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اإلنجليزية باللغة األصلي التطبيق من ترجمت  

 إعالن ترّشح
 
 

 الُموقع أدناه،  أنا

 
أعلن، بموجب هذه االستمارة، ترشحي النتخابات أعضاء اللجنة الدائمة التي سيجريها المؤتمر الدولي الثالث والثالثون للصليب 

 . 2019األحمر والهالل األحمر لعام 
 

 بمقتضى هذا أنني عضو في جمعية الصليب األحمر/الهالل األحمروأؤكد 
 
 
 

من النظام األساسي للحركة الدولية للصليب األحمر والهالل   18الدائمة بموجب المادة  وأدرك تماًما المهام المعهودة إلى اللجنة

 األحمر للصلیب الدائمة  اللجنة أعضاء النتخاب المرشحین مواصفاتاألحمر )الحركة( وأؤكد استيفائي للمعايير المقررة في " 
 . 1995" التي صادق عليها مجلس مندوبي الحركة في عام األحمر والھالل

 
 : أعلن أننيعالوة على ذلك، 

 

 لم أشترك في ارتكاب أي انتهاك للقانون الدولي اإلنساني أو المعايير المعترف بها دوليًا لقانون حقوق اإلنسان؛ •
 تصدر بحقي إدانة في أي فعل أو سلوك إجرامي أدى إلى توقيع عقوبة مدنية بما قد يمس سمعة الحركة أو مكانتها؛لم  •
 لم يسبق أن فرض عليَّ أحد مكونات الحركة جزاءات بسبب: •

ٍّ من مكونات الحركة؛ -  انتهاكي لمدونة قواعد السلوك ألي 
 ة السبعة؛ إبداء سمة شخصية أو خلقية تتنافى مع المبادئ األساسي -
 اتباع سلوك احتيال أو فساد؛ -
 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؛ 

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

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

 

 
 

 د. هالل الساير 

 الكویت 
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مهمتها وُمثلها وأهدافها وإني أتعهد في حال انتخابي بأن أخدم بصفتي الشخصية مصلحة الحركة وحدها، وأن أعمل على تحقيق 

 اإلنسانية مسترشًدا بالمبادئ األساسية للحركة على الدوام. 

 
 
 

 2019يوليو  28 المكان والتاريخ:
 
 

  یوجد توقیع              التوقيع:
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 دوافع المرش ح

 

 
 السعي إلى زيادة قدرة الجمعيات الوطنية على االستجابة لحاالت الطوارئ  •

 تعزيز دور الجمعيات الوطنية في مواجهة الكوارث والحد من المخاطر  •

 تعزيز دور المرأة •

 رفع كفاءة المتطوعين •

 شراكات فع الة مع الجمعيات الوطنيةتعزيز أطر العالقات وإقامة  •

 دعم األطفال  •

 للوصول إلى مواقع القيادة  في التنمية تعزيز قدرة الجمعيات الوطنية في البلدان األقل حًظا •

 وضع نموذج لضمان أمن المتطوعين •

 توحيد الجهود لتلبية النطاق العريض من احتياجات المتضررين •

 الحد من معاناة الفئات الضعيفة والتخفيف منهاالسعي إلى تلبية االحتياجات المتزايدة و •

تلبية احتياجات الرعاية الصحية والتعليم والخدمات االجتماعية للمستضعفين المتضررين من جراء النزاعات    •

 والكوارث.

 اعتماد أساليب جديدة للعمل على خدمة الفئات المستضعفة  •

 تعزيز أدوار الجمعيات الوطنية •

 وصول إلى المواقع القيادية في الحركة تعزيز دور المرأة في ال •

 نشر القانون الدولي اإلنساني •

 تمكين الشباب •

 تمكين المرأة •

 رفع كفاءة المتطوعين •
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 السيرة الذاتية
 

 

 
 

 المعلومات الشخصية  
 

 اسم العائلة واللقب: 
 دكتور الساير

 
 االسم األول: 

 هالل

 
 النوع االجتماعي:

 ذكر

 
 الجنسية )أو الجنسيات( : 

 الكويت

 
 تاريخ الميالد:

 1943أيلول/سبتمبر  15

 
 عضو في: 

)اسم الجمعية الوطنية( )يرجى تقديم 
 إثبات لعضويتك(

 جمعية الهالل األحمر الكويتي
 مرفقة()وثيقة 

 
الوظيفة )الوظائف( الحالية في الحركة 

 و/أو الجمعية الوطنية: 

 األحمر الكويتيرئيس جمعية الهالل 
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 الوظيفة )الوظائف( الحالية 

 الحركة: خارج 
 )إن وجدت( 

 رئيس مجلس إدارة معهد دسمان للسكري •
 في الكويت  مراض المستعصيةمن ذوي األ طفالهللا لرعاية األ بيت عبدشريك مؤسس ورئيس  •
 رئيس قسم الجراحة، كلية الطب، جامعة الكويت •
 ميري، بالكويتالمستشفى األرئيس قسم الجراحة،  •
 عميد سابق لكلية الطب، جامعة الكويت •
 أستاذ زائر سابق بقسم الجراحة، جامعة أبردين •
، (KACCHدارة الجمعية الكويتية لرعاية األطفال في المستشفيات )إورئيس مجلس شريك مؤسس   •

 تشمل اإلنجازات ما يلي:
األطفال في مستشفيات الكويت  طب  جناح في  حياة األطفال  تخصص استحداث – 1996 •

 برنامج تدريبي لما بعد التخرج في جامعة الكويت.  وضع مع
 

، باعتبارها (KACCHفي المستشفيات ) س الجمعية الكويتية لرعاية األطفال  ي أست  - 2003• 
 منظمة رسمية غير حكومية مسجلة لدى وزارة الشؤون االجتماعية.

 
 عقد مؤتمر دولي.مع  ّطفة الموجهة لألطفال في الكويتالرعاية الُملخدمة  تحداثاس - 2005• 

 
أول  ووه" هللا  بيت عبدويسمى "ل القائم بذاته اطفاألمركز رعاية س المرحلة األولى من ي أست  •

  مركز في الشرق األوسط متخصص في عالج األمراض المستعصية
 في حياة الطفل في جامعة الكويت.  دبلوم دراسات علياس ي أست  •

 
معالجة اآلالم  ل نشاء مركز امتيازإل المجلس االستشاري العلمي الدوليس ي أست   - 2008 •

 في الكويت.  الموجهة لألطفالوتقديم الرعاية الملطفة 
 

 ة عضو في لجان وزارة الصح

 

 مؤسسة القلب الكويتية مجلس إدارة عضو سابق في اللجنة المخصصة الختيار رئيس  .1
 عضو سابق في مجلس إدارة المستشفى األميري  .2
 عضو سابق في لجنة المستشفيات  .3
 بقسم الجراحة  اتعضو سابق بلجنة الترقي  .4

 

 عضوية لجنة معهد الكويت لالختصاصات الطبية )كيمز(
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 ختصاصات الطبيةرئيس سابق لمعهد الكويت لال  .1
 نائب سابق لرئيس المجلس األكاديمي .2
 الترشيحات الخاصة باالمتحانات رئيس سابق، للجنة  .3
 عضو سابق بكلية الجراحة  .4
 عضو سابق في مجلس األمناء .5

 

 عضوية في لجان أخرى 

 عضو سابق في المجلس االستشاري الوطني، المجلة الطبية الكويتية  .1
 الحرب عضو اللجنة الوطنية ألسرى  .2

 

 عضوية منظمات مهنية

 عضو في الجمعية الطبية الكويتية .1
 عضو سابق مسجل في المجلس الطبي العام في المملكة المتحدة   .2
 عضو في الجمعية الطبية البريطانية    .3
 عضو الجمعية الملكية للطب  .4
 (FICSزميل كلية الجراحين الدولية ) .5
 زميل الكلية الملكية للجراحين )إدنبرة( .6
 )غالسكو( –. F.R.C.S -زميل فخري للكلية الملكية للجراحين   .7
 مندوب وطني سابق للرابطة العالمية لجراحة الكبد والبنكرياس والصفراء   .8
 Colleguim)  الجمعية الدولية لجراحة الجهاز الهضمي ،للجراحةالجمعية الدولية  عضو سابق في   .9

International Chirugiae Digestivae )الدولية لجراحي الغدد الصماء بطة ، الرا 
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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  
 الوطني والدولي(إنجازات خاصة على الصعيدين 

 )يمكن توسيع الجدول حسب الحاجة(ابدأ باألحدث عهًدا  السنة 
2018، 

 
 

2016 
2016 

 
 إلى اآلن -2015
2003 – 2014 

 2003 منذ عام 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نساءالصغيرة للإطالق مبادرة تمكين المرأة إلنشاء صندوق بمساهمة مليون دوالر لدعم المشاريع  •
في منطقة آسيا والمحيط الهادئ بالتعاون مع االتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر  اتالمستضعف

 والهالل األحمر 
 اسكتلندا –الدكتوراه الفخرية في القانون الدولي من جامعة دندي  الحصول على •
عاون مع المنظمة العربية لجمعيات شهداء العمل اإلنساني بالت عائالتإطالق المبادرة إلنشاء صندوق لدعم  •

 الصليب األحمر والهالل األحمر. 
 رئيس مجلس اإلدارة / رئيس جمعية الهالل األحمر الكويتي •
 نائب رئيس مجلس اإلدارة / نائب رئيس جمعية الهالل األحمر الكويتي •
 بما في ذلكفي األزمات اإلنسانية في العديد من البلدان  امتطوعً باعتباره ترأس بعثات إنسانية متعددة  •

يران والعراق إعصار ندونيسيا الو  ،والسوريين في البلدان المجاورة ،كاترينا )الواليات المتحدة( وا   وتايالندفلبين وا 
 :بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر وغيرها الكثيروسريالنكا وبنغالديش 

 غذائية إلى البصرة والمنطقة المحيطة بهامساعدات طبية و صرة، العراق. الب  -2003 •
ندونيسيا( وسريالنكا إ )يه شت تقييم اإلغاثة من كارثة تسونامي ومساعدة الضحايا في باندا آ  -2005 •

 منظمات األمم المتحدة، المساعدات النقدية لضحايا زلزال باكستان .وتايالند
 في باكستان اسريرً  60 تضم رعاية وافتتاح مستشفى  -2006 •
 بيلوكسي، مساعدات نقدية للصليب األحمر األمريكي لضحايا كاتريناو نيو أورليانز،  -2006 •
 هافي  ةشاركوالم ايتهاإلعتام عدسة العين ورع جراحية عملية 5000م ي نظت  -سري النكا  -2007 •
قارب  350 قديموت اء كهرب مولدات ب  صالحة للشربخزان مياه  500التبرع بـ  رعاية عمليات  -2007 •

 سريالنكا -للصيادين
 في شمال لبنان اسريرً  40رعاية وافتتاح مستشفى يضم  -2009 •
 وحدة سكنية لضحايا تسونامي في إندونيسيا 150رعاية وافتتاح مشروع  -2009 •
 رعاية وافتتاح مدرسة مهنية لضحايا التسونامي في إندونيسيا -2011 •
 يانهاوحدة في الفلبين لضحايا إعصار  297تمويل مشروع سكني مكون من  -2015 •
رعاية مرفق إلعادة التأهيل البدني في مستشفى "جافنا" التعليمي لألطراف االصطناعية في سري  -2019 •

 النكا
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إلى  التسعينياتمنذ 
 اآلن

 متطوع في جمعية الهالل األحمر الكويتي •

 
 

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

 )يمكن توسيع الجدول حسب الحاجة(ابدأ باألحدث عهًدا  السنة 
• 2011-2012 
كانون  3• 

 2017 يناير/الثاني
تشرين  19• 

 2018نوفمبر /الثاني
 
تشرين  16• 

 2018نوفمبر /الثاني
 

 •2016 
تشرين • 

 2015 نوفمبر/الثاني
 
 2015 فبراير/شباط• 

 
 •2009 

 الكويت ب  سابقوزير صحة 
صاحب السمو الملكي أمير دولة الكويت لما قدمه من مساعدات إنسانية متميزة إلى السوريين في  ا منمً ي كر ُمنح ت 

 البلدان المجاورة
التطوعية في مجال الطوارئ في مواجهة  هلجهودسمو الملكي ولي عهد دولة الكويت صاحب ال ا منمً ي كر ُمنح ت 

 الغزيرة في دولة الكويت أزمة األمطار 
 

ي مواجهة أزمة  طوعية في مجال الطوارئ فت صاحب السمو الملكي أمير الكويت لجهوده ال ا منمً ي كر ُمنح ت 
 التي ضربت الكويت المفاجئة  الفيضاناتاألمطار الغزيرة/

 
 اسكتلندا -على الدكتوراه الفخرية في القانون الدولي من جامعة دندي  حصل

"بيت عبد هللا"  مركز كمؤسس مشارك ورئيس ةالعربي  اتلإلنجاز  "تكريممبادرة "تميز من جائزة  جائزةحصل على  
 لجهوده المتميزة في توفير الرعاية الطبية لألطفال. ألطفال المرضىرعاية ال

 
لجمعية الهالل األحمر الكويتي  ارئيسً باعتباره حصل على أعلى وسام تكريم من جمعية الهالل األحمر األردني 

 في مساعدة الالجئين السوريين في البلدان المجاورة. ال سيماالرائد" في العمل اإلنساني، و  هلدور "
  

ناسبة افتتاح فرع الصليب األحمر األمريكي فخري لمدينة باتون روج، في الواليات المتحدة، بم ورئيس ين عمدةعُ 
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لمساعدة اإلنسانية التي تقدمها دولة الكويت والهالل األحمر الكويتي للسكان المتضررين من إعصار ل تقديًرا 
 كاترينا.
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 المؤهالت الدراسية 
 االجتماعية، والتقديرات( )الشهادات األكاديمية أو المهنية أو 

 )يمكن توسيع الجدول حسب الحاجة(ابدأ باألحدث عهًدا  السنة 

طوال حياته المهنية، شغل العديد من المناصب، بما في ذلك رئيس مجلس إدارة قسم العمليات الجراحية في المستشفى األميري   
 .سنوات   5قسم الجراحة في جامعة أبردين لمدة في الكويت، وعميد كلية الطب في جامعة الكويت، وأستاذ زائر في  

 حصل على العديد من الشهادات والدبلومات الطبية في مجال الجراحة. 

 حاصل على شهادة الطب من جامعة القاهرة. 

 مجال التخصص الرئيسي 

 .ري ظاتقنيات المن و الغدة الدرقية بجراحة اهتمام خاص مع الجراحة العامة 

 
  والمهني األكاديمي التطور

 إجازة تفرغ لمدة عامين إلجراء أبحاث في مجال سرطان الثدي في أبردين

 مجال التخصص الرئيسي 

 .ري ظاتقنيات المن و الغدة الدرقية بجراحة الجراحة العامة باهتمام خاص 

 2016   - دكتوراه فخرية في القانون )جامعة دندي( -
 

 2001- (FACS) األمريكية لجراحيناكلية  زمالة -
 

 لغات العمل باللجنة الدائمة 
 )حدد المستوى( 

 معرفة كافية ☐ ممتازة معرفة ☐ اللغة األم ☐  اإلنجلیزیة 

 معرفة كافية ☐ معرفة ممتازة ☐ اللغة األم ☐  الفرنسیة 

 معرفة كافية ☐ معرفة ممتازة ☐ اللغة األم ☐  اإلسبانیة 

 معرفة كافية ☐ معرفة ممتازة ☐ اللغة األم ☐  العربیة 
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 1988 - ، غالسكو )مع مرتبة الشرف(ينزمالة الكلية الملكية للجراح -
 

  1983  – ، جامعة أبردينماجستير في الجراحة -
 

 1978 - ، إدنبرةينزمالة الكلية الملكية للجراح -
 

 1971 – ، القاهرة بكالوريوس الطب والجراحة -
 

المعلومات التي قدمتھا، والبیانات التي أدلیت بھا في استمارة الترشیح هذه. أؤكد دقة جمیع    
 
 
 

 _________________        2019يوليو   28الكويت  ___________ المكان والتاریخ:
 
 
 

 _______________  يوجد توقيع_________________
 

                          )التوقيع(  
 

 

 


