
 A/76/637 

 

16/20 22-00367 

 

 الضميمة
 *السيية الذاتية  

  
 باايل غ. تشيينيكوف )االتحاد اليوسأل(  

 
  فيم  المنظمات الدولي  و تا  اا وال قاب  عللاا. االهتمامات الم نية:

ســــــــــن  من ال ب ة رة مســــــــــاسل اإلتا ة والمل اني ،  25ســــــــــن   ب ة رة التؤامل مع المنظمات الدولي ، مناا   38
 والباقة رة المساسل االقت اتي  واالجتمايي  واإلنساني  ومساسل   ف  اإلنسان.

 التؤللنات لدى األمم المتحدة ورة وزا ة  ا جي  اال حات ال وسة:
 

2015-2021 

كبل  المستشا )ن، لتا ة المنظمات الدولي ، وزا ة  ا جي  اال حات ال وسة/عوف رة اللجن  االستشا )  لش ون 
 لمل اني  التابؤ  لألمم المتحدةاإلتا ة وا

 
2014 

كبل  المســــــتشــــــا )ن، لتا ة المنظمات الدولي ، وزا ة  ا جي  اال حات ال وســــــة/ناس   سيا اللجن  االســــــتشــــــا )  
 لش ون اإلتا ة والمل اني  التابؤ  لألمم المتحدة

 
2012-2013 

اال حات ال وسة/عوف رة اللجن  االستشا )  لش ون كبل  المستشا )ن، لتا ة المنظمات الدولي ، وزا ة  ا جي   
 اإلتا ة والمل اني  التابؤ  لألمم المتحدة

 
2011 

 ويلل المدي  بالنياب ، لتا ة المنظمات الدولي ، وزا ة  ا جي  اال حات ال وسة -  كبل  المستشا )ن
 

2004-2011 

إلنســاني  و  ف  اإلنســان، وزا ة  ا جي    سيا شــعب /المســتشــا  ال سيســة رة لتا ة التؤاون رة مجال الشــ ون ا
 اال حات ال وسة

 
1999-2004 

مســـــتشـــــا /مســـــتشـــــا  أقد  و سيا قســـــم اإلتا ة والمل اني  رة البؤ   الداسم  لد حات ال وســـــة لدى ميت  األمم 
 المتحدة والمنظمات الدولي  األ  ى رة جنيف

 

 

 الما ي  تون  ح )   سمة.  ُد  السل   * 



A/76/637  

 

22-00367 17/20 

 

1995-1999 

 رة لتا ة المنظمات الدولي ، وزا ة  ا جي  اال حات ال وسةسي  ل  أول/مستشا  رة شعب  اإلتا ة والمل اني  
 

1989-1994 

ملح،/ســــــــــــــي  ل  ثــالــم رة قســــــــــــــم اإلتا ة والمل انيــ  رة البؤ ــ  الــداسمــ  ال حــات الجماف )ــات االشــــــــــــــت اكيــ   
 السففيا ي /اال حات ال وسة لدى ميت  األمم المتحدة والمنظمات الدولي  األ  ى رة جنيف، سف)س ا

 
1983-1989 

مفظف مبتد /مفظف رة قســم التؤاون االقت ــاتد األو وضة واللجن  االقت ــاتي  ألو وضا رة لتا ة المنظمات  
 االقت اتي  الدولي ، وزا ة  ا جي  ا حات الجماف )ات االشت اكي  السففيا ي 

 
 :بعض الم ام المض لع ب ا

ــاسل المد ج  رة جدول   -  ــا ك رة المداوالت المتؤل   بجميع المسـ ــ ون شـ ــا )  لشـ ــتشـ أعمال اللجن  االسـ
 ؛2021-2012اإلتا ة والمل اني  لل ت ة 

شـــــــــــــــا ك رة اجتمــاعــات مجــالا لتا ة المنظمــات الــدوليــ  التــاليــ  ولجــاناــا ال  ييــ  المؤنيــ  بــاإلتا ة  - 
 والمل اني  و/أو  لئا اا ال  يي  األ  ى :

الؤام ، والمجلا االقت ـاتد واالجتماعة، ولجن  األمم المتحدة )اللجنتان ال امسـ  وال ال   للجمعي    - 
لجن    ف   األمم المتحدة للتؤف)وـــــــــــات، واللجن  االقت ـــــــــــاتي  ألو وضا، ومجلا   ف  اإلنســـــــــــان/

 اإلنسان، ولجن  وضع الم أة، ولجن  التنمي  االجتمايي (؛

ــح  الؤالمي  ومنظم  الؤمل الدولي  والمنظم  ال -  ــ  )منظم  ال ـــ ؤالمي  للملكي  الفياالت المت  ـــــ ـــ
ال ك )  والمنظم  الؤالمي  لأل صــــــــــــــات الجف)  واال حات الدولة لد  ــــــــــــــاالت ومنظم  األمم المتحدة 

 للتنمي  ال نايي (؛

الب امد الممفل  من التب عات )م فضــــــــي  األمم المتحدة لشــــــــ ون الدجئلن وض نامد األمم المتحدة   - 
 اإلنماسة(؛

ــات لل  التابؤ  لمنظفم  ا -  ــســــ ــامل  الم ســــ ألمم المتحدة )مجلا أو وضا، ومنظم  مؤا دة الحظ  الشــــ
 للتجا ب النفو) ، ومنظم   ظ  األسلح  الكيمياسي ، وا  ا  واسنا (؛

م نل  وسـيا رة أر ق  م  ـ ـ  تا ل عدة منظمات )بشـ ن صـيال  أو  نقيد النظا  المالة والنظا   - 
ر ات، والمســــــــاسل المتؤل   بالمل اني ،  األســــــــاســــــــة للمفظ لن، وضشــــــــ ن أجف  المفظ لن ولل  م من األ

 لل  ذلك(. و فل   ساس  وا د من  مه األر ق ؛ وما

م نل  وســـــــــيا رة آليات التنســـــــــل، التابؤ  للفرفت والبؤ ات المت ا ض  الت كل ، و  أس عدتا من األر ق    - 
 لل  ال سمي ؛
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ل  بشـيل مشـت ك رة منظفم  األمم المتحدة  -  م ل لجن  ال دم  المدني  الدولي   ابع أعمال  لئات ممفَّ
ــا  التن لميلن رة منظفم  األمم  وو دة الت تي  المشــــــــــت ي  ولجن  التنســــــــــل، اإلتا ) /مجلا ال ؤســــــــ

 المتحدة المؤنة بالتنسل،؛

 عمرل مفظ ا لد  ال مع وزا ة المالي  فيما يتؤل، باشت اكات اال حات ال وسة رة المنظمات الدولي ؛  -  

ت المانحلن بشـــ ن اســـت دا   ب عات اال حات ال وســـة الم دم  لل  م فضـــي  األمم شـــا ك رة مشـــاو ا - 
 المتحدة لح ف  اإلنسان وم فضي  األمم المتحدة لش ون الدجئلن.

 
 المناصب االنتخابية:  

قبل انت ابه رة عوـــــــــف)  اللجن  االســـــــــتشـــــــــا )  لشـــــــــ ون اإلتا ة والمل اني ، انت   م  لن ب ـــــــــ ته  - 
 (.2004-2001 وسيا رة لجن  المل اني  بمجلا أو وضا )لل ت ة الش  ي  يؤوف من 

 
 المنشورات الم نية اليئيسية:  

Evaluating the United Nations: How to Measure the Effectiveness and Efficiency“  
of an International Organization”    كتاب بال وســـي  صـــد  عن تا  النشـــ(R.Valent    رة مفســـيف

 (.2005عا  
 

:  بل  اقت ــــــــاتد مت  ــــــــت رة الؤدقات االقت ــــــــاتي  الدولي ، مؤاد مفســــــــيف الحيفمة للؤدقات  التعليم
 (1983الدولي  التابع لفزا ة  ا جي   وسيا )

 1961أيلفل/سبتمب   11: تار خ الوالدة
  




