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 ترجمت من التطبيق األصلي باللغة اإلنجليزية

 ترّشح  إعالن
 

 
 أنا الُموقع أدناه،   

 
 

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

 

 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

 للصلیب الدائمة اللجنة أعضاء النتخاب المرشحین مواصفاتاستيفائي للمعايير المقررة في "والهالل األحمر )الحركة( وأؤكد  
 . 1995" التي صادق عليها مجلس مندوبي الحركة في عام األحمر اللھوال األحمر

 
 : أعلن أننيعالوة على ذلك، 

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

 الحركة؛انتهاكي لمدونة قواعد السلوك أليٍّّ من مكونات  -
 إبداء سمة شخصية أو خلقية تتنافى مع المبادئ األساسية السبعة؛ -
 ؛ فساداحتيال أو  اتباع سلوك -
 عدم اإلعالن عن أي تضارب للمصالح؛    -

لم يسبق أن ُفرضت 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، •
 

 جورج بي. وبير

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

 
 

 
 

ني أتعهد في حال انتخابي بأن أخدم  بصفتي الشخصية مصلحة الحركة وحدها، وأن أعمل على تحقيق مهمتها وُمثلها وا 
 وأهدافها اإلنسانية مسترشًدا بالمبادئ األساسية للحركة على الدوام. 

 
 
 

    _________ 2019سبتمبر  25أوتاوا في   المكان والتاريخ:
 
 
 
 

  ____________________ يوجد توقيع التوقيع:
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 المرّشح دوافع
برسالة الحركة الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر وواليتها  المستمرهو التزامي  الترشحإن الحافز الرئيسي الذي يدفعني إلى 

والتي تتضمن االحترام البالغ  ،وكذلك بالمبادئ األساسية والقيم التي تمثلها. وتتماشى هذه المبادئ مع القيم الشخصية التي أؤمن بها
خالل العقود المنصرمة،  . مع جميع مكّونات الحركة متطوًعا وموظًفا دفعني إلى العملماج والتي كانت مصدر إلهام للتنوع واإلد

في البداية في الجمعية الوطنية التي أنتمي إليها، وهي الصليب ا كّرست الجزء األكبر من وقتي وطاقتي للعمل داخل الحركة، متطوعً 
منصب األمين العام /والمدير العام التنفيذي(. بعد ذلك، عملت مندوًبا ميدانًيا في العمليات ا في )وأخيرً  ااألحمر الكندي، ثم موظفً 
التنفيذي في االتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر  المدير العام/األمين العام منصب  طاف توليتحول العالم وفي نهاية الم

نائب رئيس ثم منصب أواًل إذ شغلت ا في جمعيتي الوطنية واالتحاد الدولي والهالل األحمر. وحتى يومنا هذا، أواصل عملي متطوعً 
عند استقالة  ،  شهًرا 18وأصبحت نائًبا للرئيس لمدة   2015  عام انتخبت عضًوا باللجنة الدائمة في و رئيس لجنة االمتثال والوساطة. 

 شاغل هذا المنصب. 

المساعدات   تمثل قيمة عالمية تقدم الحركة ال تزال، على نحو متزايد التعقيد والغموضوفي عالم يزداد فيه تقلب األوضاع ويكتنفه 
الحركة  تشارك فيهالذي  إلماًما واسًعا بنطاق العملخبرتي السابقة  اكتسبت من. اتاألكثر إلحاًحا لألشخاص المتضررين من األزم

يعزز األهمية الحيوية للتنسيق والتضافر القوي بين جميع الجهات  الفريدة التي يساهم بها كل مكون من مكونات الحركة ما وسائلوال
تحسًنا مطرًدا وما تمخض عنهما طريقة عمل مجلس المندوبين والمؤتمر الدولي  شهدت وفي حين  الفاعلة. وعلى وجه الخصوص، 

العنان للمزيد من إمكاناتها غير إلطالق تسخير قوة الحركة إلدخال تحسينات كبيرة لمجال  ، ال يزال هناكسياسات وأدواتمن وضع 
 .المستغلة

 منممكن ينصب تركيزي المتواصل على تحقيق أقصى قدر سأعتقد أن دور اللجنة الدائمة بالغ األهمية للعمل الشامل لحركتنا. 
أكثر  خبرتي أن حركتنا تكون أثبتتوالخبرات لتلبية التحديات واالحتياجات الناشئة.  تعزيز المعارفمن خالل  التأثير للمؤتمر الدولي 

. وبالنظر للتحديات القائمة أمامنا، نحتاج لبذل قصارى جهدنا ألشخاص الذين نقدم خدماتنا إليهمفعالية عندما نجتمع مًعا ونمثل ا
 ايا الملحة التي يواجهها عالمنا. والقدرات المختلفة للتصدي للقض ووجهات النظربمشاركة األفكار 

يجاد بيئة آمنة يمكننا من خاللها مناقشة القضايا اإلنسانية األكثر إلحاًحا بالسعي جاهًدا من أجل إحداث  إنني ملتزم بشكلٍّ تغيير وا 
لعمل  لنا المشترك . ويشتمل هذا على عقد الحوار الضروري بين الحركة والدول الذي يساعد على صياغة جدول أعمالصريح

   اإلنساني وعملنا داخل الحركة لضمان النزاهة والمساواة بين الجنسين واإلدماج االجتماعي.

بين جميع مكّونات الحركة وتحسينها، مع  واالنسجام إلى تعزيز الوحدة ،مثبتةخبرة وكفاءة باعتباري قائد ذو  ورميت، خالل عملي،
 لحركة وكفاءتها. الجماعية لفعالية  الالسعي في الوقت نفسه إلى تحسين 
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 السيرة الذاتية

 
 يرجى إدراج أو إرفاق صورة فوتوغرافية
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 البيانات الشخصية 
 اسم العائلة واللقب:  السيد ويبير

 االسم األول:  جورج 
 االجتماعي: النوع  ذكر

 الجنسیة )أو الجنسیات( :  كندي
 تاریخ المیالد: 1946نيسان/أبريل  18

 جمعية الصليب األحمر الكندي
 عضو في: 

 )اسم الجمعية الوطنية(:

 )يرجى تقديم إثبات للعضوية(
 للصليب األحمر والهالل األحمر رئيس، اللجنة الدائمة 

 الكنديخري، جمعية الصليب األحمر نائب رئيس ف
 

 أمين عام فخري، االتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر
 

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

مؤسسات عدة ، ورئيس لشركة ويبكس االستشارية المحدودة تنفيذي رئيسو رئيس 
 عضًوا في مجلس إدارتها.أو   ربحية  أو غير ربحية

  خارجالوظیفة )الوظائف( الحالیة 
 )إن وجدت(  الحركة:
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 خبرتي المحلية والدولية
 لدى الصليب األحمر والهالل األحمر 

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

 
 )يمكن توسيع الجدول حسب الحاجة( ابدأ باألحدث عهًدا 

 
 السنة

 
 (CRCS) لصليب األحمر الكندي الرئيس التنفيذي ل -رئيس للمستشار متطوع 

 
  نائب رئيس فخري، الصليب األحمر الكندي 

 
  ، الصليب األحمر الكندي تنفيذي مدير عام /أمين عام

 
  مدير وطني للبرامج، الصليب األحمر الكندي 

 
  مدير وطني، الشؤون الدولية، الصليب األحمر الكندي 

 
    عضو، مجلس المحافظين، قسم كيبيك، الصليب األحمر الكندي

 
الصليب األحمر ألكثر من عشر سنوات في العديد من األنشطة التطوعية سواًء مع شاركت 

 ، الصليب األحمر الكندي للشباب أو بخدمة سالمة المياه

 محلًيا
 احاليً  -2000

 
 احاليً  -1992

 
1983-1992 

 
1981-1983 

 
1976-1981 

 
1969-1973 

 
من القرن   الستينياتفي 

 الماضي 
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 خبرتي المحلية والدولية 
 لدى الصليب األحمر والهالل األحمر 

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

 
 )يمكن توسيع الجدول حسب الحاجة( ابدأ باألحدث عهًدا 

 
 :السنة

 
 

 رئيس اللجنة الدائمة، الحركة الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر
 ، الحركة الدولية للصليب األحمر والهالل األحمرالدائمةنائب رئيس اللجنة 

 
 رئيس لجنة االمتثال والوساطة، االتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر 

عضو في الفريق العامل المعني باستعراض دستور االتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر 
 والهالل األحمر 

 االمتثال والوساطة، االتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمررئيس، لجنة نائب 
 

 لالتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر  فخرًياأميًنا عاًما  ُعّين
 

 االتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمررئيس تنفيذي  أمين عام/
 

رئيس االتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر )الرابطة حينذاك(، لجنة  
 اإلجراءات التشغيلية 

 
نائب الرئيس، االتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر )الرابطة حينذاك(، 

 اللجنة االستشارية المعنية باإلغاثة في حاالت الكوارث 
 

 األحمر والسالم )هيئة تابعة لمجلس المندوبين( عضو في لجنة الصليب
مسؤول عن اإلغاثة/رئيس الوفد، االتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر 

 )الرابطة حينذاك(
 

 دولًيا
2017 –  2019 
2015  - 2017   

 
2009  - 2015 
2014-2015 

 
2007  - 2009 

 
 - 1999من  ابتداءً 

 
1992-1999 

 
1988  - 1989 

 
 

1983-1989 
 
 

1983-1986 
1974  - 1976 
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تنام، الفريق التشغيلي للهند الصينية )عملية مشتركة بين اللجنة الدولية  مندوب ميداني إلى في
 لدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر(للصليب األحمر واالتحاد ا 

 
تنام وفقًا للقرار المتخذ بموجب "اتفاق باريس وفد الصليب األحمر الكندي إلى فيعضو في 

 للسالم"
 

، حضرت تقريبًا كل مؤتمر دولي للصليب األحمر والهالل األحمر خالل العقود القليلة الماضية
حاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر وكل مجلس للمندوبين وجمعية عامة لالت

قائد لوفد   االجتماعات اإلقليمية، وشاركت في كل واحد منها، إما بصفتي عضو أوالكثير من و 
أو اللجنة   االتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر/الصليب األحمر الكندي

بلدًا   140الصليب األحمر/الهالل األحمر إلى أكثر من  . وسافرت للمشاركة في بعثات الدائمة
أو   االتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر/نيابة عن الصليب األحمر الكندي

، وقد استمرت هذه البعثات عدة أيام إلى ثمانية أشهر أمضيتها في تمثيل المنظمة اللجنة الدائمة
 وساطة باسمها. المرسلة أو التفاوض لصالحها أو ال

1974 
 
 

1973 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

 :السنة )يمكن توسيع الجدول حسب الحاجة( ابدأ باألحدث عهًدا 
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تعمل على مدى السنوات الماضية، توليت قيادة منظمات وطنية كبيرة باعتباري رئيس تنفيذي لها، 
عضًوا في أو كنت  غير ربحية ربحية أومؤسسات  كذلكفي المجال الصحي وترأست  بشكل رئيسي

 إدارتها.مجلس 

 
 جائزة هنري دايفيسون، االتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر  

 
   الكنديلصليب األحمر اجمعية حامل وسام الصليب األحمر، 

 
 

/  من جمعيات الصليب األحمر/الهالل األحمرمن عدد من الدول )بما فيهم كندا( و  أوسمة استحقاق
 مختلفبلًدا  22من عضويات فخرية 

 
 

2000- 
 
 

2013 
 

2009 
 
 

1989-2003 
 
 
 

 
 
 

 لغات العمل باللجنة الدائمة
 )حدد المستوى(

 
 x  معرفة كافیة    معرفة ممتازة  اللغة األم 

 اإلنجلیزیة

 
 معرفة كافیة    معرفة ممتازة x اللغة األم   

 الفرنسیة 

 
 معرفة كافیة    معرفة ممتازة x اللغة األم   

 اإلسبانیة 

 العربیة  معرفة كافیة   معرفة ممتازة                         اللغة األم       
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 المؤهالت الدراسية 
 )الشهادات األكاديمية أو المهنية أو االجتماعية، والتقديرات(

 :السنة )يمكن توسيع الجدول حسب الحاجة( ابدأ باألحدث عهًدا 
 

 مراجعة الحساباتمعتمد من لجنة 
 جامعة ماكماستر هاميلتون، كندا /كلية المدراء

 مدير معتمد من معهد مدراء الشركات
 كندا، تورونتوـ (ICD)معهد مدراء الشركات 

 
 برنامج دولي ألعضاء مجلس اإلدارة

 سويسرا ،لوزان ،معهد تطوير األداء
 

 موظف تنفيذي معتمد 
 كنداالجمعية الكندية لرابطة الموظفين التنفيذيين، تورونتوـ 

 
 برنامج في مجال اإلدارة المتقدمة

 الواليات المتحدة األمريكيةمدرسة الدراسات العليا إلدارة األعمال بجامعة هارفارد، بوسطن،  
 

 ماجستير في اآلداب
 مونتلاير، كنداجامعة ماكجيل، 

 
 َبَكاُلْوِرُيوس في التعليم 

 كنداجامعة ماكجيل، مونتلاير، 
 

2015 
 

2008 
 
 

1998 
 
 

1991 
 
 
 

1989 
 

1974 
 
 

1970 

  
  أؤكد دقة جمیع المعلومات التي قدمتها، والبیانات التي أدلیت بها في استمارة الترشیح هذه.
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 )التوقيع(                         


