانيا،  و جورجيا،  و غامبيا،  و فرنسا،  و اإ يطال و اإ مالزياي، و لبنان،  و الكويت،  و كينيا،  و ال ردن،  و يا،  اإ

 والولايت املتحدة.  ،واململكة املتحدة ،وأ وغندا ،والسويد ،وجنوب السودان ،والصومال ،وساموا ،والربتغال ،وابكس تان ،ونيجرياي ،املكس يكو 

عادة الروابط العائليةبت   الفريق املعين يضم   3 عادة الروابط العائلية من  اتقاد  نفيذ اسرتاتيجية اإ وترد فامي ييل واللجنة ادلولية.  ،  ، والاحتاد ادلويلمجعية وطنية منترشة جغرافيا    34  اإ

كوادور،  و ،  دومينياكو كرواتيا،  و كولومبيا،  و المنسا،  و أ سرتاليا،  و لتنفيذ: ال رجنتني،  اب  الفريق املعين ةل يف  امجلعيات الوطنية املمث   ثيوبيا،  و اإ يران،  و هندوراس،  و جورجيا،  و فرنسا،  و اإ يطاليا،  و اإ اإ

س بانيا  ،وجنوب السودان  ،والصومال  ،ورصبيا  ،ورواندا  ،وابكس تان  ،ونيجرياي  ،نيبالو املكس يك،  و مايل،  و مالزياي،  و لبنان،  و كينيا،  و قريغزيس تان،  و ال ردن،  و   ،وتركيا  ،والسويد  ،واإ

 وزامبيا.  ،يكيةوالولايت املتحدة ال مر  ،واململكة املتحدة ،وأ وغندا
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من  ل مس توحاة  العائلية  اخلاصةلروابط  والعنارص  احلاليةاحلركة    بأ ومسة  اللواحئ  س امي  وجوائزها  نس افلور  وسام، ول 

عادة الروابط العائلية    ولكن من العمل الإنساين.  يف جمال معنّي   املمتزية  خلدماتاب  أ يضا  ش يد  ي   اذلييل  غ انيتن  خدمات اإ

ذبطريقة مرتابطة،  و   ةجامعي  بصورة   حقا    تمقدم ليت  ركة اداخل احل  والفريدة  الوحيدة   اخلدماتيه   أ حد املكوانت    فهيا  يعمتد  اإ

هرني دوانن، تنص لواحئ اإىل ميدالية  كام هو احلال ابلنس بة  و الآخر.  املكون  عىل اخلدمات اليت يقدهما    هناية املطافيف  

 4. انعقاد جملس املندوبني م مبناس بةيمنظّ  حفل يفة ويف لك مرّ  أ ومسة ةمنح أ كرث من مخستم  أ لّ  عىل أ نه ينبغي الوسام

مبثابة    2023جملس املندوبني لعام  منح يف  س يم ي  اذل  الفائزين ابلوسامس تكون اجلوةل ال وىل من الرتش يحات واختيار  و 

اخيل  عىل الصعيد ادل  هالتنظمي نفس   الطرقمعرفة أ فضل  من أ جل    –مكوانت احلركة   ابلنس بة اإىل  وتعمل  اختبارجتربة  

ال  أ جل  اإىل  عملية  من  اإىل منرب قيادات  و  –  اتقدمي مرحشهياملؤدية  العائلية  ابلنس بة  عادة الروابط  أ جل    –اإ معرفة من 

عادة    يتوىل منرب قيادات، س من هذا املنطلقلرتش يحات وتنظمي ُعلية الاختيار. و بشأ ن التقدمي التوجيه    الطرقأ فضل   اإ

ذا لزم ال مر،  اس تعراض الروابط العائلية دخالعملية، واإ  .2025يف عام   املقبةلة املرّ  من أ جل ت علهياتعديالال اإ

 الوسام امس  

ّ و". وسام مارغريت فريك كرامر لإعادة الروابط العائليةاقرتح مرشوع عنارص القرار امس " دت ردود العديد يف حني أ ي

  اتقياد  منرب انقش  وأ سامء بديةل.    بضعة  تحعن حتفظات، واقرتم   عرب بعضهامن امجلعيات الوطنية هذا الاقرتاح، أ  

عادة الروابط العائلية هذه   قد  يف اجامتعه  املسأ ةلاإ   بفرد اختيار امس مرتبط  عدم  ر  وقرّ   2021يونيو  حزيران/ يف    اذلي عم

 .روابط العائليةلل وسام احلركةيف مرشوع القرار:  احملّدد ، عىل النحو ا  حيادأ كرث و  أ معّ  اسام  ، بل ابل حرى معنّي 

 ُعلية الرتش يح 

رئيس  العائلية    اتقياد  منرب  رئيسة/سريسل  الروابط  عادة  اب   تعمميية  مذكرةاإ اإىل    ،رتش يحالس امترة  مرفقة  تقدمي  تدعو 

موهجة اإىل ال مناء العامني  وتكون  اإىل مجيع مكوانت احلركة،  ا،  مراعاهت  ينبغيلعنارص الرئيس ية اليت  ابر  الرتش يحات وتذكّ 

 . الاحتاد ادلويل واللجنة ادلوليةوورؤساء امجلعيات الوطنية 

خلدمات  عىل ادة  أ مثةل ُعلية حمدّ   ذكر  مع   املرحشة/للمرحش  املمتزيةالإجنازات  لوصف  وينبغي أ ن يرد يف اس امترة الرتش يح  

 جرىوالظروف اليت    ،س تجابة لحتياجات ال شخاص املترضرينمن أ جل الا  هبا  اضطلعت/ليت اضطلع اوال نشطة  

 . تجودة اخلدما ات هامة عىلحتسين أ دخلتل نشطة املبتكرة اليت لفهيا تنفيذ هذه ال نشطة و/أ و وصف تفصييل 

جنازاهتم.    من عضو  بل أ ن ميل ها  ن أ نفسهم  واس امترة الرتش يح املرحش  ل  أ ّل ميوجيب   جيب  و منظمهتم ميكنه أ ن يشهد عىل اإ

للجنة   املديرة العامة/للجمعية الوطنية املعنية )أ و املدير العام  نة العامةال مي /و/أ و ال مني العام  الرئيس ية/الرئيسيوافق  أ ن  

 .، ويقدهماموظفيه ومتطوعيه( عىل اس امترة ترش يح لالحتاد ادلويل ال مينة العامة/ادلولية أ و ال مني العام

ذا    أ و اللجنة ادلولية أ و الاحتاد ادلويل،  ،وطنية رشيكة  ةمجلعي  وجيوز موظف أ و متطوع يف  من  شهدت خدمات ممتزية  اإ

، ولكن ل جيوز لها تقدمي  مجعية وطنية أ ن تشجع تكل امجلعية الوطنية عىل النظر يف ترش يح الشخص املعين للوسام

عادة    اتقياد  عىل منربأ كرث من مرحش واحد    أ ن يقرتح  احلركة  مكوانتمن    مكون  ل ي  ول جيوزترش يح مشرتك.   اإ

 

ذ يموّزع يلنغ نس انيت افلور  لوسام خالفا   4  يف البدل اذلي يقمي فيه الفائزون.  تممنح ال ومسةو  دورة ملنح ال ومسة،خالل لك  وساما   50ما يصل اإىل ، اإ
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 الروابط العائلية.

ابل س تقوم  و  ادلويل  والاحتاد  ادلولية  واللجنة  الوطنية  احلركة  تعريفامجلعيات  ا  بوسام  داخل  لإعادة  العائلية  لروابط 

نشاء أ لية داخلية لتحديد املرحشني احملمتلني.    ،منظامهتا اليت  الوطنية واللجنة ادلولية والاحتاد ادلويل    اتللجمعي  عوديو واإ

 . امرحشه  الإفصاح عن هويةيف  اهتغبر  مدى تقّدم اس امترة الرتش يح أ ن حتّدد

 املعايري 

فراد  يم   اإىل أ ن الوسام  اللواحئ  مرشوع  يشري عادة الروابط العائلية  اذلين قدموا خدمات ممتزيةمنح لل  يف املقام  ، ويف جمال اإ

عادة الروابط العائلية العاملني عند اخلطوط ال مامية اذلين يقدمون    امجلعيات الوطنيةملوظفي ومتطوعي    ال ول، خدمات اإ

 ، ومتزيوا من خالل خدمة وتفان  يف ذكل يف حالت الطوارئ احلادة  ، مبافهيا حاجة ماسة  ظهر س ياقات اليت ت يف ال 

 . اس تثنائيني

 لالختيار.  تمتخذ واحدة مهنام عىل ال قل معيارا   املسارات،من د مرشوع اللواحئ فئتني دّ فضال  عن ذكل، حيو 

يم   ينبغي،  يف الفئة ال وىلو اإىل ادلمع العاطفي اذلي يقدمه الصليب ال محر والهالل ال محر    أ يضا    يف الاعتبار  ؤخذأ ن 

ن  وعائالت املفقودين، حىت  العائالت اليت تشتت مشل أ فرادها   أ و ماكن   مصري املفقود   يمت، مثال ، الكشف عن مل  واإ

تكون قد ُأقميت   متاما  يف رشاكة انحجة    عىل سبيل املثال،  النظر،  يف الفئة الثانية، ميكن أ يضا  وبشلك قاطع.    وجوده

 عادة الروابط العائلية.لإ خدمات  تطويرسامهت بشلك كبري يف و 

عادة الروابط العائليةمنرب قيا متكن  ي   يكنة من احلرية واملرونة يف وصف الإجنازات  من الرضوري وجود درجة معيّ و    دات اإ

عادة الروابط العائليةمتكني ومن أ جل  الطبيعة والظروف املتنوعة اليت يعمل فهيا املرحشون.    النظر يفمن    منرب قيادات اإ

قرار   اإىل  التوصل  سلميةمن  أ سس  عىل  أ ن  قامئ  املهم  من  بوضوح    اس امترة  ترشح،  اليتالرتش يح    هبا   زّي مت  الطريقة 

  دة ومتفانية بعملهم بطريقة جيّ   أ يضا    يضطلعوناملوظفني أ و املتطوعني الآخرين اذلين    ا  تجاوزم ،  عن غريه  املرحشة/املرحش

عادة الروابط العائلية اإ القول  غيّن عنأ نه  ورمغ. عىل ادلوام  مزية نومتثال  تانم قيّ  طويليت ال مدن خدمة وخربة موظفي اإ

عادة الروابط العائلية ل تكفي وحدها  جمال اخلدمة يف من س نوات الطويةل ال ن فاإ للش بكة،  ةكبري    الوسام من أ جل نيلاإ

ىل اهذا الرشط مقبول  ولكن  ؛  بأ جر  ملوظفنيابلنس بة اإىل ا   حياهتم ملتطوعني اذلين كرسوا س نوات عديدة من  ابلنس بة اإ

منح يم   ل ،  أ خريا  و .  لمديرينل  وليس  يف امليدانواملتطوعني    موظفنيلل يمعزتم منح الوسام  عالوة عىل ذكل،  و خلدمة.  هذه ا ل 

عادة الروابط العائلية كلك، بل  من أ قسام  عية وطنية أ و قسم  مجل   الوسام دين بوضوح.  فرد أ و فريق من ال فراد حمدّ لاإ

عادة الروابط العائليةر  قرّ يس  و  ذا اكن س    منرب قيادات اإ ُعلية الرتش يح بعد تقيمي   بشأ ن  التوضيحاتمن    صدر مزيدا  يما اإ

 جودة الرتش يحات الواردة يف اجلوةل ال وىل.

 ُعلية الاختيار 

عادة الروابط العائلية مخسة ممثلني عن امجلعي  اتقيادمنرب    نتخبي القرار،  مرشوع  متاش يا  مع اللواحئ املقرتحة يف     اتاإ

، اإىل جانب ممثل اللجنة ادلولية والاحتاد ادلويل  يشكون  ؛لك منطقةن  م  أ ي ممثل واحدمن بني أ عضائه،    يةالوطن 

،  تشتت مشل العائةل  عاشوا جتربةل شخاص املترضرين/ال شخاص اذلين  عن ا  ، من حيث املبدأ ،عىل ال قل  وممثلني

املشاركون يف جلنة الوسام   املترضرون ال شخاص    ظىحي أ ن    خذ مجيع اخلطوات الالزمة لضامنتّ ستم و .  الوسامجلنة  أ عضاء  



6                                                                                                                                                  CD/22/14 

 

 

Public 

 . والاعتبار والاحرتامعاطف ابلت

واقرتاح   الرتش يحات  اس تعراض  مسؤولية  الوسام  جلنة  العائليةوستتوىل  للروابط  احلركة  بوسام  .  ابلإجامع  الفائزين 

يمنّظم  الفائزين ابلوسام يف حفل  العائلية املوافقة عىل اجملموعة املقرتحة وس يقّدم  عادة الروابط  اإ وسيتوىل منرب قيادات 

 جملس املندوبني.  مبناس بة انعقاد

اإرسال الرتش يحات اإىل الربيد الإلكرتوين أ و العنوان الربيدي للواكةل املركزية للبحث عن املفقودين التابعة للجنة    نبغيي و 

ليه يف اس امترة الرتش يح.    ،ادلولية   عن   زيد من املعلوماتاملطلب    الوسام  ، ميكن ل عضاء جلنةوعند الاقتضاءاملشار اإ

ولكن ميكن    ،دبعد املوعد الهنايئ احملدّ   الواردةنظر يف الرتش يحات  يم لن  و   .ةهنائي  النظر فهيا بصفة  جيريالرتش يحات اليت  

عادة تقدميها يف اجلوةل التالية من   لنيل الوسام. رتش يحات الاإ

عادة الروابط العائليةمنرب ق   يفصح، لن  اليت متنحها احلركة  وائز ال خرىاجلو اإىل ال ومسة  كام هو احلال ابلنس بة  و   يادات اإ

مة للرتش يحاتكوانت  امل  وأ  عدد الرتش يحات    عناريج  عىل الصعيد اخل أ و    الواردةالرتش يحات    أ حصاب  هوايت  وأ    املقّدِّ

 . هياراتخل  اتمربر ن يقّدم أ يّ ُعلية الاختيار، ول

عادة الروابط العائلية التقدّ ابء(    2025- 2020  للفرتة   م احملرز يف تنفيذ اسرتاتيجية اإ

عادة الروابط العائلية الرؤية  حتدّ  مجيع  ابلنس بة اإىل  وال هداف والعوامل المتكينية وتدابري التنفيذ    واملهمةد اسرتاتيجية اإ

نشاء أ لية للرصد والتقيمي )مبا يف ذكل حتديد املؤرشات ت . و 2025-2020  للفرتةمكوانت احلركة   شري اإىل احلاجة اإىل اإ

عادة الروابط العائلية، اليت س ت ئية الرئيس ية بشأ ن  حصاالإ   البياانتاملناس بة( ومجع   لواكةل املركزية للبحث عن  ا  صنّفهااإ

وضع الفريق املعين ابلتنفيذ يف عام  ذلكل،  و  مع مجيع مكوانت احلركة.  تتقامسها لها و املفقودين التابعة للجنة ادلولية وحتلّ 

طار  2020 عادة الروابط اخاص اب  رصد وتقيمي  اإ ويمكن  لرصد والتقيمي.  معيّن ابد  ُعل حمدّ   فريققيادة  ب لعائلية،  سرتاتيجية اإ

طار    المتكينية عوامل  الم احملرز حنو حتقيق ال هداف الاسرتاتيجية و التقدّ   رصد  الرصد والتقيمي يفالغرض الرئييس من اإ

عادة الروابط العائلية من خالل مجع البياانت املقدّ  نشاء أ ساس  ابلتايل،  مة من مجيع مكوانت احلركة، ولسرتاتيجية اإ اإ

بالغ   مع الواكةل املركزية ومن املقّرر أ ن جت.  وأ داهئا  قة وقمية ش بكة الروابط العائلية العامليةعن النتاجئ احملقّ   املس مترمتني لالإ

جراء دراسة من خالل  عىل أ ساس س نويالبياانت اخلاصة ابلرصد العاملي  ابعة للجنة ادلوليةالت للبحث عن املفقودين اإ

جراء ادلراسة الاس تقصائية  سيم و مجلعيات الوطنية وبعثات اللجنة ادلولية.  ا  اس تقصائية عىل مس توى العامل تضم رشع يف اإ

نشاء حتاد ادلويل،  اإىل الانس بة  ابل والعام السابق.    عنبياانت  هذه ادلراسة    جمع س تو   ،يف بداية لك عام  جيري حاليا  اإ

 أ لية متلفة. 

عادة الروابط العائلية، حيدّ سرتاتيجية  اخلاصة اب  يةعوامل المتكين المن ال هداف و   وصيغ بيان للنتاجئ للك د ما هتدف اإ

ّدد مؤرش عاملي خاص بلك نتيجة الاسرتاتيجية اإىل حتقيقه.  .وحم

آذار/فرباير و ش باط/جرت أ ول ُعلية مجلع البياانت بني  و    ذكل ن  س ميكّ و خط ال ساس.    ها، وتشلك نتائ 2021مارس  أ

عادة  أ عضاء ش بكة   عادة الروابط العائلية،  الروابط العائلية من حتديد ال هدافاإ ومقارنة البياانت    وأ ولوايت خدمات اإ

ل ول مرة، رشعت  وش بكة الروابط العائلية.  عىل  بشلك عام    طرأ تمعرفة التغيريات اليت  من أ جل  من س نة اإىل أ خرى  

عادة الروابط العائلية  بشأ ن  العامليةئية  حصاالبياانت الإ ش بكة الروابط العائلية يف مجع   عت.  وتصنيفها   اإ ال رقام يف    ومجم

 . 2020 ابلنس بة اإىل عام 2021 اميف ع وأ يضا   2019 ابلنس بة اإىل عام 2020عام 
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عادة الروابط العائلية  خدمات  رصد وتقيمي    ال ساس ية بشأ ن   س تقصائيةعىل ادلراسة الا  تالإجااببلغ معدل  و  يف   84اإ

 .للجنة ادلولية مكتب بعثةبعثة/ 93مجعية وطنية و 153أ ي  -ش بكة الروابط العائلية من  املائة

عادة  رصد    ة بشأ ن ال ساس ي  ادلراسة الاس تقصائيةنتاجئ لك من    تقامس  وجرى والبياانت الروابط العائلية  وتقيمي خدمات اإ

عادة الروابط العائلية لعام  بشأ ن  العاملية  ئية  حصاالإ  عادة  أ قسام خدمات  مع قادة مجيع مكوانت احلركة ومع    2020اإ اإ

من ش بكة الروابط    يف املائة  80ظهر النتاجئ الإجاملية أ ن  تم و   الوطنية.  اتامجلعييف  البحث عن املفقودين  /الروابط العائلية

عادة العائلية تقدّ  عادة الروابط العائلية فقط يف حالت    تقّدم خدمات  يف املائة  3  لكنالروابط العائلية،    م خدمات اإ اإ

  الآاثر النامجة عن عىل الرمغ من  و   تعزيز القدرات.من أ جل  عادة الروابط العائلية  اإ   تقّدم خدمات  يف املائة  5الطوارئ و

عادة الروابط العائلية  ، اس متر منرب قيادات19-كوفيد نه عّزز    –ات هامة لإعادة الروابط العائلية  يف تقدمي خدم  اإ حىت اإ

 . هذه اخلدمات يف بعض املناطق، ومهنا عىل سبيل املثال، ملّ مشل أ فراد العائالت اذلين انفصلوا عن بعضهم البعض

 الآاثر املرتتبة عىل املوارد  (4

صدارهام  والشهادة  الوسامتصممي  من أ جل  موارد    س يلزم توفري قامة للفائزين  من أ جل  ، و واإ   ابلوسامنفقات السفر والإ

 .منح الوساموالنفقات ال خرى املتعلقة حبفل 

 التنفيذ والرصد  (5

عادة الروابط العائلية بتنفيذ القرار من خالل اختيار الفائزين    اتقياد  منربقوم  يس   وتقدميهم اإىل جملس    ابلوساماإ

ال مريقدم،  التنفيذ و وسريصد ُعلية  ،  املندوبني لزم  ذا  اللواحئ.  تع  ،اإ تسامه مجيع مكوانت  و ديالت مقرتحة عىل 

 التنفيذ من خالل املشاركة يف ُعلية الرتش يح. ُعلية احلركة يف 

 والتوصيات  الاس تنتاجات  

عادة الروابط العائلية  من أ جل  املوظفون واملتطوعون    اضطلع بهالعمل اذلي  حيظى   ل وتقدير ُعيق؛  ب تقدمي خدمات اإ

عادة الروابط العائلية و   اتقياد  منرب يعرب  و أ مهيته.  احلديث عن  مبالغة يف   لدلمع    امعن امتناهنالفريق املعين ابلتنفيذ  اإ

مجيع   ان. ويدعو ال ويل  القرار  رشوعبشأ ن م   الواردةالإجيابية    واملالحظات  ام، اذلي قدمته مجيع مكوانت احلركة لعمله 

عادة الروابط العائلية،  خدمات  لية و روابط العائ لل  بوسام احلركة  تعريفل اإىل ااملكوانت   لنيل حتديد املرحشني احملمتلني  و اإ

 لروابط العائلية. لوسام احلركة  بشأ ن قرارالواعامتد  الوسام،


