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 8من  1الصفحة 
 

 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 

 
 وأؤكد بمقتضى هذا أنني عضو في جمعية الصليب األحمر/الهالل األحمر

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

 

 

 
 
 
 
 
  

   عظمت بايالينوف

 قيرغيزستان
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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.
 
 
 

    ________________________  المكان والتاريخ: 
 
 
 
 

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

 

نفسي، منذ سن مبكرة، لتعلم أشياء جديدة الحياة هي مسار حافل بالدروس والعبر تتخللها فترات إيجابية وأخرى سلبية وفرص جّمة. كرست 
ولى ثانوي. وكانت المرة األوتبادل المعلومات مع اآلباء واألصدقاء واألقرباء. بدأت مشاركتي بأنشطة تطوعية مبكًرا عندما كنت في التعليم ال

إلى المدرسة وتحدثوا عن أنشطة عرفت فيها الهالل األحمر في قيرغيزستان في مدرستي عندما أتى متطوعون من برامج الشباب التي 
بمساعدة الناس وتطوير الحركة التطوعية للشباب  –المنظمة. أعتقد اعتقاًدا راسًخا بأن العمل التطوعي ساعدني على أن يكون لدي شغف 

للقائد الجيد وتسيير الشئون العامة، ألن كل منا بوسعه تغيير العالم لألفضل. كذلك ساعدني على تطوير صفات شخصية مهمة للغاية 
لعمل مع الهالل ي لمبادئ الحركة. أتيحت لي فرصة عظيمة لالعمل  والتطبيقوالعمل بروح الفريق الواحد؛ تعلمت كيفية العمل مع األشخاص  

الل األحمر في قيرغيزستان إذ عملت منسًقا للعديد من البرامج ومدير أعلى، وبعد ذلك، انُتخبت لعضوية مجلس إدارة جمعيتي الوطنية. وخ
تسخير االتصاالت و خبرة ال تقدر بثمن في العمل  باكتسما دفعني الوأفريقيا، فترة عملي، زرت جمعيات وطنية في أمريكا وأوروبا وآسيا 

 .ألغراض التنمية
برتي تشكل الثقة والفهم والتكامل والتنوع بالنسبة لي عنصًرا أساسًيا في بلوغ األهداف، ال سيما في مجاالت المساعدة اإلنسانية. ساعدتني خ

 بتطوراليوم تغيير العالم لألفضل على أن أكون واحًدا من القادة األصغر سًنا في الجمعيات الوطنية. يمكننا أن نرى ونشعر بواهتمامي 
 واستراتيجيات وأدوات وكذلكعملية كالت البيئة سريعة التغير والمتزايدة التحديات وأننا بحاجة إلى العمل اآلن بأفكار مبتكرة وسياسات مش

تحقيق  من خاللمن المهم إرساء حوار بين األجيال داخل الحركة والتنسيق الفعال بين مكونات الحركة أرى أنه أفضل.  على نحو التأهب
 ّعالة على أساس النتائج وإقامة شراكات مع الدول.إنجازات ف

األمثلة الجيدة و تغييرات البحاجة إلى أعتقد أننا أن هذه الوظيفة هي واحدة من الوظائف التي تضطلع بتلك المسئوليات داخل الحركة و  أتفهم
يتيح العمل داخل أحد أكبر و والتنوع واتخاذ قرارات متَّزنة.  لتحقيق العمل الجماعير استثماال. نحتاج للبدء بأنفسنا و والممارسات المثلى

األوساط اإلنسانية الفرصة أمامنا أن نكون صوًتا واحًدا داخل حركة واحدة تتخذ إجراءات جماعية وتتيح لنا أن يكون لنا تأثير اجتماعي 
األمم المتحدة والمنظمات الدولية والمنظمات رئيسية مثل أفضل في مجال العمل اإلنساني من خالل التعاون والشراكة مع الجهات الفاعلة ال

 غير الحكومية.
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 السيرة الذاتية
 

 
 يرجى إدراج أو إرفاق صورة فوتوغرافية

 

 

 البيانات الشخصية

بايالينوف السيد اسم العائلة واللقب:   

 عظمت االسم األول: 

 ذكر النوع االجتماعي: 

 قيرغيزستان الجنسیة )أو الجنسیات( : 

1985نيسان/أبريل  10 تاریخ المیالد:   

 عضو في: 
 الجمعية الوطنية(: )اسم 

 )يرجى تقديم إثبات للعضوية( 

 قيرغيزستان

الوظیفة )الوظائف( الحالیة في الحركة  
 و/أو الجمعیة الوطنیة: 

لجمعيات رئيس جمعية الهالل األحمر في قيرغيزستان وعضو في لجنة الشباب باالتحاد الدولي 
 الصليب األحمر والهالل األحمر

  خارج الوظیفة )الوظائف( الحالیة 
 )إن وجدت(  الحركة: 

 مستشار في التنمية الدولية ومجاالت ذات صلة

 



 انتخاب أعضاء اللجنة الدائمة  
 للصليب األحمر والهالل األحمر

 8من  5الصفحة 
 

 
 

 خبرتي المحلية والدولية
 لدى الصليب األحمر والهالل األحمر 

والتطوعية في الجمعية الوطنية األصلية والمكونات واألجهزة األخرى للحركة، إلى جانب أي إنجازات  )بما في ذلك األنشطة المهنية  
 خاصة على الصعيدين الوطني والدولي( 

 )يمكن توسيع الجدول حسب الحاجة(ابدأ باألحدث عهًدا  السنة 

2016 - 
 إلى اآلن

 جمعية الهالل األحمر في قيرغيزستانرئيًسا ل
 المسؤوليات:

أمام السلطة الرئيسية، ويكون مسؤواًل  هاأهدافمهمتها و للنظام األساسي للجمعية و ا ضمان تنفيذ أنشطة الجمعية وفقً -
 ؛التشريعية

 ؛السلطة التشريعيةتوجيه وتنسيق أنشطة الجمعية وفًقا لقرارات  - 
أفراد ل الجمعية أمام السلطات الحكومية والمنظمات غير الحكومية والدولية وغيرها، بما في ذلك األجانب من يمثت -

 وكيانات قانونية؛
 ؛فروع الجمعية الوطنيةتجرى على لوائح  التي التغييرات واإلضافات بشأنالقيادة الشاملة، واتخاذ قرار -
 ؛من األنشطة ذلك بما في ذلك المدير العام وغير هاالتوظيف بو  اللجنة الوطنية دراسة واعتماد هيكل-
 .الوطنية ةتطوير الجمعيب المتعلقةاالستراتيجية األنشطة  بدء -

 

2015-2019  عضو في لجنة الشباب باالتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر 
ة يالمسؤولبتضطلع التي  االتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمراإلدارية في هيئة اللجنة الشباب هي 

شجع على تنفيذ الوطنية. كما ت اتالمتعلقة بالشباب وتطوير أقسام الشباب في الجمعيعن تقديم المشورة بشأن المسائل 
 اإلدارةنَظُر فيها على مستوى  ء العالم لضمان الآراء الشباب في جميع أنحالشباب والتماس  لي المتعلقة باسة االتحاد الدو سيا

 في حركتنا.
 

2012 - 2016  

 قيرغيزستاننائب رئيس جمعية الهالل األحمر في 

 اإلدارة مجلسعضو في 
 المسؤوليات:

 إسداء النصح إلى رئيس الجمعية الوطنية بشأن القضايا اإلنمائية وقضايا الشباب
 الجمعية الوطنية من قبل إدارات المجلس التشريعيضمان ورصد تنفيذ قرارات 

 هاواعتماد الجمعية الوطنية دراسة نتائج األنشطة والخطط والميزانية وحسابات
 إقرار القواعد واإلجراءات الداخلية للجمعية الوطنية بما في ذلك قضايا الشباب

 جوائز المحلية والدوليةالترشيحات للاعتماد اللوائح التنظيمية للجمعية الوطنية بشأن 
 في فروع الجمعية الوطنية ئح التغييرات واإلضافاتوالاتخاذ قرار بشأن 
 الفنية إلدارة الجمعية الوطنية بشأن فعالية البرنامج وتنفيذهتقديم المساعدة 

 تمثيل الجمعية الوطنية في الحكومة والبرلمان إذا لزم األمر
 المشاركة/الشريكةتنسيق وتمثيل الجمعية الوطنية في المبادرات اإلقليمية / دون اإلقليمية الخاصة بالجمعيات الوطنية 

 ي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمرواللجنة الدولية واالتحاد الدول

اآلن إلى -2015 نقص المناعة  فيروس مكافحةب المعنية األوروبيةجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر  شبكة نائب رئيس 
 )إيرنا( البشرية / السل

فيروس نقص المناعة لوطنية لمكافحة ومساعدة دعم القدرات الميدانية للجمعيات ا مشاركةعلى ال ع الشبكةتشج
أنشطة تتطور تدريجًيا على مستوى المجتمعات المحليات، المعدية من خالل السل وغيرها من األمراض و  البشرية/اإليدز

الدعم النفسي تقديم والحد من الضرر و  ومكافحتها همعالجالمصابين و  رعايةمنها و  وال سيما في مجاالت الوقاية
 االجتماعي والدعم القانوني
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2007 - 2008  جمعية الهالل األحمر بقيرغيزستان كبير منسقي 
 مدير برنامج الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية بجمعية الهالل األحمر في قيرغيزستان

 
 

 المسؤوليات:
التأهب للكوارث ومواجهتها، والرعاية االجتماعية ودعم تنسيق أنشطة برنامج الجمعية الوطنية في مجاالت الصحة 

 .المؤسسيوالتنمية والتطوير 
 دعم عملية رصد البرامج المنفذة وتقييمها.

 إشراكًا كاماًل في تنفيذ البرنامج. ةالمستفيدالجهات ضمان إشراك 
 ة.يالمسائل اإلدار مساعدة األمين العام في 

 الوطنية. ةاإلشراف وتقديم اقتراحات يومية / والمشورة للموظفين بالجمعي
 استراتيجية الجمعية الوطنية. بشأن ضمان التواصل الفعال والعمل عن كثب مع ممثلي المنطقة

 

2003 - 2007  قيرغيزستانمنسق الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية بجمعية الهالل األحمر في  
 المسؤوليات:

 دعم تنسيق أنشطة البرنامج
 دعم عملية الرصد والتقييم

 ضمان إشراك المصابين بالفيروس إشراكًا كاماًل في تنفيذ البرنامج.
 وضع منهجية سليمة للمجموعات المستهدفة.

الحد من سلوكيات محددة  هتمام علىوجود ا لمدربين األقران للتأكد من المدربين الخاصة با إلعدادمراجعة المواد التدريبية 
 لممارسة المهارات ذات الصلة.فرص وإتاحة 

 هاوتعديل ةروسيالو  بةقيرغيز ال باللغةمن خالل مشاركة المجموعات المستهدفة، مراجعة المواد التدريبية 
والمشاركين في  برنامج فيروس نقص المناعة البشريةالعاملين بللموظفين  ينتقديم التدريب والدعم والتوجيه المستمر 

 في جميع جوانب أنشطة المناصرة وأصحاب المصلحةالمشروع 
 دولية ومنظمات المجتمع المدنيالمنظمات الإقامة شراكات قوية مع الحكومة و 

 البشرية / اإليدز.فيروس نقص المناعة مكافحة ب المعنيةتشجيع ودعم سياسة االتحاد الدولي 
 

1998 - 2003  جمعية الهالل األحمر في قيرغيزستان فيمتطوع  
 المسؤوليات:

 تنظيم مختلف اإلجراءات واألنشطة
 إجراء التدريب في مجال النهوض بالصحة 

 اإلنسانيفي القانون الدولي  اتتدريبإجراء 
اإلسعافات األولية والتأهب للكوارثتدريبية في دورات   

 
 

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

 )يمكن توسيع الجدول حسب الحاجة(ابدأ باألحدث عهًدا  السنة 

2010 - 2016  معاون في برنامج الصحة اإلنجابية، صندوق األمم المتحدة للسكان 
الصحة اإلنجابية وتنفيذ خطة عمل البرنامج القطري. االنتقال من مضمار المسؤوليات: دعم وضع استراتيجيات برنامج 

 .المهارات المفاهيميةمن خالل تصميم البرامج والقيادة ساسية إلدارة البرامج والمشاريع إلى البحوث األ
 

2008 - 2010  أخصائي برنامج الشباب، صندوق األمم المتحدة للسكان 
وهرًيا في تنفيذ أنشطة برنامج الشباب ورصدها وتقييمها. ضمان رصد المشاريع ذات الصلة ا جالمسؤوليات: المساهمة إسهامً 

 توفير الخبرةومتابعتها بإجراء رحالت ميدانية وتقديم التقارير والتوصيات ذات الصلة إلى صندوق األمم المتحدة للسكان. 
جراءات المستقبلية. ييم لهذه السياسات واقتراح استراتيجيات لإلالتقنية في السياسات القائمة المتعلقة بالشباب في البلد وإجراء تق

المناهج بشأن قضايا الصحة الجنسية واإلنجابية والوقاية من فيروس نقص المناعة  تصميم/التدريبلبرامج تقديم الدعم 
 البشرية/اإليدز والمساعدة في تحديد احتياجات الدعم التقني لعنصر برنامج الشباب.
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2007 - 2010  للسكانشبكة تثقيف األقران، صندوق األمم المتحدة  فيمنسق مسؤول  
تثقيف األقران والمنظمات الشبابية على الصعيد المحلي في شبكة من الشبكات. استخدام الشبكات  : تعزيزمسئولياتال

القائمة الفعالة قدر المستطاع أو تشكيل شبكة جديدة إن لزم األمر. الحفاظ على اتصال بفروع الشبكات األخرى وإدارة 
المساعدة في إدارة المشاريع وتنفيذها. المساعدة في تحديد  الموقع على شبكة اإلنترنت واالحتفاظ بقائمة العناوين البريدية. 

الموارد وحشدها من أجل ثقيف األقران الشباب وألنشطة الشبكة. تنظيم حلقات عمل بناء القدرات وأنشطة المناصرة 
 وسائل اإلعالم. إشراكو 
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 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 

 
 

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

 )يمكن توسيع الجدول حسب الحاجة(ابدأ باألحدث عهًدا  السنة 

2013 - 2014 اإلنمائية السياسات والممارساتالمعهد العالي للدراسات الدولية واإلنمائية في جنيف، ماجستير تنفيذي في    

2005 - 2007 القيرغيزيةالقانون  أكاديمية   
 قانون اإلجراءات المدنية

2001 - 2005  
 الجامعة الوطنية القيرغيزية 

 ةامج الدوليالبر معهد 
 قيرغيزستان -كلية دراسات أوروبا 

 الدرجة العلمية: ماجستير إدارة أعمال
 

 
 

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

         ___________________2019يوليو  17_________  المكان والتاریخ:

 
 
 

 ______________یوجد توقیع___________________
 
 

                          )التوقيع(  
 
 


