
 استمارة طلب عضوية
ي اسف�ي

فردية �ف
. ام قوي بتعزيز رؤية اسف�ي ف العضوية الفردية متاحة للأفراد الذين لديهم ال�ت

قسم 1: معلومات عنك

السم الأول

اسم العائلة

المسمى الوظيفي

ي الشخصي
و�ف لك�ت يد الإ ال�ب

يدي العنوان ال�ب

الهاتف المبا�ش

قسم 2: معاي�ي الأهلية والمتطلبات 

ي عمله.
نسانية لسف�ي �ف امه بالمعاي�ي الإ ف ي اسف�ي إثبات ال�ت

2.1 يجب عىل العضو الفرد �ف

. يرجى تقديم أمثلة عىل: امك بمعاي�ي اسف�ي ف ي تظهر بها ال�ت
يرجى تحديد الطرق المختلفة ال�ت

تقديم التدريب؛ •

ي اسف�ي كجهة تنسيق؛
المساهمة �ف  •

ي عملك.
ويج الفعال للمعاي�ي �ف ال�ت  •

 عضوية
فردية
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نسانية، ومدونة قواعد  ، والمبادئ الإ ي
نسا�ف امه بالميثاق الإ ف ي اسف�ي إثبات ال�ت

2.2 يجب عىل العضو الفرد �ف

ي حالت
غاثة �ف ي مجال الإ

السلوك للحركة الدولية للصليب الأحمر والهلل الأحمر والمنظمات غ�ي الحكومية �ف
الكوارث.

نسانية، ومدونة قواعد السلوك للحركة الدولية للصليب ، والمبادئ الإ ي
نسا�ف امك بالميثاق الإ ف ي تظهر بها ال�ت

يرجى ذكر الطرق المختلفة ال�ت
ي حالت الكوارث. يرجى توضيح كيف يتناسب ذلك معك.

غاثة �ف ي مجال الإ
الأحمر والهلل الأحمر والمنظمات غ�ي الحكومية �ف

ي قائمة عقوبات
ي اسف�ي أن يقر بأنه غ�ي مدرج �ف

 2.3 يجب عىل العضو الفرد �ف

 مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

ي هذه القائمة؟      نعم 
هل يمكنك أن تقر بأنك لست �ف

قسم 3: رسوم العضوية والفئة
ي غضون ثمانية أسابيع من استلم

فم بدفع رسوم العضوية �ف ي السنة. هل تل�ت
الرسوم الموحدة للأعضاء الأفراد هي 50 فرنك سويرسي �ف

الفاتورة السنوية؟      نعم 

قسم 4: المراجع
ي اسف�ي )ابحث عن قائمة هنا(.

ف �ف ف من عضوين كامل�ي يجب عليك تقديم مرجع�ي

يرجى إكمال الجدول أدناه بالمعلومات اللزمة.

مرجع عضو اسف�ي الأول 

اسم جهة التصال

المسمى الوظيفي

المنظمة

الهاتف ي
و�ف لك�ت يد الإ ال�ب

العنوان

كيف يعرفك هذا الشخص؟
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ي
مرجع عضو اسف�ي الثا�ف

اسم جهة التصال

المسمى الوظيفي

المنظمة

الهاتف ي
و�ف لك�ت يد الإ ال�ب

العنوان

كيف يعرفك هذا الشخص؟

قسم 5: التأكيد

ي سياسة العضوية هذه.
ف �ف ، عىل النحو المب�ي ام بحقوق ومتطلبات عضوية اسف�ي ف من خلل إرسالك هذه الستمارة فإنك توافق عىل الل�ت

ي عملك.
وأنت تؤكد أيًضا عىل أنك تعمل عىل تطبيق معاي�ي اسف�ي �ف

التوقيع

التاريخ السم

قسم 6: تقديم الطلب والموافقة عليه

تقديم طلب العضوية: يرجى إرسال هذه الستمارة عند إكمالها والمستندات المرفقة إىل   • 
membership@spherestandards.org

شيح استمارة الطلب قبل اجع موظفو اسف�ي ولجنة العضوية وال�ت عملية الموافقة: س�ي  • 
. ي

مشاركتها مع اللجنة التنفيذية لسف�ي لتخاذ قرار نها�أ
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