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 مرشوع قرار 

 تنقيح القواعد اخلاصة مبيدالية هرني دوانن 

 الأمحر وجائزة الصليب الأمحر والهالل  

 للسالم والإنسانية 

ن    جملس املندوبني، اإ

ر ذ يذك  (، اذلي أأنشأأ ميدالية  1965)املؤمتر ادلويل( )فيينا،    1الصادر عن املؤمتر ادلويل العرشين للصليب الأمحر   12ابلقرار    اإ

 (، 1981الصادر عن املؤمتر ادلويل الرابع والعرشين )مانيال،  2 القرارهرني دوانن ووضع قواعدها اليت نُق حت مبوجب 

ليب الأمحر  أأن الغرض من ميدالية هرني دوانن هو أأن تكون أأرفع جائزة متنحها احلركة ادلولية للص   واإذ يضع يف اعتباره

والهالل الأمحر )احلركة( لأي عضو من أأعضاهئا من أأجل الإقرار ابخلدمات الاس تثنائية وأأعامل التفاين الكبري لفائدة قضية  

 الصليب الأمحر والهالل الأمحر عىل الصعيد ادلويل أأساسًا، وماكفأأهتا،

ر ريو( اذلي أأنشأأ جائزة الصليب الأمحر والهالل  )ريو دي جان  1987الصادر عن جملس املندوبني لعام    1ابلقرار    واإذ يذك 

 الأمحر للسالم والإنسانية، 

أأن الغرض من جائزة الصليب الأمحر والهالل الأمحر للسالم والإنسانية هو تكرمي امجلعيات الوطنية   واإذ يضع يف اعتباره

لامً من خالل معلهم الإنساين والرتوجي للُمثل  أأو الأفراد العاملني يف احلركة، وذكل ابلإقرار مبسامههتم الفعاةل يف عامل أأكرث س

 العليا للحركة،

ر دارة الإجراءات املرتبطة مبيدالية   واإذ يذك  مبسؤولية اللجنة ادلامئة للصليب الأمحر والهالل الأمحر )اللجنة ادلامئة( عن اإ

هام، ابلنيابة عن احلركة، ومبسؤولية هرني دوانن وجائزة الصليب الأمحر والهالل الأمحر للسالم والإنسانية، ومنحهام وتقدي 

دخال تعديالت عىل قواعدهام،  جملس املندوبني عن اإ

"ابلإرشادات اخلاصة مبنح ميدالية هرني دوانن وجائزة الصليب الأمحر والهالل الأمحر للسالم والإنسانية"    واإذ حييط علامً 

ومُع مت فامي بعد داخل    2020اكنون الأول/ديسمرب    9امئة يف  اليت تمك ل قواعد امليدالية واجلائزة، واليت اعمتدهتا اللجنة ادل

 احلركة، 

جراءاهتام، ل س امي من أأجل حتديث   واإذ يتوج ه ابلشكر اإىل اللجنة ادلامئة عىل تنقيح قواعد امليدالية واجلائزة اللتني تدير اإ

 هذه النصوص وتعزيز التنوع والإدماج وضامن أأعىل معايري الزناهة والأخالق، 

 

 . 1986اعامتد النظام الأسايس للحركة ادلولية للصليب الأمحر والهالل الأمحر عام   ذمن  "املؤمتر ادلويل للصليب الأمحر والهالل الأمحر"املعروف ابمس   1
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 ؛ 1القواعد املنقحة اخلاصة مبيدالية هرني دوانن الواردة يف امللحق  قر  ي -1

 ؛ 2القواعد املنقحة اخلاصة جبائزة الصليب الأمحر والهالل الأمحر للسالم والإنسانية الواردة يف امللحق  أأيضاً  قر  ي -2

 الاعرتافبأأن ميدالية هرني دوانن وجائزة الصليب الأمحر والهالل الأمحر للسالم والإنسانية هام أأرفع درجيت    يقر   -3

بتفاين أأعضاء احلركة؛ وهام تمك الن امليداليات واجلوائز وأأشاكل التكرمي الأخرى داخل احلركة؛ وتشالكن مصدرًا  

لهام داخل احلركة هامًا للتحفزي والاعرتاف ابلنس بة اإىل مكوانت احلركة   وأأعضاهئا ومتطوعهيا وموظفهيا؛ ومصدر اإ

 وخارهجا؛

ثناء   يشجع  -4 نشاء جوائز وأأشاكل أأخرى من الاعرتاف، حس امب هو مناسب، من أأجل الإ مكوانت احلركة عىل اإ

حضوا    منقضوا فرتة طويةل يف اخلدمة، أأو    لتكرمي من، مبا يف ذكل  عىل مسامهة الأعضاء واملتطوعني واملوظفني

قواعد وأأطر    ، مع احلرص عىل اإرساءحبياهتم أأو ُأصيبوا برضر جسدي أأو نفيس كبري أأثناء أأداهئم واجباهتم الإنسانية

.ونزاههتم وجدارهتمق من أأهلية املرحشني تحق  لل  مناس بة، ل س امي
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 دوانن   هرني : مرشوع القواعد املنقحة اخلاصة مبيدالية  1امللحق  

 ُ ( 1981عام  واملنقحة 1965يدالية هرني دوانن )املعمتدة عام اخلاصة مب احلالية  القواعدأأنه يكن الاطالع عىل العمل برىج ي

 2.نت وتزنيلهانرت عىل الإ 

 القواعد اخلاصة مبيدالية هرني دوانن 

 ( 1965املعمتدة خالل املؤمتر ادلويل العرشين )فيينا، 

 ل( اذلي خو  1981، واملنقحة خالل املؤمتر ادلويل الرابع والعرشين )مانيال 

 ،اقرتاحات تعديل هذه القواعد الثاين سلطة تناول مجيع املسائل املتعلقة مبيدالية هرني دوانن مبا فهيا قرارهجملس املندوبني يف 

 ( 2022واملنقحة خالل جملس املندوبني )جنيف، 

أأعضاء احلركة الغرض من ميدالية هرني دوانن هو الإقرار ابخلدمات الاس تثنائية وأأعامل التفاين الكبري اليت يضطلع هبا أأي عضو من    -1

 ادلولية للصليب الأمحر والهالل الأمحر )احلركة( لفائدة قضية احلركة عىل الصعيد ادلويل أأساسًا وماكفأأهتا.

تشمل معايري منح امليدالية اخملاطر اليت يتعرض لها الفرد والظروف الصعبة اليت تعرض حياته وحصته وحريته للخطر. وجيوز أأيضًا   -2

 دة طويةل يف خدمة احلركة.منحها ملاكفأأة التفاين مل

لوجه هرني دوانن. وللميدالية الأس بقية  ميدالية هرني دوانن عبارة عن صليب أأمحر مربوط برشيط أأخرض حيمل صورة جانبية ابرزة -3

 الهالل الأمحر. أأو /أأو أأومسة أأخرى للصليب الأمحر و دلى تقدلها اإىل جانب شارات

بناء عىل قرار يصدر عن اللجنة ادلامئة للصليب الأمحر والهالل الأمحر )اللجنة ادلامئة( خالل منح ميدالية هرني دوانن لك عامني  تُ  -4

جلسة عامة. وجيوز للجنة ادلامئة أأن متنح امليدالية بصورة اس تثنائية عىل الفور دون مراعاة فرتة الس نتني وحىت دون عقد جلسة عامة 

 .رشيطة أأن يوافق مجيع أأعضاهئا عىل ذكل برصاحة

 . يُمنح أأكرث من مخس ميداليات لك عامني. وجيوز للجنة ادلامئة زايدة هذا العدد يف حالت اس تثنائيةل -5

 .جيوز منح ميدالية هرني دوانن بعد الوفاة لأشخاص لقوا حتفهم مؤخراً  -6

جنازاته ك  -7 نجيوز ترش يح أأي خشص للميدالية عىل أأساس اإ النظر يف أأهلية   من مكوانت احلركة. وعند  تطوع أأو موظف دلى مكو 

، أأو العمر، أأو اللغة، أأو املعتقدات الس ياس ية أأو ادلينية النوع الاجامتعياملرحشني، ل جمال لأي نوع من المتيزي سواء اكن عىل أأساس 

ادلامئة مكوانت احلركة خالل معلية الرتش يح، واللجنة    تسعىأأو الفلسفية، أأو الأصول القومية أأو العرقية أأو الاجامتعية، أأو الصحة. و 

 ىل تعزيز التنوع والإدماج وضامن أأعىل معايري الزناهة والأخالق. اإ ، مليداليةاب فائزينال انتقاء عند 

ادلولية(،   -8 )اللجنة  الأمحر  للصليب  ادلولية  واللجنة  الوطنية(،  )امجلعيات  الأمحر  والهالل  الأمحر  للصليب  الوطنية  للجمعيات  جيوز 

والاحتاد ادلويل مجلعيات الصليب الأمحر والهالل الأمحر )الاحتاد ادلويل( وأأعضاء اللجنة ادلامئة ترش يح أأفراد للحصول عىل امليدالية  

ما بشلك فرد وجيوز لأي مكون من مكوانت احلركة ترش يح أأحد أأعضائه أأو عضو يف    جامعي من قبل مجموعة مهنم.ي، أأو بشلك  اإ

 

2 /medal-dunant-henry-the-for-https://standcom.ch/regulations  

https://standcom.ch/regulations-for-the-henry-dunant-medal/
https://standcom.ch/regulations-for-the-henry-dunant-medal/
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  منظمة أأخرى للصليب الأمحر والهالل الأمحر. ول جيوز ترش يح أأي  فرد يشغل منصبًا يف احلمك أأو يف الإدارة يف اللجنة ادلولية والاحتاد

ادلامئة للميدالية حني ل يزالون يارسون معلهم. ول تُمنح امليدالية لفرد يكون مرحشًا يف العام  عضو من أأعضاء اللجنة    أأو أأي    ادلويل

 . أأو الاحتاد ادلويل احلركة يفنفسه ملنصب انتخايب أأو منصب قيادي أ خر رفيع املس توى 

م الرتش يحات للحصول عىل امليدالية اإىل أأمانة اللجنة ادلامئة قبل مثانية أأشهر عىل الأقل من   -9 مجملس املندوبني اذل  افتتاحتُقد   ي تُقد 

رفاق الواثئق ادلامعة والشهادات الشخصية  حيامث يكون ممكنًا.  من اجلهات ادلامعة خالهل امليدالية، بتوفري التفاصيل الاكمةل واإ

الاحتاد  ممثلني عن  قبل أأن تت خذ اللجنة ادلامئة قرارها، تعقد أأمانهتا اجامتعًا للمجموعة املشرتكة لس تعراض الرتش يحات اليت تتأألف من   -10

ضافة  ادلويل واللجنة ادلولية. ويمكن دور هذه اجملموعة يف التوصية برفض ترش يح أأي أأشخاص يت ضح أأهنم غري مؤهلني أأو طلب اإ 

 املزيد من املعلومات اإىل ملف املرحشني وتقدمي املشورة اإىل اللجنة ادلامئة فامي يتعلق بأأهلية املرحشني وجدارهتم ونزاههتم. 

احلائزة عىل امليدالية أأو فرد من  /احلائزرئيسة اللجنة ادلامئة امليداليات خالل اجللسة العامة جمللس املندوبني. ويف غياب  /ينح رئيس -11

احلائزة  /ممثلهيا ليك ينحها للحائز  كبار  رئيسة امجلعية الوطنية أأو املؤسسة املعنية أأو اإىل أأحد/عائلهتا، تسمل امليدالية اإىل رئيس /ائلته أأفراد ع

 .رئيسة اللجنة ادلامئة/علهيا ابلنيابة عن رئيس
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الصليب الأمحر والهالل الأمحر    : مرشوع القواعد املنقحة اخلاصة جبائزة 2امللحق  

 للسالم والإنسانية 

 ُ ائزة الصليب الأمحر والهالل الأمحر للسالم والإنسانية  اخلاصة جباحلالية  القواعدأأنه يكن الاطالع عىل ب العملرىج ي

 3. عىل الإنرتنت وتزنيلها( 1987)املعمتدة عام 

 قواعد جائزة الصليب الأمحر والهالل الأمحر 

 للسالم والإنسانية 

 (1987جائزة أأنشأأها جملس املندوبني )ريو دي جانريو،  

 (2022وقواعد منق حة خالل جملس املندوبني )جنيف، 

الأمحر والهالل الأمحر )اللجنة ادلامئة( جائزة الصليب الأمحر والهالل الأمحر للسالم والإنسانية للجمعيات  متنح اللجنة ادلامئة للصليب    -1

العاملني داخل احلركة ادلولية للصليب الأمحر والهالل  أأو للأشخاص  الوطنية للصليب الأمحر والهالل الأمحر )امجلعيات الوطنية( 

 عاةل يف عامل يسود فيه السالم عرب معلهم الإنساين ونرش ُمثل احلركة العليا. الأمحر )احلركة( اذلين سامهوا مسامهة ف

الأساس ية   -2 الأمحر كعامل سمل" "والإرشادات  الصليب  اليت تس تلهم "بربانمج معل  امللموسة  الإجنازات  اإىل  تستند معايري الاختيار 

 ". الإنسانية طريق السالمامل" وتسامه يف احرتام شعار "لإسهام حركة الصليب الأمحر والهالل الأمحر يف اإحالل سالم فعيل يف الع

"، ويقرتن بشهادة تذكر  الإنسانية طريق السالماجلائزة عبارة عن معل فين يرمز اإىل معل احلركة من أأجل السالم ويس تلهم بشعار "  -3

 أأس باب منح اجلائزة.

 مجلعيتني وطنيتني أأو خشصني أأو مجلعية وطنية واحدة جيوز منح ما ل يزيد عىل جائزتني لك أأربعة أأعوام خالل اجامتع جملس املندوبني    -4

 وخشص واحد. كام جيوز منح اجلائزة لأسامء أأشخاص وافهتم املنية مؤخرًا. 

 اللجنة ادلامئة الفائزين ابجلائزة بتوافق ال راء.  ختتار -5

جنازاته كعضو  تُؤه   -6   يف مكون من ل أأي مجعية وطنية معرتف هبا للحصول عىل اجلائزة. وجيوز ترش يح أأي خشص للجائزة عىل أأساس اإ

، أأو العمر، أأو  النوع الاجامتعيمكوانت احلركة. وعند النظر يف أأهلية املرحشني، ل جمال لأي نوع من المتيزي سواء اكن عىل أأساس  

امجلعيات   وتسعىأأو ادلينية أأو الفلسفية، أأو الأصول القومية أأو العرقية أأو الاجامتعية، أأو الصحة.    اللغة، أأو املعتقدات الس ياس ية

انتقاء   ادلامئة عند  واللجنة  الرتش يح،  ابالوطنية خالل معلية  الزناهة اإ جلائزة،  الفائزين  معايري  أأعىل  التنوع والإدماج وضامن  تعزيز  ىل 

 والأخالق. 

ما بشلك فردي، أأو بشلك جامعي  -7 جيوز للجمعيات الوطنية وأأعضاء اللجنة ادلامئة ترش يح مجعيات وطنية وأأفراد للحصول عىل اجلائزة اإ

. ول جيوز لأي مجعية وطنية أأن ترّش  نفسها لنيل اجلائزة. وجيوز لأي مكون من مكوانت احلركة ترش يح أأحد قبل مجموعة مهنممن  

 

3 humanity/-and-cepea-for-prize-crescent-red-and-cross-red-the-for-https://standcom.ch/regulations  

https://standcom.ch/regulations-for-the-red-cross-and-red-crescent-prize-for-peace-and-humanity/
https://standcom.ch/regulations-for-the-red-cross-and-red-crescent-prize-for-peace-and-humanity/
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أأخرى للصليب الأمحر والهالل الأمحر. ول جيوز ترش يح أأي  فرد يشغل منصبًا يف احلمك أأو يف الإدارة يف    أأعضائه أأو عضو من منظمة

اللجنة ادلولية والاحتاد ادلويل أأو أأي عضو من أأعضاء اللجنة ادلامئة للحصول عىل اجلائزة حني ل يزالون يارسون معلهم. ول تُمنح 

 . أأو الاحتاد ادلويل احلركة يفسه ملنصب انتخايب أأو منصب قيادي أ خر رفيع املس توى لفرد يكون مرحشًا يف العام نف  اجلائزة

قبل   -8 اللجنة ادلامئة  أأمانة  اإىل  الرتش يحات  م  للنظر يف    افتتاحتُقد  الالزم  الوقت  اللجنة  الأقل ملنح  أأشهر عىل  بامثنية  املندوبني  جملس 

رفاق الواث  ئق ادلامعة.الرتش يحات. وينبغي توفري التفاصيل الاكمةل واإ

الاحتاد  ممثلني عن  قبل أأن تت خذ اللجنة ادلامئة قرارها، تعقد أأمانهتا اجامتعًا للمجموعة املشرتكة لس تعراض الرتش يحات اليت تتأألف من   -9

اإضافة  ادلويل واللجنة ادلولية. ويمكن دور هذه اجملموعة يف التوصية برفض ترش يح أأي أأشخاص يت ضح أأهنم غري مؤهلني أأو طلب  

 املزيد من املعلومات اإىل ملف املرحشني وتقدمي املشورة اإىل اللجنة ادلامئة فامي يتعلق بأأهلية املرحشني وجدارهتم ونزاههتم. 

ذا جعز الفائز/ينح رئيس -10 عائلهتا  /الفائزة ابجلائزة أأو فرد من أأفراد عائلته/رئيسة اللجنة ادلامئة اجلائزة خالل اجامتع جملس املندوبني. واإ

رادتهع ىل ممثل ملنظمته/ن احلضور لأس باب خارجة عن اإ رادهتا، تسمل اجلائزة اإ منظمهتا للصليب الأمحر والهالل الأمحر ليك ينحها  /اإ

ماجلائزة اإىل مجعية وطنية، تُ   منحرئيسة اللجنة ادلامئة. ويف حاةل  /احلائزة علهيا ابلنيابة عن رئيس/للحائز رئيسة تكل /اجلائزة لرئيس  قد 

 غياهبا. /يف غيابه /ممثلهاالوطنية أأو ملمثهلامجلعية 

 

 

 


