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جملس مندوب
احلركة ادلولية للصليب األمحر والهالل األمحر
جنيف ،سويرسا
 23-22يونيو 2022

تنقيح القواعد اخلاصة بيدالية هرني دوانن وجائزة الصليب األمحر والهالل األمحر
للسالم واإلنسانية
مرشوع القرار األول
وثيقة من إعداد
اللجنة ادلامئة للصليب األمحر والهالل األمحر
ابلتشاور مع الفريق الاستشاري املعين ابلقواعد اخلاصة بوائز احلركة
جنيف ،يف ترشين الثان/نومفرب 2021
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مرشوع القرار األول
تنقيح القواعد اخلاصة بيدالية هرني دوانن وجائزة الصليب األمحر والهالل األمحر
للسالم واإلنسانية
إن جملس املندوبني،
إذ يذ ّكر ابلقرار  12الصادر عن املؤمتر ادلول العرشين للصليب األمحر والهالل األمحر (املؤمتر ادلول) (فيينا،)1965 ،
اذلي أنشأ ميدالية هرني دوانن ووضع قواعدها اليت نقّحت بوجب القرار  2الصادر عن املؤمتر ادلول الرابع والعرشين
(مانيال،)1981 ،
وإذ يضع يف اعتباره أن الغرض من ميدالية هرني دوانن هو أن تكون أرفع جائزة متنحها احلركة ادلولية للصليب األمحر
والهالل األمحر (احلركة) ألي عضو من أعضاهئا من أجل اإلقرار ابخلدمات الاس تثنائية وأعامل التفان الكبري لفائدة قضية
الصليب األمحر والهالل األمحر عىل الصعيد ادلول أساسا ،وماكفأهتا،
وإذ يذ ّكر ابلقرار  1الصادر عن جملس املندوبني لعام ( 1987ريو دي جانريو) اذلي أنشأ جائزة الصليب األمحر والهالل
األمحر للسالم واإلنسانية،
وإذ يضع يف اعتباره أن الغرض من جائزة الصليب األمحر والهالل األمحر للسالم واإلنسانية هو تكرمي اجلعيات الوطنية
أو األفراد العاملني يف احلركة ،وذكل ابإلقرار بسامههتم الفعاةل يف عامل أكرث سلام من خالل معلهم اإلنسان والتوجي للمثل
العليا للحركة،
وإذ يذ ّكر بسؤولية اللجنة ادلامئة للصليب األمحر والهالل األمحر (اللجنة ادلامئة) عن إدارة اإلجراءات املرتبطة بيدالية
هرني دوانن وجائزة الصليب األمحر والهالل األمحر للسالم واإلنسانية ،ومنحهام وتقدميهام ،ابلنيابة عن احلركة ،وبسؤولية
جملس املندوبني عن إدخال تعديالت عىل قواعدهام،
وإذ حييط علام "ابإلرشادات اخلاصة بنح ميدالية هرني دوانن وجائزة الصليب األمحر والهالل األمحر للسالم واإلنسانية"
اليت تكّل قواعد امليدالية واجلائزة ،واليت اعمتدهتا اللجنة ادلامئة يف  9اكنون األول/ديسمرب  2020و ّمعمت فامي بعد داخل
احلركة،
وإذ يتو ّجه ابلشكر إىل اللجنة ادلامئة عىل تنقيح قواعد امليدالية واجلائزة اللتني تدير إجراءاهتام ،ال س امي من أجل حتديث
هذه النصوص وتعزيز التنوع واإلدماج وضامن أعىل معايري الزناهة واألخالق ،عىل النحو احمل ّدد يف إرشاداهتا،
-1

يوافق عىل القواعد املنقحة اخلاصة بيدالية هرني دوانن الواردة يف امللحق 1؛

-2

يوافق عىل القواعد املنقحة اخلاصة بائزة الصليب األمحر والهالل األمحر للسالم واإلنسانية الواردة يف امللحق
2؛
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ي ّقر بأن ميدالية هرني دوانن وجائزة الصليب األمحر والهالل األمحر للسالم واإلنسانية هام أرفع درجيت اإلقرار
بتفان أعضاء احلركة؛ وهام تكّالن امليداليات واجلوائز وأشاكل التكرمي األخرى داخل احلركة؛ وتشالكن
مصدرا هاما للتحفزي والاعتاف ابلنس بة إىل مكوانت احلركة وأعضاهئا ومتطوعهيا وموظفهيا؛ ومصدر إلهام
داخل احلركة وخارهجا؛

-4

يشجع مكوانت احلركة عىل إنشاء جوائز وأشاكل أخرى من الاعتاف ،حس امب هو مناسب ،من أجل اإلثناء
عىل مسامهة األعضاء واملتطوعني واملوظفني ،با يف ذكل األفراد اذلين قضوا فتة طويةل يف اخلدمة ،أو تكرمي
األفراد اذلين حضوا حبياهتم أو أصيبوا برضر جسدي أو نفس كبري أثناء أدامئهم واجباهتم اإلنسانية.
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امللحق  :1مرشوع القواعد املنقحة اخلاصة بيدالية هيرني دوانن
األساس املنطقي للتعديالت
• التعديالت ذات الطابع التحريري والهيلكي :إجراء تعديل عىل اللغة أو حتديهثا؛ وتنس يق هيلك قواعد ميدالية
هرني دوانن وقواعد جائزة الصليب األمحر والهالل األمحر للسالم واإلنسانية
• التعديالت اإلجرائية :مواءمة معلييت التش يح واختاذ القرار
• التعديالت اجلوهرية :املعايري اليت تتعلق ابألهلية والزناهة ومنح امليدالية

القواعد املنقحة

القواعد السابقة

القواعد اخلاصة بيدالية هرني دوانن

القواعد اخلاصة بيدالية هرني دوانن

املع متدة خالل املؤمتر ادلول العرشين (فيينا)1965 ،
واملنقحة خالل املؤمتر ادلول الرابع والعرشين (مانيال )1981 ،اذلي خول
جملس املندوبني يف قراره الثان سلطة تناول مجيع املسائل املتعلقة بيدالية هرني دوانن با فهيا
اقتاحات تعديل هذه القواعد

املع متدة خالل املؤمتر ادلول العرشين (فيينا)1965 ،
واملنقحة خالل املؤمتر ادلول الرابع والعرشين (مانيال )1981 ،اذلي خول
جملس املندوبني يف قراره الثان سلطة تناول مجيع املسائل املتعلقة بيدالية هرني دوانن با فهيا
اقتاحات تعديل هذه القواعد
واملنقحة خالل جملس املندوبني (جنيف)2022 ،
 -1الغرض من ميدالية هرني دوانن هو اإلقرار ابخلدمات الاس تثنائية وأعامل التفان الكبري
اليت يضطلع هبا أي عضو من أعضاء احلركة ادلولية للصليب األمحر والهالل األمحر
(احلركة) لفائدة قضية احلركة عىل الصعيد ادلول أساسا وماكفأهتا.
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الغرض من ميدالية هرني دوانن هو اإلقرار ابخلدمات الاس تثنائية وأعامل التفان الكبري اليت
يضطلع هبا أي عضو من أعضاء الصليب األمحر لفائدة قضية الصليب األمحر 1عىل الصعيد
ادلول أساسا وماكفأهتا.

تشمل معايري منح امليدالية اخملاطر اليت يتعرض لها الفرد والظروف الصعبة اليت تعرض

-2

تشمل معايري منح امليدالية اخملاطر اليت يتعرض لها الفرد والظروف الصعبة اليت تعرض حياته

-2
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حياته وحصته وحريته للخطر .وجيوز أيضا منحها ملاكفأة التفان ملدة طويةل يف خدمة
احلركة.

وحصته وحريته للخطر .وجيوز أيضا منحها ملاكفأة التفان ملدة طويةل يف خدمة الصليب
األمحر ادلول.2

-3

ميدالية هرني دوانن عبارة عن صليب أمحر مربوط برشيط أخرض حيمل صورة جانبية  -3ميدالية هرني دوانن عبارة عن صليب أمحر مربوط برشيط أخرض حيمل صورة جانبية ابرزة
ابرزة لوجه هرني دوانن .وللميدالية األس بقية دلى تقدلها إىل جانب شارات أو أومسة
لوجه هرني دوانن .وللميدالية األس بقية دلى تقدلها إىل جانب شارات أو أومسة أخرى
أخرى للصليب األمحر والهالل األمحر.
للصليب األمحر.3

-4

تمنح ميدالية هرني دوانن لك عامني بناء عىل قرار يصدر عن اللجنة ادلامئة للصليب  -4متنح ميدالية هرني دوانن لك عامني بناء عىل قرار يصدر عن اللجنة ادلامئة للصليب األمحر
ادلول 4خالل جلسة عامة .وجيوز للجنة ادلامئة أن متنح امليدالية بصورة اس تثنائية عىل الفور
األمحر والهالل األمحر (اللجنة ادلامئة) خالل جلسة عامة .وجيوز للجنة ادلامئة أن متنح
دون مراعاة فتة الس نتني وحىت دون عقد جلسة عامة شيطة أن يوافق مجيع أعضاهئا عىل
امليدالية بصورة اس تثنائية عىل الفور دون مراعاة فتة الس نتني وحىت دون عقد جلسة
ذكل برصاحة.
عامة شيطة أن يوافق مجيع أعضاهئا عىل ذكل برصاحة.
 -5ال مينح عادة أكرث من مخس ميداليات لك عامني .وللجنة ادلامئة حرية ختفيض ذكل العدد أو
ال يمنح أكرث من مخس ميداليات لك عامني .وجيوز للجنة ادلامئة زايدة هذا العدد يف
زايدته يف حاالت اس تثنائية.
حاالت اس تثنائية.

-5
-6

جيوز منح ميدالية هرني دوانن بعد الوفاة ألشخاص القوا حتفهم مؤخرا.

-7

جيوز ترش يح أي خشص للميدالية عىل أساس إجنازاته كعضو من مكوانت احلركة .وعند
النظر يف أهلية املرحشني ،ال جمال ألي نوع من المتيزي سواء اكن عىل أساس اجلنس ،أو
العمر ،أو اللغة ،أو املعتقدات الس ياس ية أو ادلينية أو الفلسفية ،أو األصول القومية أو
العرقية أو الاجامتعية ،أو الصحة .وتعمل مكوانت احلركة خالل معلية التش يح ،واللجنة
ادلامئة عند انتقاء احلائزين عىل امليدالية ،عىل تعزيز التنوع واإلدماج وضامن أعىل معايري
الزناهة واألخالق.
جيوز للجمعيات الوطنية للصليب األمحر والهالل األمحر (اجلعيات الوطنية) ،واللجنة
ادلولية للصليب األمحر (اللجنة ادلولية) ،والاحتاد ادلول جلعيات الصليب األمحر

-8

 -6جيوز منح ميدالية هرني دوانن بعد الوفاة ألشخاص القوا حتفهم مؤخرا.
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والهالل األمحر (الاحتاد ادلول) وأعضاء اللجنة ادلامئة ترش يح أفراد للحصول عىل
امليدالية إما بشلك فردي ،أو بشلك جامعي من قبل مجموعة مهنم .وجيوز ألي مكون من
مكوانت احلركة ترش يح أحد أعضائه أو عضو يف منظمة أخرى للصليب األمحر والهالل
األمحر .وال جيوز ترش يح قادة اللجنة ادلولية والاحتاد ادلول وأعضاء اللجنة ادلامئة
للميدالية حني ال يزالون ميارسون معلهم .وال تمنح امليدالية لفرد يكون مرحشا يف العام
نفسه ملنصب انتخاب رفيع املس توى أو منصب قيادي آخر عىل مس توى احلركة.
[قاعدة مأخوذة جزئيا من املادتني السابقتني  7و]8
 -9تق ّدم التش يحات للحصول عىل امليدالية إىل أمانة اللجنة ادلامئة قبل مثانية أشهر عىل  -7ينبغي توجيه التش يحات للحصول عىل امليدالية إىل أمانة اللجنة ادلامئة بتوفري التفاصيل الاكمةل
األقل من انعقاد دورة جملس املندوبني اليت ي ّت خاللها تقدمي امليدالية ،بتوفري التفاصيل وإرفاق الواثئق والشهادات ادلامعة حيامث يكون ممكنا .وجيوز للجمعيات الوطنية أو اللجنة ادلولية
للصليب األمحر أو الرابطة 5أو أحد أعضاء اللجنة ادلامئة ترش يح أفراد للحصول عىل امليدالية.
الاكمةل وإرفاق الواثئق ادلامعة والشهادات الشخصية حيامث يكون ممكنا.
 -8ليس من الرضوري أن يكون املرحشون أعضاء يف منظمة الصليب األمحر اليت تقتح ترش يحهم.
-10

-11

قبل أن تتّخذ اللجنة ادلامئة قرارها ،تعقد أمانهتا اجامتعا للمجموعة املشتكة الس تعراض  -9تعرض أمانة اللجنة ادلامئة قبل انعقاد اجامتع اللجنة ملفات املرحشني عىل اجامتع مشتك 6بني
التش يحات اليت تتألف من الاحتاد ادلول واللجنة ادلولية .ويكن دور هذه اجملموعة يف الرابطة واللجنة ادلولية للصليب األمحر هل سلطة التوصية برفض ترش يح أي خشص يتضح أنه غري
التوصية برفض ترش يح أي أشخاص يتّضح أهنم غري مؤهلني أو طلب إضافة املزيد من مؤهل أو طلب إضافة املزيد من املعلومات إىل ملف املرحش قبل طرحه عىل اللجنة ادلامئة.
املعلومات إىل ملف املرحشني وتقدمي املشورة إىل اللجنة ادلامئة فامي يتعلق بأهلية املرحشني
وجدارهتم ونزاههتم.
مينح رئيس (أو رئيسة) اللجنة ادلامئة امليداليات خالل اجللسة العامة جمللس املندوبني -10 .مينح رئيس اللجنة ادلامئة امليداليات خالل اجللسة العامة جمللس املندوبني .ويف غياب احلائز عىل
ويف غياب احلائز (أو احلائزة) عىل امليدالية أو فرد من أفراد عائلته (أو عائلهتا) ،تسمل اجلائزة أو فرد من أفراد عائلته ،تسمل امليدالية إىل رئيس اجلعية الوطنية أو املؤسسة املعنية أو إىل
امليدالية إىل رئيس (أو رئيسة) اجلعية الوطنية أو املؤسسة املعنية أو إىل أحد ممثلهيا أحد ممثلهيا السامني ليك مينحها للحائز علهيا ابلنيابة عن رئيس اللجنة ادلامئة.
السامني ليك مينحها للحائز (أو احلائزة) علهيا ابلنيابة عن رئيس (رئيسة) اللجنة ادلامئة.
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اعتمد هذا النص قبل إدراج عبارة "والهالل األمحر" كجزء من امس احلركة.
اعتمد هذا النص قبل إدراج عبارة "والهالل األمحر" كجزء من امس احلركة.
اعتمد هذا النص قبل إدراج عبارة "والهالل األمحر" كجزء من امس احلركة.
"اللجنة ادلامئة للصليب األمحر والهالل األمحر" منذ اعامتد نسخة النظام األساس للحركة لعام .1986
اعتمد امس "الاحتاد ادلول" اكمس مترص لالحتاد ادلول جلعيات الصليب األمحر والهالل األمحر منذ  28ترشين
الثان/نومفرب .1991
انظر املادة  35من "الاتفاق بني اللجنة ادلولية للصليب األمحر ورابطة مجعيات الصليب األمحر والهالل األمحر"
املؤرخ يف  20ترشين األول/أكتوبر  ،1989الفصل السابع أعاله.
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امللحق  :2مرشوع القواعد املنقحة اخلاصة بائزة الصليب األمحر والهالل األمحر للسالم واإلنسانية
األساس املنطقي للتعديالت
• التعديالت ذات الطابع التحريري والهيلكي :إجراء تعديل عىل اللغة أو حتديهثا؛ وتنس يق هيلك قواعد ميدالية
هرني دوانن وقواعد جائزة الصليب األمحر والهالل األمحر للسالم واإلنسانية
• التعديالت اإلجرائية :مواءمة معلييت التش يح واختاذ القرار
• التعديالت اجلوهرية :املعايري اليت تتعلق ابألهلية والزناهة ومنح اجلائزة

القواعد املنقحة

القواعد السابقة

قواعد جائزة الصليب األمحر والهالل األمحر
للسالم واإلنسانية

قواعد جائزة الصليب األمحر والهالل األمحر
للسالم واإلنسانية

جائزة أنشأها جملس املندوبني (ريو دي جانريو)1987 ،
وقواعد من ّقحة خالل جملس املندوبني (جنيف)2022 ،

جائزة أنشأها جملس املندوبني (ريو دي جانريو)1987 ،

 -1متنح اللجنة ادلامئة للصليب األمحر والهالل األمحر (اللجنة ادلامئة) جائزة الصليب األمحر
والهالل األمحر للسالم واإلنسانية للجمعيات الوطنية للصليب األمحر والهالل األمحر
(اجلعيات الوطنية) أو لألشخاص العاملني داخل احلركة ادلولية للصليب األمحر والهالل
األمحر (احلركة) اذلين سامهوا مسامهة فعاةل يف عامل يسود فيه السالم عرب معلهم اإلنسان
ونرش مثل احلركة العليا.
 -2تستند معايري الاختيار إىل اإلجنازات امللموسة اليت تس تلهم "بربانمج معل الصليب
األمحر كعامل سمل" "واإلرشادات األساس ية إلسهام حركة الصليب األمحر والهالل

-1

متنح اللجنة ادلامئة جائزة الصليب األمحر والهالل األمحر للسالم واإلنسانية للجمعيات الوطنية
أو لألشخاص العاملني يف احلركة اذلين سامهوا مسامهة فعاةل يف عامل يسود فيه السالم عرب
معلهم اإلنسان ونرش مثل احلركة العليا.
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األمحر يف إحالل سالم فعيل يف العامل" وتسامه يف احتام شعار "اإلنسانية طريق
السالم".
[ املادة  4سابقا]
 -3اجلائزة عبارة عن معل فين يرمز إىل معل احلركة من أجل السالم ويس تلهم بشعار
"اإلنسانية طريق السالم" ،ويقتن بشهادة تذكر أس باب منح اجلائزة.
[ املادة  6سابقا]
 -4جيوز منح ما ال يزيد عىل جائزتني لك أربعة أعوام خالل اجامتع جملس املندوبني جلعيتني
وطنيتني أو خشصني أو جلعية وطنية واحدة وخشص واحد .كام جيوز منح اجلائزة ألسامء
أشخاص وافهتم املنية مؤخرا.
-5

ختتار اللجنة ادلامئة الفائزين ابجلائزة بتوافق اآلراء.

-6

تؤ ّهل أي مجعية وطنية معتف هبا للحصول عىل اجلائزة .وجيوز ترش يح أي خشص
للجائزة عىل أساس إجنازاته كعضو من مكوانت احلركة .وعند النظر يف أهلية املرحشني،
ال جمال ألي نوع من المتيزي سواء اكن عىل أساس اجلنس ،أو العمر ،أو اللغة ،أو
املعتقدات الس ياس ية أو ادلينية أو الفلسفية ،أو األصول القومية أو العرقية أو
الاجامتعية ،أو الصحة .وتعمل اجلعيات الوطنية خالل معلية التش يح ،واللجنة ادلامئة
عند انتقاء احلائزين عىل اجلائزة ،عىل تعزيز التنوع واإلدماج وضامن أعىل معايري الزناهة
واألخالق.

 -2جيوز منح ما ال يزيد عىل جائزتني لك أربعة أعوام خالل اجامتع جملس املندوبني جلعيتني
وطنيتني أو خشصني أو جلعية وطنية واحدة وخشص واحد .كام جيوز منح اجلائزة ألسامء
أشخاص وافهتم املنية مؤخرا.
 -3ختتار اللجنة ادلامئة الفائزين ابجلائزة بتوافق اآلراء.
 -4تستند معايري الاختيار إىل اإلجنازات امللموسة اليت تس تلهم "بربانمج معل الصليب األمحر كعامل
سمل" "واإلرشادات األساس ية إلسهام حركة الصليب األمحر والهالل األمحر يف إحالل سالم
فعيل يف العامل" وتسامه يف احتام شعار "اإلنسانية طريق السالم".
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-7

جيوز للجمعيات الوطنية وأعضاء اللجنة ادلامئة ترش يح اجلعيات الوطنية وأفراد للحصول
عىل اجلائزة إما بشلك فردي ،أو بشلك جامعي من قبل مجموعة مهنم .وال جيوز ألي
مجعية وطنية أن تر ّحش نفسها لنيل اجلائزة .وجيوز ألي مكون من مكوانت احلركة
ترش يح أحد أعضائه أو عضو من منظمة أخرى للصليب األمحر والهالل األمحر .وال
جيوز ترش يح ّأي فرد يشغل منصبا يف احلمك أو يف اإلدارة يف اللجنة ادلولية والاحتاد
ادلول أو أي عضو من أعضاء اللجنة ادلامئة للحصول عىل اجلائزة حني ال يزالون
ميارسون معلهم .وال تمنح اجلائزة لفرد يكون مرحشا يف العام نفسه ملنصب انتخاب رفيع
املس توى أو منصب قيادي آخر عىل مس توى احلركة.
تقدّم التش يحات إىل أمانة اللجنة ادلامئة قبل انعقاد دورة جملس املندوبني بامثنية أشهر
عىل األقل ملنح اللجنة الوقت الالزم للنظر يف التش يحات .وينبغي توفري التفاصيل
الاكمةل وإرفاق الواثئق ادلامعة.

-9

قبل أن تتّخذ اللجنة ادلامئة قرارها ،تعقد أمانهتا اجامتعا للمجموعة املشتكة الس تعراض
التش يحات اليت تتألف من الاحتاد ادلول واللجنة ادلولية .ويكن دور هذه اجملموعة يف
التوصية برفض ترش يح أي أشخاص يتّضح أهنم غري مؤهلني أو طلب إضافة املزيد من
املعلومات إىل ملف املرحشني وتقدمي املشورة إىل اللجنة ادلامئة فامي يتعلق بأهلية املرحشني
وجدارهتم ونزاههتم.

-10

مينح رئيس (أو رئيسة) اللجنة ادلامئة اجلائزة خالل اجامتع جملس املندوبني .وإذا جعز  -7مينح رئيس اللجنة ادلامئة اجلائزة خالل اجامتع جملس املندوبني .وإذا جعز الفائز ابجلائزة أو فرد من
أفراد عائلته عن احلضور ألس باب خارجة عن إرادته ،تسمل اجلائزة إىل ممثل جلعيته الوطنية ليك
الفائز (أو الفائزة) ابجلائزة أو فرد من أفراد عائلته (أو عائلهتا) عن احلضور ألس باب

-8

 -5توجه التش يحات اليت يقتحا لك من اجلعيات الوطنية أو عضو من أعضاء اللجنة ادلامئة إىل
أمانة اللجنة ادلامئة قبل انعقاد دورة جملس املندوبني بامثنية أشهر عىل األقل ملنح اللجنة الوقت
الالزم للنظر يف التش يحات .وينبغي توفري التفاصيل الاكمةل وإرفاق الواثئق ادلامعة.
 -6اجلائزة عبارة عن معل فين يرمز إىل معل احلركة من أجل السالم ويس تلهم بشعار "اإلنسانية
طريق السالم" ويقتن بشهادة تذكر أس باب منح اجلائزة.
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خارجة عن إرادته (إرادهتا) ،تسمل اجلائزة إىل ممثل ملنظمته (أو منظمهتا) للصليب األمحر
والهالل األمحر ليك مينحها للحائز (أو احلائزة) علهيا ابلنيابة عن رئيس (أو رئيسة) اللجنة
ادلامئة .ويف حاةل إهداء اجلائزة إىل مجعية وطنية ،تمنح اجلائزة لرئيس (أو رئيسة) تكل
اجلعية الوطنية أو ملمثل هل (أو لها) يف غيابه (أو غياهبا).

مينحها للحائز علهيا ابلنيابة عن رئيس اللجنة ادلامئة للصليب األمحر والهالل األمحر .ويف حاةل
إهداء اجلائزة إىل مجعية وطنية ،متنح اجلائزة لرئيس تكل اجلعية أو ملمثل هل يف غيابه.

