
 انتخاب أعضاء اللجنة الدائمة  
 للصليب األحمر والهالل األحمر

 8من  1الصفحة 

 

 ترجمت من التطبيق األصلي باللغة اإلنجليزية

 إعالن ترّشح 
 

 
 أنا الُموقع أدناه،   

 
 

أعلن، بموجب هذه االستمارة، ترشحي النتخابات أعضاء اللجنة الدائمة التي سيجريها المؤتمر الدولي الثالث والثالثون للصليب  
 . 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 مواصفاتررة في "والهالل األحمر )الحركة( وأؤكد استيفائي للمعايير المق

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

 : أعلن أننيعالوة على ذلك، 
 

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

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

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

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

 إبراهیم عثمان 

 جمعیة الهالل األحمر السوداني 
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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. 

 
 
 

    ________ 2019أكتوبر  1الخرطوم في   المكان والتاريخ:
 
 
 
 

  ____________________ يوجد توقيع التوقيع:
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 دوافع المرّشح
 

في معاناة غير مسبوقة  الفقر وتغير المناخ والتوترات االجتماعية والنزاعات الداخلية والبطالة يتسبب 
الحركة الدولية للصليب األحمر والهالل و وصعوبات مضنية يتضرر من جرائها ماليين البشر؛ 

المؤكدة ا األحمر، مسترشدًة بمبادئها ومن خالل شبكتها العالمية المكونة من ماليين المتطوعين وقدرته
بالسعي المتواصل في الوقت ذاته ملزمة عبر كافة الحدود؛ المساعدات والخدمات اإلنسانية  على تقديم 

 إلى تعزيز كفاءتها والنهوض بفعاليتها وترابطها وتنسيق خدماتها اإلنسانية. 
ونات  مك يمكن أن تكون اللجنة الدائمة ذات قيمة كبيرة في تعزيز مساعدة ودعم التنسيق فيما بين

 .وفي الوقت نفسه تهيئة بيئة مواتية لحوار مثمر بين الحركة والدول من خالل المؤتمر الدوليالحركة 
 : على نحوٍّ فعال فيبصفتي عضًوا منتخًبا للجنة الدولية، أود العمل والمساهمة 

واالتفاقيات المتفق  تعزيز الترابط والتنسيق الفعال بين مكونات الحركة من خالل رصد تنفيذ اآلليات # 
 عليها للتنسيق والتعاون. 
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 السيرة الذاتية
 
 
 
 
 
 
 

 فوتوغرافيةالصورة اليرجى إدراج أو إرفاق 

 
 البيانات الشخصية 

 اسم العائلة واللقب:  عثمان 

 االسم األول:  إبراهيم 

 النوع االجتماعي:  ذكر

 الجنسیة )أو الجنسیات( :  سوداني

 المیالد:تاریخ  1945/ 8/5

 عضو في:  جمعية الهالل األحمر السوداني 
 )اسم الجمعية الوطنية(:

 )يرجى تقديم إثبات للعضوية(
الوظیفة )الوظائف( الحالیة في الحركة  عضو في اللجنة الدائمة 

 و/أو الجمعیة الوطنیة:
  خارج الوظیفة )الوظائف( الحالیة  الرئيس التنفيذي لبنك الطعام السوداني

 )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  
 لدولي(خاصة على الصعيدين الوطني وا

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

 عضو اللجنة الدائمة  
 بالنزاهةميسر فريق عمل اللجنة الدائمة المعني 

مدير مكتب منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا باالتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر 
 والهالل األحمر 

 
إدارة بعثات االتحاد الدولي وعملياته في سورية ولبنان واألردن وفلسطين والعراق  تولى مسؤولية

 واليمن وليبيا ومصر وتونس. 
 

 نائب األمين العام لالتحاد الدولي 
 

النهوض بالمسؤوليات التالية: الدبلوماسية اإلنسانية، والعالقات الخارجية والعالقات مع اللجنة  
 انعقاد الجمعية العامة ل اإلعالم واالتصاالت، والتحضير لدورات الدولية وحشد الموارد، ووسائ

مجموعة العمل المعنية بحماية وعضوية لالتحاد الدولي ومجلس المندوبين والمؤتمر الدولي، 
 نزاهة الجمعيات الوطنية.

 
 باالتحاد الدولي الخارجية مدير قطاع السياسات والعالقات  

 
:  الدولي العامة لالتحاد الجمعيةت التي اعتمدتها وضع عدد من السياسات واالستراتيجيا

سياسة حماية نزاهة الجمعيات الوطنية، واستراتيجية االتصاالت والعالقات الخارجية،  
 . واستراتيجية التعاون مع الشركات والقطاع الخاص

 
 
 

2017-2019 
 

2011-  2012 
 
 
 
 
 

2006-2011 
 
 
 
 
 
 

2004  - 2006 
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 الممثل الخاص لالتحاد الدولي في العراق  
قالية عقب سقوط النظام السابق، بالتركيز على  دعم الهالل األحمر العراقي خالل الفترة االنت

حماية وحدة الجمعية واستقاللها وبناء قدرتها التشغيلية في الوقت نفسه بغية تمكينها من تقديم 
 .لمن يحتاجون إليها خدماتها اإلنسانيةمساعداتها و 

 
 رئيس قسم الرصد والتقييم باالتحاد الدولي 

 
ول مرة من قبل الجمعيات الوطنية. تنفيذ سياسات ألوتنفيذه وضع نظام الجمعية الوطنية 
 . العامة لالتحاد الدولي الجمعيةالتقييم التي تضعها وتعتمدها 

 وضع وتنفيذ إجراءات ونظام إلدارة المخاطر في أمانة االتحاد الدولي وبعثاته.
 

 باالتحاد الدولي وكيل األمين العام لالتحاد الدولي لقطاع تنمية الجمعيات الوطنية 
 

تنمية الجمعيات ومنها سياسة  العامة: الجمعيةوضع العديد من السياسات التي اعتمدتها 
الوطنية وسياسة تنمية التعاون وسياسة التطوع والتوجيهات المتعلقة بحشد الموارد. وضع  

 مع البنك الدوليبالتعاون الشراكة العالمية للسالمة على الطرق 
 

 مدير مكتب االتحاد الدولي لمنطقة أفريقيا 
 

يا، ال سيما عندما كان الوضع  عمليات االتحاد الدولي وبعثاته في منطقة أفريق تولى مسؤولية
 وملًحا.اإلنساني في الصومال ورواندا وليبريا حرًجا 

2003  - 2004 
 
 
 
 

2000-2003   
 
 
 
 
 

1995-2000 
 
 
 
 
 

1995  - 1989 
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 الخبرات واإلنجازات األخرى
 إنجازات أخرى ذات صلة خارج الحركة( )أي وظائف أو أدوار أو 

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

 التنفيذي لبنك الطعام السوداني الرئيس
يقدم البنك حوالي مليون وجبة   الهدف الرئيسي للبنك مكافحة الجوع وسوء التغذية في السودان.

 2017للمحتاجين سنوًيا منذ عام 
 

 الشبكة السودانية المعنية بتنفيذ االتفاق العالمي لألمم المتحدة رئيس 
الهدف  .والشركات واألعمال التجارية الخاصة والمجتمع المدني المؤسساتالشبكة في عضويتها  تضم

مبادئ األمم المتحدة العشرة بالرئيسي من هذه الشبكة هو دعم أعضائها وقطاع الشركات لاللتزام 
 المبادئ العشرة في وتقع .تسهيل تنفيذهاو  المستدامة في أهدافهم وممارساتهم التجارية واعتمادهاعمال لأل

 والبيئة ومكافحة الفساد. : حقوق اإلنسان والعملفئات وهيأربع  إطار

الوقت  – 2015
 الحاضر 

 
 

الوقت  – 2019
 الحاضر 

 
 

 لغات العمل باللجنة الدائمة
 )حدد المستوى(

 
 معرفة كافیة    معرفة ممتازة  ˣ األم اللغة   

 
 اإلنجلیزیة

 
 معرفة كافیة    معرفة ممتازة  اللغة األم   

 
 الفرنسیة

 
 معرفة كافیة    معرفة ممتازة  اللغة األم   

 
 األسبانیة

      ˣ  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 
 

دارة األعمال في جامعة الخرطوم    بكالوريوس االقتصاد وا 
 

 األعمالمهارات التعامل مع اآلخرين لكبار المديرين، كلية لندن إلدارة 
 

 الحكم واإلدارة، معهد التنمية اإلدارية في لوزان  
 

 دبلوم الشؤون اإلنسانية، جامعة فوردهام 
 

1964 –  1968 
 

1995 
 

1997 
 

2009 

 
 

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

 2019/ 1/10 الخرطوم _____________________ المكان والتاریخ:
 : التوقیع

 يوجد توقيع //////////  /////////
 

 


