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 قرار
 

  أعضاء مكتبالمرشحين لشغل مناصب األشخاص بأسماء  اقتراح
 والثالثين للصليب األحمر والهالل األحمر الثانيالمؤتمر الدولي 

 

 إن مجلس المندوبين،

 الثانيالمؤتمر الدولي  في مكتب أعضاءً اللجنة الدائمة النتخابهم  الذين رشحتهم األشخاصقائمة  إذ درس
 ،الهالل األحمروالثالثين للصليب األحمر و

 الثانيمن رئيس المجلس تقديمها إلى المؤتمر الدولي  ويطلب الملحق)  انظر( على قائمة المرشحين يوافق
 والثالثين للصليب األحمر والهالل األحمر للموافقة عليها.
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 ملحق 
 

 أعضاء مكتب المرشحين لشغل مناصباألشخاص بأسماء  اقتراح
 والثالثين للصليب األحمر والهالل األحمر الثانيالمؤتمر الدولي 

 
 

من النظام األساسي للحركة: "عند االنعقاد قبل افتتاح المؤتمر الدولي، فإن المجلس  14المرجع: المادة 
رئيس   ، أي11من المادة  3مذكورة في الفقرة مرشحين لشغل المناصب ال أشخاصا يقترح على المؤتمر

 "ومساعدي األمين العام وأعضاء مكتب المؤتمر اآلخرينالرئيس واألمين العام  ئبنوالمؤتمر و
 

 Ms. Fatima Gailani المؤتمر رئيسة

Afghan Red Crescent Society 

    Ms. Anne Marie Huber-Hotz المؤتمر رئيسة نائبة
Swiss Red Cross 
 

 المؤتمر رئيسة نائب

 

Dr. Tha Hla Shwe    
Myanmar Red Cross Society 

    H.E. Ms. Yvette Stevens المؤتمر رئيسة نائبة
Sierra Leone 
 

  H.E. Ms. Marta Maurás Pérez المؤتمر رئيسة نائبة
   
Chile 

 Ms Bolormaa Nordov نائبة رئيسة المؤتمر
Mongolian Red Crescent Society  

   H.E. Mr. Carsten Staur الصياغة لجنة رئيس
Denmark 
 

     H.E. Ms. Saja Majali المؤتمر مقررة

Hashemite Kingdom of Jordan 

 
 مختبرالحوار بشأن العمل اإلنساني:  رئيسة

 بلورة الرؤى
Ms. Ashanta Osborne-Moses  

Guyana Red Cross Society 
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 الموضوعية المؤتمر لجانرؤساء 
 
 

  Dr. Werner Kerschbaum اللجة ألف: مبادئنا أساس عملنا
Austria Red Cross 

 القانون في المعاصرة التحديات: باء اللجنة
 اإلنساني الدولي

Mr. Richard Rowe  
Australian Red Cross  

جيم: العمل المشترك للوقاية من العنف  اللجنة
 االجتماعي النوععلى  القائمالجنسي والعنف 

 له والتصدي

H. E. Ms. Nazhat Shameem Khan 
Fiji 

خطر:  فيدال: الرعاية الصحية  اللجنة 
 مواصلة حماية تقديم الرعاية الصحية معاً 

   

H.E. Ms. Nthuthang Khumoetsile Martin 
Seleka   
South Africa 

 عبرعلى الصمود  القدرة تعزيزهاء:  اللجنة
العمل على المستوى المحلي وتعزيز  زيادة

 األطر القانونية

مبادرة تحالف المليار من أجل  إطالق -
 الصمود على القدرةتعزيز 

 

 
Dr. Seyed Amir Mohsen Ziaee   
Red Crescent of the Islamic Republic of 
Iran  

 
مواجهة األطر القانونية ل تعزيز -

 الطوارئ وحاالت لكوارثا

and 
Mr. Fabrizio Curcio  
Italian Red Cross 

 
          

 :في مكتب المؤتمر نآخري أعضاء
 
 

 األمين العام
 

H.E. Mr. Nicolas Lang   
Commissioner of the 32nd International 
Conference of the Red Cross and Red 
Crescent 
Switzerland 
 

 
 العاماألمين مساعدة 

 

Ms. Charlotta Relander   
International Committee of the Red Cross 
And 
Mr. Frank Mohrhauer  
International Federation of Red Cross 
and Red Crescent Societies 

 
 
 


