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 4رقم   قرار

 ط العائليةبوسام الحركة للروا

 مجلس المندوبين،  إن  

  ملعن أحبائهم أو الذين    انفصلوا   األشخاص الذين  يتكبدهابالمعاناة التي    يعترفإذ  
  يضطلع المتميز الذي    عملالبأحبائهم ومكان وجودهم، و   لهم أخبار عن مصيرتص

مكونات   موظفو  لبه  الدولية  األحمر  الحركة  )الحركة( لصليب  األحمر  والهالل 
 ومتطوعوها لتلبية احتياجات هؤالء األشخاص من خالل إعادة الروابط العائلية،

بأهمية أنشطة إعادة الروابط العائلية، مثل تبادل األخبار العائلية    أيضا    عترفوإذ ي
شتت شمل أفرادها وتسهيل لم شملها واستجالء وإعادة االتصال بين العائالت التي ت

المفقودين،   عائالت  ودعم  وجودهم  وأماكن  المفقودين  األشخاص    ذك ر ويمصير 
المؤتمر  وقرارات  للحركة  األساسي  والنظام  اإلنساني  الدولي  القانون  باعتراف 

ومجلس المندوبين بهذه األنشطة، بما في    للصليب األحمر والهالل األحمرالدولي  
التابعة للجنة الدولية ذلك الدور الذي تؤديه الوكالة المركزية للبحث عن المفقودين  

 ،للصليب األحمر

، "إعادة الروابط  6  رقم  لقرارا  2019اعتماد مجلس المندوبين لعام    إلى  وإذ يشير 
باستراتيجية  االالعائلية:   للصلالخاصة  الدولية   يب األحمر والهالل األحمر لحركة 

وسام    استحداثح  قترمب، من بين أمور أخرى، ب، الذي رح  "  (2020-2025)
إعادة الروابط العائلية بوضع    ات قياد  برإلى من  د ه  وع  عادة الروابط العائلية  الحركة إل
الوسام للوائح   إلى  هذا  اللوائح  تلك  وتقديم  الحركة،  مكونات  جميع  مع  بالتشاور   ،

 ، الوساممنح الفائزين األوائل العتمادها حتى يمكن  2021بين لعام  مجلس المندو

إعادة الروابط العائلية بالتعاون الوثيق مع    اتقياد  بر ه مننفذبالعمل الذي    رحبوإذ ي
المشاورات التي أجريت بو   ،نفيذ استراتيجية إعادة الروابط العائليةبت  الفريق المعني

 الوسام،مع جميع مكونات الحركة بشأن لوائح منح  

فرصة ، وإن كان يأسف لتفويت  منبر قيادات إعادة الروابط العائلية  أن إلى    وإذ يشير 
العائلية  لموظفين والمتطوعين في مجال إعادةاإيالء    الواجب   االعتراف  الروابط 
ر تعليق عملية الترشيح  فقد قر    ،2022يونيو  /حزيرانمجلس المندوبين في    خالل

وذلك   ،2023في عام    المقبلحتى اجتماع مجلس المندوبين    الوسام وتأجيل منح  
العائلية  ارتخ ابسبب   الروابط  إعادة  خدمات  على  أثر  الذي  البيانات  شبكة  في  ق 

 رمتها،الروابط العائلية ب
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ا لالروابط العائلية   عادةوسام  الحركة إل  ئينش -1 خدمات متميزة في ليُمنح تقدير 
 "؛لروابط العائليةل وسام الحركةاسم " يعتمد ومجال إعادة الروابط العائلية 

ر -2  ؛ الحركة لموظفي ومتطوعيالوسام في المقام األول ح من يقر 

كل عامين  بحد أقصى    فائزينخمسة  ن حيث المبدأ ليُمنح م  الوسام   أن   يحد د -3
 ؛ مجلس المندوبين بمناسبة انعقاد

 الوسام الملحقة بهذا القرار؛لوائح منح  عتمدي -4

 بالوسام؛ اختيار الفائزين  إعادة الروابط العائلية    اتقياد  برمن   أن يتولى  طلبي -5

في    دعوي -6 ا  منح  اتقياد  برمنعضو  إلى  العائلية  الروابط  إلى الوسام    إعادة 
مجلس   يُنظ م بمناسبة انعقاد تهم في حفلامنظم يإلى ممثل تسليمهأو  الفائزين

 المندوبين. 
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 لروابط العائليةالحركة للوائح وسام  –الملحق  
 الديباجة 

ل  والمتطوعون  نموظفوال  نهضي الدولية  الحركة  والهالل في  األحمر  لصليب 
العاملون  األحمر   العالم )الحركة(  أنحاء  جميع  في  العائلية  الروابط  شبكة  في 

وهي التواصل    ،أهم االحتياجات اإلنسانية األساسية  بعض  لبيي  حقببعمل رائع  
ضطلع الموظفون ا ما يغالب  . وبهم  أماكن وجودهم وما حل    ومعرفة  ةحبمع األ

جد    أنشطتهمبوالمتطوعون   قاسية  يصعب  في ظل ظروف  نائية  مناطق  في  ا 
بفضل  وهم    بجهودهم.  يعملون بال كلل لسنوات دون اعترافو الوصول إليها،  
  إبداعية و  ابتكارية  اا طرق  ن  أحيا  باألشخاص المحتاجين، يجدوناتصالهم الوثيق  

 للتغلب على العقبات وتقديم الخدمات لمن يحتاجون إليها.

 الغرض -1
م وسام   أو مجموعات أفراد قدموا خدمات    االعائلية أفراد  لروابط  الحركة ليكر 

متميزة في مجال إعادة الروابط العائلية ويعترف بجهودهم، سواء في حاالت 
النزاع المسلح أو حاالت العنف األخرى أو الكوارث أو حاالت أخرى تتطلب  

  ا المساعدةاستجابة إنسانية، بما في ذلك في سياق الهجرة. ويُراد من الوسام أيض  
االعتراف   حشدخدمات إعادة الروابط العائلية، وزيادة إبرازها ول  الترويجعلى  
 داخل نطاق الحركة وخارجها.  ،بها

 الفائزون والمعايير  -2
األول، من موظفي المقام  في  الفائزون،  الوطنية   ومتطوعي  يكون   الجمعيات 

الوطنية( )الجمعيات  األحمر  الخطوط  للصليب األحمر والهالل   العاملين عند 
األمامية الذين يقدمون خدمات إعادة الروابط العائلية في السياقات التي تظهر 

ماسة وتميزوا من  لها  فيها حاجة  الحادة،  الطوارئ  في حاالت  ذلك  في  بما   ،
موظفي  من  الفائزون  يكون  أن  ا  أيض  ويجوز  استثنائيين.  وتفاٍن  خدمة  خالل 

أو الدولية(  )اللجنة  األحمر  للصليب  الدولية  لجمعيات    اللجنة  الدولي  االتحاد 
 الصليب األحمر والهالل األحمر )االتحاد الدولي(. 

ا منح    جوزيو عادة ات إلخدمتطوير  قي مة في    مساهمةلالعتراف ب  الوسامأيض 
 فعالة ومستدامة.  الروابط العائلية

ل  في ظروف استثنائية  جوزيو الوسام  أو  فريق من  فرد أو  طرح منح  منظمة 
أو   تالحركة )على سبيل المثال، منظمة مجتمعية أو رابطة عائالخارج  كيان  

إذا قدم  دولية(    غير حكومية  شركة قطاع خاص أو مؤسسة أكاديمية أو منظمة
ااه سإ،  معها  ه تعاونأو    مكونات الحركةل  دعمهالمرشح، في إطار   في   ابارز    م 
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العائلية   في    وأ،  لم شمل العائالت  في  أو ساعدتطوير خدمات إعادة الروابط 
،  وأماكن وجودهم  لمفقودين ا  صيرم   استجالء   و أ  ،بأحبائهماتصال الناس  إعادة  
العائالت    تقديمأو   أو  المفقودين  األشخاص  لعائالت  تالدعم  شمل    شتتالتي 

 أفرادها.

 ويمكن تسمية المرشحين وفق ا لواحد على األقل من المعيارين المذكورين أدناه: 

سجل عمل حافل وعمليات مهمة في مجال إعادة الروابط العائلية    1.2
 حاالت طوارئفي حاالت عادية أو 

 أو فريق ا:متطوعة /أو متطوع اموظفة  /موظف االفائزة /يمكن أن يكون الفائز

وربما متميزين،    خدمات إلعادة الروابط العائلية بمثابرة وتفانٍ قد مت  /قد م •
فساعدمتميزةبشجاعة   أفرادها،    فيعائالت    ساعدت/،  شمل    وألم 

إعادة    اأشخاص    ساعدت /ساعد أو  بأحبائهم  االتصال  على  الحفاظ  في 
للعائالت التي   أو دعم  في تقديم إجابات  ساعدت/االتصال بهم، أو ساعد

 ، فترة طويلة منذ لم تصلها أخبار عن أحبائها 
عمليات استجابة مهمة إلعادة الروابط العائلية في عملية   نفذ ت/ذ نف    أو/و •

 طوارئ.واحدة أو عدة عمليات 

 بتكاريةا تطوير خدمة إلعادة الروابط العائلية وإطالق مبادرات   2.2
 أو فريق ا:متطوعة /أو متطوع اموظفة  /موظف االفائزة /الفائزأن يكون  يمكن

فعالة    عادة الروابط العائليةة إلخدمتطوير  ساهمت مساهمة قي مة في  /ساهم •
 ة، عد   على مدى سنوات ومؤثرة

 ابتكارية تدريب  أشكال  طرق عمل أو    و أتطوير أدوات    قادت/قاد و/أو   •
شبكة الروابط العائلية فائدة  لدفع خدمات إعادة الروابط العائلية إلى األمام ل

 .ى اإلقليمي أو العالميمستوالعلى 

 الشروط واعتبارات أخرى -3
  ولكن تُدعى مكونات الحركة   مزايا المرشحين األفراد.بناء  على  الوسام  منح  يُ 

ومنبر  المرشحين  تسميتهاعند   العائلية  اتقياد،  الروابط  اختياره   إعادة  عند 
  ، على سبيل المثال، التنوع   كفالةل  االعتبار الواجب  إلى إيالء الفائزين بالوسام،  

واالعتبارات االجتماعي    الوسطو  نتماء اإلثنيواالاالجتماعي    نوعالمن حيث  
 السياقية والجغرافية.

وعند ترشيح فريق، ينبغي أن يُحد د أعضاؤه بصفة فردية وأن يكونوا قد قد موا  
 خدمتهم في سياق أو إطار محد د.



CD/22/R4 6 

 

  

 

الحركة  من  ويُطلب أن    مكونات  ا  لتقييمأيض  الواجبة  العناية  نزاهة    تبذل 
 :المرشحة/وباألخص أن يكون المرشحالمرشحين المقترحين، 

ي • أو /شاركال  المبادئ    تشارك/شارك  تشارك  مع  تتعارض  أنشطة  في 
 تها،وسمع أن تقوض صورة الحركةبأي شكل آخر األساسية أو من شأنها 

 أي مكون من مكونات الحركة بسبب: ا هعاقبي/هعاقبيلم  •

o لمعتمدة لدى هذا المكون، االسلوك قواعد  لمدونة اتانتهاك 
o عن تعبير األساسية    ات  المبادئ  مع  تتعارض  أخالق  أو  شخصية 

 ،السبعة
o  ممارسات فساد،سلوك احتيالي أو 
o   أو  لانتهاكات باالستغالل  المتعلقة  السياسات  أو  أو    االعتداء لقوانين 

 .الجنسي التحرشالتمييز أو 

أو    تُدن/دن يُ لم   • جنائية  قد  بارتكاب جريمة  لعقوبة   خضعت/خضعيكن/تكن 
 . تهاأو مكان الحركة مدنية قد تهدد طبيعتها سمعة  

العائلية  منبر قيادات سعى  وي ا    إعادة الروابط  الترشيحات    استعراضعند  أيض 
لتحقق من سمعة المرشحين ونزاهتهم  إلى ا، في حدود دوره وقبل اتخاذ قراره،

  خضعأنه ارتكب و/أو  ب  يُد عىأي شخص  والمعايير المذكورة أعاله.    بالنظر إلى
 للفوز بالوسام   مؤهال  ن يكون  ل  أعاله  يات الموضحةلتحقيق بسبب أي من السلوكل

االدعاءات. أ ساحته  تبرالتحقيقات و  ي نتهتحتى   المثال،  و  من هذه  على سبيل 
  بحق لنتيجة النهائية ألي إجراءات جنائية أو مدنية أو تأديبية جارية  ل  اانتظار  
 .هترشيح  تعليق إعادة الروابط العائلية يُطلب من منبر قيادات، ينمرشح أحد ال

قياداتيجوز  و العائلية  لمنبر  الروابط  ي  إعادة  منح  أن  في  الوسام  نظر 
  قد   المرشحة/وفاة المرشح ته/وفاتها، شريطة أن تكون  بعد وفا  لمرشح/مرشحة

 السنوات القليلة السابقة. في حدثت

 عدد األوسمة التي تمنح  -4
وتُمنح بمناسبة    كل عامين،  ة أوسمةخمسفي    األوسمةعدد  يُحد د    من حيث المبدأ،

 .مجلس المندوبين انعقاد

 اإلجراءات  -5
 معممةإعادة الروابط العائلية إلى مكونات الحركة رسالة    اتقياد  برل من رس  يُ 
الترشيح  ضمت المقبل  استمارة  المندوبين  افتتاح مجلس  من  أشهر  .  قبل عشرة 
المكونات  و الواجب  ةالمعبأ  االستمارةتعيد  النحو  بها    ،على  المستندات  مرفقة 

 إعادة الروابط العائلية. اتقياد بر، إلى منالداعمة
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ألو يسم  ي  يجوز  أن  الحركة  مكونات  من  مرشح  مكون  بين    ا/مرشحةي  من 
ا تسمية مرشح وموظفيه أو متطوعيه.   من   مرشحة/يجوز لمكونات الحركة أيض 

المرشحالحركة  خارجنظمة  م يكون  أن  بشرط   أعطى/أعطتقد    المرشحة/، 
المستوف  استمارة  وقد م/قد مت  الصريحة  موافقتها/موافقته والوثائق   اةالترشيح 
 على النحو الواجب.لها  الداعمة

قبل ستة  إعادة الروابط العائلية    اتقياد  بر يجب تقديم الترشيحات إلى رئيس منو
 . المقبل مجلس المندوبين أشهر من افتتاح

لجنة   االختيار عن طريق  العائلية عملية  الروابط  إعادة  قيادات  منبر  وسينظم 
  تقترح الفائزين بوسام الحركة للروابط العائلية الترشيحات ووسام ستستعرض  

العائلية  باإلجماع الروابط  إعادة  قيادات  منبر  عليهم  لجنة وس.  ليوافق    تتألف 
 ما يلي: م الوسام

إعادة  قيادات    برنتخبهم مني  ، الجمعيات الوطنية  قادةة أشخاص من  خمس •
  ويمثل كل   ،كل أربع سنوات  بالتناوبالروابط العائلية من بين أعضائه  

، وآسيا والمحيط واألمريكيتان،  فريقياأإحدى المناطق الخمس )منهم    واحد
 ؛ ، وأوراسيا(الهادئ، والشرق األوسط

وا  ممثال • الدولية  مناللجنة  في  الدولي  الروابط   اتيادق  برالتحاد  إعادة 
 ؛العائلية

األقل  ممثالن • المبدأ،  على  حيث  من  ا،  المتضررينعن  أو    ألشخاص 
 تشتت شمل العائلة. عاشوا تجربةاألشخاص الذين  


