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 مرشوع القرار األول 

تنقيح القواعد اخلاصة بيدالية هرني دوانن وجائزة الصليب األمحر والهالل األمحر  

 م واإلنسانية سال لل 

 ،إن جملس املندوبني

،  (1965فيينا،  )  (ولؤمتر ادلاملل األمحر )للصليب األمحر والهال  رشينالع   ول ر ادلمتؤ در عن املاالص  12رار  ابلق  إذ يذّكر

  ينع والعرش باالر ول  ر ادلؤمت در عن املالصا   2رار  وجب القب  حت قّ اليت ن    هاانن ووضع قواعددودالية هرني  مي  شأاذلي أن 

 ، (1981يال، مان )

محر ية للصليب األول احلركة ادل  ا متنحه   زة جائ  فعأر   كونتأن    هو   ي دواننرن يدالية هم من    غرض الن  أ  باره يف اعت   يضع  ذإو

لفائدة قضية    ن الكبريفاتأعامل ال و   ئيةانالاس تث ابخلدمات    رارأجل اإلقمن    ضاهئامن أع  عضوألي    (احلركة )  محر والهالل األ

 ، وماكفأهتا ،أساسا   ولعىل الصعيد ادل ل األمحر هالل واصليب األمحر ال 

محر والهالل ب األيجائزة الصل   نشأاذلي أ  (دي جانريوو  ري)  1987بني لعام  عن جملس املندو   دراالص  1رار  ابلق  إذ يذّكرو

 ، نية سااألمحر للسالم واإلن 

ة يات الوطنيع كرمي اجل ت  هو  نيةسان واإل  مسالل األمحر لل محر والهال ب األيجائزة الصل الغرض من  أن    يضع يف اعتبارهإذ  و

ثل لم  وجي ل الت و   نساناإل  معلهم خالل  من    رث سلام  أكعامل  فعاةل يف  سامههتم الب إلقرار   ابكل، وذاحلركةأو األفراد العاملني يف  

 ،ةالعليا للحرك

يذّكرو اللجنة  إذ  )مئادلا  بسؤولية  األمحر  والهالل  األمحر  للصليب  ادلامئناللج ة  دالية  يب   املرتبطة  ءاتجرااإل   إدارة  نع  (ةة 

سؤولية  ب و كة،  يابة عن احلر ابلن ،  تقدميهامومنحهام و ،  نيةسامحر والهالل األمحر للسالم واإلن ب األيجائزة الصل انن و دوي  رن ه

 ،قواعدهامإدخال تعديالت عىل  عن جملس املندوبني

  " نيةساإلن محر والهالل األمحر للسالم واائزة الصليب األجهرني دوانن و   إلرشادات اخلاصة بنح ميداليةاب"  وإذ حييط علام  

داخل    عدفامي ب مت  مع ّ و   2020رب  سمي األول/داكنون    9  يفة ادلامئة  هتا اللجن اعمتداليتو   ،اجلائزةو   يداليةامل قواعد    ل تكّ يتال

 ، ةاحلرك

ث  يحتد  جلمن أال س امي  ،  إجراءاهتام  تدير  نيتل ال ائزة  جلة واقواعد امليدالي عىل تنقيح  ة ادلامئة  اللجنإىل    شكرابل   هجّ تو ي وإذ  

 ،رشاداهتاد يف إدّ عىل النحو احملامن أعىل معايري الزناهة واألخالق، وض واإلدماج هذه النصوص وتعزيز التنوع

 ؛ 1 لحق امليف الواردة  وانن ددالية هرني ة بيقواعد املنقحة اخلاص ال عىل وافقي -1

اخلاصال  عىل  وافقي -2 املنقحة  األيالصل   زةائب  ةقواعد  واإلن مح ب  للسالم  األمحر  والهالل    حقلامليف  الواردة    نيةاسر 

 ؛2
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ار  قر اإل  يتج در   فع ر أهام    نيةسامحر والهالل األمحر للسالم واإلن ب األيجائزة الصل وانن و دي  هرن ية  دال ميبأن    قرّ ي -3

و احلركةء  أعضا  انبتف امل التكّ هام  ؛    تشالكن و   ؛ةركحلاداخل  األخرى    كرمي التل  أشاك و   زواجلوائت  يداليان 

إىل  ل اب  تافعالاوللتحفزي    ا  امه  ا  در صم و   أعضاهئاو ركة  احلكوانت  منس بة  و مو ومتطوعهيا    لهام إ  درص مظفهيا؛ 

 ؛ارهجاوخ كةحلر داخل ا

ء ناث اإلجل  أمن  امب هو مناسب،  س ح ،  فالاعتاجوائز وأشاكل أخرى من  نشاء  إة عىل  ركوانت احلمك  يشجع -4

بفنياملوظوعني و املتطو   ءعضاألا  مسامهة  عىل يف  ،  فت   األفرادذكل  ا  قضوا  طاذلين  يفة  تكرمي  أو    ،اخلدمة  ويةل 

نفس   يسدج   برضريبوا  أ ص و  أ  حبياهتموا  حضين  اذل  فراداأل . ةاإلنساني  باهتمواج دامئهم  أ  أثناء  كبري  أو 



CD/22/DRX.X       

 

3 

 دوانن رني  هي ية  دال يب   ة ص ا اخل   ة ح قاملنالقواعد  رشوع  م   : 1  لحق امل

 لتعديالت ل  قيطاألساس املن

ميدالية قواعد  هيلك تنس يقو  ؛ هثاأو حتدي اللغةعىل يل عدت ءجراإ: لكيحريري والهيتال  ذات الطابع  التيدلتعا •

 محر للسالم واإلنسانية جائزة الصليب األمحر والهالل األد قواعهرني دوانن و 

 رار قذ ال ختايح واش  ييت الت ل ءمة مع موا عديالت اإلجرائية:الت •

 دالية امليمنح زناهة و وال هليةابأل تتعلق املعايري اليت: ريةوهاجلت التعديال •

 

د السابقة اع القو   القواعد املنقحة  
 القواعد اخلاصة بيدالية هرني دوانن 

متدة خالل املؤمتر ادلول العرشين )فيينا، ا  ( 1965ملع

 اذلي خول (1981، ين )مانيالل الرابع والعرش واملنقحة خالل املؤمتر ادلو 

 سائل املتعلقة بيدالية هرني دوانن با فهيال مجيع امل سلطة تناو   لثانيف قراره اجملس املندوبني 

 اقتاحات تعديل هذه القواعد

 القواعد اخلاصة بيدالية هرني دوانن 

متدة خالل املؤمتر ادلول العرشين )فيينا، ا  ( 1965ملع

 خول اذلي (1981ابع والعرشين )مانيال، ادلول الر ل املؤمتر حة خالواملنق 

 ل مجيع املسائل املتعلقة بيدالية هرني دوانن با فهيااره الثان سلطة تناو وبني يف قر املندجملس 

 اقتاحات تعديل هذه القواعد

 ( 2022 ،فجني) س املندوبنيجملواملنقحة خالل 

ل التفان الكبري اليت ت الاس تثنائية وأعامهو اإلقرار ابخلدما  دوانن   الغرض من ميدالية هرني -1

أي هبا  أضطلع  من  عضو  األمحرل ا  عضاء ي  الصليب  قضية  لفائدة  األمحر  الصعيد   1صليب  عىل 

 أساسا  وماكفأهتا. ادلول 

دوانن    -1 هرني  ميدالية  من  الكبري الغرض  التفان  وأعامل  الاس تثنائية  ابخلدمات  اإلقرار  هو 

يضطل أع اليت  من  عضو  أي  هبا  ادلولية  ضاءع  األمحر  لل   احلركة  اصليب  ألمحر  والهالل 

 أساسا  وماكفأهتا.عىل الصعيد ادلول  كةاحلر ة لفائدة قضي (كةر احل)

يت يتعرض لها الفرد والظروف الصعبة اليت تعرض حياته  تشمل معايري منح امليدالية اخملاطر ال -2 متشم -2 م ل  امليعايري  اخملنح  الدالية  تعرض اطر  اليت  الصعبة  والظروف  الفرد  لها  يتعرض  يت 
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منح  أيضا   وجيوز  للخطر.  وحريته  ملد وحصته  التفان  ملاكفأة  الصليب ها  خدمة  يف  طويةل   ة 

 . 2األمحر ادلول

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

 .ركةاحل

عبام   -3 دوانن  هرني  مربوط  يدالية  أمحر  صليب  عن  ابرزة يبرش رة  جانبية  صورة  حيمل  أخرض    ط 

هرني   ولل لوجه  األس بقيدوانن.  إىلميدالية  تقدلها  دلى  أخرى  ة  أومسة  أو  شارات  جانب   

 . 3رللصليب األمح

جانبية  -3 صورة  حيمل  مربوط برشيط أخرض  صليب أمحر  عن  عبارة  هرني دوانن  ميدالية 

ت  لوجه ةزر اب دلى  األس بقية  وللميدالية  دوانن.  جهرني  إىل  أقدلها  شارات  أومسة انب  و 

 . محراألالل واله ر أخرى للصليب األمح

ميدا  -4 هرني  متنح  للصليبلكدوانن  لية  ادلامئة  اللجنة  عن  يصدر  قرار  عىل  بناء  عامني    األمحر   

الفو   4ولادل عىل  اس تثنائية  بصورة  امليدالية  متنح  أن  ادلامئة  للجنة  وجيوز  عامة.  جلسة  ر خالل 

وح  دون الس نتني  فتة  ش مراعاة  عامة  جلسة  عقد  دون  مجيع  ىت  يوافق  أن  عىل عأيطة    ضاهئا 

 .حةذكل برصا

دوانن    نحم ت   -4 هرني  للصليبلك ميدالية  ادلامئة  اللجنة  عن  يصدر  قرار  عىل  بناء  عامني     

األ   األمحر ) والهالل  ادلامئةالل محر  متنح   (جنة  أن  ادلامئة  للجنة  وجيوز  عامة.  جلسة  خالل 

اس تثنائ  بصورة  ا امليدالية  عىل  دونية  عقد    لفور  دون  وحىت  الس نتني  فتة  جلسة  مراعاة 

 .ع أعضاهئا عىل ذكل برصاحةمجيفق واشيطة أن ي عامة

  ختفيض ذكل العدد أو  عامني. وللجنة ادلامئة حريةلكرث من مخس ميداليات كال مينح عادة أ -5

 .زايدته يف حاالت اس تثنائية

يف   العدد هذا  زايدة للجنة ادلامئة  جيوز عامني. و لكيداليات  من مخس م كرثأمنح ال ي   -5

 .نائيةحاالت اس تث 

 .جيوز منح ميدالية هرني دوانن بعد الوفاة ألشخاص القوا حتفهم مؤخرا   -6 .ن بعد الوفاة ألشخاص القوا حتفهم مؤخرا  لية هرني دوان جيوز منح ميدا -6

وعند    مكوانت احلركة.  منعىل أساس إجنازاته كعضو  جيوز ترش يح أي خشص للميدالية   -7 

أو    ،اجلنسعىل أساس  ء اكن  متيزي سوا ل نوع من ا  يألجمال    الالنظر يف أهلية املرحشني،  

صول القومية أو  ألاأو    ،الفلسفية  وأ ادلينية    وأأو املعتقدات الس ياس ية    ،أو اللغة  ،العمر

واللجنة   ح،ش ي خالل معلية الت   ت احلركةوانمك  ملعتو .  ةأو الصح  ،جامتعيةالاالعرقية أو  

ا   ائزيناحل  ءانتقا  عند  مئةادلا الت عىل  ،  يةل ايدمل عىل  معايري    أعىل   نضامو   واإلدماجوع  نتعزيز 

 الزناهة واألخالق. 

الوطنية  ل جيوز   -8  األمحرللصليلجمعيات  والهالل  األمحر  الوطنية()اجل   ب  ة  واللجن  ،عيات 

األمحر للصليب  ادلالل )  ادلولية  األمح،  (وليةجنة  الصليب  جلعيات  ادلول  ر والاحتاد 
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األمحر و   والهالل  ادلول(  ادلا  أعضاء)الاحتاد  عىل لل  دأفرا  يحترش    مئةاللجنة    حصول 

مكون من    جيوز أليو .  ممن قبل مجموعة مهن   جامعيلكبشأو    فردي،ما بشلك  مليدالية إا

األمحر والهالل   للصليب  يف منظمة أخرى   أحد أعضائه أو عضو  يحش  تر مكوانت احلركة  

قاو.  األمحر ترش يح  جيوز  ادلوليال  اللجنة  ادلدة  اللجنة  وأعضاء  ادلول  والاحتاد  ة مئاة 

يزالون  نيحللميدالية   ال  معلهم  لو.  ميارسون  امليدالية  ت منح  العام  يف    ا  مرحشيكون  فرد  ال 

 أو منصب قيادي آخر عىل مس توى احلركة. رفيع املس توى انتخابملنصب  هنفس

[8و 7املادتني السابقتني جزئيا  من  ةمأخوذدة قاع ] 

إينبغي    -7 امليدالية  عىل  للحصول  التش يحات  أمىلتوجيه  ال   بتالجنة  انة  التفدلامئة  الاكمةل  وفري  اصيل 

ادلولية  اللجنة  أو  الوطنية  للجمعيات  وجيوز  ممكنا .  يكون  حيامث  ادلامعة  والشهادات  الواثئق   وإرفاق 

 . د للحصول عىل امليداليةأو أحد أعضاء اللجنة ادلامئة ترش يح أفرا 5للصليب األمحر أو الرابطة

عىل   مقدّ ت   -9 للحصول  أامليدالية    التش يحات  اللجنمإىل  ادلامئةانة  عىل مثقبل    ة  أشهر  انية 

انعقاد من  املندجمل  دورة  األقل  ييتال  وبنيس  التفاصيل    ،داليةاملي  تقدمي   اخالله   تّ   بتوفري 

 . حيامث يكون ممكنا  ة ت الشخصيشهاداال و  ادلامعةالواثئق  وإرفاق الاكمةل

  ليس من الرضوري أن يكون املرحشون أعضاء يف منظمة الصليب األمحر اليت تقتح ترش يحهم. -8

اللجنة    -9 اجامتع  انعقاد  قبل  ادلامئة  اللجنة  أمانة  مشتكتعرض  اجامتع  عىل  املرحشني  بني    6ملفات 

لل  ادلولية  واللجنة  برفض  الرابطة  التوصية  سلطة  هل  األمحر  غصليب  أنه  يتضح  خشص  أي  ري  ترش يح 

 .مؤهل أو طلب إضافة املزيد من املعلومات إىل ملف املرحش قبل طرحه عىل اللجنة ادلامئة

أن  قب -10 الس تعراض  لاجامتعا   هتا  أمان  عقدت  ،قرارها  امئةادلاللجنة    خذتتّ ل  املشتكة  لمجموعة 

يف   ه اجملموعةور هذدن  . ويكةواللجنة ادلولي  ولحتاد ادلالا  ألف مناليت تت  اتالتش يح

بالتو  ترش يح أي  صية  املزيد من    إضافة  طلب  أو   نيغري مؤهل  مضح أهنيتّ   اصشخأرفض 

رحشني  امل  أهليةب  يتعلقفامي    امئةإىل اللجنة ادل  شورة  امل دمي ق وت  نيملف املرحشاملعلومات إىل  

 .دارهتم ونزاههتمجو 

عىل    غياب احلائز  مة جمللس املندوبني. ويفلعاات خالل اجللسة امينح رئيس اللجنة ادلامئة امليدالي  -10

امليدالية تسمل  عائلته،  أفراد  من  فرد  أو  الوطنية    اجلائزة  اجلعية  رئيس  إىل إىل  أو  املعنية  املؤسسة   أو 

 .ةأحد ممثلهيا السامني ليك مينحها للحائز علهيا ابلنيابة عن رئيس اللجنة ادلامئ

ا  (يسةرئ أو  )  رئيسنح  مي  -11 امل اللجنة  العاميددلامئة  اجللسة  خالل  املندوبني.  اليات  جمللس  ة 

احلائز  غياب  احلائزةأ)  ويف  عائلته  اليةامليدعىل    (و  أفراد  من  فرد  عائلهتا)  أو  تسمل (أو   ،

رئيس  امليدالية ر )  إىل  إىل اجلع   ( ةيسئ أو  أو  املعنية  املؤسسة  أو  الوطنية  ممثلهيا    ية  أحد 

 .اللجنة ادلامئة (ة رئيس) ابلنيابة عن رئيس اعلهي (أو احلائزة) السامني ليك مينحها للحائز
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 . عبارة "والهالل األمحر" كجزء من امس احلركة راج د هذا النص قبل إدمعت  ا 1
 . عبارة "والهالل األمحر" كجزء من امس احلركة راج د هذا النص قبل إدمعت  ا 2
 . عبارة "والهالل األمحر" كجزء من امس احلركة راج د هذا النص قبل إدمت  ع ا 3
 .1986عام ل حركةلل النظام األساس نسخة د منذ اعامت " محرهالل األ والر  محامئة للصليب األنة ادلج ل ال " 4
ترشين   28منذ  ر والهالل األمحر محجلعيات الصليب األ    لالحتاد ادلولترص م اكمس  "ادلول  الاحتاد "امس ت مد اع  5

 .1991ومفرب الثان/ن
  "مجعيات الصليب األمحر والهالل األمحر ة  ية للصليب األمحر ورابطل و الاتفاق بني اللجنة ادل"من    53انظر املادة  6

 . الفصل السابع أعاله  ،1989وبر كت األول/أ ترشين 20املؤرخ يف 
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 م واإلنسانية الصليب األمحر والهالل األمحر للسال   ئزةا ب ة  ص ا اخل   ة ح قاملنالقواعد  رشوع  م   : 2  لحق امل

 لتعديالت ل  قيطاألساس املن

ميدالية قواعد  هيلك تنس يقو  ؛ هثاأو حتدي اللغةعىل يل عدت ءجراإ :لكيحريري والهيتال  لطابع ذات ا ديالتلتعا •

 محر للسالم واإلنسانية جائزة الصليب األمحر والهالل األد قواعهرني دوانن و 

 رار قذ ال ختايح واييت التش  ل ءمة مع موا عديالت اإلجرائية:الت •

 ئزة ااجلمنح زناهة و وال هليةابأل املعايري اليت تتعلق: ريةوهاجلت التعديال •

 

د السابقة اع القو   القواعد املنقحة  
 قواعد جائزة الصليب األمحر والهالل األمحر 

 للسالم واإلنسانية 

 (1987ريو، انجملس املندوبني )ريو دي ج جائزة أنشأها  

 لصليب األمحر والهالل األمحر قواعد جائزة ا 

 للسالم واإلنسانية 

 (1987ريو، انوبني )ريو دي جاملند جملس أنشأها جائزة  

 (2022 ،فجني) س املندوبنيجملحة خالل قّ نم د قواعو 

ة للجمعيات الوطنية  م واإلنسانينح اللجنة ادلامئة جائزة الصليب األمحر والهالل األمحر للسالمت  -1

احلر  يف  العاملني  لألشخاص  فيه  كأو  يسود  عامل  يف  فعاةل  مسامهة  سامهوا  اذلين  عرب  ة  السالم 

 .العليا ة كإلنسان ونرش مثل احلر معلهم ا

ادلامئة  متنح    -1 األمحللصل اللجنة  األمحريب  والهالل  ادلامئةال )  ر  األمحر    (لجنة  الصليب  جائزة 

الوطنية للجمعيات  واإلنسانية  للسالم  األمحر  األ  والهالل  األللصليب  والهالل    محر محر 

 لر والهالية للصليب األمحادلول ة  كاحلر   خلدا  أو لألشخاص العاملني  (لوطنيةاجلعيات ا)

 يسود فيه السالم عرب معلهم اإلنسان  ملين سامهوا مسامهة فعاةل يف عااذل  (كة احلر محر )األ

 ة العليا. كثل احلر ونرش م  
ا -2  معل  "بربانمج  تس تلهم  اليت  امللموسة  اإلجنازات  إىل  الاختيار  معايري  لصليب  تستند 

"واإلر كاألمحر   سمل"  األساعامل  إلس شادات  حر س ية  األمحر  كهام  الصليب  الهالل  و ة 
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احتام   يف  وتسامه  العامل"  يف  فعيل  سالم  إحالل  يف  "األمحر  طريق  شعار  اإلنسانية 

 . " السالم

 [ بقا  سا 4املادة] 

احلر   -3  معل  إىل  يرمز  فين  معل  عن  عبارة  بشعار كاجلائزة  ويس تلهم  السالم  أجل  من  ة 

 منح اجلائزة.  أس باب ركتذدة شهاب  ويقتن، "اإلنسانية طريق السالم"

 [بقا  سا 6ملادة ا] 

جائزتني    -2 عىل  يزيد  ال  ما  منح  أر لكجيوز  جلع   املندوبني  جملس  اجامتع  خالل  أعوام  يتني بعة 

واحد.   وخشص  واحدة  وطنية  جلعية  أو  خشصني  أو  ألسامء  كوطنيتني  اجلائزة  منح  جيوز  ام 

 أشخاص وافهتم املنية مؤخرا . 

الجي  -4 ما  منح  يزيد  وز  جائزتني    أعلكعىل  أربعة  جلعيتني و   املندوبني  جملس  اجامتع  خالل  ام 

ام جيوز منح اجلائزة ألسامء كطنيتني أو خشصني أو جلعية وطنية واحدة وخشص واحد.  و 

 أشخاص وافهتم املنية مؤخرا . 

 . جلائزة بتوافق اآلراءاب لفائزينة ادلامئة اختتار اللجن -5 . ختتار اللجنة ادلامئة الفائزين ابجلائزة بتوافق اآلراء -3

عامل  ك ستند معايري الاختيار إىل اإلجنازات امللموسة اليت تس تلهم "بربانمج معل الصليب األمحر  ت  -4

حر  األساس ية إلسهام  "واإلرشادات  إحالل سالم  كسمل"  يف  األمحر  والهالل  األمحر  الصليب  ة 

 .م"سالطريق ال "اإلنسانية فعيل يف العامل" وتسامه يف احتام شعار 

 

هبا  يمجع أي    لؤهّ ت   -6  معتف  وطنية  اجلائزة. ة  عىل  خشص  وز  جيو   للحصول  أي  ترش يح 

أساس إجنازاته كعضو    ئزة للجا وعند النظر يف أهلية املرحشني،  مكوانت احلركة.    من عىل 

اكن    يألجمال    ال سواء  المتيزي  من  أساس  نوع  العمر  ، اجلنسعىل  اللغة  ،أو  أو    ،أو 

الس ياس ية   أو ألا  وأ  ،الفلسفية  وأادلينية    وأاملعتقدات  العرقية  أو  القومية  صول 

الصح  ،جامتعيةالا الوطنية  ملعتو .  ةأو  الت   اجلعيات  معلية  ادلامئة   ح، ش يخالل    واللجنة 

التنعىل  ،  ئزةاجلاعىل    ائزيناحل  ءانتقا  عند الزناهة    أعىل  نضامو   جإلدماواوع  تعزيز  معايري 

 . واألخالق
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للحصول  أفراد  اجلعيات الوطنية و   حيش  تر   امئةجنة ادلء الل أعضاو   وطنية جمعيات اللل   جيوز -7 

اىلع ب   إما  فرديجلائزة  جامعيشلك  بشلك  أو  مهنم.    ،  مجموعة  قبل  ألي  وز  جيوال  من 

تر أن  وطنية  اجلحّش مجعية  لنيل  نفسها  احلركة أل  زجيو و ائزة.    مكوانت  من  مكون  ي 

عضو أعضائه    أحديح  ش  تر  من  أو  األ ظمة  من  للصليب  األأخرى  والهالل    الو  .محرمحر 

فرد  ترش يح    وزجي يفأّي  منصبا   اإلدارةاحل  يشغل  يف  أو  والاحتاد    يف   مك  ادلولية  اللجنة 

عض   وأادلول   من  أي  ل و  ادلامئة  اللجنة  اأعضاء  عىل  يز حجلائزة  لحصول  ال  ن الوني 

معلهممي رفيع    انتخابملنصب    هنفسالعام  يف    ا  مرحشيكون  فرد  ل  ةئز اجلات منح    ال و.  ارسون 

 .آخر عىل مس توى احلركةاملس توى أو منصب قيادي 

يقت ت  -5 اليت  التش يحات  إىل لكا  ح وجه  ادلامئة  اللجنة  أعضاء  من  عضو  أو  الوطنية  اجلعيات  من   

أمانة اللجنة ادلامئة قبل انعقاد دورة جملس املندوبني بامثنية أشهر عىل األقل ملنح اللجنة الوقت 

 ة.لواثئق ادلامعةل وإرفاق ااكمالالزم للنظر يف التش يحات. وينبغي توفري التفاصيل ال

أشهر    إىلالتش يحات    قّدمت   -8 بامثنية  املندوبني  جملس  دورة  انعقاد  قبل  ادلامئة  اللجنة  أمانة 

التفاصيل  توفري  وينبغي  التش يحات.  يف  للنظر  الالزم  الوقت  اللجنة  ملنح  األقل  عىل 

 الاكمةل وإرفاق الواثئق ادلامعة.

 

عن -6 عبارة  ف  اجلائزة  يمعل  احلرمز  ين  معل  اكر إىل  أجل  من  "اإلة  بشعار  ويس تلهم  نسانية  لسالم 

 ر أس باب منح اجلائزة. كطريق السالم" ويقتن بشهادة تذ

 

الس تعراض  لاجامتعا   هتا  أمان  عقدت  ،قرارها  امئةادلاللجنة    خذتتّ أن  قبل   -9  املشتكة  لمجموعة 

يف   ه اجملموعةدور هذن  . ويكةواللجنة ادلولي  ولحتاد ادلالا  ألف مناليت تت  اتالتش يح

بالتو  ترش يح أي  صية  املزيد من    طلبأو    نيغري مؤهل  مضح أهنيتّ   اصشخأرفض  إضافة 

رحشني  امل  أهليةب  يتعلقفامي    امئةإىل اللجنة ادل  شورة  امل دمي ق وت  نيملف املرحشاملعلومات إىل  

 .دارهتم ونزاههتمجو 

ئزة أو فرد من  ابجلالفائز  املندوبني. وإذا جعز ا  اللجنة ادلامئة اجلائزة خالل اجامتع جملس  رئيسنح  مي   -7

سمل اجلائزة إىل ممثل جلعيته الوطنية ليك عن إرادته، ت  د عائلته عن احلضور ألس باب خارجةأفرا

رئيس -10 رئيسة أ)  مينح  االلجن  (و  ادلامئة  جعز ة  وإذا  املندوبني.  جملس  اجامتع  خالل  جلائزة 

عائلته  (زةالفائو  أ)  الفائز أفراد  من  فرد  أو  عائلهتا )  ابجلائزة  ألس باب    (أو  احلضور  عن 



CD/22/DRX.X       

 

11 

حاةل   ويف  األمحر.  والهالل  األمحر  للصليب  ادلامئة  اللجنة  رئيس  عن  ابلنيابة  علهيا  للحائز  مينحها 

 . بهأو ملمثل هل يف غياعية كل اجل ، متنح اجلائزة لرئيس تإهداء اجلائزة إىل مجعية وطنية

محر ب األللصلي  (امنظمهت  أوته )ملنظم   ة إىل ممثلسمل اجلائز ت   ،(إرادهتا)  خارجة عن إرادته

اللجنة    (أو رئيسة)  علهيا ابلنيابة عن رئيس  (احلائزةو  أ)  ليك مينحها للحائز  محرل األوالهال

ت  ةادلامئ وطنية،  مجعية  إىل  اجلائزة  إهداء  حاةل  ويف  لرئيس.  اجلائزة  رئي )  منح  تكل    (سةأو 

 . (ياهباو غ أ) غيابه يف (و لهاأ) هل أو ملمثل ةالوطني  اجلعية

 

 

 


