
نظام مرتبة الرشف لدينا

 قُم بعمٍل 
 رائع 

لشخٍص ُمذهل

فمرتبة الرشف لن ينالها إال...

• أولئك الذين أحدثوا تأثريًا حقيقيًّا. 

•  فُهم ميثلون أفضل خدمة طوعية ُمستدامة ملؤها اإليثار. 

• لقد حازوا احرتام أقرانهم. 

•  وغريوا ُجلَّ األموِر إىل أفضلها، ال سيام ألولئك األقل قدرة من غريهم. 

• وأظَهُروا الشجاعة األخالقية.

•  كام أظهروا االبتكار أو روح املبادرة. أو 

يز عىل الحياة الربيطانية وعززوا ُسمعتَها. •  هم الذين أضَفوا التمُّ

ميكنك العثور عىل مزيٍد من املعلومات حوَل نظام مرتبة الرشف يف الرابط التايل:

 www.gov.uk/honours

اتصل بأمانة مراتب الرشف والتعيينات عىل العنوان التايل: 

 أمانة مراتب الرشف والتعيينات 

1 Horse Guards Road، London SW1A 2AQ

honours@cabinetoffice.gov.uk :بريد إلكرتوين

هاتف: 2777 7276 020

 لريوي روزنيور الحائز عىل وسام اإلمرباطورية الربيطانية 

بدرجة عضو عن خدمات مناهضة التمييز العنرصي يف الرياضة



 كيف يجري 
ترشيحك؟

َمن الذي يُقرر؟ ما الجوائز املتاحة؟

األمر أبسط مام تتوقع. ستجد إرشادات بشأن كيفية كتابة الرتشيح، ومعلومات 

عن نظام مرتبة الرشف ومنوذج الرتشيح عىل اإلنرتنت يف الرابط التايل 

www.gov.uk/honours. وميكنك أيضا االتصال بالفريق مبارشة، وميكننا التحدث 

إليَك من خالل العملية، أو إرسال نسخة ورقية من إستامرة الرتشيح إليك. 

يف طلب ترشيحك، ِصف ما هو املميز يف إنجازات مرشحك، وأَظِهر التأثري الذي تركه 

وكيف أحدث فرْقًا. تربهن أفضل الرتشيحات عىل الطريقة التي تغلب بها الفرد عىل 

العقبات أو التي أظهر فيها روح املبادرة.

يحتاج كل ترشيح إىل رسالتني أو أكرث من رسائل الدعم لرُتفق معه. وينبغي أن يكتبها 

ح وبإمكانهم تأييد مساهمتهم.  أشخاص يعرفون املُرشَّ

مبجرد تقدميك للرتشيح، يجري التحقُّق من كل املعلومات، وتُطلب اآلراء واالنطباعات 

من أولئك الذين يعرفون املرشح أو يف مجال نشاطهم.

ويجري إعداد استشهادات ُمستقاة من إحدى لجان مراتب الرشف املتخصصة العرش 

املستقلة للنظر فيه.

تتألف هذه اللجان من خرباء مستقلني، وتغطي الخدمات املجتمعية والتطوعية 

والعامة، والفنون ووسائط اإلعالم، والرياضة، والصحة، والتعليم، والعلوم والتكنولوجيا، 

م توصياتها إىل لجنة  واالقتصاد، والسياسة. وتقرر كل لجنة َمن ُهم أجدُر املرشحني، وتُقدِّ

مركزية يرأسها رئيس الخدمة املدنية. ثم يُِعّدوَن القامئة النهائية لرئيس الوزراء الذي 

يقدمها بدوره إىل جاللة امللكة للموافقة عليها. 

ح الناجح عىل  ويستغرق الفرز عادًة أكرث من عام من تاريخ الرتشيح إىل أن يظهر املرشَّ

ص بعُض الوقت أيًضا للتأكد من الحقائق والحصول عىل  قامئة مراتب الرشف. وكام يُخصَّ

آراء وانطباعات من اآلخرين. 

تقرر لجان مراتب الرشف املتخصصة املستقلة مستوى الجائزة املناسب. وتكون 

املستويات بناء عىل الرتتيب املتبع لدى اإلمرباطورية الربيطانية وهي: 

ا للمجتمع يف  •  وسام اإلمرباطورية الربيطانية )BEM( - مُينح للخدمة "العملية" جدًّ

منطقٍة جغرافية محلية. 

•  وسام اإلمرباطورية الربيطانية بدرجة عضو )MBE( - مُينح تقديرًا إلنجاز أو خدمة 

مت للمجتمع كان لها تأثري ُمستدام وترَُبز كمثاٍل لآلخرين.  قُدِّ

•  وسام اإلمرباطورية الربيطانية بدرجة ضابط )OBE( - مُينح ألولئك الذين قاموا بدور 

متميز عىل املستوى اإلقليمي أو عىل مستوى املقاطعات يف أي مجال. 

•  وسام اإلمرباطورية الربيطانية بدرجة قائد )CBE( - مُينح إزاء دوٍر وطني أو إقليمي 

بارز. و 

•  وسام سيدة أو فارس - مُينح ألولئك الذين قدموا مساهمة بارزة يف أي مجال، عادًة 

عىل املستوى الوطني.

)OBE( إليزابيث أتري - روبرتس الحائزة وسام اإلمرباطورية الربيطانية بدرجة ضابط 

متخصصة يف متريض كبار السن، لخدمات الرعاية الصحية يف لندن 

هناك الكثري من األبطال املجهولني الذين يستحقون مراتب الرشف هذه - غري أنهم 

حهم..  بحاجٍة إىل من يُرشِّ

#NominateToday#NominateToday

http://www.gov.uk/honours

