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 ترجمت من التطبيق األصلي باللغة اإلنجليزية

 
 ترّشح  إعالن

 
 

 أنا الُموقع أدناه،   
 

الثالثون ولمؤتمر الدولي الثالث التي سيجريها االلجنة الدائمة  النتخابات أعضاءأعلن، بموجب هذه االستمارة، ترشحي 
 . 2019للصليب األحمر والهالل األحمر لعام 

 
 األحمر/الهالل األحمروأؤكد بمقتضى هذا أنني عضو في جمعية الصليب 

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

 الدائمة اللجنة أعضاء النتخاب المرشحین مواصفاتوالهالل األحمر )الحركة( وأؤكد استيفائي للمعايير المقررة في " 

 . 1995" التي صادق عليها مجلس مندوبي الحركة في عام األحمر اللوالھ األحمر للصلیب

 
 : أعلن أننيعالوة على ذلك، 

 

 لم أشترك في ارتكاب أي انتهاك للقانون الدولي اإلنساني أو المعايير المعترف بها دوليًا لقانون حقوق اإلنسان؛ •

 لم تصدر بحقي إدانة في أي فعل أو سلوك إجرامي أدى إلى توقيع عقوبة مدنية بما قد يمس سمعة الحركة أو مكانتها؛  •

 لم يسبق أن فرض عليَّ أحد مكونات الحركة جزاءات بسبب:  •
 انتهاكي لمدونة قواعد السلوك ألّيٍّ من مكونات الحركة؛ -
 ساسية السبعة؛ إبداء سمة شخصية أو خلقية تتنافى مع المبادئ األ -
 ؛سادفاحتيال أو  اتباع سلوك -
 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؛

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

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

 

 

 
 
 
 
 
  

 باب   مرسيدس  

  
 الصليب األحمر اإلسباب 
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مهمتها وُمثلها وإني أتعهد في حال انتخابي بأن أخدم بصفتي الشخصية مصلحة الحركة وحدها، وأن أعمل على تحقيق 

 وأهدافها اإلنسانية مسترشًدا بالمبادئ األساسية للحركة على الدوام.
 
 
 

  ________________   2019سبتمبر  26مدريد   المكان والتاريخ: 

 
 
 
 

  ________________________  التوقيع:
 
 يوجد توقيع ///  / / 
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 المرّشح دوافع
 

 

 

  مساعدة 
 
  أرغب ف

الحركة الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر عىل  أتقدم بطلب لالنضمام إىل عضوية اللجنة الدائمة ألنن 

  
    عاًما الماضية  49الـ  كرست   تواجهها اليوم بفعالية. بعد أنمواجهة التحديات الن 

  العمل  من حياب 
 
  أعرف  بف

الحركة، فإنن 

ا 
ً
  العمل متطوععنها   التفاصيل الدقيقةجيد

 
  ف

ب   . تعود خب 
 
 وموظف  ة

 
  إىل عام    ة

عندما التحقت   1970عىل المستوى الوطن 

ة     الفب 
 
  جنيف ف

 
 واسعة النطاق مع الحركة، إذ عملت لدى أمانة االتحاد ف

 
 دولية

 
ة . اكتسبت خب   

  بي   بالصليب األحمر اإلسباب 

  العديد من لجان اللجنة الدولية للصليب األحمر واالتحاد الدوىل  وأفرقة العمل التابعة له 1999إىل   1992
 
ا.  موشاركت ف

ة  عملت    الفب 
 
. 2008إىل  2001  بي   ف ة مع رئيس االتحاد الدوىل    اآلونة األخو، مباشر

 
ة، منذ عام ف  ، عملت مستشار 2013ب 

 
  ة

 متطوع
 
  الصليب األحمر اإل لرئيس   ة

 
  ف

   امه مهسباب 
 
. ية  عضو  ف    مجلس إدارة االتحاد الدوىل 

 

  لدي و الصفات الشخصية العديد من أظهر 
  ال عضو تتناسب مع  الن 

  الفريق مفعم ةوعضو  ة أنا مدير فلجنة الدائمة: ف 
  ةف 

،   ةَيِقظ و بالحماس،   ِمب 
َّ
ة،   اتذو المعرفة،  ة واسعو الض وسأكون عىل استعداد تام لحضور   اتولدي مهار  ةمثابر و ، ةمبدعو خب 

وري داخل مختلف هيئات الحكم بالحركة.   اجتماعات اللجنة واالضطالع بعملها. باإلضافة إىل ذلك، أؤمن بأن تمثيل المرأة ض 

خدمة الحركة، فأنا أؤمن بعمق عمل اللجنة الدائمة ودورها الحيوي داخل  لالمؤهالت الالزمة والوقت  باإلضافة إىل امتالك  

اف بعملها داخل الحركة وخارجها. و منظمة. ال بد من تعزيز هذه الهيئة، ال  االعب 

ا من 
ً
  الواسعة، سأعمل جاهدهذه القناعة ومن خب   رسوخوانطالق

  ومؤهالب 
 ب 

 
هم من    ة   أعضاء اللجنة وغب 

عىل تحفب   زمالب 

  جهودهم التخاذ إج
  الرؤية  ل ا تحويراءات بناءة وإيجابية حن  يتسن  قادة الحركة ودعمهم ف 

لمثل واألهداف اإلنسانية الواردة ف 

  المبادئ األساسية للحركة إىل حقيقة. 
  قدمها لنا المجتمع الدوىل  والمبينة ف 

 العالمية الن 

  أ إذ  حسال ية مرهفةأنا شخص  
  وقن 

  االستماع إىل مخاوف اآلخرين و  قض 
رحب بآرائهم مع الحفاظ عىل مستوى رفيع من  أف 

ام ال ا    الشخصية الميول الطبيعية داخىل  نحو العمل  و . المسندة إليهم ألدوار والمسؤوليات واألطر الزمنيةلحب 
تعكس حياب 

  
ىالجماع  والقيادة: كوب    من تسعة   الكب 

  عائلن 
ا(، غالًبا ما اضطلعت بدور المنسق   إخوة ف 

ً
)ينسجمون مًعا بشكل جيد جد

   أفراد العائلة واألصدقاء.   بي   وجهة االتصال 

  متقاعدأل   نظًرا  
 نن 

 
، فأنا عىل استعداد تام لحضور اجتماعات اللجنة   ةمتطوع سوى أعمل  ال و  ة  

  الصليب األحمر اإلسباب 
ف 

 الدائمة واالضطالع بمهامها. 

ة بنفس القدر من المهنية    ، وانتخبت لعضوية اللجنة الدائمة، فسوف أتحمل هذه المسؤولية الكبب   
  الحظ، كما أتمن 

إن حالفن 
  
ب    طوال مسب 

اهة المعهودة من    الحركة الدولية والب  
  دامت   ف 

 عاًما.  49الن 
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 السيرة الذاتية
 

 
 فوتوغرافيةيرجى إدراج أو إرفاق صورة 

 

 

 البيانات الشخصية

و إي  باب    اسم العائلة واللقب:   رومب 

 سيدس مر  االسم األول: 

 أنن   النوع االجتماعي: 

 إسبانية  الجنسية )أو الجنسيات( : 

 1950أبريل  23 تاريخ الميالد: 

 عضو في: 
 )اسم الجمعية الوطنية(: 

 )يرجى تقديم إثبات للعضوية( 

  الصليب األحمر 
 اإلسباب 

 
 )  
 )يرج  االطالع عىل الشهادة المرفقة من األمي   العام للصليب األحمر اإلسباب 

الوظيفة )الوظائف( الحالية في الحركة  
 و/أو الجمعية الوطنية: 

  لجنة  ة لمحلية لماجاداهوندا وانتخبت عضو لرئيس الجمعية ا  ة نائب -
ف 

   التابعة المحلية  ماجاداهوندا 
 للصليب األحمر اإلسباب 

  رئيسة لجنة مدريد اإلقليمية،  -
 الصليب األحمر اإلسباب 

  الجمعية العامة التاسعة للصليب  ةمنتخب ة عضو  -
  ف 

 األحمر اإلسباب 

    لرئيسة  ستشار م -
 الدوليةعالقات المؤسسية لل الصليب األحمر اإلسباب 

  خارج الوظيفة )الوظائف( الحالية 
 )إن وجدت(  الحركة: 
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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 إنجازات  
 خاصة على الصعيدين الوطني والدولي( 

 )يمكن توسيع الجدول حسب الحاجة(ابدأ باألحدث عهًدا  السنة 

 
2019 
 
 
 
 

2015  - 2019  
 
 

إىل اآلن  –  2013  
 
 
2013 
 
 
 
2012 
 
 
 

2008  –  2009  
 
 

2012إىل   2000  
 
 
 

1999  –  1992  
 
 
 
 
 
 

1984  –  1992  
 
 

1982-  1984  
 
 

 

 نائبأعيد انتخاب    
 
  لجنة ماجاداهوندا المحلية   ة وعضو لوالية ثانية ماجاداهوندا لالجمعية المحلية  لرئيس  ة

 
ف

؛ رئيس  
  الجمعية العامة التاسعة   ةمنتخب ةللجنة مدريد اإلقليمية؛ عضو  ةمنتخب   ةللصليب األحمر اإلسباب 

 
ف

 .  
 للصليب األحمر اإلسباب 

 

 نائب عملت 
 
 وانتخبت عضو ماجاداهوندا لالجمعية المحلية لرئيس  ة

 
  لجنة ماجاداهوندا المحلية  ة

 
التابعة  ف

 .  
 للصليب األحمر اإلسباب 

 

  مستشار  تطوعت مع 
 الصليب األحمر اإلسباب 

 
  العالقات المؤسسية الدولية.  ة
 ف 

 

  واالتحاد 
  اضطلع بها الصليب األحمر الياباب 

  وإعادة التأهيل الن 
ا أوكل إليه تقييم أنشطة التعاف 

ً
ترأست فريق

استجابة للزلزال الكبب  وإعصار   2013و  2011الدوىل  لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر بي   عام  

ق تسونام  والكارثة النووية    شر
  تلت ذلك ف 

   (GEJET)اليابان  الن 
 . 2011آذار/مارس   11  ف 

 

  كًرا؛ وعدت للتطوع مب تقاعدت  
  مستشار  ف 

 الصليب األحمر اإلسباب 
 
  العالقات المؤسسية مع المكونات  ة
ف 

 األخرى للحركة. 

 

اتيجية إعادة الروابط العائلية بالحركة.  ةضو ملت ع ع   بتنفيذ اسب 
  الفريق المعن 

 ف 

 

 

   لتعاون الدوىل  ا إدارة  ت تولي
؛ إدارة عمليات دولية وإدارة فرق تضم أكب  من  ف   

  60الصليب األحمر اإلسباب 

  المقر 
  مندوب  100الرئيس  وأكب  من  شخًصا ف 

 . ميداب 

 

  الممنصب كبب  مستشاري الرعاية االجت تشغل
؛ توليماعية ف  مسؤولية تعزيز  ت قر الرئيس  لالتحاد الدوىل 

  بودعم العمل االجتماع  و 
فت  المجتمعية بي   الجمعيات الوطنية. الرعاية  المعن  مندوب      اتتكليف  أولعىل    أشر

  البلقان )البوسنة والهرسك وكرواتيا وضبيا(،  ا 
لرعاية االجتماعية والدعم النفس  واالجتماع  خالل األزمة ف 

ى األفريقية.  ات الكب    منطقة البحب 
  وضع  ساعدتوف 

اتيجيةف  رين من   االسب  الخاصة باألطفال المتض 

اع كة بي   اللجنة الدولية واالتحا  ة المسلح اتالب   . وخطة العمل المشب   د الدوىل 

 

     مركز تدريب الصليب   أدرت
  معهدها للتدريب والتعليم،    ةفني ة  مسؤول   وعملتاألحمر اإلسباب 

مركز   شملت ف 

 .  
 القانون الدوىل  اإلنساب 

 

  للعالقات المؤسسية مع المنظمات الدولية.  عملت 
  وحدة الصليب األحمر اإلسباب 

 ف 
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1976  –  1982  
 
 
 
 
 
 

1971  –  1975  
 
 
 
1970 
 
 

1973  - 2019  
 

  وإدارته؛  أنشأت 
  الصليب األحمر اإلسباب 

 
  كل من   جمعت قسم جديد للرعاية االجتماعية ف

 
فريق جديد ف

 داخل الشبكة اإلقليمية إلذكاء الوع  بشأن سياسات الرعاية االجتماعية وتعزيز تنفيذها المقر الرئيس  و 

 .  
اتيجية للصليب األحمر اإلسباب  ة المنظمة من األعمال نطاق  وسعتباعتبارها مسألة ذات أولوية اسب  خب 

شمل أنشطة الرعاية االجتماعية لالستجابة بشكل أفضل الحتياجات  تعلقة باإلسعافات األولية حًضا لالمت

 . اك الشباب والمتطوعي     المجتمع مع الحفاظ عىل إشر
 
 الفئات الضعيفة ف

 

  لتع ة  فني  ةمساعد  عملت 
  مقر الصليب األحمر اإلسباب 

 
زيز تحديث برامج الشباب  للصليب األحمر للشباب ف

 وإدراج أنشطة الرعاية االجتماعية. 

 

  البداية متطوعبالصليب األ  التحقت
 
، ف  

  اإلسعافات األولية ثم عضو  ة حمر اإلسباب 
 
  قسم ا  ةف

 
  لشباب ف

 
ف

   الصليب األحمر 
 . اإلسباب 

 

. اكتسبت    مجاالت العمل االجتماع 
 
  الحركة الدولية ف

 
ات واسعة ف   العديد من المؤتمرات   وشاركت خب 

 
ف

الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر، واجتماعات مجلس المندوبي   والجمعيات العامة لالتحاد الدوىل  

   رى. باإلضافة إىل االجتماعات والمؤتمرات والندوات وورش العمل ومجموعات العمل األخ

 

 
 

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

 )يمكن توسيع الجدول حسب الحاجة(ابدأ باألحدث عهًدا  السنة 

 
1997–2007 
 
1993–1999 
 
1977–1981 
 

1973منذ     
 

 
، منظمة الخدمات االجتماعية الدولية   ة عضو   (ISS)المجلس الدوىل 

 
، المجلس الدوىل  للرعاية االجتماعية   ةوممثل ةعضو    (ICSW)االتحاد الدوىل 

 
 ، رابطة مدريد لألخصائيي   االجتماعيي   ةرئيس  

 
 ، إسبانيا (CEBS)الرعاية االجتماعية المعنية بلجنة ال ةعضو  

 
  السفر،  

ات واسعة ف    مناطق مختلفة(  خب 
  المهنية )زيارات الجمعية الوطنية والمهام الميدانية ف 

سواء بصفن 
فيه والسياحة   وللب 
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 لغات العمل باللجنة الدائمة 
 )حدد المستوى( 

 معرفة كافية ☐ ممتازةمعرفة ☒ اللغة األم ☐  اإلنجليزية 

 معرفة كافية ☐ معرفة ممتازة☒ اللغة األم ☐  الفرنسية 

 معرفة كافية ☐ معرفة ممتازة ☐ اللغة األم ☒  اإلسبانية 

 معرفة كافية ☐ معرفة ممتازة ☐ اللغة األم ☐  العربية 

 
 

 ة الدراسي تالمؤهال
 )الشهادات األكاديمية أو المهنية أو االجتماعية، والتقديرات( 

 الحاجة()يمكن توسيع الجدول حسب  ابدأ باألحدث عهًدا  السنة 

سبتمب   أيلول/ 
2018 

 
 

 2011يوليو/تموز 
 
 

2006 –2007 
 

2004 
 

1998 
 

1982 
 

1980 
 
 

1975 
 
 

1972 –1974 
 
 

1971  
 
 

". مركز أبحاث    ةرئيسي امل و ورشة عمل، "االستعداد لحاالت الطوارئ النووية واإلشعاعية: ع للتحسي  
  مدريد والجمعية اإلسبانية للوقاية من  ((CIEMATالطاقة والبيئة والتكنولوجيا 

، مع جامعة بوليتكنيكا ف 
 اإلشعاع. 

 
   ". دورة تدريبية "القضاء عىل الجوع أثناء األزمات العالمية

كة، جامعة بوليتكنيكا ف  ات مشب  سلسلة محاض 
  روما  نادي منظمة  /مدريد 

 
  
  الصليب األحمر اإلسباب 

اس  "، دورة الدراسات العليا، "تطوير اإلدارة ف   جامعة كوميَّ
 

: حقوق الطفل"   
 مؤتمر "التعاون الدوىل  وحقوق اإلنسان والقانون الدوىل  اإلنساب 

 
 دبلوم اللغة الفرنسية، مؤسسة أليانس فرانسب   

 
  اللغة 

يةشهادة كفاءة ف  دج،  اإلنكلب    (CPE) كامب 
 

  حاالت الكوارث 
اس، مدريد. بحث حول العمل االجتماع  ف  ، جامعة كوميَّ   العمل االجتماع 

 شهادة جامعية ف 
 

ايت ةحاصل   إدارة المتطوعي   ومنظمات الرعاية  عىل منحة فولب 
امج الدولية. دراسات عليا ف  ، مجلس الب 

 جامعة كليفالند ستيت، أوهايو، الواليات المتحدة األمريكية االجتماعية،
 

مواد دراسية بدراسات بكالوريوس كلية العلوم السياسية وعلم االجتماع )لم تكتمل درجة بكالوريوس(،  
 جامعة كومبلوتنس  بمدريد 

 
، جامعة كومبلوتنس  بمدريد  ، كلية العمل االجتماع    العمل االجتماع 

 دبلوم ف 
 

  عن تأسيس قسم الرعاية االجتماعية ميدالية   •
 ذهبية من الصليب األحمر اإلسباب 

 

 ميداليات وشهادات تقدير من مختلف الجمعيات الوطنية تقديًرا لعمىل   •
 



 الدائمةانتخاب أعضاء اللجنة   
 للصليب األحمر والهالل األحمر

 8من  8الصفحة 
 

  الدورات والندوات والموائد المستديرة وما إىل ة إيضاحي ضو العديد من شهادات المشاركة أو تقديم عر  
 
ف

ذلك بشأن القيادة ومهارات إدارة الفريق وأعمال الرعاية االجتماعية والتعاون الدوىل  والتنمية، وقبل كل  
ء الحركة وعملها.   

 شر

 
 

  قدمتها، والبيانات التي أدليت بها في استمارة الترشيح هذه. أؤكد دقة جميع المعلومات التي 
 
 
 

   2019سبتمب     26مدريد ____________________________        المكان والتاريخ:

 
 
 

_________________________________ 
 

                          )التوقيع(  
يوجد توقيع ////  / / /   

 


