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 ترجمت من التطبيق األصلي باللغة اإلنجليزية

 ترّشح  إعالن
 

 

 الُموقع أدناه،    أنا
 

 
 

 الثالثونوالدولي الثالث  لمؤتمرا سيجريها التي اللجنة الدائمة  أعضاء النتخاباتبموجب هذه االستمارة، ترشحي  أعلن،
 . 2019 لعام  األحمر والهالل األحمر للصليب

 
 األحمرالهالل /األحمر الصليب جمعية في عضو أنني هذا بمقتضى وأؤكد

 األحمر للصليب الدولية للحركة  األساسي النظام من 18 المادة بموجب الدائمة اللجنة إلى المعهودة المهام تماًما وأدرك
  الدائمة  اللجنة أعضاء النتخابالمرشحين  مواصفات"  في  المقررة للمعايير استيفائي وأؤكد)الحركة(  األحمر والهالل

 . 1995 عام في  الحركة مندوبي مجلس عليها  صادق التي" األحمر الهاللو األحمرللصليب 
 

 : أنني أعلنعلى ذلك،  عالوة
 

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

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

 بسبب: جزاءاتلم يسبق أن فرض عليَّ أحد مكونات الحركة   •
 الحركة؛ مكونات من ألّي   السلوك قواعد لمدونة انتهاكي -
 السبعة؛  األساسية المبادئ مع تتنافى خلقية أو  شخصية سمة إبداء -
 ؛فساداحتيال أو  سلوك اتباع -
 اإلعالن عن أي تضارب للمصالح؛    عدم -

قة باالستغالل أو اإلساءة الجنسيين، أو بسبب انتهاك القوانين أو السياسات المتعل جزاءاتيسبق أن فُرضت عليَّ  لم •
 التمييز أو المضايقة؛

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

 في الحيز المخصص أدناه. ترشحي طلب في ذلك عن الكشف دون

 
  الوارد  اإلعالن ضوء في ضرورية تراها صلة ذات أخرىأيًضا استغالل الحيز المخصص أدناه لذكر أي معلومات  يرجى
 .أعاله

 

 

 
  

 أرنولد-توإيتوبو هينغانو إي باالفي هاوالوفا كي موليفاين 

 

 جزر كوك )جمعية الصليب األحمر بجزر كوك( 
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 وُمثلها مهمتها تحقيق على أعمل  وأن وحدها، الحركة  مصلحة الشخصية  بصفتي أخدم  بأن انتخابي حال في أتعهد وإني
 .الدوام  على للحركة األساسية بالمبادئ مسترشًدا اإلنسانية وأهدافها

 
 
 

 2019 أكتوبر/األول تشرين 3 كوك، جزر راروتونغا، : والتاريخ المكان
 
 
 
 

  ________________________  :التوقيع
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 المرّشح دوافع
 مقعد وراء للسعي يدعوني فيما مليًا للتفكير سنوات  أربع أمامي كان ،2015 عام في مقعد على المنافسة دخلت أن بعد

 بحاجة أنناب اراسخً  ااعتقادً  أعتقد إنني أقول استطاعتي في عبارة بأوضح األمر أبسط ولكي. الدائمة  اللجنة  طاولة على

 .اواستغالله بالحركة تنوعال قوة منظور اعتناق إلى

 وبينما. الدائمة اللجنة تشكيل في التنوع هذا يبرز ال الدولية الحركة داخل التنوع  رغم هأن هي إنكارها يمكن ال حقيقة ثمة

 يمكنها أو ،مضى وقت أي من أكثر المتجانس والنهج التوافق من قدر تحقيق إلى تسعى أن إما للحركة يمكن اقدمً  نمضي

 التحديات  إدراك إلى ليس ،مهمتنا في سعينا، إذا العالم شعوبل نقدمه عون   أفضل وأن بحق متنوع مكان العالم أن إدراك

 مالئمة لهذا التنوع.بتصميمنا استجابة  نجنيها تيال الحقيقية المكاسب اأيضً  ولكن ،فحسب لتنوعل المصاحبة

 :تأكيد بكل التنوع هذا أمثل وأنا

 والمهني، الشخصي المستويين وعلى. حياتي عشت وفيها ،الصغيرة الجزرية الدول شعوب إلى أنتمي سيدة أنا -

 العملية العوائق أيًضا ولكن ،فحسب ريصغ لبلد االنتماء يفرضها التي عقباتال تتضمن ال ،بتجربة مررت

  عالم في تجاهلها ويجري لها سمعيُ  وال إليها يُنظر ال فهي ،صغيرة وطنية جمعية تواجهها التي المستمرة

  العديد أن رأيت لقدو - محددة مسائل سواء، حد على الوطنية جمعيتهاو الصغيرة، البلد  تواجهو. الدولية الشؤون

 أننا إال ،صغيرة ابلدانً  نكون قد أننا ومع. أخرى صغيرة وطنية وجمعيات بلدان أيًضا تواجهها المسائل هذه من

 !كثيرون

 سيتعين. األصغر واألجيال أجيالنا سيواجهه الذي بالمستقبل ةومهتم ،ةشاب أنا ،الحركة ةكموح سياق وداخل -

. األزمة تلك تصاحب التي والمتنوعة الكثيرة لمشاكلا ومع جههاانو التي المناخ أزمة مع نتعايش أن علينا

 لتشكيل العالم أنحاء جميع في وإخواننا أخواتنا مع واصلالت قنوات فتح علينا سيتعين ،المسائل هذه لمعالجةو

 نمم الكثيرين إلى السيما االستماع إلى سنحتاج فإننا ،األمر بهذا وباضطالعنا.  العدالة من أكبر بقدر يتسم عالم

؛ نحو على أصواتهم سمعتُ  لم  .اإلنسانية للمساعدات احتياًجا األكثر ألشخاصا هؤالء بين من سنكتشف إذ كاف 

 التي اإلنسانية التحديات على بها فتؤثر تقديمها للمرأة يمكن التي المذهلة القوة من كاًل  وشهدت - امرأة وأنا -

  .الرجال عليها هيمني التي الدولية حركةال في امرأة وجود واقع هايفرض التي التحديات كذلكو ،تواجهنا

 الجمعية في ةكبير ةمسؤول بوصفي خبرتي جانب إلى هذه، النظر وجهات أن وجدت األخيرة، السنوات مدى على

 كصوت ادائمً  ،الدولية والحركة الدولي االتحاد سياسات عمليات في بفاعلية المشاركة إلى دفعتني قد ،لبلدي الوطنية

  من الدائمة اللجنة استفادة بضرورة اراسخً  ااعتقادً   أعتقد. الوقت حان قد وها ه؛وإمكانات التنوع هذا تحديات عن يعبر

 .به أحظى  الذي الموسع المنظور هذا

 المتعلقة الدائمة اللجنة مهام من العديد وجود معف ذلك، ومع. به مرحب غير إلهاء بمثابة" التنوع" البعض يعتبر قد

 أال من للتأكد سبل إيجاد إلى بحاجة أنناب اراسخً  ااعتقادً  أعتقد فإنني المندوبين، ومجلس الدولي للمؤتمر بالتحضير

 اهتماماتهمو همخلفيات أن تأثيرهم أو حجمهم يعني ذينال ولئكأل السياسية األولويات المناقشة محور على تهيمن

 .التنوع هذا عنها تنزع بطرق وتشكلها الحركة تقود الخاصة

 المنطقي واالستدالل للتفكير، مختلفة طرق :أهمها– تحديات تصاحبه أن التنوع شأن من ،واضحين نكون لكي

 وطرح القانوني تدريبي جانب إلى ربما ،المناصرة مجال في مهاراتي على آخرون علق. أنفسنا عن والتعبير

 أرغب. معها التعامل على الدولية الحركة اعتادت بطرق عنها التعبير يتم لم أنها لمجرد ا،أحيانً  ترفض نظر وجهات

 . وجه أفضل  على الدولية الحركة  أخدم أن فيه نييمكن مكان إلى المهارة هذه جلب في

 من كثير مثل مثله ،الدائمة للجنة األساسية لالختصاصات بالنسبة كبيرة أهمية يشكل ال قد األمر أن مع أخيًرا،

 تجاه واجب لدي أن أعتقد وأنا المناخ؛ أزمةب الخاص المواجهة خط على عيشت سيدة فأنا الجنوب، بلدان في األمور

 - قراراتنا عجمي في باالعتبار يؤخذ المناخ أزمة تهديد أن ضمنأ حتى المناخ تغير آلثار المعرضة الفئات أكثر

 منا للكثيرين نسبةبالو - اخطرً  تواجه الصغيرة الجزرية الدول. ةميداني مسألة بوصفها أو السياسات حيث من سواء

 .بقاء مسألة هي
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 الذاتية السيرة

 
 فوتوغرافية  صورة  إرفاق  أو  إدراج يرجى

 

 الشخصية البيانات

 أرنولد   - توإيتوبو  السيدة : واللقب  العائلة اسم

 : األول  االسم
    إي هينغانو   فاين

 مول    ك    هاوالوفا  باالف 

 أنث   : االجتماعي النوع

 تونغية  ( : الجنسيات  أو) الجنسية 

 : الميالد   تاريخ
 1979  أغسطس/ آب 7

 : في عضو 
 (: الوطنية الجمعية اسم)
 ( للعضوية  إثبات تقديم يرجى)

 كوك   لجزر  األحمر  الصليب  جمعية 
  انظر 

 
    يؤكد   الوطنية الجمعية رئيس  من المرفق  الخطاب  ا أيض

 .  فيها  عضويث 

  الحركة في الحالية( الوظائف )  الوظيفة
 : الوطنية  الجمعية   أو/و

   منصث    بحكم  عضوة.  كوك  لجزر  األحمر  الصليب  لجمعية  العامة  األمينة
  مجلس  ف 

 . كوك  لجزر  األحمر  الصليب جمعية إدارة
  انظر 

 
 . الحال   منصث    يؤكد  المرفق  الخطاب  ا أيض

  خارج  الحالية( الوظائف )  الوظيفة
 ( وجدت  إن ) : الحركة

   عضوة 
وح  الخاصة للمنصة االستشارية  اللجنة  ف   الكوارث  بسبب بالن  
   الوظيفة  أمارس  ال ) كوك  لجزر  العليا  المحكمة أمام (مرافعات/ إجراءات) محامية

  ف 
 (الحال   الوقت
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 والدولية المحلية خبرتي
 األحمر والهالل األحمر الصليب لدى 

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

 (الحاجة  حسب الجدول توسيع يمكن) عهًدا باألحدث  ابدأ السنة 

ين    تشر
/   الثان 

  حث   2014 نوفمن  
 اآلن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  حت    –  2011 من
 اآلن
 
 
 
 
 
 
 
 
 

زر   األحمر  للصليب  العام األمي   
ُ
 كوك   لج

ينت
ُ
   ع

 
   نجاح   بعد  سنوات  ثالث   لمدة  2014 عام  ديسمن  / األول كانون  ف

 
  بدأتها   ا شهر   12  لمدة العمل  ف

ً
  أول

 .العام األمي    بأعمال ا قائم  
   ومنذ 

  ا رسمي    تعييث 
 
تيبات شامل استعراض الستكمال  اإلدارة مجلس مع وثيق بشكل  عملت ،ا عام    ا أمين   للن 

كة اللجنة  مع العمل ذلك  وتضمن الوطنية؛ للجمعية  اإلدارية   لتعديل األساسية  النظمب المعنية  المشن 
 .صياغته  وإعادة  دستورنا 

   اإلصالحات تنفيذ   عىل 2015 عام  طيلة  الجمعية ركزت وقد 
  وعىل  ،2014 عام  خالل تحديدها   تم الث 

 .األجل طويلة  المالية واستدامتها   للجمعية المالية  الجدوى  ضمان
   اإلجراءات تأييد  عىل  جميعها  الفروع  أجمعت إذ  العام، أحداث أبرز  من   العمومية الجمعية  عقد  وكان

  الث 
ين  مدى عىل   اإلدارة مجلس  مع  اتخذتها  ة  أزمة  لمعالجة  السابقة ا شهر   العشر    كبن 

  المالية الجمعية  الموارد  ف 
حة التعديالت  باإلجماع  اإلدارة مجلس أيد  إذ  ،وحوكمتها    اللجنة من وتوجيه بمساعدة   الدستور  عىل   المقن 
كة  .األساسية بالنظم  المعنية المشن 

 
 

 قائم
ً
 كوك  لُجزر  األحمر  الصليب لجمعية العام األمي    بأعمال  ة

 
    أن المجلس  عىل تعي ّ    طبية، ألسباب   لنيوزيلندا   السابق العام  لألمي    المفاح    الرحيل  بسبب

ا  يعينث    قائم 
 . للجمعية العام األمي    بأعمال

ا  ل   تبي     أن وما  ة،  مالية أزمة  تواجه  الجمعية أن  جلي     رأس عىل  األزمة لتلك التصدي أصبح كبن 
 . أولويان 

   األزمة إدارة من  أشهر  عدة  ذلك وتبع
طة، ومع الجنائيي    المحاسبي    مع التعامل  عىل  انطوت الث    إذ  الشر

   التأكد  مع  برمتها،  العملية إدارة عىل   طويلة لساعات عملت 
  الجمعية برامج  أداء مواصلة   من  ذاته  الوقت ف 

 . انقطاع دون
ية، مواردنا   إلدارة ا إضافي   ا تحدي   الموظفي    معنويات تأثر  وكان    استلزم الذي األمر  البشر

  وثيق بشكل   العمل مث 
 . الوقت طوال  اإلدارة مجلس مع
   األخطاء تحديد  بغرض للحكم،   استعراض عملية  2014 عام خالل أشهر  عدة  مدى   عىل ترأست  وقد 

  الث 
   الكيفية بشأن  والتباحث  الجمعية، صادفتها 

 .  الصمود  عىل   القدرة بناء إعادة بها  يمكننا  الث 
  
  وصياغة  جديدة  موارد  توفن   خالل  من   المالية األزمة من   بالخروج  الجمعية نجحت ، 2015 عام  نهاية وف 

 . عام  كل  تقدم إحراز  وتواصل   باالستقرار  اآلن الجمعية وتنعم . ينجديد وهيكل دستور 
 

   الدول   القانون
 اإلنسان 

 

   توعوية  برامج  أول إدارة •
   الدول   القانون مجال  ف 

   اإلنسان 
  المحلية المجتمعات مع  –  كوك  ُجزر  ف 

 . والمدارس  الحكومية والوزارات

   الدول   بالقانون المعنية الوطنية اللجان أول تأسيس  دعم  •
 . كوك  ُجزر  اإلنسان 

كة التعهدات أول بشأن ناجحة مفاوضات   إجراء •    الوطنية الجمعيةو   الحكومة بي    المشن 
  ف 

   الدول   القانون حول  والثالثي    الواحد  الدول   المؤتمر 
 . الكوارث مواجهة وقانون  اإلنسان 

   الدول   القانون عن دليل  إعداد  •
لمانيي    اإلنسان     للن 

 . كوك  ُجزر   ف 
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 اآلن  إل 2012 من
 

   كوك  ُجزر  حكومة دعم  •
 
   مشاركتها  ف

 
   الدول   القانون منصات  من   العديد  ف

 . اإلنسان 
 

 الكوارث  قانون

    عضو  •
 
اء  فريق  ف     العمل  وسن    تنفيذ   مراجعة  تول  الذي  الخن 

 
  الكوارث   مواجهة  قانون  برنامج  ف

   الدول   باالتحاد 
 
 . 2014 ف

    أجريت
 
اكة  الكوك  جزر   لحكومة  تشاورية  جلسات  3  المضمار   هذا   ف  : التال    النحو   عىل  الدول    االتحاد   مع  بالشر

 
يع   استعراض إجراء  .1    الكوارث لمواجهة الدول   للقانون  تشر

 
شر تقريري كوك   ُجزر  ف

ُ
الموقع   عىل . ون

  :   لالتحاد الدول 
ون   . www.ifrc.orgاإللكن 

 
   الدولية المساعدة أعمال أجل من  الموّحدة التشغيل  إجراءات إعداد  .2

 
 . كوك  ُجزر  ف

 
،  الجانب من وتحليله  المناخ، وتغن   الكوارث مخاطر  إدارة  إطار  استعراض .3  

  أجل  من  وذلك القانون 
ي    ع وضع  . المناخ تغن   مع  والتكيف   الكوارث  مخاطر   إلدارة متكامل  تشر

 
  منطقة المحيط الهادئ منذ صدرت   كانت -

  سياسةتلك ه  الدراسة األول من نوعها ف 
   الهادئ المحيط  ُجزر   منتدى قادة  اجتماع خالل اإلقليم   التكامل

 . 2012 عام ف 
 

 

 المنارصة أنشطة

 عامة  مهام

  المسائل أجل من والحكومة كوك  لجزر  األحمر  الصليب جمعية بي     المنارصة أنشطةب االضطالع .1

 . الجمعية به   تضطلع  الذي المساعد  والدور  المستضعفي    باألشخاص المرتبطة 

  أي أو  والحكومة  كوك  لجزر   األحمر  الصليب جمعية  تخص  مسائل  بشأن القانونية  المشورة إسداء .2

 . أخرى جهة

 

 المحددة  المنارصة أنشطة

 

   فعال بدور    اضطلعت .3
   القادة اجتماع خالل الكوارث  لمواجهة  الدول   القانون مبادرة  تعزيز   ف 

  ف 

 : يىل    ما  عىل   ينطوي دوري  وكان. 2012 عام  عقد   الذي الهادئ المحيط جزر   منتدى

 

   النظر  كوك  جزر  وزراء   رئيسأجل ضمان   من كوك  جزر  حكومة   مع  منارصة  أنشطة -
  مبادرة  ف 

   القادة  اجتماع خالل الكوارث  لمواجهة الدول   القانون
  عقد   الذي الهادئ  المحيط جزر  منتدى ف 

  آب/أغسطس  
 ؛ 2012ف 

  إدارة. كوكمبادرة القانون الدول  لمواجهة الكوارث والتفاوض بشأنها مع حكومة جزر    صياغة -

األزمات والمنارصة مع الوفود من دول المحيط الهادئ األخرى بعد أن فشل المسؤولون  

   الحكوم
  إدراج المسألة ف 

  حكومة جزر كوك خالل االجتماعات السابقة النعقاد المنتدى ف 
يون ف 

 جدول أعمال المنتدى. 

   األعضاء  البلدان دعم عىل  للحصول  الضغط ممارسة  -
  سيما  وال  الهادئ  المحيط جزر  منتدى ف 

ة   للوصول لدي االتصال جهات باستخدام    المشاركي    وتونغا  فانواتو  وفدي إل مباشر
  اجتماع  ف 

 . المنتدى

http://www.ifrc.org/
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   المبذولة جهودي الدول   االتحاد  اعتن   -
 
  أنها  عىل المستويات  من  عدد   عىل المنارصة مجال ف

   رئيسية  أهمية  تكتس  
 
   النجاح ضمان ف

 
ة  اللحظة ف    الممكنة األخن 

 
   المسألة إدراج  ف

 
  جدول  ف

   المشاركي    القادة  جميع إجماع إل والتوصل األعمال
 
 . عليها  الموافقة عىل   المنتدى ف

 

 : الحركة خارج أخرى أدوار 

 

   ة عضو  •
 
  الدستور  جعةا مر  لجنة  ف

  عام  مراجعة   تولت الث 
 
 2016دستور االتحاد الدول  ف

  الفريق األساس  الذي تول مراجعة  ة عضو  •
 
  النظم   ووضع ف

 
الوثيقة التوجيهية الجديدة ف

ها   األساسية للجمعيات الوطنية ودساتن 

    ي   شبكة األمناء العام ة رئيس •
 
 الهادئ  المحيط منطقةف

   عضوة  •
 
    النسائية القياداتشبكة  ف

 
ى المناصب ف  " ريد  جلو "  بالحركة  الكن 

 : اإلصدارات

 
1) Legal analysis of the Legal framework in the Cook Islands on Disaster Risk  

Reduction 
http://www.ifrc.org/Global/Publications/IDRL/country%20studies/The%20
Checkli  
 

2) “Towards more inclusive and effective diplomacy”, research paper / Diplo 
Foundation : https://fine-tuitupou.net/ 
 

3) International Disaster Response Law Study in the Cook Islands 
http://www.ifrc.org/ar/_what-we-do/disaster-law/research-tools-and- 
 

Website: http://fine-tuitupou.net/  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ifrc.org/Global/Publications/IDRL/country%20studies/The%20Checkli
http://www.ifrc.org/Global/Publications/IDRL/country%20studies/The%20Checkli
https://fine-tuitupou.net/
http://www.ifrc.org/ar/_what-we-do/disaster-law/research-tools-and-
http://fine-tuitupou.net/
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 األخرى واإلنجازات الخبرات
 ( الحركة  خارج   صلة ذات  أخرى  إنجازات   أو أدوار  أو وظائف أي )

 (الحاجة  حسب الجدول توسيع يمكن) عهًدا باألحدث  ابدأ السنة 

1998 
 

2004-2006 
 
 

2006-2011 
 
 
 

 اآلن  حث    2012
 
 
 
 
 
 

2013 
 
 
 

2017 

   مدرسة
 
 تونغا  توبو،  كلية   ف
ية اللغة تدريس -  والتاري    خ  اإلنجلن  

   مسؤولة
 
   كراونمكتب  قانونية ف

 تونغا  ، (التاج أو مكتب) القانون 
   القانون – العمل  مجال -

ا   المدن 
 
 البيئة  وقانون  األشة قانون  وتحديد

 
   إجراءاتو مرافعات    محامية

 
   س   ن    أرنولد   وتيم أسوشيت  آند جورج  نورمان ف

 
 كوك   جزر  ف

   القانون - العمل  مجال
   وقانون   التجاري والقانون األشة وقانون  الجنان 

 األراض 
 

   عضوة 
 
وح بسبب الكوارث  نسن نا اللجنة االستشارية لمبادرات  ف   تسم اآلن المنصة الخاصة بالن  

 الث 
وح المتعلق با  االجتماع حضور  عىل دأبت  -    لكوارثالتشاوري السنوي لمنهاج الن  

 
  لمناقشة جنيف ف

اتيجية  .وتقديم المشورة بشأنها   صةالمن  اسن 
  منطقة المحيط الهادئ حول تنقل اإلنسان  -

  استعراض األقران ألبحاث ودراسات أجريت ف 
المشاركة ف 

 وإعادة توطينه. 
 

 

 كوك   جزر   حكومة ،ة مستشار 

   تحليل -
  ( CC) المناخ وتغن  ( DRM)  الكوارث مخاطر   إدارة ألطر  قانون 

يعات   وضع بهدف  كوك،  جزر  ف    تشر
   المناخ وتغن    الكوارث إلدارة متكاملة

 . كوك  جزر  ف 
 

   ة عضو 
   للبحوث االستشارية اللجنة ف 

اليا، مقره أبحاث مركز  ف    حول  اإلنسانية،  االستشارية  المجموعة  أسن 
   التوطي    إعادة

 . الهادئ والمحيط  آسيا  منطقة  ف 

    والمشاركة  استشاري  دور ب  االضطالع  -
    التوطي     إعادة  حول  ودراسات  ألبحاث  األقران  استعراض  ف 

  المحيط   ف 
 . الهادئ
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 الدائمة باللجنة العمل لغات 
 ( المستوى  حدد )

 كافية  معرفة ☐ ممتازة معرفة ☒ األم  اللغة☐  اإلنجليزية 

 كافية  معرفة ☐ ممتازة معرفة ☐ األم  اللغة☐  الفرنسية 

 كافية  معرفة ☐ ممتازة معرفة ☐ األم  اللغة☐  اإلسبانية 

 كافية  معرفة ☐ ممتازة معرفة ☐ األم  اللغة☐  العربية 

 
 

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

 (الحاجة  حسب الجدول توسيع يمكن) عهًدا باألحدث  ابدأ السنة 

2012 
 
 
 
 
 
 إل 2003 من 

2011 
 
 
 

1999-2003 
 

1997 

نت، االتحاد الدول  ومؤسسة   الدورة   عن  اإلنن 
  الدبلوماسية بالمجال اإلنسان 

الدراسية ف 
DiploFoundation ،  2012ديسمن   / األول  كانون 

 
،   الدورة  

  الكوارث الطبيعية، معهد القانون الدول  اإلنسان 
  القانون والحماية القانونية ف 

الدراسية الدولية ف 
 2012ديسمن  / األول كانون  إيطاليا، ريمو، سان 

 
  المهنية، بعد تخرح   كمحاٍم، بالعمل مع    بدأت

ن    )أو مكتب التاج( كراون مكتب  مسن 
   القانون 

تونغا.    ف 
  القانونية لخمس سنوات إل أن ُعينت  

وانتقلت فيما بعد إل جزر كوك حيث بدأت المزاولة الحرة لمهنث 
  الجمعية الوطنية للصليب األ  2011عام 

  ف 
  بالقانون الدول  اإلنسان 

  منصب مسؤول معث 
   حمر ف 

  جزر  ف 
 . كوك
 

   بكالوريوس
 نيو   فانواتو  – الهادئ  جنوب جامعة الحقوق،  ف 

 
  نيوزيلندا، ثانوية نيو  منحة

 للبنات   الهادئ باليماوثدراسية ف 
 

 
 

  . هذه  الترشيح استمارة  في بها  أدليت  التي  والبيانات قدمتها،  التي المعلومات  جميع  دقة  أؤكد 
 
 
 

 ____________________________        :والتاريخ   المكان 
 
 
 
 _________________________________ 

 
( التوقيع)                            
 
 


