
 انتخاب أعضاء اللجنة الدائمة  
 للصليب األحمر والهالل األحمر

 7من  1الصفحة 
 

 ترجمت من التطبيق األصلي باللغة اإلنجليزية

 ترّشح  إعالن
 

 

 أنا الُموقع أدناه،   
 

الثالثون ولمؤتمر الدولي الثالث التي سيجريها االلجنة الدائمة  النتخابات أعضاءأعلن، بموجب هذه االستمارة، ترشحي 
 . 2019األحمر لعام للصليب األحمر والهالل 

 
 وأؤكد بمقتضى هذا أنني عضو في جمعية الصليب األحمر/الهالل األحمر

من النظام األساسي للحركة الدولية للصليب األحمر  18الدائمة بموجب المادة  وأدرك تماًما المهام المعهودة إلى اللجنة 

  الدائمة  اللجنة أعضاء النتخاب المرشحین مواصفاتوأؤكد استيفائي للمعايير المقررة في " والهالل األحمر )الحركة( 
 . 1995" التي صادق عليها مجلس مندوبي الحركة في عام األحمر والھالل األحمر للصلیب

 
 : أعلن أننيعالوة على ذلك، 

 

 المعايير المعترف بها دوليًا لقانون حقوق اإلنسان؛لم أشترك في ارتكاب أي انتهاك للقانون الدولي اإلنساني أو  •

 لم تصدر بحقي إدانة في أي فعل أو سلوك إجرامي أدى إلى توقيع عقوبة مدنية بما قد يمس سمعة الحركة أو مكانتها؛  •

 لم يسبق أن فرض عليَّ أحد مكونات الحركة جزاءات بسبب:  •
 كة؛انتهاكي لمدونة قواعد السلوك ألّيٍّ من مكونات الحر -
 إبداء سمة شخصية أو خلقية تتنافى مع المبادئ األساسية السبعة؛  -
 ؛سادفاحتيال أو  اتباع سلوك -
 عدم اإلعالن عن أي تضارب للمصالح؛    -

لم يسبق أن فُرضت عليَّ جزاءات بسبب انتهاك القوانين أو السياسات المتعلقة باالستغالل أو اإلساءة الجنسيين، أو  •
 المضايقة؛التمييز أو 

 لم أنخرط في أي نزاع أو خالف كبير داخل الحركة أو خارجها بما قد يمس سمعة الحركة أو مكانتها، •
 

تراها ضروریة في ضوء اإلعالن الوارد ذات صلة  أخرىيرجى أيًضا استغالل الحيز المخصص أدناه لذكر أي معلومات 
 .أعاله

 

 

 
 
 
 
 
  

 آشانتا أوزبورن موسـيس 

  
 جمعية الصليب األحمر الغيان 
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أخدم بصفتي الشخصية مصلحة الحركة وحدها، وأن أعمل على تحقيق مهمتها وُمثلها وإني أتعهد في حال انتخابي بأن 

 وأهدافها اإلنسانية مسترشًدا بالمبادئ األساسية للحركة على الدوام.
 
 
 

  ___________ 2019سبتمبر  30غيانا في  ________________________  المكان والتاريخ: 

 
 
 
 

 يوجد توقيع//// ________________________  التوقيع:
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 المرّشح دوافع
 

 
  الحصول عىل عضوية اللجنة الدأتحمس لفرصة 

  ا ائمة باعتبارها استمراًرا لشغف 
 
  ف

 
داخل الحركة   الحكم الرشيد لمساهمة ف

ة،عىل    كانت الحركة الدولية لطالما  للصليب األحمر والهالل األحمر.    الدولية  المنظور الذي نرى من    مدى الثمانية عشر عاًما األخير
ة األ خالله العالم ونتفاعل معه. وكانت مبادئ   يستند عليها كل قرار نا األساسية وقيمنا الركير 

 تخذه. ا ساسية الت 

 
ا بالتأكيد عن الحركةلم أكن فيه.  انخرطلعمق العالم الذي  ةدركأتيت إىل الحركة الدولية وأنا غير م 

ً
.  الدولية أعرف شيئ

  رًسا أن أقو 
  عىلواليوم، يمكنت 

،  دراية  ل إنت    عامل من عوامل التغيير
    تامة وأنت 

امرأة قوية لديها قيم ومعتقدات راسخة    كون 

  الذهن من خالل كل  جرى تعزيزها  
 
  واجهتها    التحديات وغرسها ف

  داخل الحركةالت 
  رحلت 

 
  للتحدث  الدولية  ف

. استخدم صون 

 ن
ً
  خدمة .  نهيحتاجو  عمنيابة

 
  ف

  وصون 
  وطاقت 

ا. كرست مهاران  ً   حققت وال زلت أحقق فيها تغيير
 المجاالت الت 

 
  أحدهمكان اتخاذ قرار التقدم إىل عضوية اللجنة الدائمة منطوًيا عىل تحدٍي  

بأنه حان الوقت "للعودة للعمل".    عندما نصحت 

  التأك
. هو واجب سأتلقفه بكل شغف، لذا كان يلزمت    عىل بذل كل ما بوسع 

ي والمشاورات  ومن خالل إعمال فكر   د من قدرن 

  وضوح    حولوالبحث الذي أجريته  
ء واحد  هناك  ، ال يزال  غايت   

ي شر   مطالبتماًما وهو خ  جىل 
 . ذلكب  ةدمة الحركة إذ أشعر أنت 

 
  اللجنة الدائمة هو فصل جأؤمن بأن 

  الحركة الدولية. العمل ف 
  ف 

،  الدائمة باللجنةواتطلع، باعتباري عضًوا  ديد من رحلت 

  
  عقد مباحثات بير   اللجنة أن أرى التصوري  وتطويرها. ها تعزيز  مواصلةللمساهمة ف 

دائمة تنخرط عىل نحو أكير فعالية ف 

  الحركة حول المسائل اإلنسانية ذات الصلة والتعب
دائمة  الللجنة  ا   وأرى  ير عن صوٍت واحد للحركة الدولية. الجهات الفاعلة ف 

  كذلك 
  ال، باستمرار 2015تعزز الزخم الذي بدأ ف 

 للحوار، كما شهدنا ف 
ً
حوار  تعزيز منتدى المؤتمر الدوىل  باعتباره مجاًل

  فضاء بلورة الرؤى. 
ا اإلنسان 

ً
ا من الفرص لتعزيز الحوار حولوأراها أيض

ً
القرارات الرئيسية بير    اتخاذ  تستكشف مزيد

 أكير قرًبا للجمعيات الوطنية وتشعر بنبضهم.   وأتصورها و الخارجية.  الداخلية أ سواءً  المؤتمرات، 

 
  سبيل 

ام  لت   هذه الرؤية، أ تحقيق وف    ير  عىل خدمة لللتأكد من إيصال أصوات متطوعينا والعام التمير  عىل مستوى  الي  

ا أفضل. و .  أصواتهم مسموعةحركتنا يومًيا وأن تكون  
ً
  جعل عالمنا مكان

  ف 
  وتفان 

  لكل ما أحتاج إ س  أقدم شغف 
ىل معرفته  أصع 

 وأحلل وأقدم  وأتعلمه، وأطلب المشورة والتوجيه،  
ً
  جميع الظروف والمواقف.  توصيات وقيادة  و   حلوًل

ا وعقالنية ف 
ً
أكير صدق

  كل دور اضطلع به. 
 مثلما أفعل ف 

 
  سيكون من دواع   

ف    اللجنة الدائمة و   رسر
   أن أسهم  الصادقة أن أكون عضًوا ف 

   تشكيل حركتنا  المساعدة عىل  كذلك ف 
ف 

  كل مكان أن تكون
 لجميع. ألولئك الذين نقدم خدماتنا إليهم. لمتطوعينا. لموظفينا. للمجتمعات المحلية. من أجل ا   ف 
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 السيرة الذاتية
 

 
 فوتوغرافيةيرجى إدراج أو إرفاق صورة 

 

 

 البيانات الشخصية

 أوزبورن موسـيس  اسم العائلة واللقب: 

 دي  آشانتا  االسم األول: 

 أنتر  النوع االجتماعي: 

 غيانية  الجنسیة )أو الجنسیات( : 

 1981سبتمي     16 تاریخ المیالد: 

 عضو في: 
 )اسم الجمعية الوطنية(: 

 )يرجى تقديم إثبات للعضوية( 

  جمعية الصليب 
 األحمر الغيان 

الوظیفة )الوظائف( الحالیة في الحركة  
 و/أو الجمعیة الوطنیة: 

 متطوعة 

  خارج الوظیفة )الوظائف( الحالیة 
 )إن وجدت(  الحركة: 

 مستقلة   ةمستشار 
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 خبرتي المحلية والدولية
 لدى الصليب األحمر والهالل األحمر 

الجمعية الوطنية األصلية والمكونات واألجهزة األخرى للحركة، إلى جانب أي إنجازات  )بما في ذلك األنشطة المهنية والتطوعية في 
 خاصة على الصعيدين الوطني والدولي( 

 )يمكن توسيع الجدول حسب الحاجة(ابدأ باألحدث عهًدا  السنة 

 
2018 

 
 

2017 
 

2013  –  2017 
 

2010  –  2013 
 
 

2006 
 

2005 
 
 

2004  –  2010 
 
 

2002  –  2004 
 
 

 
 
 

2015 
 

2013 – 2015 
 

2009 – 2015 
 

2009 – 2015 
 

2009 
 

2007 – 2011 
 
 

2003 - 2007 

 
: منسق تطوير الجمعيات الوطنية،    التطوير التنظيم 

 
 مستشار ف

 ، ترينيداد وتوباجو  اإلقليم   دون الدوىل  مكتب االتحاد 
 

اك مؤلف:   الشباب التقرير العالم  حول دراسة االتحاد الدوىل  بشأن إرسر
 

وع بناء مجتمعات محلية قادرة عىل    الصمود مدير برنامج: مشر
 ، جمعية الصليب األحمر الغيان 

 
وع: مدير    الكاريت     مشر

ية ومرض اإليدز ف  وس نقص المناعة البشر وع الوقاية من فير للمجموعات   مشر
  
 السكانية المعرضة للخطر، جمعية الصليب األحمر الغيان 

 
، أثناء الفيضانات، سورينام انتشار  عمليات   فريق التدخل اإلقليم 

 
  غيانا   مسؤول تقييم وإغاثة، عمليات

 إدارة الفيضانات ف 
 

ية واإليدز دا  وس نقص المناعة البشر : برنامج تثقيف األقران بشأن فير  
خل المدارس وخارجها مدير ميدان 

  
 جمعية الصليب األحمر الغيان 

 
  إسعافات  ةمنسق

 أولية، جمعية الصليب األحمر الغيان 
 
 

 
 أدوار تطوعية 

 
  
 فضاء بلورة الرؤى. المؤتمر الدوىل  للصليب األحمر والهالل األحمر  -رئيس: الحوار اإلنسان 

 
 الدوىل  للصليب األحمر والهالل األحمر عضو: فريق اللجنة الدائمة االستشاري، المؤتمر 

 
 عضو، مجلس إدارة االتحاد الدوىل  

 

  رئيس لجنة الشباب باالتحاد الدوىل  
 

 عضو لجنة التوجيه، التجمع الشبان   العالم  
 

  منطقة البحر الكاريت   
 رئيس ومنسق شبكة الشباب بجمعيات الصليب األحمر ف 

 
 قيادية شبابية 

 



 انتخاب أعضاء اللجنة الدائمة  
 للصليب األحمر والهالل األحمر

 7من  6الصفحة 
 

 
 

 واإلنجازات األخرىالخبرات 
 )أي وظائف أو أدوار أو إنجازات أخرى ذات صلة خارج الحركة( 

 )يمكن توسيع الجدول حسب الحاجة(ابدأ باألحدث عهًدا  السنة 
 

2019  
 
 
 
 

2018 
 
 

2017 
 
 

 
 

2019 
 
 

2007 – 2011 
 

2007 - 2009 

 

، الصندوق العالم   وتعميم  ورش عمل  و   ،منتدى النوع االجتماع  والبيئة :  مستشار   
مراعاة المنظور الجنسان 

اكة االقتصادية  -للطبيعة  النظام العالم  للمراقبة   -االتحاد العالم  لحماية الطبيعة  - اتفاقات الشر
 الجيوديسية. 

 

    ش يممستشار:  
اتيجية الوطنية  ب  معت    المناطق النائية لمشاورات االسي 

 
التخطيط والتصميم والتنفيذ ف
اء بالدولة، الصندوق العالم  للطبيعة   حكومة غيانا.  -برنامج األمم المتحدة للبيئة )يونيب(  - للتنمية الخض 

 
  )  ، مجلسوتيسير تنمية القدرات  المنارصة إلعالم وأنشطة : ا مستشار 

 (NRDDBتنمية منطقة شمال روبون 
 الصندوق العالم  للطبيعة ، ( (SCPDA غيانا   وسطمنطقة جنوب    سكانسة اإلنمائية لالمؤسو 

 

 أدوار تطوعية أخرى 
 

، رابطة غيانا لألبوة   عضو اللجنة االستشارية لمجلس اإلدارة: لجنة الشباب واللجنة المعنية بالنوع االجتماع 
 ( GRPAالمسؤولة )

 

  للشباب، 
 للصندوق العالم  / غيانا  ة التنسيق القطري التابعآلية ممثل وطت 

 
ية واإليدز،  رئيس مشارك، فريق  وس نقص المناعة البشر   بفير

األمم المتحدة االستشاري للشباب المعت 
ية/اإليدز وس نقص المناعة البشر   بفير

ك المعت   برنامج األمم المتحدة المشي 
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 لغات العمل باللجنة الدائمة 
 )حدد المستوى( 

 معرفة كافية ☐ ممتازة معرفة ☐ اللغة األم ☐  اإلنجلیزیة 

 معرفة كافية ☐ معرفة ممتازة ☐ اللغة األم ☐  الفرنسیة 

 معرفة كافية ☐ معرفة ممتازة ☐ اللغة األم ☐  اإلسبانیة 

 معرفة كافية ☐ معرفة ممتازة ☐ اللغة األم ☐  العربیة 

 
 

 ة الدراسي تالمؤهال
 والتقديرات( )الشهادات األكاديمية أو المهنية أو االجتماعية، 

 )يمكن توسيع الجدول حسب الحاجة(ابدأ باألحدث عهًدا  السنة 

 
1997 
2000 
2000  - 2004 

 
 شهادة القديس اغناطيوس الثانوية 

 اإلدارة العامة، جامعة غيانا 
 علم االجتماع، جامعة غيانا 

 
 

  استمارة الترشیح هذه. أؤكد دقة جمیع المعلومات التي قدمتھا، والبیانات التي أدلیت بھا في  
 
 
 

 
  ___________ 2019سبتمبر  30غيانا في  ________________________  المكان والتاريخ: 

 
 
 

 يوجد توقيع//// 
 

 
         )التوقيع(  

 


