
       

 

Public 

تنقيح القواعد اخلاصة مبيدالية هرني دوانن   

وجائزة الصليب الأمحر والهالل الأمحر للسالم  

 والإنسانية 
 

 وثيقة معلومات أأساس ية 
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 زيية لابلإجن الأصل:

 لالطالع 

عداد  وثيقة  من اإ

 اللجنة ادلامئة للصليب الأمحر والهالل الأمحر

 جبوائز احلركةابلتشاور مع الفريق الاستشاري املعين ابلقواعد اخلاصة 
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 عرض موجز 

ن ا هرني دوانن    يداليةالإجراءات املرتبطة مب دارة  ابإ   ملكّفةللجنة ادلامئة للصليب الأمحر والهالل الأمحر )اللجنة ادلامئة(  اإ

للسالم والإنسانية الأمحر  الأمحر والهالل  الصليب  عام  و.  ، ومنحهاموجائزة  اعمتدت2020يف  ادلامئة  ،    اإرشادات  اللجنة 

، عىل التوايل، بشأأن الأهلية والصفات 1987و  1965لعايم    قواعدهامأأحاكم    لُتمكّل  نح امليدالية واجلائزةخاصة مب جديدة  

اجلديدة الإرشادات  هتدف  و .  والبت فهيا  معلية اس تعراض الرتش يحاتو   ،ن، ومعلية الرتش يحورحشأأن يتحىل هبا امل  املرغوب

ضافة اإىل ذكل، وافقت اللجنة ادلامئة عىل  و أأعىل معايري الزناهة والأخالق.    وضامن  دماجاإىل تعزيز التنوع والإ   أأيضا   مواصةل  اإ

جراء الإ   الرتش يح   ةمعليتوامئ بني    واجلائزة اإىل جملس املندوبني  ابمليداليةخاصة    منقحة  قواعدوتقدمي    ،اجلوائز  ات عىلصالحاإ

مبتطلبات    تتعلق عنارص رئيس ية  الإرشادات أأو تُدرج فهيا    دخل تعديالت عىل تُ و   ،جلائزةتكل اخلاصة ابو   اخلاصة ابمليدالية

 .والزناهة  دماجوالإ الأهلية والتنوع 

 ومعلومات أأساس ية   مقدمة  (1

ا ن  هرني دوانن وجائزة الصليب الأمحر والهالل الأمحر للسالم   يداليةالإجراءات املرتبطة مب   دارةابإ   ملكّفةللجنة ادلامئة  اإ

 ملا ييل: وفقا   ، ومنحهام،والإنسانية

 1981يف عام  واملنقحة 1965املؤمتر ادلويل يف عام  املعمتدة خالل نيدالية هرني دواناخلاصة مب  واعدالق• 

اليت اعمتدهتا اللجنة ادلامئة بعد أأن أأنشأأ جملس   جائزة الصليب الأمحر والهالل الأمحر للسالم والإنسانية  قواعد•  

 1987املندوبني اجلائزة يف عام 

"،  نح ميدالية هرني دوانن وجائزة الصليب الأمحر والهالل الأمحر للسالم والإنسانيةمب   اخلاصة  رشاداتالإ "•  

 . 2020ديسمرب اكنون الأول/  9نة ادلامئة يف اليت اعمتدهتا اللج 

هرني دوانن وجائزة الصليب الأمحر   يداليةمب   بتوضيح وتمكيل الأحاكم الواردة يف القواعد اخلاصة  الإرشادات  وتقوم هذه

والإنسانية للسالم  الأمحر  املرغوب  والهالل  والصفات  الأهلية  هبا  بشأأن  يتحىل  و ، ومعلية  ونملرحشا  أأن  معلية الرتش يح، 

الزتام اللجنة ادلامئة   تربز هذه الإرشادات  ىل وجه اخلصوص،وع، وحفل توزيع اجلوائز.  والبت فهيا  اس تعراض الرتش يحات

 أأعىل معايري الزناهة والأخالق. وضامن والإدماج، بتعزيز التنوع

جراء الإ عىل    ،2020ديسمرب  اكنون الأول/  9وافقت اللجنة ادلامئة، يف اجامتعها املنعقد يف  و  عىل جوائز  ات  صالحمواصةل اإ

دخال  والنظر يف  ،احلركة ادلولية للصليب الأمحر والهالل الأمحر )احلركة( القواعد اخلاصة مبيدالية هرني  تغيريات عىل    اإ

لعام   لعام  وقواعد    1965دوانن  والإنسانية  للسالم  الأمحر  والهالل  الأمحر  الصليب  هذه   عرض  هبدف  ،1987جائزة 

نشاء  ت اللجنة ادلامئة أأيضا  رقرّ و جمللس املندوبني.    املقبلىل الاجامتع  عات  التغيري   ساعد ي استشاري من شأأنه أأن    فريق  اإ

عداد التعديالت والقرارات الالزمة  ومضمونه،    الإصالح  يف هذا العمل من خالل تقدمي املشورة بشأأن نطاق  اللجنة ادلامئة واإ

 الفريق الاستشاري القيام مبا ييل:  منُطلب التحديد، عىل وجه للجنة ادلامئة وجملس املندوبني. و 

،  القواعد اخلاصة مبيدالية هرني دوانن وجائزة الصليب الأمحر والهالل الأمحر للسالم والإنسانيةجدوى تنقيح    تقيمي (1

 ونطاق هذا التنقيح ومضمونه، وتقدمي توصيات بشأأهنا؛ 

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/
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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لوس يع  التقيمي  ت  (2 أأو  احملمتل  احلالية  ولجوائز  الأفراد  لتكرمي  نسانية جديدة  اإ جائزة  نشاء  املنظامت  /اإ خارج  من  أأو 

 ة، وتقدمي توصيات بشأأنه؛احلرك

التشاور صياغة املقرتحات اليت س تقدهما اللجنة ادلامئة اإىل جملس املندوبني، مبا يف ذكل من خالل    عىلاملساعدة   (3

 مكوانت احلركة. مع 

يتوبو  تترأأسو  تواإ الصليب   ةالعام  ةاللجنة ادلامئة والأمين  يف  عضو  وه   شاري،الفريق الاست   أأرنودل-الس يدة  مجلعية 

مجعية الصليب الأمحر البوروندي، والصليب الأمحر الفرنيس، و   من ممثلني     الفريق الاستشاريوض   .الأمحر جلزر كوك

الأمحر   املتحدةالهالل  العربية  الإمارات  الأوروغو ، و دلوةل  الأمحر  الأ و ،  اييالصليب  الصليب  ، الفانواتويمحر  مجعية 

والاحتاد ادلويل مجلعيات الصليب الأمحر والهالل الأمحر )الاحتاد    ،اللجنة ادلولية للصليب الأمحر )اللجنة ادلولية(و 

 ادلويل(.

، وأأيدت اللجنة ادلامئة التوصيات 2021سبمترب أأيلول/ 14يونيو وحزيران/ 14وعقد الفريق الاستشاري اجامتعني يف 

 الرئيس ية التالية: الأربع 

جناز (1 وجائزة الصليب الأمحر  بلك من ميدالية هرني دوانن    القواعد اخلاصة  بتنقيحوائز احلركة  اخلاصة جبا  اهتاإصالح  اإ

اإىل جملس املندوبني املقبل، يف عام القواعد  من  ، وتقدمي النسختني املنقحتني  والهالل الأمحر للسالم والإنسانية

 ؛علهياموافقة من أأجل امل، 2022

دراج عنارص رئيس ية فهيا مس متدة من الإرشادات املعمتدة عام   (2 مبتطلبات    ومتعلقة  2020تعديل نصوص القواعد، واإ

القواعد   ومواءمة معلييت الرتش يح للميدالية واجلائزة، كجزء من معلية تنقيح  ،والزناهة  والإدماجالأهلية والتنوع  

 ؛ الأمحر والهالل الأمحر للسالم والإنسانيةوجائزة الصليب ميدالية هرني دوانن  اخلاصة بلك من

ذه اجلوائز والاحتفاظ هبخارج احلركة  من    أأو منظامت  ا  شخاصشمل أأ ي اجلوائز احلالية للحركة ل   نطاق  عدم توس يع  (3

 ؛ أأعضاء احلركة ومنظامهتا فقطمن أأجل 

الصليب الأمحر والهالل الأمحر    يف وظفنياملو   تطوعنيامل مجيع    حصول مهية تعزيز  عىل أأ جملس املندوبني    اطالع (4

  تطويرها تشجيع  مكوانت احلركة، واليت ينبغي    أأنشأأهتااليت    التكرمي   وأأشاكلىل اجلوائز  ع  أأيضا  ، و جوائز احلركة  عىل

لهام.   مكصدر رئييس للتحفزي والاعرتاف والإ

القواعد اخلاصة مبيدالية    تنقيح "  بشأأن  أأويل  عىل أأن يقدم اإىل اللجنة ادلامئة مرشوع قرار  أأيضا    وافق الفريق الاستشاريو 

مبيدالية  اخلاصة  املنقحة  القواعد  ضافة اإىل مرشوع  اإ "،  هرني دوانن وجائزة الصليب الأمحر والهالل الأمحر للسالم والإنسانية

 املرفقة مبرشوع   ائزة الصليب الأمحر والهالل الأمحر للسالم والإنسانيةاخلاصة جب  املنقحة  القواعد  ومرشوع  هرني دوانن

مرشوع القرار بشأأن    التشاور مع احلركة  ، وافقت اللجنة ادلامئة عىل2021أأكتوبر  ترشين الأول/  13يف  و.  القرار الأويل

ساعدت التعليقات  وقد    .املقبل اإىل جملس املندوبني    اوتقدميه   ا، هبدف توحيدهاملنقّحة  القواعدمرشوعي  و   لاملعدّ   الأويل

احلركة بني   الأول/الواردة من مكوانت  القرار و   عىل  2022مارس  أ ذار/و   2021ديسمرب  اكنون   القواعدتوحيد مرشوع 

 اإىل جملس املندوبني.  بصيغهتا املقّدمةحة املنقّ 
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 تعليقات عىل مرشوع القرار  (2

 فقرات ادليباجة املقرتحة 

ابلقرارات السابقة الصادرة عن املؤمتر ادلويل للصليب الأمحر والهالل الأمحر وجملس    4اإىل    1من  فقرات ادليباجة  ر  تذكّ 

هرني دوانن وجائزة الصليب الأمحر والهالل الأمحر للسالم والإنسانية، مبا يف ذكل   مبيدالية القواعد اخلاصة املندوبني بشأأن

 الغرض الأسايس مهنا.

دارة  يفاللجنة ادلامئة وجملس املندوبني    لك من  املس ندة اإىل  ؤولياتسامل دوار و الأ   من ادليباجة  5الفقرة  تتناول   الإجراءات    اإ

 وتنقيح قواعدهام. ،  ، ومنحهام وتقدميهاميدالية هرني دوانن وجائزة الصليب الأمحر والهالل الأمحر للسالم والإنسانيةمب   املرتبطة

اللجنة ادلمن ادليباجة    6الفقرة  غ  بلّ تُ  املندوبني ابعامتد  الأول/  9امئة يف  جملس  الإرشادات اخلاصة "  2020ديسمرب  اكنون 

الإرشادات    وتشلك هذه".  محر والهالل الأمحر للسالم والإنسانيةنح ميدالية هرني دوانن وجائزة الصليب الأ ابللجنة ادلامئة مل 

دخالمع    –سارية املفعول    الإرشادات  تفسريها. وس تظل  عىلوتساعد    القواعدل  أأداة معلية تمكّ  حسب  علهيا  تعديالت    اإ

يدالية هرني دوانن وجائزة الصليب الأمحر والهالل الأمحر للسالم والإنسانية. مب  تنقيح القواعد اخلاصةحىت بعد  -الاقتضاء 

مليدالية تقدمي ترش يحات  اإىل  ابلزتامن مع ادلعوة    2021يناير  اكنون الثاين/داخل احلركة يف    مُعّمت هذه الإرشادات   وقد

 هرني دوانن.

الرئيس ية    من ادليباجة  7الفقرة    تربز  الأهداف  الأمحر مب   د اخلاصةالقواع  لتنقيحأأحد  الصليب  يدالية هرني دوانن وجائزة 

دراج  والهالل الأمحر للسالم والإنسانية،   الذلان اكان   أأعىل معايري الزناهة والأخالق،  وضامن  والإدماجتعزيز التنوع  أأل وهو اإ

عدادالرئيس ية يف الاعتبارات  من  .الإرشادات اإ

 فقرات منطوق القرار املقرتحة 

يدالية هرني دوانن وجائزة الصليب الأمحر مب   القواعد املنقحة اخلاصةاملوافقة عىل  من منطوق القرار    2و  1الفقراتن  تقرتح  

 .والهالل الأمحر للسالم والإنسانية

  ز تجاو اليت ت   ،وأأشاكل التكرمي الأمهية احلامسة للميداليات واجلوائز وغريها من اجلوائز  من منطوق القرار    4و  3الفقراتن  تؤكد  

ميدالية هرني دوانن وجائزة الصليب الأمحر والهالل الأمحر للسالم والإنسانية وبعض اجلوائز العاملية الأخرى للحركة، نطاق  

أأجل   وتشجع هذه اجلوائز وامليداليات ركة.  احل ابلزتام الأعضاء واملتطوعني واملوظفني عىل مجيع مس توايت    الاعرتافمن 

  عىل خدمهتم وتفانهيم أأو تعزيز  اوموظفهي  ا وضع تدابري داخلية لتكرمي أأعضاهئا ومتطوعهيمكوانت احلركة عىل  وأأشاكل التكرمي 

ق من أأهلية  )للتحقّ مع احلرص عىل اإرساء قواعد وأأطر مناس بة  ،  اليت مل تفعل ذكل بعد  املكوانت   هذه التدابري، ل س امي

 . وجدارهتم عىل سبيل املثال(املرحشني ونزاههتم 

يدالية هرني دوانن وجائزة الصليب الأمحر والهالل الأمحر  مب  مرشوع القواعد املنقحة اخلاصة عىل   ات تعليق (3

نسانية   للسالم والإ

دراجيف املقام الأول اإىل    قواعد امليدالية واجلائزة  معلية تنقيحدف  هت جديدة ومتسقة توحض املبادئ التالية أأو    جوهريةأأحاكم    اإ

 : هاحتدد

https://standcom.ch/guidelines-for-awarding-the-henry-dunant-medal-and-the-red-cross-and-red-crescent-prize-for-peace-and-humanity/
https://standcom.ch/guidelines-for-awarding-the-henry-dunant-medal-and-the-red-cross-and-red-crescent-prize-for-peace-and-humanity/
https://standcom.ch/guidelines-for-awarding-the-henry-dunant-medal-and-the-red-cross-and-red-crescent-prize-for-peace-and-humanity/
https://standcom.ch/guidelines-for-awarding-the-henry-dunant-medal-and-the-red-cross-and-red-crescent-prize-for-peace-and-humanity/


5                                                                                                                                                  CD/22/13 

 

 

Public 

واحرتام أأعىل معايري الزناهة والأخالق من أأجل توجيه مجيع والإدماج  مبادئ عدم المتيزي والتنوع    تؤكد الأحاكم •

وجائزة الصليب الأمحر والهالل الأمحر مليدالية هرني دوانن    مكوانت احلركة وسلطاهتا اخملتصة يف تقدمي ترش يحات

والبت     حفص الرتش يحاترتش يحات، ومعليات  اإىل تقدمي ال ه اللجنة ادلامئة يف دعواهتا  يوج وت،  ةالم والإنسانيللس

  من  7)انظر املادة  ةوجائزة الصليب الأمحر والهالل الأمحر للسالم والإنسانيميدالية هرني دوانن  بشأأن منح فهيا

 . (ة جائزة الصليب الأمحر والهالل الأمحر للسالم والإنساني  من قواعد  6واملادة  القواعد اخلاصة مبيدالية هرني دوانن  

،  ةجائزة الصليب الأمحر والهالل الأمحر للسالم والإنسانيميدالية هرني دوانن و   رشوط الأهلية للحصول عىلد  د  حتُ  •

ماكنيةالقاضيني    واملبدأأ   من خالل تأأكيد املامرسة أأعضاء قادة  قادة اللجنة ادلولية والاحتاد ادلويل و ترش يح    بعدم اإ

 تتداخل اجلوائز مع معليات الانتخاب أأو لّ بأأ   القايض  بدأأ امل مناصهبم، وتأأكيد    ل يزالون يشغلوناللجنة ادلامئة اذلين  

أأو    الأخرى عىل مس توى احلركة  رفيعة املس توى أأو املناصب القيادية  الانتخابيةالتعيني اجلارية املتعلقة ابملناصب  

جائزة الصليب الأمحر  من قواعد  7واملادة من القواعد اخلاصة مبيدالية هرني دوانن   8)انظر املادة  الاحتاد ادلويل 

 ؛(ةوالهالل الأمحر للسالم والإنساني 

الرئيس ية ومواءمهتا  جرىىل ذكل،  وعالوة ع الإجرائية  الأحاكم  القرار ملنح و الرتش يح  عملية  ب   املتعلقة  توضيح بعض  اختاذ 

 ما ييل: ا  أأساس هذه الأحاكم ختّص و ، ةجائزة الصليب الأمحر والهالل الأمحر للسالم والإنسانيميدالية هرني دوانن و 

جائزة الصليب  مليدالية هرني دوانن و )  مكوانت احلركة)أأي متطوعو أأو موظفو(    ى أأعضاءترش يح فراد  أأهلية •

ائزة الصليب الأمحر والهالل الأمحر جل( وامجلعيات الوطنية املعرتف هبا )ة الأمحر والهالل الأمحر للسالم والإنساني

، بشلك فردي أأو جامعي، لتقدمي الرتش يحات  ني(، والأشخاص والهيئات واملكوانت اخملولفقط  ةللسالم والإنساني

جائزة الصليب    من قواعد  7واملادة  من القواعد اخلاصة مبيدالية هرني دوانن    8امئة )انظر املادة  لجنة ادلاإىل ال 

 ؛(ة الأمحر والهالل الأمحر للسالم والإنساني

جائزة الصليب الأمحر والهالل الأمحر للسالم مليدالية هرني دوانن و لتقدمي الرتش يحات    نيالهنائي  عدينتنس يق املو  •

جائزة    من قواعد  8املادة  من القواعد اخلاصة مبيدالية هرني دوانن اليت تتواءم ال ن مع    9ملادة  )انظر ا  ةوالإنساني

 ؛ (ةالصليب الأمحر والهالل الأمحر للسالم والإنساني

 جدارهتمو   هتمونزاه  املرحشني  يف التحقق من أأهلية  الرتش يحات  لس تعراض  املشرتكةموعة  اجملور  دل  وضع اإطار رمسي  •

تقدمي املشورة  يف  ، وةجائزة الصليب الأمحر والهالل الأمحر للسالم والإنسانيميدالية هرني دوانن و للحصول عىل  

ميدالية  ابلنس بة اإىل    قامئةأ لية "الاجامتع املشرتك" السابقة اليت اكنت    للجنة ادلامئة بشأأن هذه الأمور، بدل  من

جائزة الصليب   من قواعد  9املادة  ة هرني دوانن و من القواعد اخلاصة مبيدالي  10املادة    انظرفقط )  هرني دوانن

 (.ة الأمحر والهالل الأمحر للسالم والإنساني

 : ما ييل والتحريري اليت هتدف بشلك أأسايس اإىل الهيلكيالعديد من التعديالت ذات الطابع ُأدخلت ، أأخريا  و 

دخال   •   اترتيب أأحاكهم  بني  تنس يقال من خالل    للقواعد اخلاصة ابمليدالية واجلائزة  العام  عىل الهيلكتعديل طفيف  اإ

 ، والزناهة والإدماجالتنوع و عدم المتيزي و مبادئ الأهلية و  ،القرارو  ،والعدد تواترال و  ،الشلكو  ،املعايريو  ،)التعريف

 ؛(واحلائزين علهياتقدمي اجلوائز و  التنقيح،تقدمي الرتش يحات ومعلية و 

 ا؛ ة هيئات احلركة ومكوانهتحتديث تسمي •
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Public 

جراء   • املوجودة   امجلل  عىل صيغ  تعديلاإ ابلنوع الاجامتعي  املرتبطة  تراعي الاعتبارات  بعض    اليت ل   القواعديف 

 . بشلك يعزز الإدماج ،السابقة

مبيدالية هرني دوانن وجائزة ميكنمك تقدمي الأس ئةل والاقرتاحات املتعلقة مبرشوع القرار ومرشوع القواعد املنقحة اخلاصة  

التايل: الإلكرتوين  الربيد  عرب  أأمانهتا  طريق  عن  ادلامئة  اللجنة  اإىل  والإنسانية  للسالم  الأمحر  والهالل  الأمحر   الصليب 

standing.commission@standcom.ch 
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