
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ندوب م جملس  

 احلركة ادلولية للصليب األمحر والهالل األمحر 
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 عرض موجز 

انن دو  يهرن   يداليةملرتبطة ب اإلجراءات اإدارة  ب  ملكّفةللجنة ادلامئة للصليب األمحر والهالل األمحر )اللجنة ادلامئة(  ا  إن

للسالم واإلنسانيةائوج األمحر  األمحر والهالل  الصليب  عام  و.  نحهاموم   ،زة  اعمتدت 2020يف  ادلالل   ،    شاداتإر   امئةجنة 

، بشأن األهلية والصفات  ، عىل التوال 1987و  1965لعايم    هامقواعدأحاكم    لُتمكّل  نح امليدالية واجلائزةب   خاصةجديدة  

هباتحي   أن  املرغوب الت ومعل   ،نو حشر امل  ىل  رشادات اإلهتدف  و .  اهيف والبت    التش يحاتاس تعراض    معليةو   ،ش يحية 

، وافقت اللجنة ادلامئة  إضافة إىل ذكلوأعىل معايري الزناهة واألخالق.    نوضام  دماجواإلإىل تعزيز التنوع    ا  اجلديدة أيض

 بني  مئتوا  ة إىل جملس املندوبنيائز جلاو   يةيدال خاصة ابمل   منقحة  قواعدوتقدمي    ،اجلوائز  عىل  ات صالحاإل  إجراء  اصةلمو عىل  

ُ و   ،ةائز جلتكل اخلاصة ابو   يدالية ابمل   اخلاصة  التش يح  ةمعلي ُ   دخل تعديالت عىلت ت رئيس ية  عنارص  درج فهيا  اإلرشادات أو 

 .والزناهة دماجواإلتنوع بتطلبات األهلية وال  تتعلق

 ومعلومات أساس ية   مقدمة  (1

ا ب األمحر والهالل األمحر للسالم الصلي  وجائزة انن  هرني دو  داليةيب املرتبطة    ءاتراج اإل  إدارةب  لكّفةم  مئةللجنة ادلاإن 

 ملا ييل: ا  وفق ،نحهام، وم واإلنسانية

 8119يف عام  نقحةوامل  6519ل يف عام املؤمتر ادلو  خالل دةاملعمت يدالية هرني دوانناخلاصة ب  واعدالق• 

  جملس  مئة بعد أن أنشأ اليت اعمتدهتا اللجنة ادلا يب األمحر والهالل األمحر للسالم واإلنسانيةجائزة الصل  قواعد• 

 1987يف عام جلائزة ا دوبنياملن

"،  ةإلنسانيوار للسالم  األمحر والهالل األمح  نح ميدالية هرني دوانن وجائزة الصليبب   اخلاصة  رشاداتاإل"•  

 . 2020ديسمرب ول/اكنون األ  9ة ادلامئة يف دهتا اللجناليت اعمت

وجائزة الصليب األمحر هرني دوانن    يداليةب   صةاخلا  قواعدالردة يف  اوتمكيل األحاكم الو بتوضيح    داتاإلرشا  ههذتقوم  و 

للسالم واإلنسانية األمحر  األهلي  والهالل  ابشأن  التش يونملرحشا  يتحىل هبا   نأ  ملرغوبة والصفات  معلية  و ،  ح، ومعلية 

الزتام اللجنة ادلامئة   رشاداتتربز هذه اإل  ،ىل وجه اخلصوصوعاجلوائز.  ، وحفل توزيع  افهيوالبت    التش يحاتاس تعراض  

 . أعىل معايري الزناهة واألخالق وضامن ،واإلدماج بتعزيز التنوع 

ادلامئةو  اللجنة  يف    يف،  وافقت  املنعقد  عىل  2020سمرب  ي دول/األ  ونناك  9اجامتعها  عىل   اتصالحاإل  إجراء  اصةلمو ، 

دالية  اخلاصة بي  قواعدالتغيريات عىل    إدخال   والنظر يف  ، ركة(ألمحر )احلوالهالل ايب األمحر  ل جوائز احلركة ادلولية للص 

هذه   عرض هبدف ،1987لعام  للسالم واإلنسانية جائزة الصليب األمحر والهالل األمحرد قواعو  1965انن لعام دو رنيه

  ساعد ي أن    من شأنه  استشاري  يقفر   ءإنشا  امئة أيضا  ت اللجنة ادلر قرّ و املندوبني.    لسجمل  املقبلىل الاجامتع  عالتغيريات  

ادلامئة العمل  اللجنة  هذا  نطاق  يف  بشأن  املشورة  تقدمي  والقرارا،  ومضمونه  اإلصالح  من خالل  التعديالت   توإعداد 

 القيام با ييل: ستشاري الفريق الا منُطلب ، وجه التحديدعىل و  .س املندوبنيجملالالزمة للجنة ادلامئة و 

للسالم ح  قين ت   جدوى  تقيمي (1 األمحر  والهالل  األمحر  الصليب  وجائزة  دوانن  هرني  بيدالية  اخلاصة  القواعد 

 ؛ اوتقدمي توصيات بشأهن ،ضمونهوم قيحالتن  ذا، ونطاق هواإلنسانية

https://standcom.ch/regulations-for-the-henry-dunant-medal/
https://standcom.ch/regulations-for-the-red-cross-and-red-crescent-prize-for-peace-and-humanity/
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لاحملمتوس يع  التقيمي  ت  (2 الجوال  جائز و  أ  حلاليةئز  لتكرمي  إنشاء  إنسانية جديدة  وة  املنظامت  /األفراد  خارج  من  أو 

 ؛نهبشأ ياتتوص مي قدوت، ةركاحل

التشاور ، با يف ذكل من خالل  صياغة املقتحات اليت س تقدهما اللجنة ادلامئة إىل جملس املندوبني  عىلاملساعدة   (3

 مكوانت احلركة. مع 

توإيتوبو  تأسر تو  ا  ةالعام  ةميناللجنة ادلامئة واأل  يف  عضو  وه   ،تشاريس فريق الالا  أرنودل-الس يدة  لصليب  مجلعية 

جلمحاأل كو ر  الاومض  .كزر  الفريق  البوروندي  من ممثلني    تشاريس   األمحر  الفرنس الصليب  األمحر  والصليب   ، ،

األمحر  ة  مجعيو  املتحدةالهالل  العربية  اإلمارات  األوروغو ل ص ال و   ، دلوةل  األمحر  ال مجعيو ،  ييايب  محر ألاصليب  ة 

للصل و ،  الفانواتوي ادلولية  االلجنة  )اللجنة  األمحر  والهالل  احتوالا  ،ولية(دليب  األمحر  الصليب  مجلعيات  ادلول  د 

 األمحر )الاحتاد ادلول(.

دلامئة التوصيات لجنة ال ا، وأيدت  2021سبمترب  أيلول/  14يونيو وحزيران/  14وعقد الفريق الاستشاري اجامتعني يف  

 التالية:  الرئيس ية األربع 

من  ب   ةص اخلا  قواعدال   بتنقيحكة  احلر   وائز باخلاصة  ا  اهتإصالح  إجناز (1 الصليب   ي دواننرن ة هداليميلك  وجائزة 

،  إىل جملس املندوبني املقبلواعد  لقامن    املنقحتنيالنسختني  ، وتقدمي  األمحر والهالل األمحر للسالم واإلنسانية

 ؛ علهياموافقة أجل املمن ، 2022م اعيف 

 ةمتعلقو   2020عام    املعمتدة  اترشادإلا  من مس متدة    فهيا  ئيس يةر عنارص  راج  وإد  ،القواعد  نصوص  تعديل (2

  تنقيح لية  مع ء من  جز ك،  ةواجلائز دالية  لميل   حيش  ييت الت معل   ةممواءو   ،والزناهة  واإلدماج  والتنوع  بتطلبات األهلية

 ؛ اإلنسانيةالهالل األمحر للسالم و وجائزة الصليب األمحر و  ي دواننرن ة هليادمي بلك من صةاخلا قواعدال

ذه اجلوائز هب  ظوالاحتفا خارج احلركة  من    أو منظامت  ا  شخاصشمل أي اجلوائز احلالية للحركة ل   قطان  م توس يع دع (3

 ؛ أعضاء احلركة ومنظامهتا فقطمن أجل 

  محر ل األاله ألمحر وال الصليب ا  يف  وظفنياملو   طوعني تامل مجيع    حصولتعزيز  مهية  أعىل  جملس املندوبني    طالعا (4

احلركة  أنشأهتااليت    التكرمي   شاكلأو اجلوائز    ىل ع  ا  أيض و   ،كةاحلر   جوائز  ىلع ينبغي  مكوانت  واليت  تشجيع  ، 

 واإللهام.والاعتاف  للتحفزي  مكصدر رئيس  تطويرها

ية  صة بيدال ااخلاعد  القو   تنقيح"بشأن      أول  وع قراررش م عىل أن يقدم إىل اللجنة ادلامئة    يضا  أ  وافق الفريق الاستشاريو 

دو اهرني  وجائزة  األمحانن  واإلنسانيةلصليب  للسالم  األمحر  والهالل  إىل  إ ،  "ر  اخلاصة  املنقحة    قواعدال  مرشوعضافة 

الصليب األمحر والهالل األمحر للسالم واإلصة باخلا  املنقحة  واعدالق  مرشوعو   نبيدالية هرني دوان املرفقة    انيةسن ائزة 

مرشوع  بشأن    احلركةمع  التشاور    ادلامئة عىللجنة  قت ال ، واف2021بر  أكتو األول/ترشين    13  يفو  .لوار األر رشوع القب 

 .قبلامل  إىل جملس املندوبني اوتقدميه  ا، هبدف توحيدهاملنقّحة القواعدمرشوعي و  لاملعدّ  األولالقرار 

 تعليقات عىل مرشوع القرار األول  (2

 يباجة املقتحة ادل   ت فقرا 



CD/22/DRX.X       

 

3 

 

محر وجملس  ب األمحر والهالل األلصادرة عن املؤمتر ادلول للصليت السابقة ا ابلقرارا  4إىل    1من  ة  يباج دلا  فقراتر  تذكّ 

بشأ اخلا  ناملندوبني  واإلنسانية  داليةيب   صة القواعد  للسالم  األمحر  والهالل  األمحر  الصليب  با يف هرني دوانن وجائزة   ،

 ذكل الغرض األسايس مهنا.

ءات جرااإل  إدارة   يفلس املندوبني  اللجنة ادلامئة وجم  لك من  ندة إىلاملس    سؤوليات امل و دوار  األ  من ادليباجة  5الفقرة  تتناول  

األب   بطةاملرت  والهالل  األمحر  الصليب  وجائزة  دوانن  هرني  واإلنسانيةيدالية  للسالم  ح يوتنق ،  تقدميهامو   حهام ومن   ،محر 

 .قواعدهام

 ُ ادليباجة    6ة  فقر الغ  بلّ ت املندوبني ابعمن  ادلامئة يفجملس  اللجنة  ا  9  امتد    صة اخلا  رشاداتإلا"  2020رب  ديسم/ل و ألاكنون 

ادلامئة و مل   ابللجنة  دوانن  هرني  ميدالية  وانح  األمحر  الصليب  األمحجائزة  للسالملهالل  هذه ت و ".  ةواإلنساني  ر   شلك 

تمكّ اإلرشادات   املفعول    اتاإلرشاد  تفسريها. وس تظل  عىلوتساعد    القواعدل  أداة معلية  تعديالت    خالإد  مع   –سارية 

بع  -قتضاء  حسب الاعلهيا   اخلقالتنقيح  د  حىت  األب   اصةواعد  الصليب  وجائزة  دوانن  األمحر يدالية هرني  والهالل  محر 

تقدمي  إىل  ابلزتامن مع ادلعوة    2021يناير  لثان/اكنون ااخل احلركة يف  د  رشاداته اإلهذ  متمُعّ   دقو .  انيةسالم واإلنسلل 

 دوانن.ي رن لية هدايمل ترش يحات 

ادليباجة  7قرة  الف  تربز األهدا  من  الرئيس ية  أحد  اخلال  لتنقيحف  األمحر    يدالية هرني دوانن وجائزةب   اصةقواعد  الصليب 

اكان    الذلان  ،أعىل معايري الزناهة واألخالق  وضامن   واإلدماجتعزيز التنوع    إدراج   وهو أل ،  سالم واإلنسانيةاألمحر لل   والهالل

 .داترشااإل ادإعد الرئيس ية يف الاعتبارات  نم

 قتحة امل  القرار   منطوق فقرات  

ر وجائزة الصليب األمح يدالية هرني دوانن  ب   اصةاخل  نقحةامل   قواعدالاملوافقة عىل  قرار  ق الو طمنمن    2و  1ن  اترالفقتقتح  

 .إلنسانيةهالل األمحر للسالم واوال 

الو طمنمن    4و  3ن  اترالفقتؤكد   اجلوائز  األ  قرارق  من  وغريها  واجلوائز  للميداليات  احلامسة   اليت  ، رمي كالتل  شاكوأمهية 

األ  نطاق  تجاوزت  والهالل  األمحر  الصليب  وجائزة  دوانن  هرني  للسالمميدالية  اجلو   واإلنسانية  محر  العاملية وبعض  ائز 

للحركةا أجل  ،  ألخرى  مج اب  الاعتافمن  عىل  واملوظفني  واملتطوعني  األعضاء  مس توايت  لزتام  هذه  ركة.  احليع  وتشجع 

احلركةمكو  رمي كالتل  شاكوأ  دالياتوائز واملياجل أعضاهئا و تدابري  عىل وضع    انت  لتكرمي  عىل    ا موظفهيو   ا متطوعهيداخلية 

 . بعد اليت مل تفعل ذكل انتاملكو س اميل  دابري،هذه الت  تعزيزأو   انهيموتف خدمهتم

للسالم  ب   اصة اخل   قحة املن  قواعد الع  و رش م عىل    اتتعليق  (3 األمحر  األمحر والهالل  الصليب  يدالية هرني دوانن وجائزة 

 نسانية واإل 

 بادئ التاليةامل جديدة ومتسقة توحض    ةريجوه  حاكمأ  جار إد يف املقام األول إىل    ئزةامليدالية واجلا  قواعد  تنقيحلية  مع دف  هت

 : هاأو حتدد

المتيزي   تؤكد األحاكم • توجيه مجيع   ام أعىل معايري الزناهة واألخالق من أجلواحت واإلدماج  والتنوع    مبادئ عدم 

وسلطا احلركة  تقدمي  مكوانت  يف  اخملتصة  دوانن  مل   ترش يحاتهتا  هرني  والهالل يدالية  األمحر  الصليب  وجائزة 

   تش يحاتص الف ليات  ، ومع تش يحات الإىل تقدمي هتا  ادلامئة يف دعواه اللجنة  يوج ت و ،  ةللسالم واإلنسانيمحر  األ

منحبشأ  افهيوالبت   األمحر  ميدالية هرني دوانن    ن  والهالل  األمحر  الصليب  واإلنسانيوجائزة  )انظر    ةللسالم 

https://standcom.ch/guidelines-for-awarding-the-henry-dunant-medal-and-the-red-cross-and-red-crescent-prize-for-peace-and-humanity/
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اخلاص  من  7املادة   بيالقواعد  هرني  ة  قواعدم   6واملادة  دوانن  دالية  األمح   ن  والهالل  األمحر  الصليب  ر  جائزة 

 . (ةسانيللسالم واإلن 

اد  د  حتُ  • عىلألهل رشوط  للحصول  للسالم و دوانن  هرني    داليةمي  ية  األمحر  والهالل  األمحر  الصليب  جائزة 

تأكيد املامرسة، من خالةواإلنساني اللجنة ادلولية  يح  ترش    بعدم إماكنية  القاضيني  واملبدأ  ل  د ادلول  والاحتاقادة 

اذلين  ادة  قو  ادلامئة  اللجنة  يزالون  ل أعضاء  وتأكيد  مناصهبم   لونيشغ   اجلوائز  لّ أ ب  القايض  بدأ امل ،  تتداخل  مع   

رفيعة املس توى أو املناصب القيادية األخرى    ةالانتخابياملتعلقة ابملناصب  ية  اجلار التعيني  أو    الانتخابمعليات  

ة الصليب ائز ج  ن قواعدم  7واملادة  دوانن  دالية هرني  بي  ةواعد اخلاصالقمن    8عىل مس توى احلركة )انظر املادة  

 ؛(ة لسالم واإلنسانياألمحر والهالل األمحر ل 

الرئيس ية ومواءمهتا  ىجر ،  ىل ذكلة عو وعال اإلجرائية  األحاكم  ملنح ا و التش يح  ملية  ع ب   تعلقةامل   توضيح بعض  القرار  ختاذ 

 ما ييل:  ا  أساس مه األحاكهذ ختّص و ، ةمحر للسالم واإلنسانيوالهالل األ جائزة الصليب األمحر و دوانن هرني دالية يم 

أعضادفراترش يح    أهلية • )  ءى  احلركة  األمحر و دوانن  هرني  دالية  يمل مكوانت  والهالل  األمحر  الصليب  جائزة 

)ةانيللسالم واإلنس املعتف هبا  الوطنية  للسالم و جل( وامجلعيات  األمحر  األمحر والهالل  الصليب    ة اإلنساني ائزة 

لجنة ادلامئة إىل ال ت  تقدمي التش يحال   ،امعي، بشلك فردي أو ج نياخملول  انتواملكواألشخاص والهيئات  ، و (قطف

املادة  ) اخلاصمن    8انظر  بيالقواعد  والهالل   قواعد  ن م  7واملادة  دوانن  دالية هرني  ة  األمحر  الصليب  جائزة 

 ؛(ة األمحر للسالم واإلنساني

املو  • الصل جو ن  دوانهرني  الية  ديمل التش يحات    لتقدمي   نيائيالهن  نيدعتنس يق  اائزة  األمحر يب  والهالل  ألمحر 

واإلنساني املادة  )  ةللسالم  اخلاص من    9انظر  بيالقواعد  ن  م  8ة  املاد  مع   ناآل  مءتتوا يت  ال  دوانندالية هرني  ة 

 ؛(ة جائزة الصليب األمحر والهالل األمحر للسالم واإلنساني قواعد

رمس  • إطار  التح  حاتي التش    لس تعراض  تكةشامل موعة  اجمل  وردل  يوضع  م يف  أهليةقق    هتمهنزاو   نياملرحش  ن 

يف و،  ةجائزة الصليب األمحر والهالل األمحر للسالم واإلنسانيو   دوانندالية هرني  ميصول عىل  لحل  جدارهتمو 

األمور هذه  بشأن  ادلامئة  للجنة  املشورة  من تقدمي  بدل   املشتك"  ،  "الاجامتع  اكنت  الساب  آلية  اليت   ة مئقاقة 

ن  م  9املادة  و   دوانندالية هرني  ة بيالقواعد اخلاصمن    10ادة  امل  انظر)فقط    ي دواننيدالية هرن م لنس بة إىل  اب

 (. ة واإلنسانيجائزة الصليب األمحر والهالل األمحر للسالم  قواعد

 : ييلا م إىل هتدف بشلك أسايس اليتي والتحرير  الهيلكييالت ذات الطابع العديد من التعد  تدخلأُ ، ا  أخري و 

 اترتيب أحاكهم  بني  تنس يقال من خالل    زةابمليدالية واجلائ  اخلاصة  لقواعدل  العام  عىل الهيلكف  يل طفيتعدإدخال   •

األهليةو   ،القرارو   ،ددوالع  روات تال و   ، الشلكو   ،املعايريو   ،)التعريف المتيزيو   مبادئ   واإلدماج  التنوعو   عدم 

 ؛ (زين علهيائااحلو اجلوائز  تقدمي و  ،حقيالتن ومعلية  حاتش ي الت تقدمي و  ،والزناهة

 ؛ امكوانهتو  احلركةحتديث تسمية هيئات  •

املر راعي  تل    اليت  لامجل  غ صيعىل    تعديلجراء  إ • ابلنالاعتبارات  بعض  ة ملوجودا  وع الاجامتعيتبطة    القواعد   يف 

 .  يعزز اإلدماجبشلك ،السابقة
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 دوانن دالية هرني  بية  صاخلا قحة  املن  قواعدال  مرشوعو   ألولارشوع القرار  تقدمي األس ئةل والاقتاحات املتعلقة ب   مكميكن

 :تالتون ال كاإللرب الربيد ع أمانهتا عن طريقادلامئة  اللجنةإىل  ةر والهالل األمحر للسالم واإلنساني األمح جائزة الصليبو 

m.chission@standcostanding.comm 
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