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 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 مواصفاتستيفائي للمعايير المقررة في " والهالل األحمر )الحركة( وأؤكد ا

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

 
 : أعلن أننيعالوة على ذلك، 

 

 المعترف بها دوليًا 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 ألّيٍّ من مكونات  -
 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  •
 ؛التمييز أو المضايقة

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

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

 
 . ال أعلن شيئا

 
 
 
 
 
  

األحمر الهالل األحمر اإليراني، قسم االتصاالت الدولية في  الهالل معيةجنائب أمين عام ، اريحسن اسفند
 اإليراني

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

 وأهدافها اإلنسانية مسترشًدا بالمبادئ األساسية للحركة على الدوام.
 
 
 

    _____ 2019ديسمبر  1طهران، إيران،  المكان والتاريخ: 

 
 
 
 

 ارياسفندحسن  التوقيع:
  ___________________ ]التوقيع[ 
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 المرّشح دوافع
 

 

كلمة، الدوافع المحفزة للترشح، وما تأمل تحقيقه في اللجنة الدائمة، والمهارات   500يرجى أن تذكر هنا، في أقل من 

 الخاصة التي يمكن أن تفيد اللجنة بها.
 

نشطة اإلنسانية منذ عام في سبيل األ يوحيات يمهنتبتكريس  ،خبرة انساني ذفي مجال العمل اإل امديرً بصفتي  ،لقد قمت
  هاب لتزموأ تلك العمليةفي شارك أو تنفيذ الخطط والمشاريع والبرامج اإلنسانيةفي  لكام وأنا مهتم بشكل .2000

 مواجهتهاولها على المستويات الوطنية واإلقليمية والدولية في مراحل الوقاية من الكوارث والتأهب  سبيلهاى في تفانأو
اإلنساني والقانون الدولي  الكوارث والقانون ب المتصل قانونالفي  اخبيرً  بصفتيباإلضافة إلى ذلك، و. منهاواإلنعاش 

القانونية  القضايافي مجال  ةبخبرة ومعرفأتمتُع  ،مة واألمنالقضايا القانونية المتعلقة بالكوارث والسالوالدولي العام 
 داخل الحركة. 

 
الكوارث والعمليات على الصعيد الوطني الكثير من  خاللبسبب وجودي  للحركة الدوليةبوسعي أن أكون ميزةً 

 .ت منهاستفدتي االمكتسبة والدروس ال تيخبرو األكاديمي المجالمعرفة وخبرة كافية في ب تمتعيواإلقليمي والدولي و
 . الزمالء والشركاء واألصدقاء داخل الحركة باقي لتعلم المزيد منكثيرة فرص  بوجودأعتقد و
 

اإلقرار  أن أساهم في حركة موحدة، من أجل زيادة  ودللجنة الدائمة، أا كي أكون بتصرفميلي واهتمامي ب وفيما يتعلق
المسائل  لعالم بما في ذلك  لإنسانيًا مهًما صوت ، ومهمتنا وتشجيع الحركة على أن تكون هتالرأي العام العالمي وثقب

  وفضاًل الدول والمجتمع المدني، بالنظر إلى مصداقيتها وسلطتها األخالقية.  هحترمتو هسمعتالضعف، صوت ب المتصلة
وأساسية  جوهريةركائز باعتبارها  آرائهاوالجمعيات الوطنية الضوء على دور اللجنة الدائمة ذلك، أود أن تسلط  على

 والنزاعات.الكوارث  تضررةمالفئات المستضعفة ال باسماإلنسانيين  والمناصرة للحركة، في النقاش
 

لجمعيات بالنسبة إلى اتنوع في تكوينها، وخاصةً ال بوضوح جسدأو .إلى تغيير صورة اللجنة الدائمة نحتاجأننا  أرى
 .فريقياأمثل منطقة الشرق األوسط وشمال  تشوبها أخطارفي مناطق  موجودةالوطنية ال
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 السيرة الذاتية
 

 
 يرجى إدراج أو إرفاق صورة فوتوغرافية

 

 

 

 الشخصيةالبيانات 

 اسفندیار اسم العائلة واللقب: 

 حسن االسم األول: 

 ذكر النوع االجتماعي: 

 إيرانية  الجنسية )أو الجنسيات( : 

 1973/ 22/03 تاريخ الميالد: 

 عضو في: 
 )اسم الجمعية الوطنية(: 

 )يرجى تقديم إثبات للعضوية( 

  جمعية 
 الهالل األحمر اإليران 

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

 نائب األمي   العام، االتصاالت الدولية 

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

 محاض  جامع  
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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 

 حتى اآلن   -2013
 
 

  -  2018سبتمبر 
 حتى اآلن 

 
2011-  2013 

 
 

2005  –  2011 
 

2003-  2005 
 

2001-  2003 
 

2000 -2001 
 

وتوكول الدول  واالتصاالت  األمي   نائب    الدوليةالعام، البر
  ، ، قسم الشؤون الدولية والقانون الدول  اإلنسان 

، طهرانجمعية   
 الهالل األحمر اإليران 

 

 الدبلوماسية اإلنسانية  شعبةرئيس  
 

  قسم الشؤون الدولية والقانون  ،تواالتصاال إعداد التقارير رئيس مكتب 
جمعية الهالل   ،الدول  اإلنسان 

 ،  
 طهران  األحمر اإليران 

 
، منظمة ال ات ما سهإ رئيس مكتب  ، طهراني   تطوعم المتطوعي    

 ، جمعية الهالل األحمر اإليران 
 

، طهران  قسمرئيس مكتب العمليات الدولية،   
 الشؤون الدولية، جمعية الهالل األحمر اإليران 

 
، طهران  الدولية، اإلغاثةمنسق برنامج   

 جمعية الهالل األحمر اإليران 
 

، طهران قسم،  موظف مسؤول  
 الشؤون الدولية، جمعية الهالل األحمر اإليران 

 
 

 
 

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

 )يمكن توسيع الجدول حسب الحاجة(ابدأ باألحدث عهًدا  السنة 
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 حتى اآلن   -2010

 
1995 -2000 

 
 

 
  القانون الدول  العام و 

 
  ي الصحالشؤون محاض  جامع  ف

 
 الكوارث والطوارئ حاالت ة ف

 
وتوكول مسؤول  وتوكول، قسم البر    البر

 
 إيران  ، بجمهورية إيران اإلسالمية، طهرانوزارة الخارجية ف
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 لغات العمل باللجنة الدائمة 
 )حدد المستوى( 

 معرفة كافية ☐ ممتازةمعرفة ☒ اللغة األم ☐  اإلنجليزية 

 معرفة كافية ☒ معرفة ممتازة☐ اللغة األم ☐  الفرنسية 

 كافية معرفة ☐ معرفة ممتازة ☐ اللغة األم ☐  اإلسبانية 

 معرفة كافية ☒ معرفة ممتازة ☐ اللغة األم ☐  العربية 

 
 

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

 )يمكن توسيع الجدول حسب الحاجة(ابدأ باألحدث عهًدا  السنة 

 حتى اآلن   -2017
 

2010-  2012 
 

1992 -1996 
 
 

1991 -1992 
 

1986-  1990   
 
 

  القانون الدول  العام، جامعة البحنيل ل  طالب
 إيران  ، ث والعلوم، طهرانو الدكتوراه ف 

 
  القانون الدول  العام، 

 إيران  ،كرماشان  ث والعلوم، و جامعة البحدرجة الماجستب  ف 
 

  القانون القنصل  والعالقات الدولية، كلية  الباكالوريوسدرجة 
العالقات الدولية التابعة لوزارة الخارجية،  ف 

 طهران، إيران
 

، طهران، إيران  دبلوم  
  االقتصاد، جامعة شهيد بهشتى

 ف 
 

  
 ، طهران، إيران ة االجتماعي يةاالقتصاد الدراسات دبلوم ف 

 
 

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

 ____________________________        2019ديسمبر  1طهران، إيران،    المكان والتاريخ:

 
 
 

_________________________________ 
 

  )التوقيع(  
 

 ارياسفندحسن 
   ]التوقيع[ 

 

                       


