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 الأمحر  والهالل  الأمحر الصليب مجلعيات  ادلويل الحتاد ل املوظفني السابقني رابطة

 ( ادلويل الحتاد املوظفني السابقني ل)

 العامة  الرشوط

 نبذة 

  الأمحر   والهالل  الأمحر  الصليب  مجلعيات  ادلويل الحتادلشطراً وافراً من حياهتم العملية   العامل آأحناء  مجيع يف  والنساء   الرجالآ الف   كرس لقد

 . املقر يف  وآأ همامت  يف سواء ، )الاحتاد ادلويل( 

لموظفني السابقني  وجود منظمة لذلكل، فا ن . ادلويل  الاحتاد ادرغسدل الس تار عىل لك من ي ن ي  ،واملؤثرة فةاملكث  ارب  التج ه هذ لك بعد و 

 . ادلويل  الحتاداب همارتباط  الس مترار  فرصةالتيح  ي لالحتاد ادلويل 

طار    2019  يوليو   12يوم   لالحتاد ادلويل  رابطة املوظفني السابقنيوقد ُآنشئت     ادلويل   الحتاداملائة لتأأسيس ا   ابذلكرى   ت الاحتفااليف ا 

 . والهالل الأمحر الأمحر الصليب  مجعيات رابطة سابقاً  يسمى اكن  اذلي ، 

 الغرض 

نشاء -  . واخلربة اال لهامو  لمعرفةل اً مورد لتكون ،جنيف مقرها ادلويل الحتادل السابقني للموظفني رابطة ا 

 عىل   معلوا  نمم سواء  السابقني،  هئموزمال   هئمأأصدقاب  اتصال  عىل  بقاءل ل   الفريدة  منظمتنا يف  معلوا  اذلين  السابقني  لموظفنيل   الفرصة  هتيئة -

 . ادلويل  آأو الوطن   املس توى

 . ادلويل لالحتاد احلالية الهامة ابلأنشطة ادلويل لالحتاد السابقني ملوظفنيا عالما   -

 الأهداف 

قامة    آأماكن  معرفة − تضم الرابطة  آأن    يؤملو .  سابقني  وظفني ك   التسجيل  ا ىل  ودعوهتم  ،العامل  آأحناء  مجيع  يف  السابقني   املوظفنيا 

 . آأحدث س نوات ا ىل  عودس ي معظمهم أأن، علام باملايض القرن مخس ينياتمجعيات الصليب الأمحر يف رابطة  معلوا يف  آأعضاء

خبارية نرشة صدارا   − لكرتونية ا   . للأعضاء احلالية الأنشطة تعرض ا 

 . واحد بدل يف  ممن  كبري عدد عندما يعيش لقاءات املوظفني السابقني تشجيع آأو تنظمي −
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 لموظفني السابقني  ل  هذه الرابطة   مزااي

ىل  النامتء اب ابس مترار الشعور -1  . عاملنا يف اخلريومعل  املسامهة اصةلو م فرصةو  ،شأأن ذات عاملية منظمة ا 

 . السابقني والزمالء لأصدقاءاب لا صاتبقاء عىل لل  ،واحلاليني السابقني ، وادلوليني   الوطنيني  للموظفني فرصةهتيئة  -2

 . الأفاكر وتبادل املعرفة رشاط لت  وس يةل -3

عادة عىل هتمومساعد ادلويل  الاحتاد يغادرون من ع دل  فرصة -4  . اجملمتع يف  الاندماج ا 

نشاءاس تكشاف س بل  -5  . املس تقبل يف التوظيف جمال  يف واملساعدة ال رشادتقدمي ال  املهنيني من ش بكة  ا 

 . كتطوعني خرباهتم وتقدمي الوطنية معياهتم ب املوظفني السابقني ربط  ل  الأمحر الهالل /الأمحر الصليب نتساب ا ىل  اس مترار الا -6

اتحة فرصة   -7 اسزتادة   يف  يرغبون  اذلين  آأولئكمن آأجل    الأمحر  والهالل  الأمحرلصليب  الاحتاد ادلويل ل يف    التعلّ   منرب  النفاذ ا ىلا 

 . (www.ifrc.org/learning-platform) معينة جماالت يفحتديهثا  آأورفهم ا مع

 ادلويل   الحتادل  مزااي الرابطة 

لهيا الت  للمنظامت ،جداً  ةكبري  ما تكون آأحيانً ، آأيضامزااي رابطات املوظفني السابقني ل مزااي رابطة املوظفني السابقني  وتشمل . ينتس بون ا 

 ادلويل ما ييل: الاحتاد  ابلنس بة ا ىل

  واجلهات   املتحدة   الأممهيئات    ذكل   يف   مبا  آأخرى،  منظامت  يف  عليا   مناصب  حالياً   السابقني  ادلويل  الاحتاد   موظفي  من   العديد  يشغل -1

  التعاون   سنيوحت   البدل  يف  العمليات  بقبول  يتعلق  فاميكبرية    ومعلية  اسرتاتيجية  قمية  ينطوي ذكل عىل  آأنميكن  و .  واحلكومات  املاحنة

 . التنس يقو

دارة  يتعلق فامي  تأأثريملوظفني السابقني ا من للعديد س يكون -2  . الأموال مجع و ت املاحنةاجلها  مع العالقات اب 

دارة  يفموظفني السابقني من ذوي اخلربة  ل ل  ميكن  -3  مبشورهتم  ادلويل  الاحتاد  دع  القطريني،  اخلرباء  عن  فضالً   والأزمات،  الكوارث  ا 

 . احلاجة   حسب  املهنية

ومعليات الاس تجابة الت    ادلويل  الاحتاد  مشاريع  ة الت تتناولالأاكدميي   لدلراسات   مفيد  مورد   توفريللموظفني السابقني  ميكن   -4

 هبا. يضطلع  

 واالتصالالوظائف الشاغرة،    ا عالنتيتولون تعممي    ،تواصل جامعة    مبثابة  وظفني السابقنيمل من االرابطة  آأعضاء    آأن يكون  ميكن -5

 . وطنيةال عيات وامجل  ادلويل  الاحتادالوظائف يف لك من    لشغل احملمتلني ملرحشنياب

 منذكل    غري  آأو  احملاداثتجيرون    آأو  اخلطب ، حيث يلقون  ادلويل  لالحتاد  كسفراء  العململوظفني السابقني  من ا  يُطلب   قد -6

 . ادلويل الاحتاد يطلبه حس امب المتثيل آأشاكل

 . الأطراف  تعددةامل  جو ن ابل وينض هويةل ا آأن يعززيف حركة عاملية  ملوظفني سابقنيرابطة وجود من شأأن  -7

قامة  ادلويل  الحتاد ل نيالسابقلموظفون ل ميكن -8  . الأمحر  للصليب  ادلولية للجنة ملوظفني السابقنيا مع نحجة  عالقات ا 

السابقني  ارابطة    س توفر -9 تأأثريهلتو "  فرصة  ادلويل  لالحتادملوظفني  نطاق    الأمحر   صليب ل ا  آأرسة  قلب   يفماكنته    ولتأأكيد"  س يع 

 . العاملية   الأمحر   والهالل 

http://www.ifrc.org/learning-platform
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 رابطة املوظفني السابقني لالحتاد ادلويل التسجيل يف    طلب   اس امترة

نشاء رابطة املوظفني السابقني لالحتاد     ifrcalumni@outlook.com(Michael Stone(آأحد املندوبني السابقني، الس يد    اقرتح  مرشوع ا 

نشاهئا ادلويل، و  شعار آ خر رابطة املوظفني السابقني لالحتاد ادلويل  الرئيس املؤقت ل    Michael Stoneها. وس يكون  وتنفيذ   تطوع اب   . حىت ا 

 : يف رابطة املوظفني السابقني لالحتاد ادلويل  عضويةل ل  الرئيس ية املعايري ييل فامي و 

 . ا ىل الرابطة الانتسابجيوز لأي موظف سابق لالحتاد ادلويل التقدم بطلب  (آأ 

  عن   تقل  ال  ملدةالاحتاد ادلويل عىل املس توى الوطن آأو ادلويل  كوظف يف  جيب آأن يكون مقدم الطلب قد س بق هل العمل   (ب

 . واحدة س نة

ثبات للمتقدم ميكن ( ج  . همع  معلوا  زميلني تسمية طريق عنللعضوية  هليةالأ  ا 

ذا ادلويل الاحتاد من  ةسابق شهادة تقدمي للمتقدمني ميكن (د  . ةاحمت  ت اكن  ا 

 :آأن ال يكون قد س بق للمتقدم جيب آأ  (ه

 دوليًا؛ هبا املعرتف اال نسان حقوق قانون ملعايري آأو  اال نساينادلويل   للقانون انهتاك آأي  ارتاكب يف شارك •

 ماكنهتا؛  آأو احلركة مسعة ، بطريقة آأخرى هتدد،  آأن شأأهنا من مدنية عقوبة فرض ا ىل آأدى سلوك آأو جنائية جرمية ابرتاكب ُآدين •

 :لأحد الأس باب التالية من قبل آأي مكون من مكونت احلركة  عقوبةفُرضت عليه  •

 احلركة؛مكون من مكونت  بأأي اخلاصة السلوك قواعد مدونة انهتاك -

بداء صفات خشصية -  الس بعة؛  الأساس ية املبادئ مع تتعارض يةآأو آأخالق  ا 

 ؛فساد آأو احتياليمن عن   سلوك انهتاج  -

 املصاحل؛ يف تضارب عن اال عالن عدم -

ساءة املعامةل  آأو اجلنيس  ابالس تغالل املتعلقة الس ياسات آأو القوانني انهتاك بسببعقوبة فُرضت عليه  •  ؛ املضايقة آأو المتيزي آأوا 

 .ماكنهتا آأو احلركة مسعة ، بطريقة آأخرى، هيدد آأن شأأنه من خارهجا آأو احلركة داخل كبري خالف  آأو نزاع آأي يف شارك •

 . ا ىل رابطة املوظفني السابقني لالحتاد ادلويل نتسابمكحنن نرحب اب

 . association/-alumni-https://media.ifrc.org/ifrc/ifrcاملوقع الش بيك التايل:  عربيف الرابطة  التسجيل اس امترة ملء يرىج

 .رابطتنا اجلديدة اخلاصة ابملوظفني السابقنيا ىل  الانتسابا ىل  ادلويل حتاديف الا سابقني  زمالء آأو آأصدقاء آأيدعوة  يرىجكام 

Michael Stone   دارة  عن  املسؤولالشخص    هو   وجيدر اال شارة ا ىل آأن   .ا آأنشطهت عن  و رابطة املوظفني السابقني لالحتاد ادلويل    ا 

رابطة املوظفني   به  ضطلعتنشاط    آأي  عن  ،مسؤوالً   يكون  نول  مسؤول،غري    الاحتاد ادلويل مجلعيات الصليب الأمحر والهالل الأمحر
 . تسبهيامن لالحتاد ادلويل آأو آأي من السابقني 

ذا اكن دليمك  دارةآأي اس تفسارات تتعلق ا    بيانتمك  اس تخدام  آأو/و( العضوية طلب  ذكل يف مبا)رابطة املوظفني السابقني لالحتاد ادلويل  اب 

 . ifrcalumni@outlook.com عرب العنوان اال لكرتوين االتصال ريىجف الشخيص، ملفمك بشأأن تغيريات آأي ال جراء آأو الشخصية،
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