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 3رقم   قرار

 تنقيح القواعد الخاصة بميدالية هنري دونان
 وجائزة الصليب األحمر والهالل األحمر 

 للسالم واإلنسانية

 مجلس المندوبين،  إن  

يذك ر األحمر  12بالقرار    إذ  للصليب  العشرين  الدولي  المؤتمر  عن    1الصادر 
(، الذي أنشأ ميدالية هنري دونان ووضع قواعدها  1965)المؤتمر الدولي( )فيينا،  

الصادر عن المؤتمر الدولي الرابع والعشرين )مانيال،    2  القرارالتي نُق حت بموجب  
1981 ،) 

أن الغرض من ميدالية هنري دونان هو أن تكون أرفع جائزة    وإذ يضع في اعتباره
ليب األحمر والهالل األحمر )الحركة( ألي عضو من  تمنحها الحركة الدولية للص

أعضائها من أجل اإلقرار بالخدمات االستثنائية وأعمال التفاني الكبير لفائدة قضية 
 الصليب األحمر والهالل األحمر على الصعيد الدولي أساساً، ومكافأتها، 

يرو(  )ريو دي جان  1987الصادر عن مجلس المندوبين لعام    1بالقرار    وإذ يذك ر
 الذي أنشأ جائزة الصليب األحمر والهالل األحمر للسالم واإلنسانية، 

أن الغرض من جائزة الصليب األحمر والهالل األحمر للسالم   وإذ يضع في اعتباره
وذلك  الحركة،  في  العاملين  األفراد  أو  الوطنية  الجمعيات  تكريم  هو  واإلنسانية 

لماً من خالل عملهم اإلنساني والترويج  باإلقرار بمساهمتهم الفعالة في عالم أكثر س
 للُمثل العليا للحركة، 

ر بمسؤولية اللجنة الدائمة للصليب األحمر والهالل األحمر )اللجنة الدائمة(   وإذ يذك 
األحمر  الصليب  وجائزة  دونان  هنري  بميدالية  المرتبطة  اإلجراءات  إدارة  عن 

وتقديم ومنحهما  واإلنسانية،  للسالم  األحمر  الحركة، والهالل  عن  بالنيابة  هما، 
 وبمسؤولية مجلس المندوبين عن إدخال تعديالت على قواعدهما،

 

اعتماد النظام األساسي للحركة   ذ من "المؤتمر الدولي للصليب األحمر والهالل األحمر "المعروف باسم   1
 . 1986الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر عام 
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"باإلرشادات الخاصة بمنح ميدالية هنري دونان وجائزة الصليب    وإذ يحيط علماً 
الميدالية والجائزة،  قواعد  ل  تكم  التي  للسالم واإلنسانية"  والهالل األحمر  األحمر 

مت فيما بعد   2020كانون األول/ديسمبر    9ائمة في  والتي اعتمدتها اللجنة الد وُعم 
 داخل الحركة، 

ه بالشكر إلى اللجنة الدائمة على تنقيح قواعد الميدالية والجائزة اللتين تدير    وإذ يتوج 
واإلدماج  التنوع  وتعزيز  النصوص  هذه  تحديث  أجل  من  سيما  ال  إجراءاتهما، 

 وضمان أعلى معايير النزاهة واألخالق،

 ؛ 1القواعد المنقحة الخاصة بميدالية هنري دونان الواردة في الملحق  قر  ي -1

القواعد المنقحة الخاصة بجائزة الصليب األحمر والهالل األحمر   أيضاً   قر  ي -2
 ؛ 2للسالم واإلنسانية الواردة في الملحق 

بأن ميدالية هنري دونان وجائزة الصليب األحمر والهالل األحمر للسالم    يقر   -3
بتفاني أعضاء الحركة؛ وهما تكم الن    االعترافواإلنسانية هما أرفع درجتي  

وتشكالن   الحركة؛  داخل  األخرى  التكريم  وأشكال  والجوائز  الميداليات 
الحركة   مكونات  إلى  بالنسبة  واالعتراف  للتحفيز  هاماً  وأعضائها مصدراً 
 ومتطوعيها وموظفيها؛ ومصدر إلهام داخل الحركة وخارجها؛ 

االعتراف،    يشجع -4 من  أخرى  وأشكال  جوائز  إنشاء  على  الحركة  مكونات 
والمتطوعين   األعضاء  مساهمة  على  اإلثناء  أجل  من  مناسب،  هو  حسبما 

  من قضوا فترة طويلة في الخدمة، أو    لتكريم منذلك  والموظفين، بما في  
ضحوا بحياتهم أو أُصيبوا بضرر جسدي أو نفسي كبير أثناء أدائهم واجباتهم  

ق من  تحق  لل  قواعد وأطر مناسبة، ال سيما  ، مع الحرص على إرساءاإلنسانية
. ونزاهتهم وجدارتهمأهلية المرشحين 



CD/22/R3 4 

 

 

 

: مشروع القواعد المنقحة الخاصة بميدالية 1الملحق  
 دونان  هنري

ميدالية هنري دونان  الخاصة بالحالية  القواعد أنه يمكن االطالع على العلم برجى يُ 
 2.رنت وتنزيلهانتعلى اإل( 1981عام  والمنقحة 1965)المعتمدة عام 

 القواعد الخاصة بميدالية هنري دونان 

 ( 1965المعتمدة خالل المؤتمر الدولي العشرين )فيينا، 

 ل ( الذي خو  1981، والمنقحة خالل المؤتمر الدولي الرابع والعشرين )مانيال 

الثاني سلطة تناول جميع المسائل المتعلقة بميدالية هنري دونان   قرارهمجلس المندوبين في 
 ، اقتراحات تعديل هذه القواعد بما فيها

 (2022والمنقحة خالل مجلس المندوبين )جنيف، 

الغرض من ميدالية هنري دونان هو اإلقرار بالخدمات االستثنائية وأعمال التفاني الكبير    -1
أعضاء الحركة الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر التي يضطلع بها أي عضو من  

 )الحركة( لفائدة قضية الحركة على الصعيد الدولي أساساً ومكافأتها.

تشمل معايير منح الميدالية المخاطر التي يتعرض لها الفرد والظروف الصعبة التي تعرض  -2
التفاني لمدة طويلة في خدمة حياته وصحته وحريته للخطر. ويجوز أيضاً منحها لمكافأة  

 الحركة. 

ميدالية هنري دونان عبارة عن صليب أحمر مربوط بشريط أخضر يحمل صورة جانبية   -3
أو أوسمة أخرى    لوجه هنري دونان. وللميدالية األسبقية لدى تقلدها إلى جانب شارات بارزة

 الهالل األحمر.أو  /للصليب األحمر و

الدائمة للصليب  منح ميدالية هنري دونان كل عاتُ  -4 اللجنة  بناء على قرار يصدر عن  مين 
األحمر والهالل األحمر )اللجنة الدائمة( خالل جلسة عامة. ويجوز للجنة الدائمة أن تمنح  
الميدالية بصورة استثنائية على الفور دون مراعاة فترة السنتين وحتى دون عقد جلسة عامة 

 .شريطة أن يوافق جميع أعضائها على ذلك بصراحة

ال يُمنح أكثر من خمس ميداليات كل عامين. ويجوز للجنة الدائمة زيادة هذا العدد في  -5
 .حاالت استثنائية

 .يجوز منح ميدالية هنري دونان بعد الوفاة ألشخاص القوا حتفهم مؤخراً  -6
 

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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ن يجوز ترشيح أي شخص للميدالية على أساس إنجازاته ك -7 من    متطوع أو موظف لدى مكو 
وعند النظر في أهلية المرشحين، ال مجال ألي نوع من التمييز سواء  مكونات الحركة.  
، أو العمر، أو اللغة، أو المعتقدات السياسية أو الدينية أو  النوع االجتماعيكان على أساس  

مكونات الحركة   تسعىالفلسفية، أو األصول القومية أو العرقية أو االجتماعية، أو الصحة. و
والل الترشيح،  عملية  عند  خالل  الدائمة  التنوع  إ،  الميداليةب  فائزينالانتقاء  جنة  تعزيز  لى 

 واإلدماج وضمان أعلى معايير النزاهة واألخالق.

يجوز للجمعيات الوطنية للصليب األحمر والهالل األحمر )الجمعيات الوطنية(، واللجنة  -8
األحمر  الصليب  لجمعيات  الدولي  واالتحاد  الدولية(،  )اللجنة  األحمر  للصليب  الدولية 
على  للحصول  أفراد  ترشيح  الدائمة  اللجنة  وأعضاء  الدولي(  )االتحاد  األحمر  والهالل 

ويجوز ألي مكون من   جماعي من قبل مجموعة منهم.ي، أو بشكل  الميدالية إما بشكل فرد
مكونات الحركة ترشيح أحد أعضائه أو عضو في منظمة أخرى للصليب األحمر والهالل 
األحمر. وال يجوز ترشيح أي  فرد يشغل منصباً في الحكم أو في اإلدارة في اللجنة الدولية 

الدائمة للميدالية حين ال يزالون يمارسون  عضو من أعضاء اللجنة    أو أي    واالتحاد الدولي
عملهم. وال تُمنح الميدالية لفرد يكون مرشحاً في العام نفسه لمنصب انتخابي أو منصب 

 . أو االتحاد الدولي الحركة فيقيادي آخر رفيع المستوى 

تُقد م الترشيحات للحصول على الميدالية إلى أمانة اللجنة الدائمة قبل ثمانية أشهر على األقل   -9
ال  افتتاحمن   المندوبين  تُقد م مجلس  وإرفاق    ذي  الكاملة  التفاصيل  بتوفير  الميدالية،  خالله 

 حيثما يكون ممكناً.  من الجهات الداعمة الوثائق الداعمة والشهادات الشخصية

قبل أن تت خذ اللجنة الدائمة قرارها، تعقد أمانتها اجتماعاً للمجموعة المشتركة الستعراض   -10
تتألف من   التي  الدولية. ويكمن دور هذه  ممثلين عن  الترشيحات  الدولي واللجنة  االتحاد 

ضافة المجموعة في التوصية برفض ترشيح أي أشخاص يت ضح أنهم غير مؤهلين أو طلب إ 
المزيد من المعلومات إلى ملف المرشحين وتقديم المشورة إلى اللجنة الدائمة فيما يتعلق 

 بأهلية المرشحين وجدارتهم ونزاهتهم. 

رئيسة اللجنة الدائمة الميداليات خالل الجلسة العامة لمجلس المندوبين. وفي /يمنح رئيس -11
ع/الحائزغياب   أفراد  من  فرد  أو  الميدالية  على  إلى /ائلتهالحائزة  الميدالية  تسلم  عائلتها، 
ممثليها لكي يمنحها    كبار  رئيسة الجمعية الوطنية أو المؤسسة المعنية أو إلى أحد /رئيس
 .رئيسة اللجنة الدائمة/الحائزة عليها بالنيابة عن رئيس/للحائز
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  القواعد المنقحة الخاصة بجائزة: مشروع 2الملحق  
 الصليب األحمر والهالل األحمر للسالم واإلنسانية 

جائزة الصليب الخاصة بالحالية  القواعد أنه يمكن االطالع على ب العلمرجى يُ 
على اإلنترنت  (  1987األحمر والهالل األحمر للسالم واإلنسانية )المعتمدة عام 

 3. وتنزيلها

 قواعد جائزة الصليب األحمر والهالل األحمر

 للسالم واإلنسانية

 ( 1987جائزة أنشأها مجلس المندوبين )ريو دي جانيرو،  

 ( 2022وقواعد منق حة خالل مجلس المندوبين )جنيف، 

تمنح اللجنة الدائمة للصليب األحمر والهالل األحمر )اللجنة الدائمة( جائزة الصليب األحمر   -1
األحمر   والهالل  األحمر  للصليب  الوطنية  للجمعيات  واإلنسانية  للسالم  األحمر  والهالل 

العاملين داخل الحركة الدولية للصليب األحمر والهالل )الجمعيات الوطنية( أو لألشخاص  
عملهم  عبر  السالم  فيه  يسود  عالم  في  فعالة  مساهمة  ساهموا  الذين  )الحركة(  األحمر 

 اإلنساني ونشر ُمثل الحركة العليا. 

تستند معايير االختيار إلى اإلنجازات الملموسة التي تستلهم "ببرنامج عمل الصليب األحمر  -2
الصليب األحمر والهالل األحمر في كعامل   األساسية إلسهام حركة  سلم" "واإلرشادات 

 ". اإلنسانية طريق السالمإحالل سالم فعلي في العالم" وتساهم في احترام شعار "

بشعار   -3 ويستلهم  السالم  أجل  من  الحركة  عمل  إلى  يرمز  فني  عمل  عن  عبارة  الجائزة 
 ادة تذكر أسباب منح الجائزة."، ويقترن بشهاإلنسانية طريق السالم"

المندوبين    -4 مجلس  اجتماع  خالل  أعوام  أربعة  كل  جائزتين  على  يزيد  ال  ما  منح  يجوز 
وشخص واحد. كما يجوز منح    لجمعيتين وطنيتين أو شخصين أو لجمعية وطنية واحدة

 الجائزة ألسماء أشخاص وافتهم المنية مؤخراً. 

 اللجنة الدائمة الفائزين بالجائزة بتوافق اآلراء. تختار -5

الجائزة. ويجوز ترشيح أي شخص  تُؤه   -6 بها للحصول على  ل أي جمعية وطنية معترف 

 

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

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/
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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مكونات الحركة. وعند النظر في أهلية   في مكون منللجائزة على أساس إنجازاته كعضو 
أساس   التمييز سواء كان على  االجتماعيالمرشحين، ال مجال ألي نوع من  أو  النوع   ،

العمر، أو اللغة، أو المعتقدات السياسية أو الدينية أو الفلسفية، أو األصول القومية أو العرقية 
عملية الترشيح، واللجنة الدائمة الجمعيات الوطنية خالل    وتسعى أو االجتماعية، أو الصحة.  

انتقاء   باعند  النزاهة  إلجائزة،  الفائزين  التنوع واإلدماج وضمان أعلى معايير  لى تعزيز 
 واألخالق.

يجوز للجمعيات الوطنية وأعضاء اللجنة الدائمة ترشيح جمعيات وطنية وأفراد للحصول   -7
. وال يجوز ألي  منهمقبل مجموعة  على الجائزة إما بشكل فردي، أو بشكل جماعي من  

جمعية وطنية أن ترش ح نفسها لنيل الجائزة. ويجوز ألي مكون من مكونات الحركة ترشيح  
يجوز  وال  األحمر.  والهالل  األحمر  للصليب  أخرى  منظمة  من  أو عضو  أعضائه  أحد 
ترشيح أي  فرد يشغل منصباً في الحكم أو في اإلدارة في اللجنة الدولية واالتحاد الدولي أو  

ي عضو من أعضاء اللجنة الدائمة للحصول على الجائزة حين ال يزالون يمارسون عملهم.  أ
لفرد يكون مرشحاً في العام نفسه لمنصب انتخابي أو منصب قيادي آخر   الجائزةوال تُمنح  

 .أو االتحاد الدولي  الحركة فيرفيع المستوى 

المندوبين بثمانية أشهر على   افتتاحتُقد م الترشيحات إلى أمانة اللجنة الدائمة قبل   -8 مجلس 
الكاملة  التفاصيل  توفير  وينبغي  الترشيحات.  في  للنظر  الالزم  الوقت  اللجنة  لمنح  األقل 

 وإرفاق الوثائق الداعمة.

ة المشتركة الستعراض  قبل أن تت خذ اللجنة الدائمة قرارها، تعقد أمانتها اجتماعاً للمجموع -9
تتألف من   التي  الدولية. ويكمن دور هذه  ممثلين عن  الترشيحات  االتحاد الدولي واللجنة 

طلب  أو  مؤهلين  غير  أنهم  يت ضح  أشخاص  أي  ترشيح  برفض  التوصية  في  المجموعة 
إضافة المزيد من المعلومات إلى ملف المرشحين وتقديم المشورة إلى اللجنة الدائمة فيما 

 بأهلية المرشحين وجدارتهم ونزاهتهم.  يتعلق

رئيس -10 وإذا عجز /يمنح  المندوبين.  مجلس  اجتماع  خالل  الجائزة  الدائمة  اللجنة  رئيسة 
عائلتها عن الحضور ألسباب خارجة عن  /الفائزة بالجائزة أو فرد من أفراد عائلته/الفائز
ألحمر والهالل األحمر منظمتها للصليب ا/إرادتها، تسلم الجائزة إلى ممثل لمنظمته/إرادته

  منحرئيسة اللجنة الدائمة. وفي حالة  /الحائزة عليها بالنيابة عن رئيس/لكي يمنحها للحائز
 ه/ممثلها رئيسة تلك الجمعية الوطنية أو لممثل/الجائزة لرئيس  قد مالجائزة إلى جمعية وطنية، تُ 

 غيابها. /في غيابه

 

 

 


