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 ترجمت من التطبيق األصلي باللغة اإلنجليزية

ح إعالن
ّ
ترش  

 
 

 أنا الُموقع أدناه،   
 

ي سيجري  ها االلجنة الدائمة  النتخابات أعضاءأعلن، بموجب هذه االستمارة، ترشحي 
الثالثون  و لمؤتمر الدولي الثالث الت 

 . 2019للصليب األحمر والهالل األحمر لعام 
 

ي جمعية الصليب األحمر/الهالل األحمر 
ي عضو فى

 وأؤكد بمقتضى هذا أنتى

من النظام األساسي للحركة الدولية للصليب األحمر   18الدائمة بموجب المادة  وأدرك تماًما المهام المعهودة إل اللجنة
ي "والهالل األحمر )الحركة( وأؤكد 

ي للمعايير المقررة فى
 الدائمة اللجنة أعضاء النتخاب المرشحی  ن مواصفاتاستيفائ 

ي عام األحمر والھاللن األحمرن للصلیبن
ي الحركة فى ي صادق عليها مجلس مندوئ 

 . 1995" الت 
 

نعالوة عىل ذلك،   
 : أعلننأنن 

 

ي أو المعايير  •
ي ارتكاب أي انتهاك للقانون الدولي اإلنسائى

ك فى ف بها دولًيا لقانون حقوق اإلنسان؛لم أشي   المعي 

ي أي فعل أو سلوك إجرامي أدى إل توقيع عقوبة مدنية بما قد يمس سمعة الحركة أو مكانتها؛   •
ي إدانة فى

 لم تصدر بحق 

َّ أحد مكونات الحركة جزاءات بسبب:   •  لم يسبق أن فرض عىلي
 انتهاكي لمدونة قواعد السلوك أليٍّ من مكونات الحركة؛  -
 إبداء سمة شخصية أو خلقية تتنافى مع المبادئ األساسية السبعة؛ -
 ؛فساد احتيال أو   اتباع سلوك -
 عدم اإلعالن عن أي تضارب للمصالح؛    -

، أو  • ى ى أو السياسات المتعلقة باالستغالل أو اإلساءة الجنسيير َّ جزاءات بسبب انتهاك القوانير رضت عىلي
ُ
لم يسبق أن ف

ى أو   المضايقة؛ التميير

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

 
ى المخصص أدناه لذكر أي معلومات  ا استغالل الحير

ً
نضوءناإلعالننالواردننذات صلة  أخرىيرج  أيض  

 
وريةنف تراهانض 

 . أعاله
 

 

 
 
 
 
 
  

 ليتو غباس ع

ي 
 جمعية الصليب األحمر الكيتى
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ي بأن  ي حال انتخائ 

ي أتعهد فى
ي الشخصية مصلحة الحركة وحدها، وأن أعمل عىل تحقيق مهمتها وُمثلها  وإئى

أخدم بصفت 
ا بالمبادئ األساسية للحركة عىل الدوام. 

ً
شد  وأهدافها اإلنسانية مسي 

 
 
 

ي  المكان والتاري    خ: 
ي فى وئ      _________ 2019/  11/  20نير

 
 
 
 

  ليتو عباس غ التوقيع: 
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ح دوافع
ّ
 المرش

 

 

ي اللجنة الدائمة ب لالضطالعلسعي ل  الرئيسي دافعي إن 
ام   ثمرةهو دور فى

ى ة  الي  ي العالمي وخي 
طويلة  راسخ بالعمل اإلنسائى

ي الصليب األحمر والهالل األحمر. بعد
ى قرابة خمسة وأربع  ما أمضيتفى ي البداية متطوًعا  ير

ي حركة الصليب األحمر فى
 عاًما فى

ي االتحشاًبا 
ا فى
ً
ي الوطنية وموظف

ي جمعيت 
(اد الدولي للصليب األحمر والهالل األحمر فى ي و )االتحاد الدولي

الصليب  فى
ي  
. ومن خالل اللجنة الدائمة، أرى أنتى ي

ي حركة الصليب األحمر/الهالل    تماًما لالضطالع بدور قياديمتأهًبا  األحمر الكيتى
فى

ي عمىلي  
ي فى
ئ  ا األحمر من خالل خي 

ً
ي ب   أمين

ي العديد من  عاًما لجمعية وطنية فى
ا  ونائبً   االتحاد الدولي   بعثاتلد نام  ومندوًبا فى

ى العام و ل . باإلضافة إل ذلك، عملت نائًبا لرئيس االتحاد الدولي عمليامديًرا للألمير ي االتحاد الدولي
  ا ريقيف لشؤون أت فى

ي ُمنحت جوائز عىل الصعيدين الوط لمدة أرب  ع سنوات. 
ي ذلك الحصول عىل تى

، بما فى جائزة الشمال والجنوب   والدولي
 من مجلس أوروبا. 

 
ي 
ي حركة الصليب األحمر/ ، ُعرف عتى

ي أثناء مدة عمىلي فى
ي تستهدف   الهالل األحمر،فى

امي بتقديم الخدمات الت 
ى الي 

اكات و  إضفاء طابع مؤسسي عىل الن زاهة  المجتمعات المستضعفة حول العالم من خالل نشر نهج مبتكرة وتعزيز الشر
ى عناالمد. كنت من أشد والمساءلة ى الجمعيات الوطنيةتقديم الدعم للنظراء  فعير ي مبادراتالنهج الذي   ،بير

لل بتبتى
ُ
 ك

اكة الجديدة    ميةإقليمية وعال ي  عملنا  .  من أجل الجمعيات األفريقية للصليب األحمر والهالل األحمر مثل الشر
ي جمعيت 

فى
ة   الوطنية ي أثناء في 
ي   فى

ي حركة الصليب األحمر/ شر إقامة  من خالل    نشطةعىل بناء جمعية وطنية    قيادئ 
الهالل  اكات قوية فى

ات  ممتازة األحمر، تمتد كذلك للجهات الفاعلة اإلقليمية والدولية ومن بينها القطاع الخاص. ومن ثم،  ي   اكتسبت خي 
فى

ي السعي 
ي عمل الصليب األحمر/الهالل األحمر عىل المستوى الوطتى

ي االستدامة فى
اكة   معإل تبتى نشر معايير وأدوات شر

 عالمية. 
 

ى اجتماعات المجلس،  تتطلب اللجنة الدائمة،   ي الحركة بير
ة مستلهمة منباعتبارها أعىل هيئة للتشاور فى معرفة    توفر خي 

ستعود  للحركة. مع االستفادة من الطبيعة العالمية الصليب األحمر/الهالل األحمر االحتياجات المحلية لعمليات ب
ي اكتسبتها من العمل عىل مستويات وضع السياسات  

ي الت 
ئ  (    اتلس إدار ا)مجخي  ي

االتحاد الدولي والصليب األحمر الكيتى
، بالنفع عىل دور التعاون والتنسيق ي والعالمي

 داخللجنة الدائمة ل واألدوار الميدانية/اإلدارية عىل الصعيدين الوطتى
 حركة الصليب األحمر/الهالل األحمر. 

 
ي عىل اقتناع بأن المشهد العالمي 

ي النواجي السياسية واالجتماعية واالقتصادية إنتى
ي إل حاالت ضعف تتطلب  فى

ُيفضى
  المهام لنشر  تسع  دائمة  لجنة    وجود أقوى للصليب األحمر/الهالل األحمر. يمكن تعزيز هذا الدور من خالل    وجود دور  
ى تستفيد من  المختلفة ي حير

ي الحركة، فى
اكات الصليب للجهات الفاعلة فى ي  األحمر/الهالل شر

األحمر مع الحكومات الت 
امي    أثبتت جدواها مع مرور الزمن. 

ى ي والي 
ئ  ي  أعتقد أن خي 

ي تحقيق ذلك. هذا هو السبب  سيسهمان فى
لتقديم    الذي دفعتى

 ترشيحي لعضوية اللجنة الدائمة. 
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ة الذاتية  السير
 

 
 يرج  إدراج أو إرفاق صورة فوتوغرافية

 
 

 البيانات الشخصية

نليتنونغنالعائلةنواللقب:ناسمن

نعباسنغيدينناالسمناألول:ن

:ن  ذكرنالنوعناالجتماع 

ي نالجنسيةن)أونالجنسيات(ن:ن
 كيتى

ايرننن18نتاري    خنالميالد:ن ن1959شباط/فبر

:ن  
 
نعضونف

 )اسم الجمعية الوطنية(: 
 )يرج  تقديم إثبات للعضوية( 

ي 
 جمعية الصليب األحمر الكيتى

ن  
 
الحركةنالوظيفةن)الوظائف(نالحاليةنف

نو/أونالجمعيةنالوطنية:ن
ي  عضو  
. لديه    فى ي

 تجارية خاصة.   أعمالمجلس إدارة جمعية الصليب األحمر الكيتى
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نخارجنالوظيفةن)الوظائف(نالحاليةنن
 )إن وجدت(  الحركة:ن

ي  جامعة األمة   رئيس
ى
 كينيا ف

 
 
 

ي المحلية والدولية
ئ   خي 

 لدى الصليب األحمر والهالل األحمر 
ي الجمعية الوطنية األصلية والمكونات واألجهزة األخرى للحركة، إل جانب أي إنجازات  

ى
ي ذلك األنشطة المهنية والتطوعية ف

ى
)بما ف

) ي والدولي
 خاصة عىل الصعيدين الوطتى

ا نالسنة
ً
 )يمكن توسيع الجدول حسب الحاجة( ابدأ باألحدث عهد

 
 
2005 – 2019 
 
 
 
2003 – 2004 
 
2002 – 2003 
 
2001 - 2002 
 
1999 – 2000 
 
1997 – 1999 
 
1997 
 
1995- 1997 
 
1994- 1995 
 
1993 – 1994 
 
1993 
 
1992 – 1993 
 
1991 – 1992 
 
1991 
 
1990 – 1991 
 
1985 - 1990 

ن  
نالعامنللصليبناألحمرنالكين  ناألمی  

 
 
ُ
اتيجي ةقياد قدمت ي تقديم رسالتها المتمث ةاسي 

ي تخفيف المعاناة اإلنسانية عن اللجمعية فى
. لقد لة فى لمجتمع المحىلي
ي  
ي تحويل الجمعية إل جمعية وطنية إنسانية رائدة فى

ي  فريقيا. حصلت الجمعية  أنجحت فى
منظمة   جائزةعىل  تحت قيادئ 

ق أمن  "سوبر براندز"  فريقيا. فرع شر
 

نالعامناألنننائب نلجمعياتنالصليبناألحمرنوالهاللناألحمرومديًرانلمی   نلعمليات،ناالتحادنالدول 
ن

ننقسمنمديرن نإدارةنالكوارثنوالتنسيق،ناالتحادنالدول 
ن

ن  
نالعامنللصليبناألحمرنالكين  ناألمی  

ن
ن،نرئيسنالبعثةناإلقليمية نمنطقةنالمحيطنالهادئ،ناالتحادنالدول 

ن
ن نرئيسنبعثةنالسودان،ناالتحادنالدول 

ن
ننائبنرن قنإفريقيا،ناالتحادنالدول 

نئيسنالبعثةناإلقليميةنلشر
ن

ن انيا،ناالتحادنالدول 
ننجارا،نتب    

 
نرئيسنالبعثةنالفرعية،نف

ن
نرئيسنقسمنالشباب

ن
ن نرئيسنبعثةنأوغندا،ناالتحادنالدول 

ن
ن نرئيسنالبعثةنالفرعية،نمالوي،ناالتحادنالدول 

ن
نمنسقن نإغاثة،نمالوي،ناالتحادنالدول 

ن
نموظفنمكلفنب ناإلغاثة،نمالوي،ناالتحادنالدول 

ن
نقسمنالشبابمسؤولنالشباب،ن

ن
نمسؤولنتطويرنالفرع  

ن،نجمعيةنالصليبناألحمرنالكين 
ن

نلشؤوننمسؤول  
ننوطن   

نالشباب،نجمعيةنالصليبناألحمرنالكين 

ن
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ات واإلنجازات األخرى  الخي 
 إنجازات أخرى ذات صلة خارج الحركة( )أي وظائف أو أدوار أو 

ا نالسنة
ً
 )يمكن توسيع الجدول حسب الحاجة( ابدأ باألحدث عهد

 
إلناآلنن2017  

 
إلناآلنن2010  

 
2007ن-نن2005  

 
نكينيا  

 
نرئيسنجامعةناألمةنف

ن
ن(EPLUSالرئيسنالمؤسسنلخدماتنالطوارئنالطبيةن)

ن
نالرئيسنالمؤسسنلسلسلةنفنادقنذانبوما

 
 

ناإلنجازاتنوالجوائزن

ن
ن2018أيار/مايون

امه وإنجازاته  جائزةنالشمالنوالجنوب• حصل عىل  ى من مركز الشمال والجنوب التابع لمجلس أوروبا تقديرا اللي 
 . ي
ة عىل صعيد العمل اإلنسائى ى  المتمير

 
ايرن ن2018شباط/فبر

عن إيجاد خيارات  2018لعام  Timeless Women of Wonder (TWOW)حصل عىل جائزة مؤسسة  •
ي وعىل وقوفه الدائم 

ي مجال العمل اإلنسائى
من تلبية احتياجات الفئات المستضعفة بجانب تمويل مستدامة فى

ى الكيني  . ير
 

/ن  
ن2016ينايرنكانوننالثان 

ى  ي كاجيادو بلجامعة األمة  رئيسأول • عير
 الحرم الجامعي فى

 
نكانونناألول/ن ن2015ديسمبر

ناآلدابناإلنسانية• منح درجة الدكتوراه الفخرية،   
 
ي تغيير حياة  دكتوراهنف

ة فى ى  إلنجازاته المتمير
ً
من جامعة كينياتا تقديرا

 . ى  اآلالف من الكينير
 

/ن  
يننالثان  نتشر ن2013نوفمبر
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درج ضمن 
ُ
ا شخصيةنأفريقيةن100ال نأ ً نتأثب 

ي المجلة األفريقية، إصدار   األكبر
 . 2013ديسمي  كانون األول/ فى

 
  2013 لعام Brand Kenya Ambassador Awards • حصل عىل جائزة

ً
ي كينيا تقديرا

من قبل جمعية التسويق فى
ي تقديم

ه فى ى  . اإلنسانية اتخدمال لتفانيه وتمير
 

ن  2012كانونناألول/ديسمبر
فية  Moran of the Burning Spear (MBS)ُمنح جائزة   من الحكومة الكينية. الشر

 
ن2012يونيونحزيران/ن

ي 
تون  اآلدابناإلنسانيةمنح درجة الدكتوراه الفخرية فى ة لإلنسانية.   -من جامعة إجير ى  كينيا لخدماته المتمير

 
ن2011

درجته مجلة فوربس أفريقيا 
ُ
ا األكير شخصية أفريقية  100ال  ضمن  ""Forbes Africaأ ً  . تأثير
 

 2009حزيران/يونيون
( من اللجنة الوطنية الكينية لحقوق اإلنسان ) Utetezi Awardمنح جائزة  ي

( تقديًرا KNCHR)المجتمع المدئى
ي  الكبير  لإلسهام

 اإلنسانية.  األعمالفى
 

ن  2008كانونناألول/ديسمبر
ف   من حكومة كينيا.  Order of the Golden Warrior (OGW)ُمنح وسام الشر

 
ينناألول/ن ن2007أكتوبرنتشر
اف  . (األمم المتحدة منشخصية العام ) UN Person of the Yearجائزة و  نال اعي 
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 لغات العمل باللجنة الدائمة 
 )حدد المستوى( 

يةن  معرفة كافية ☐ ممتازة معرفة ☒ اللغة األم ☐ ناإلنجلب  

 معرفة كافية ☐ معرفة ممتازة ☐ اللغة األم ☐ نالفرنسيةن

 معرفة كافية ☐ ممتازة معرفة ☐ اللغة األم ☐ ناإلسبانيةن

 معرفة كافية ☒ معرفة ممتازة ☐ اللغة األم ☐ نالعربية

 
 

 ةالدراسي تالمؤهال 
 )الشهادات األكاديمية أو المهنية أو االجتماعية، والتقديرات( 

ا نالسنة
ً
 )يمكن توسيع الجدول حسب الحاجة( ابدأ باألحدث عهد

 
 
1997 

 
ي 
ي إدارة األعمال( فى

ي إلدارة األعمال   الممارسات اإلداريةدبلوم الدراسات العليا )ماجستير فى  -)المعهد األوروئ 
ي وكلية  1997إنسياد 

الكلية   عميد لإلدارة. ) بنغالور (، وجامعة النكسي  وجامعة ماكغيل وجامعة هيتوتسوباسر
ج( - ي مينتسبير

وفيسور هيى  .الي 

 
 

شيحنهذه.ن ناستمارةنالبر  
 
نأدليتنبهانف  

نقدمتها،نوالبياناتنالنر  
ننأؤكدندقةنجميعنالمعلوماتنالنر

 
 
 

،  ___  لمكاننوالتاري    خ:نا ي وئ   _________________________        2019/   11/  20نير
 
 
 

 _____ عباس غوليت  ___________ 
 

                          )التوقيع(  
 
 


