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جمعية الدول األطراف

عشرةسادسة لدورة الا
٢٠١٧ديسمرب /كانون األول١٤–٤،نيويورك

انتخاب أعضاء لجنة الميزانية والمالية

مذكرة من األمانة

نتخاباتاالإجراء("اجلمعية") قرر مكتب مجعية الدول األطراف ،٢٠١٧فرباير/شباط٢٠يف- ١
يف مقّر اعقدهاملقرر جمعيةللعشرة سادسةالالدورةأثناء أعضاء جلنة امليزانية واملاليةاخلاصة بستة من

دت فرتة دّ . وحُ ٢٠١٧كانون األول/ديسمرب ١٤إىل ٤يف الفرتة من األمم املتحدة، يف نيويورك، 
٢٠١٧آب/أغسطس ٢٧إىل يونيو /حزيران٥للمقاعد الستة بلجنة امليزانية واملالية من الرتشيح

.(بتوقيت أوروبا الوسطى)

٣املؤرخICC-ASP/1/Res.4رهاقرالية بة واملاامليزانيةجلناف ر ول األطدوقد أنشأت مجعية ال- ٢
٢. وعدلت اجلمعية الفقرة القرارهذااللجنة يف مرفق هذه . وترد اختصاصات ٢٠٠٢أيلول/سبتمرب 

.٢٠٠٣أيلول/سبتمرب ١٢املؤرخ ICC-ASP/2/Res.5من مرفق هذا القرار بقرارها

-ICCوقد حددت مجعية الدول األطراف إجراءات ترشيح وانتخاب أعضاء اللجنة يف قرارها - ٣

ASP/1/Res.5 . بالقرارمن هذا القرار١٥وُعّدلت الفقرةICC-ASP/2/Res.4 ١٢املؤرخ
حيدد كل ترشيح املعلومات ، ICC-ASP/1/Res.5رارلقمن ا٦ووفقا للفقرة . ٢٠٠٣أيلول/سبتمرب 

أي  ، ICC-ASP/1/Res.4رمن القرا٢نصوص عليها يف الفقرة لمتطلبات امللاملرشح استيفاء اليت تثبت 
.دولة طرف، من املكانة واخلربة يف الشؤون املالية على الصعيد الدويلباملشهود هلممن اخلرباء كونه

موعات اإلقليمية ألغراض االنتخاب األولحتديدمتّ و - ٤ من ٨يف الفقرة توزيع املقاعد بني ا
:كما يليICC-ASP/1/Res.5القرار

موعة الدول األفريقية؛مقعدان (أ)
موعة الدول اآلسيوية؛(ب) مقعدان 
موعة دول أوروبا(ج) ؛الشرقيةمقعدان 
موعة مقعدا(د) أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب؛دول ن 
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.والدول األخرىالغربية موعة دول أوروبا أربعة مقاعد)ه(
موعات ٢٠١٨نيسان/أبريل ٢٠الذين تنتهي مدة واليتهم يف الستة وينتمي األعضاء - ٥ إىل ا

اإلقليمية التالية:
موعة الدول األفريقية؛واحدمقعد(أ)

موعة الدول اآلسيوية؛(ب) مقعدان 
موعة دول أوروباواحد مقعد(ج) ؛الشرقيةا
أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب؛دول موعة واحدمقعد(د)
والدول األخرى.الغربية موعة دول أوروبا واحدمقعد(ه)

اجلهود أقصى، ينبغي بذل ICC-ASP/1/Res.5من القرار٩وحسب ما تقتضيه الفقرة - ٦
يف حال عدم ، ١٠النتخاب أعضاء اللجنة بتوافق اآلراء بناء على توصية من املكتب. ووفقا للفقرة 

انتخاب أعضاء جلنة امليزانية واملالية مسألة موضوعية ختضع للمتطلبات يصبح وجود توافق يف اآلراء، 
:اليت تنّص على ما يلي، اسيساألام رومانظمن ١١٢(أ) من املادة ٧املنصوص عليها يف الفقرة 

يكون لكل دولة طرف صوت واحد. ويُبذل كل جهد للتوصل إىل القرارات -٧"
بتوافق اآلراء يف اجلمعية ويف املكتب. فإذا تعذر التوصل إىل توافق يف اآلراء، وجب القيام 

على غري ذلك:سياسمبا يلي، ما مل ينص النظام األ

ت املتعلقة باملسائل املوضوعية بأغلبية ثلثي احلاضرين املصوتني خذ القراراتّ تُـ (أ)
.ت"على أن يشكل وجود أغلبية مطلقة للدول األطراف النصاب القانوين للتصوي

وجيوز االنتخاب باالقرتاع السري. رى جي، ICC-ASP/1/Res.5من القرار١١فقرةللوفقا- ٧
املقاعد املقرر ملؤها، أو فيما مساويا لعدداالستغناء عن هذا الشرط إذا كان عدد املرشحني

يتعلق باملرشحني الذين حيظون بتأييد جمموعتهم اإلقليمية، ما مل يطلب أحد الوفود صراحة 
التصويت على انتخاب بعينه.

، يكون الشخص املنتخب هو املرشح عن كل جمموعة من هذا القرار١٢وفقا للفقرة - ٨
صوات وعلى أغلبية ثلثي الدول األطراف احلاضرة واملشرتكة الذي حيصل على أكرب عدد من األ

يف التصويت، شريطة توافر أغلبية مطلقة من الدول األطراف تشكل النصاب القانوين الالزم 
للتصويت.

تشرين ٨مبا يف ذلك فرتة التمديد، أي ،وقد ورد حبلول موعد إغالق باب الرتشيح- ٩
.ترشيحاتمثانية،٢٠١٧األول/أكتوبر

من ثالٌث من جمموعة الدول األفريقية، و ترشيح واحد ، كان هناكالسبعومن بني الرتشيحات-١٠
من واحٌد و ، أوروبا الشرقيةدول من جمموعة وواحد ومنطقة احمليط اهلادي، الدول اآلسيويةجمموعة 
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ودول الغربية دول أوروبامن جمموعة واحٌد و ،دول أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييبجمموعة 
أخرى.

، ترد يف مرفق هذه املذكرة قائمة مرتبة وفقاICC-ASP/1/Res.5من القرار٧ووفقا للفقرة -١١
م.لرتتيب األجبدي اإلا نكليزي بأمساء مجيع املرشحني، مع الوثائق املرفقة برتشيحا

المرفق

(مع بيانات بالمؤهالت)مرتبة أبجدياالمرشحين القائمة 
إلنكليزية/الفرنسية]اب[األصل:

احملتويات

الصفحة*االسم واجلنسية
٤بويل، جانيت براغانزا (الفلبني) ..................................أ-١
٨إيكن هوملغرين، (السويد) .......................................-٢
١١..............غرايبة فوزي  (األردن)  .............................-٣
. ..................................كوزاكي، هيتوشي (اليابان)-٤ .١٥
١٨سانشيز، مونيكا (اإلكوادور) ................................... –٥
٢٠............................................شانكر، نيلو (كندا) -٦
٢٥..............................بوينغوجي (كينيا)شافا، مارغريت وام-٧
٢٩فاكيا)  .......................................و سوبكوفا، إلينا (سل-٨

.لة املقدمة للرتشيح أيضا، ما مل يُذكر خالف ذلكوالدو *
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)أبويل، جانيت براغانزا (الفلبين-١
[األصل: باإلنكليزية]

مذكرة شفوية
ا إىل أمانة مجعية الدول األطرا ف يف نظام روما األساسي، وباإلشارة إىل الوثيقة دي سفارة مجهورية الفلبني حتيا

ICC-ASP/16/SP/08 األطراف يف نظام بلغ أمانة اجلمعية والدولها أن تُ ، يسرّ ٢٠١٧آذار/مارس ٧املؤرخة
عضواً يف الفلبني،امليزانية واإلدارة وزيرةمجهورية الفلبني السيدة جانيت براغانزا أبويل، نائبرتشيح روما األساسي ب

جلنة امليزانية واملالية للمحكمة اجلنائية الدولية.يف 
-ICCمن مرفق القرار بإنشاء جلنة امليزانية واملالية (٢الشرط املنصوص عليه يف الفقرة بيل و وتفي السيدة أب

ASP/1/RES.4(:
مرشح من الفلبني إىل جلنة امليزانية واملالية؛مثل أول (أ) ست

ما يف املسائل املالية على الصعيد الدويل:(ب) وهي خبرية ذات مكانة وخربة معرتف 
عاما من اخلربة يف جمال اإلدارة املالية العامة، إىل ٢٠. لديها ةمعتمدةقانونيةهي حمامية وحماسب'١'

جانب املعارف واملهارات اليت اكتسبتها فيما يتعلق باإلدارة التنظيمية والتطوير واإلدارة املالية وإدارة 
ت؛املشرتيا

لدى السلطات احمللية الوزير) يف إدارة امليزانية واإلدارة ة' تشغل حاليا منصب وكيل الوزارة (نائب٢'
مناصب عّدة  العمليات اإلقليمية. وقبل تعيينها يف منصب وكيل الوزارة، شغلت املعنية بموعة وا

خلدمات القانونية وأحد املكاتب اةورئيس،امليزانية واإلدارةتدبريجمموعة الشؤون املؤسسية يف ة كرئيس
عن إدارة خماطر السوق يف عدة مناسبات؛ ةمسؤولةاإلقليمية. كما مت تعيينها كموظف

بكالوريوس يف القانون، وبكالوريوس العلوم يف و ) حاصلة على درجة املاجستري يف السياسة العامة، ٣(
التجارة الكربى يف احملاسبة.

ا ملدة ثالث سنوات تقومييةالضطالع على اقادرة وهي(ج)  ؛ لذلكومستعدة بواجبا
أبويلالسرية الذاتية للسيدة جانيت ب.ذه الوثيقة رفق ت(د) 

بيان المؤهالت
البيانات الشخصية 

١٩٧١آذار/مارس ١٣: الوالدةتاريخ 
مكان الوالدة: مدينة داغوبان، بانغاسينان، الفلبني

غري متزّوجة: عائليةاحلالة ال

عليمالت
الدومينيكان، داغوبان مدينة، بانغاسينان، الفلبني.مدرسة)، ١٩٨٣-١٩٧٨االبتدائي (-
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داغوبان مدينة، بانغاسينان، الفلبنيالدومينيكان، مدرسة)، ١٩٨٧-١٩٨٣الثانوي (-
العلوم يفليسانس: ّصلةدرجة احملال)، جامعة سانت لويس، مدينة باغويو، الفلبني؛ ١٩٩١-١٩٨٧كلية (ال-

التجارة الكربى يف احملاسبة.
: ّصلةدرجة احملال)، مؤسسة باغويو للكليات، مدينة باغويو، الفلبني؛ ١٩٩٨-١٩٩٤عليا (الدراسات ال-

يف القانون.ليسانس
- )، كلية يل كوان يو للسياسة العامة٢٠٠٥كانون األول/ديسمرب -٢٠٠٤الدراسات العليا (حزيران/يونيه -

ماجستري يف السياسة العامة.: ّصلةدرجة احملالنحة دراسية)، سنغافورة؛ مبوطنية (جامعة سنغافورة ال
)، جامعة هارفارد، كلية جون كينيدي احلكومية، التعليم ٢٠١٤آذار/مارس ٢٨- ٢٣الدراسات العليا (-

تاألمريكية؛ منحالتنفيذي (برعاية الوكالة األمريكية للتنمية الدولية)، بوسطن، ماساتشوستس، الواليات املتحدة 
.استكمال الدراسةشهادة 

الخبرة المهنية
امليزانية واإلدارة، املكتب املركزي.وزارة حىت اآلن، ٢٠١٥مارس آذار/١٩منالوزارة،ةوكيل-
امليزانية واإلدارة، املكتب املركزي.وزارة ، ٢٠١٥آذار/مارس ١٨-٢٠١٢ومتوز/يولي١، ةمساعدأمينة -
امليزانية واإلدارة، املكتب اإلقليمي وزارة ، ٢٠١٢وحزيران/يوني٣٠-٢٠٠٢مارس آذار/٤، ةالرابعةاملدير -

، مدينة سان فرناندو، ال ونيون.اشبيليةاألول، املركز احلكومي، 
امليزانية واإلدارة، املكتب املركزي، وزارة ، ٢٠٠٢آذار/مارس ٣-١٩٩٩أغسطس آب/١٣، ةالرابعةاملدير -

تشريعية.الدائرة القانونية وال
امليزانية واإلدارة، املكتب وزارة ، ١٩٩٩آب/أغسطس ١٢-١٩٩٩ومتوز/يولي٩أخصائيي امليزانية، ةكبري -

اإلقليمي، منطقة كورديلريا اإلدارية، مدينة باغويو.
امليزانية واإلدارة، املكتب وزارة ، ١٩٩٩ومتوز/يولي٨-١٩٩٨رباير شباط/ف١٦أخصائي امليزانية الثاين، -

قليمي، منطقة كورديلريا اإلدارية، مدينة باغويو.اإل
امليزانية واإلدارة، املكتب وزارة ، ١٩٩٨شباط/فرباير ١٥- ١٩٩٦نوفمرب تشرين الثاين/١١امليزانية، ةحملل-

اإلقليمي، منطقة كورديلريا اإلدارية، مدينة باغويو.
يسوع الطيب، مدينة الطفل ، ستو. مركز ١٩٩٦أكتوبر تشرين األول/–١٩٩٦كانون الثاين/يناير،  حماِسبة-

باغويو.
، الصندوق التعاضدي لتنمية قطاع اإلسكان، ١٩٩٥حزيران/يونيو- ١٩٩٥شباط/فرباير، حساباتةكاتب-

باغويو.مدينة ، دون اإلقليميباغويو مكتب 
، الفرع الرئيسي، بيب فاميلي بانك،١٩٩٤حزيران/يونيو-١٩٩٣شباط/فرباير، مبتدئةحساباتةكاتب-

ماكايت مدينة 
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أنشطة مهنية أخرى
جامعة كورديلرياس (مؤسسة باغويو للكليات سابقا)، كلية ٢٠٠٠- ١٩٩٩ويونيبدوام جزئي حزيران/ةمدرس-

احلقوق، مدينة باغويو، الفلبني.
ا مكت، ٢٠٠٣(كتيب)، الطبعة يف الدعاوى جلسات النظر استعراض وتقنيات، أساليب ةمؤلف- بة نشر

ريكس.
-

االستحقاقات
.ةمعتمدةقانونيةبحماسِ -
).احملامنيامتحانات١٩٩٨، ٪٩١،٨٠بنقطة تعادل ] فأول موظِّ (بار توبنوتشر) [ةحمامي-
.ثانيةموظفة خدمة تنفيذية مهنية من الدرجة ال-

ريب/الندوات/األنشطة الهامةاالتدبعض 
يف تفويض ةر ؛ حماضِ ٢٠١٦، طبعة عام ةحملليالسلطات اعلى دليل عمليات امليزانية لوحدات املوظّفنيتدريب -

امليزانية واملراجعة.
اجتماع التخطيط االسرتاتيجي وعرض دليل مبادئ وآليات املشاركة العامة يف ،بادرة العاملية للشفافية املاليةامل-

ملتحدة الذي عقد يف واشنطن العاصمة بالواليات ا،٢٠١٦سبتمرب أيلول/٢٩-٢٨، السياسات الضريبية
؛ ممثلة الفلبنياملبادرة العامليةاألمريكية برعاية 

عقد يف واشنطن العاصمة ٢٠١٦أبريل /نيسان١٥حوار رفيع املستوى بشأن شفافية املالية العامة يف -
الفلبني.ةبالواليات املتحدة األمريكية برعاية شراكة املوازنة الدولية؛ ممثل

تشرين ٣١-٢٧املايل يف باالنفتاحاملكسيك واجتماع فريق العمل املعين حلقة عمل الشراكة املفتوحة بني-
ممثل ؛الشراكة املفتوحةو برعاية املبادرة العامليةالذي عقد يف مكسيكو سييت باملكسيك ٢٠١٥أكتوبر /األول

الفلبني.
، ٢٠١٥أيلول/سبتمرب ١٨إىل ١٧املايل يف آسيا واحمليط اهلادئ يف الفرتة من باالنفتاححلقة العمل املعنية -

اليت عقدت يف ماركو بولو أورتيغاس، مانيال، الفلبني، برعاية إدارة الشؤون املالية العامة، والشراكة احلكومية 
الفلبني.ةممثل؛والشراكة املفتوحةاملبادرة العامليةاملفتوحة، 

الذي عقد يف ٢٠١٥/شباط فرباير٩الرئيسيني يف املشرفني): اجتماعاملبادرةاملبادرة العاملية للشفافية املالية (-
الفلبني.ة؛ ممثلاملبادرةواشنطن العاصمة، الواليات املتحدة األمريكية، برعاية 

الذي ٢٠١٤كانون األول/ديسمرب ١٩-١٨يف الفرتة نياالجتماع العاشر ملوظفي امليزانية اآلسيويني األقدم-
تجربة العارضةالفلبيين و ةالتعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي؛ املمثلعقد يف بانكوك بتايلند برعاية منظمة 

الفلبينية يف إصالحات إدارة الشؤون املالية العامة.
املؤمتر الدويل املعين بتعزيز إدارة االستثمار العام، الذي عقد يف سيول يف كوريا اجلنوبية برعاية وزارة اخلارجية -

الفلبينية.تجربة العرضت. وصندوق النقد الدويل والبنك الدويللية ووزارة املاهيئة السواحل 
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٩-٥العمل الثانية يف املشاركة العامة واملشاركة يف صنع القرار املايل يف حلقةاملبادرة العاملية للشفافية املالية : -
؛ املبادرة ة برعاية اليت عقدت يف واشنطن العاصمة بالواليات املتحدة األمريكي٢٠١٤أكتوبر تشرين األول/

الفلبني.ةممثل
الذي عقد ٢٠١٣يوليو متوز/١٣-٩اجتماع اللجنة التوجيهية يف -مستوى عمل الشراكة احلكومية املفتوحة -

الفلبني.ةيف لندن؛ ممثل
، عقد٢٠١٢أيلول/سبتمرب ٧و٦قليمي بشأن استخدام وكالء املشرتيات يف املشرتيات العامة يومي اإلؤمتر امل-

لحالة الفلبينية.عارضة لالوفد و يف يف بيجني، الصني برعاية مصرف التنمية اآلسيوي؛ عضو 
١٣إلی ٩دارة املالية العامة يف الفرتة من اإلتسلسل التصميم وتنفيذ إصالحات احللقة الدراسية املعنية ب-

صندوق النقد الدويل؛ عضو -يف سنغافورة، برعاية صندوق التدريب اإلقليمي يف سنغافورة ٢٠١٢يوليو متوز/
الوفد.

سلطات جولة دراسية من احلكومة الفلبينية إىل إندونيسيا بشأن التحويالت احلكومية الدولية وحوافز األداء لل-
، برعاية البنك الدويل؛ عضو الوفد.٢٠١١تشرين الثاين/نوفمرب ٢٥إىل ٢٠احمللية يف الفرتة من 

؛ عضو فرقة العمل ٢٠٠٨، طبعة عام ةحملليالسلطات اات امليزانية لوحدات على دليل عملياملوظّفنيتدريب -
.ةاليت صاغت الدليل، وحماضر 

الئحته قواعده و (قانون إصالح املشرتيات احلكومية) و ٩١٨٤القانون اجلمهوري رقم على املوظّفنيتدريب -
.ةمعتمدة؛ مدربالتنفيذية

يف تفويض امليزانية ةر ؛ حماضِ ٢٠٠٦عاملبارانغايس، طبعةة على دليل عمليات امليزانياملوظّفنيتدريب -
واملراجعة.

حكومة نيبال يف اعقد-املضّي ُقُدماً حلقة عمل تقنية بشأن التحديات يف تنفيذ قانون املشرتيات العامة و -
ومصرف ندو، نيبال، برعاية حكومة نيبال والبنك الدويل متايف ك٢٠٠٧أيار/مايو ٢٩إىل ٢٨الفرتة من 

جتربة الفلبني.ة عنكمتحدثتالتنمية اآلسيوي؛ شارك
٢٠٠١شباط/فرباير ١٩-١٦يف االقتصادي آلسيا واحمليط اهلادئاجتماع كبار املسؤولني يف منتدى التعاون -

الذي عقد يف بيجني، الصني، برعاية جملس التعاون االقتصادي آلسيا واحمليط اهلادئ وجملس التعاون 
يف اجتماع فريق خرباء املشرتيات احلكومي.ةحكوميةكممثلتاركاالقتصادي؛ ش
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)إيكن هولمغرين، إنغريد (السويد-٢

[األصل: باإلنكليزية]

مذكرة شفوية
ا إىل أمانة مجعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة  دي سفارة السويد حتيا

شرّفها ي، ٢٠١٧أيلول/سبتمرب ٢٥املؤرخة ICC-ASP/16/SP/51وباإلشارة إىل الوثيقة ،اجلنائية الدولية
بأن حكومة السويد قررت تقدمي ترشيح السيدة إنغريد إيكني هوملغرين لالنتخاب يف جلنة األمانة أن تبلغ 

امليزانية واملالية التابعة للمحكمة اجلنائية الدولية يف االنتخابات اليت ستجرى أثناء الدورة السادسة عشرة 
.٢٠١٧ية الدول األطراف يف نيويورك يف كانون األول/ديسمرب جلمع

االت ذات الصلة بعمل جلنة امليزانية واملالية.  تتمتع السيدة إيكن هوملغرين خبربة مهنية واسعة يف ا
يف أً ولديها خربة طويلة يف املناصب القيادية يف احلكومة السويدية والسلطات الوطنية، مبا يف ذلك حتديد

، واالحتاد بلدان الشمالفيما خيصّ ربة واسعة كما تتمّتع خبت املالية وامليزانية ومراجعة احلسابات.  جماال
ةالقطاع اخلاص، بصفتها الرئيسخدمت يفاملاضية، خالل السنوات الستّ و األورويب، والتعاون الدويل. 

ية اليت تركز على العمل اإلنساين.لس إدارة، مبا يف ذلك املنظمات غري الرحباعدة جمعضواً يف، و ةالتنفيذي

، يف إدارة امليزانية بوزارة املالية وهي متخصصة يف علم االقتصادوعملت السيدة إيكن هوملربغ، 
١٩٨٧ما بني عامي الفرتة للعمليات يف املفاوضات املتعلقة بالتحليل وامليزانية يفةتنفيذيةالسويدية كرئيس

.يف جمموعسبع سنواتأي ، ١٩٩٩و١٩٩٤، وكذلك بني عامي ١٩٩٢و
يف ةاقتصادية، عملت السيدة إيكن هوملربغ كخبري ١٩٩٤إىل عام ١٩٩٢ويف الفرتة من عام 

يف واشنطن العاصمة بالواليات املتحدة األمريكية.،صندوق النقد الدويل
نية ت السيدة إيكن هوملربغ رئاسة ومسؤولية ميزا، تولّ ٢٠٠١إىل عام ١٩٩٩ويف الفرتة من عام 

رئاسة هلا ميزانية هي رئاسة االحتاد األورويب لالحتاد األورويب (املعروفة باسم رئاسة االحتاد األورويب)، و 
مليون يورو.٩٥قدرها حوايل 

املدير العام يف ة، شغلت السيدة إيكن هوملربغ منصب نائب٢٠٠٦إىل عام ٢٠٠١ومن عام 
ملكاتب احلكومية.سابات احلللمراجعة الداخلية ةمكتب رئيس الوزراء ورئيس

الدولة يف وزارة ة، شغلت السيدة إيكن هوملربغ منصب وزير ٢٠١٢إىل ٢٠٠٦ويف الفرتة من 
الثقافة واإلعالم والرياضة.

" ماكالرسامفونديت"لشركة ةالتنفيذيةنصب الرئيستشغل م، ٢٠١٢ومنذ عام 
)Mäklarsamfundet(ةالسويديةالعقارياالت ، وهي املنظمة الشاملة للوك.
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ةخاصةكمستشار السنني، بعدة مهامّ باإلضافة إىل ذلك، قامت السيدة إيكن هوملربغ، على مرّ 
الس واللجان، مثل يف عمليات التحقيق جان و للّ لدى اةوخبري  احلكومية، فضال عن مشاورات خمتلف ا

.لعاب األوملبية للمعّوقنياملعرض العاملي لشنغهاي واالحتاد السويدي لأل
ذه املذكرة.ترد و  السرية الذاتية باللغة اإلنكليزية مرفقة 

بيان المؤهالت
وكالء العقارات السويديةاإلسكان لرابطة 

البيانات الشخصية 
، ستوكهومل، السويد١٩٦٢سنة ومكان امليالد: 

احلالة املدنية: متزوجة، ثالثة أطفال بالغني.

التعليم
.١٩٨٥كهومل، يف االقتصاد، جامعة ستو شهادة-
دراسات إضافية يف علم النفس واألعمال.-
على شهادة/دبلوم من معهد صندوق النقد الدويل يف واشنطن العاصمة، الواليات املتحدة.ةحاصل-
لس اإلدارة.اجمعلى تدبري التدريبيف ) MBES(مبيس إشهادة-

الخبرة المهنية
جماالت يف الدولة، مبا يف ذلك هيئات حلكومة السويدية و خربة طويلة من خمتلف املناصب القيادية يف ا-

امليزانية ومراجعة احلسابات.
، واالحتاد األورويب، والتعاون الدويل.بلدان الشمالفيما خيصّ خربة -
العديد و ، ةالتنفيذيةمنصب الرئيسبتوّيل يف القطاع اخلاص عملتاملاضية على مدى السنوات الستّ -

ترّكز ، ومنظمات غري رحبية، ةمدنيهيئات هذه اهليئات من بنيتكاناإلدارة، و لس يف جمامن املناصب 
ال  اإلنساين.على ا

وااللتزامات الحاليةناصب الم
: الرئيس التنفيذي، رابطة وكالء العقارات السويدية.٢٠١٢
سفينسكماكالرستاتيستيك أب) SvenskMäklarstatistik AB(: مناصب جملس اإلدارة ٢٠١٤

Mäklarsamfundet System iSverige، نظام Insuresec ABهيئة دارة يفاإل): عضو جملس ةرئيسال(

AB, StockholmsStadsmission and in the SNS Förtroenderåd
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السابقةوااللتزامات ناصب الم10
عضو جملس اإلدارة و ، ٢٠١٧-٢٠١٤جملس اإلدارة ة(رئيسHemnet ABمؤسسة :٢٠١٧- ٢٠١٢
٢٠١٤- ٢٠١٢.(
).شركة فرعية، (Mäklarsamfundet System iSverigeالتنفيذي، نظام ة: الرئيس٢٠١٦- ٢٠١٤
الدولة، وزارة الثقافة واإلعالم والرياضة.ة: وزير ٢٠١٢- ٢٠٠٦
ملراجعة الداخلية للحسابات.امكتب ةرئيس الوزراء، رئيسديواناملدير العام، ة: نائب٢٠٠٦- ٢٠٠١
لس االحتاد األورويب اةرئيس: ٠١٢٠- ١٩٩٩ ، وزارة ٢٠٠١لشؤون املالية وامليزانية للرئاسة السويدية 

اخلارجية.
للعمليات والتحليل واملفاوضات بشأن ةالتنفيذيةوزارة املالية، الرئيس، يزانيةدائرة امل:١٩٩٩-١٩٩٤

امليزانية (جماالت خمتلفة).
، واشنطن العاصمة، الواليات املتحدة األمريكية، ، صندوق النقد الدويلةاقتصاديةخبري :١٩٩٤- ١٩٩٢

إدارة الشؤون املالية.
لتحليل واملفاوضات بشأن امليزانية العمليات ةالتنفيذيةإدارة امليزانية، وزارة املالية، الرئيس:٩٢١٩- ١٩٨٧

(جماالت خمتلفة).
مكتب.ةومدير مفوضةلوكالة السويدية لإلدارة العامة.ا:١٩٨٧- ١٩٨٥
ةللطلبمستشارة، جامعة ستوكهومل، ةاقتصاديةاملعهد الوطين للبحوث االقتصادية، خبري :١٩٨٥- ١٩٨٣

.الدراسيةاتاحللقةرئيسو 

إضافيةاتمعلوم
احلكومية، فضال عن املشاورات السابقة التحقيقات للجان و ة يف اوخبري ةخاصةكمستشار مهامّ عدة توّلت 

الس واللجان، على سبيل امل لأللعاب املعرض العاملي لشانغهاى، واالحتاد السويدي ، ثالملختلف ا
.نظماتيف خمتلف امل، و األوملبية للمعوقني
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غرايبة فوزي (األردن) -٣
[األصل: باإلنكليزية]

مذكرة شفوية
ا ألمانة مجعية الدول األطراف يف نظام روما  دي سفارة اململكة األردنية اهلامشية أطيب حتيا

ص باحملكمة اجلنائية الدولية، وتتشرف بأن تنهي إىل علم األمانة املوقرة بأن حكومة اململكة األساسي اخلا
األردنية اهلامشية قررت أن ترشح من جديد سعادة الدكتور فوزي غرايبة لعضوية جلنة امليزانية واملالية 

للمحكمة اجلنائية الدولية.
ا يف الشؤون املالية على املستوى الدويل،  يتمتع الدكتور غرايبة خبربة واسعة ومكانة مشهود ل ه 

بيان مؤهالته املرفق طّيه.كما هو مبّني يف 

بيان المؤهالت
البيانات الشخصية 
مكان الوالدة: األردن 

١٩٤٣تاريخ الوالدة: 
اجلنسية: أردنية 

ثالثة أطفال ولهاحلالة العائلية: متزوج 
ية، والفرنسية (ليس بطالقة)اللغات: العربية (اللغة األم) واإلجنليز 

التعليم
: دكتوراه دولة، جامعة ويسكنسن (الواليات املتحدة األمريكية).١٩٧٢
: ماسرت إدارة أعمال، جامعة تكساس للتكنولوجيا (الواليات املتحـدة األمريكية).١٩٦٨
: بكالوريوس جتارة (مرتبة الشرف) جامعة القاهرة (مصر).١٩٦٥

الوظيفة الحالية
ذ فخري، جامعة األردنأستا

سابقةالوظائف ال
: مؤسس ورئيس جامعة الشرقية يف سلطنة ُعمان.٢٠١٤- ٢٠٠٩
: رئيس جملس أمناء اجلامعة األردنية للعلوم والتكنولوجيا.٢٠١٣- ٢٠١٢
: رئيس جملس إدارة شركة مناجم الفسفات األردنية.٢٠٠٠- ١٩٩٩
: وزير التعليم، األردن.١٩٩٩- ١٩٩٨
يس اجلامعة األردنية.: رئ١٩٩٨- ١٩٩١
: نائب رئيس اجلامعة األردنية. ١٩٩٠- ١٩٨٦
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: عميد كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية، اجلامعة األردنية.١٩٨٦- 12١٩٨٣
األلقاب العلمية

أستاذ، اجلامعة األردنية.:١٩٨١
: أستاذ مشارك، اجلامعة األردنية.١٩٨١- ١٩٦٧
دنية.: أستاذ مساعد، اجلامعة األر ١٩٧٦- ١٩٧٢
: أستاذ زائر، املدرسة العامة لألعمال، جامعة تكساس.١٩٧٩- ١٩٧٨
أستاذ زائر، جامعة والية بورتالند، الواليات املتحدة األمريكية.: (صيف) ١٩٧٨

عضوية (مختارات)ال
، األردن.: عضو جملس أمناء جامعة البلقاء٢٠٠٩- ٢٠٠٦
لس االستشاري لكلية إدارة األع٢٠٠٩- ٢٠٠٦ مال، اجلامعة األردنية األملانية.: عضو ا
عضو جلنة املالية وامليزانية، احملكمة اجلنائية الدولية، الهاي، هولندا.:٢٠٠٣منذ  

: عضو جملس أمناء اجلمعية العلمية امللكية، األردن.٢٠٠٩- ٢٠٠٣
عضو جملس أمناء مؤسسة امللك حسني، األردن .:٢٠٠٣منذ  

,٢٠٠٦-٢٠٠٣، مناء جامعة العلوم والتكنولوجيا، األردن: عضو جملس أ٢٠٠٦- ٢٠٠٣
: عضو اللجنة العليا ملهنة احملاسبة.٢٠٠٦- ٢٠٠٣
: عضو جملس مركز الدراسات االسرتاتيجية، اجلامعة األردنية.٢٠٠٩- ٢٠٠١
لس التنفيذي لليونيسكو، باريس، فرنسا.٢٠٠٥- ٢٠٠١ : عضو ا
يل، األردن.: نائب رئيس جملس التعليم العا٢٠٠٣- ١٩٩٨
: عضو جملس أمناء املعهد الديبلوماسي، األردن.١٩٩٨- ١٩٩٥
لس التنفيذي للجمعية الدولية للجامعات، باريس، فرنسا.١٩٩٨- ١٩٩٥ : عضو ا
: عضو اللجنة األردنية األمريكية للتبادل الثقايف (جلنة فولربايت).١٩٩٨- ١٩٩٤
: عضو جملس التعليم العايل، األردن.٢٠٠٤- ١٩٩١
: رئيس جلنة امتحانات التعليم العايل، األردن.١٩٩٤- ١٩٩١
لس االقتصادي االستشاري للحكومة، األردنية.١٩٩٣- ١٩٩١ : عضو ا
: عضو مجعية احملاسبة األمريكية، الواليات املتحدة األمريكية.١٩٩٤- ١٩٩١
: رئيس اجلمعية األردنية للخرجيني من اجلامعات واملعاهد األمريكية.٢٠٠٩- ١٩٩١
: عضو جملس إدارة جامعة البرتاء اخلاصة، األردن.١٩٩١- ١٩٨٩
: عضو اللجنة الوطنية لصياغة امليثاق الوطين، األردن.١٩٩٠- ١٩٨٩
رئيس جلنة معادلة الشهادات األجنبية، األردن.: ١٩٩١- ١٩٨٦
: عضو اللجنة االستشارية لكلية األعمال واالقتصاد، جامعة قطر، قطر.١٩٩٢- ١٩٨٥

عات جديدةإنشاء جام
) يف جامعة البرتاء اخلاصة، األردن٢٠٠٥مؤسس وشريك (إىل غاية 
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األعمال االستشارية13
جماالت التعليم العايل والتجارة واالقتصادشمل خمتلف ت

المؤتمرات
عن التعليم العايل-
عن التجارة واالقتصاد-
عن الشرق األوسط-
عن الشؤون الثقافية-

األوسمة
ل من الدرجة األوىل.وسام االستقال-
وسام االمتياز يف التعليم.-

المنشورات
الكتب (باللغة اإلجنليزية)

- The Economics of the West Bank and the Gaza Strip, Boulder, Westview Press,
1987, U.S.A.

- The Badia of Jordan: A Process of Change. Amman: University of Jordan Press,
1987 (with others).

- The Bedouin of Jordan: A People in Transition. Amman Royal Scientific Society
Press, 1987 (with others).

- The small and Handicraft Industries in Jordan: 1976. Amman: Industrial
Development Bank, n.d. (with others).

عربية)الكتب (باللغة ال
قضايا أردنية معاصرة ، حترير وتقدمي، عمان وبريوت: مؤسسة عبد احلميد شومان واملؤسسة العربية -

.٢٠٠١للدراسات والنشر، 
(مع آخرين)١٩٨٣أصول احملاسبة، نيويورك: جون وايلي وأبناؤه، -
(مع آخرين .)١٩٨٢احملاسبة للمديرين، عمان: مطابع الدستور، -
العلمي يف العلوم االجتماعية واإلنسانية، عما ن: مطابع اجلمعية العلمية امللكية، منهجية البحث-

.٢٠٠٢(مع آخرين)، الطبعة الثالثة، ١٩٧٧
.١٩٧٥حماسبة التكاليف: املبادئ، اإلجراءات، املراقبة، عمان: دار فيالدلفيا للنشر -

مقاالت (باللغة اإلجنليزية)
- Bedouin Settlement: Organizational, Legal and Administrative Structure: The

experience of Jordan, in Galaty, John G., Aronson, Dan and Salzman, Philip Carl, Eds.
The Future of Pastoral Peoples, Ottawa: International Development Research Center,
1981 (with another).

- Foreign Companies in Jordan: Problems and Prospects, Arab Journal of Administration
(October 1979) (with another).

- West Asia and Southeast Asia: A Commentary, in Economic Relations Between West
Asia and Southeast Asia. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 1978.

- Conditions of Some Working Women in Jordan, Arab Journal of Administration, 1978,
(With others).

- Doing Business in the Arab World: Problems and Prospects, The Arab World Business
Opportunities. Singapore: Compa Publications, 1977 (with another).

- Amman Region and its Weight in Jordan's Economy, Orient, 1976 (with others).
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قاالت (باللغة العربية)م14
لة األردنية إلدارة العالقة بني املكاسب وعائدات- األسهم على املدى الطويل: إعادة نشر وتوسيع، ا

(مع آخر ).٢٠٠٨األعمال 
لة األردنية إلدارة األعمال - (، ٢٠٠٨دور التدفق النقدي والرتاكمات يف تفسري عائدات األسهم، ا

مع آخر).
(مع آخر).٢٠٠٨ثر شركات املسامهة العامة يف األردن: مقاربة متعددة األبعاد، دراسات، التنبؤ بتع-
.٢٠٠١الرتبية والتعليم يف األردن ومتطلبات القرن احلادي والعشرين، يف قضايا أردنية معاصرة، -
مهة العامة يف العالقة بني املتغريات احملاسبية وبيتا السوق كمقياس للمخاطرة املنتظمة يف شركات املسا-

(مع آخر).١٩٩٦األردن، دراسات، 
استخدام النسب املالية للتنبؤ بشركات املسامهة العامة الصناعية األردنية العالية النجاح، دراسات، -

(مع آخر).١٩٩٠
، التقارير املالية السنوية لشركات املسامهة الصناعية يف األردن ومالءمتها لقرار االستثمار املايل، دراسات-

(مع آخر).١٩٩٠
حجم التداول، –مضمون التقارير املالية السنوية من املعلومات يف شركات املسامهة العامة األردنية -

(مع آخر).١٩٨٩دراسات، 
١٩٨٨توقيت إصدار التقارير املالية السنوية يف شركات املسامهة العامة الصناعية األردنية، دراسات، -

(مع آخر).
١٩٨٨املعلومات يف شركات املسامهة العامة األردنية، جملة أحباث الريموك مناسبية مضمون األرقام احمل-

مع (آخر).
(مع آخر).١٩٨٧النسب املالية كمؤشرات لتعثر شركات املسامهة الصناعية األردنية، دراسات ، -
ة يف األردن"، مدى توافر اإليضاحات يف التقارير املالية السنوية لشركات املسامهة العامة الصناعي-

(مع آخر).١٩٨٦دراسات، 
مدى استخدام نظم حماسبة التكاليف يف الشركات املسامهة العامة الصناعية األردنية، دراسات، -

(مع آخر).١٩٨٦
.١٩٨١حماسبة التضخم يف الشركات املسامهة العامة األردنية، البحوث االقتصادية واإلدارة، -
. ١٩٨١يها يف الشركات املسامهة العامة يف األردن"، دراسات، الوظيفة احملاسبية والقائمون عل-
توزيع تكاليف أقسام اخلدمات باستخدام املعدالت اآلنية: دراسة حالة، جملة البحوث التجارية، -

١٩٨٠.
.١٩٧٨مناخ االستثمار يف األردن، رجال أعمال، -
(مع آخر).١٩٧٦اسات، املراقبة الداخلية يف شركات املسامهة العامة: تقييم كمي"، در -
(مع آخر).١٩٧٥صناعات البناء احلديثة، دراسة حالة، دراسات، -
استعمال الربجمة اخلطية يف توزيع التكاليف الثابتة: حالة شركة مصانع الورق والكرتون، مطبوعات املؤمتر -

.١٩٧٥الثاين السنوي لبحوث العمليات، القاهر، اجلمعية املصرية لبحوث العمليات، 
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كوزاكي، هيتوشي (اليابان) -٤
[األصل: باإلجنليزية]

مذكرة شفوية

ا إىل أمانة مجعية الدول األطراف يف نظام مملكة دي سفارة اليابان يف  هولندا أطيب حتيا
، ICC-ASP/16/SP/08روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، وباإلشارة إىل مذكرة األمانة رقم 

حكومة اليابان قررت ترشيح السيد هيتوشي كوزاكي لعضوية جلنة امليزانية واملالية تتشرف بإبالغها بأن 
عشرة جلمعية الدول سادسة يف االنتخابات اليت ستجرى خالل الدورة ال٢٠٢١إىل ٢٠١٨للفرتة من 
. ٢٠١٧كانون األول/ديسمرب ١٤إىل ٤، يف نيويورك، يف الفرتة من األطراف

ا رئيس اللجنةيشغل حاليا منصب يتمتع السيد كوزاكي، الذي ، خبربة واسعة ومكانة معرتف 
إىل تشرين ٢٠٠٣. وقد شغل يف الفرتة من آب/أغسطس الدويلىل املالية على املستو يف املسائ

، منصب ممثل اليابان يف اللجنة اخلامسة (اإلدارة وامليزانية) للجمعية العامة لألمم ٢٠٠٧األول/أكتوبر 
ن على خربة وقيادة يف املفاوضات الدولية بشأن إصالح إدارة األمم املتحدة، املتحدة، حيث بره

وامليزانيات العادية وميزانيات عمليات حفظ السالم، واإلشراف، وإدارة املوارد البشرية وغريها من 
القضايا ذات الصلة. وبعد ذلك التحق بإدارة األمم املتحدة للدعم امليداين، باعتباره مسؤول إدارة 

لتنسيق العمليات املشرتكة بني اإلدارات واملنظمات احلكومية ٢٠١١رامج أقدم حىت شباط/فرباير ب
الدولية يف مكتب وكيل األمني العام إلدارة األمم املتحدة للدعم امليداين، وصياغة وتنسيق ميزانيات 

ويل يف تلك اإلدارة. ويف األمم املتحدة حلفظ السالم والبعثات السياسية اخلاصة يف شعبة امليزانية والتم
لس املشرتك للمعاشات التقاعدية ملوظفي األمم املتحدة ممثال ٢٠١٢عام  ، مت اختياره عضوا يف ا

، وعضوا يف الفريق ٢٠١٢للجمعية العامة لألمم املتحدة، حيث شغل منصب مقرر للمجلس يف عام 
وزاكي عضوا يف اللجنة منذ ويعمل السيد ك.٢٠١٧و٢٠١٣يالعامل املعين بامليزانية يف عام

يف اً رئيسُتخب مث ان٢٠١٦، حيث انتخب نائبا لرئيس اللجنة يف عام ٢٠١٥نيسان/أبريل 
.٢٠١٧نيسان/أبريل 

ه، يف السرية الذاتية للسيد كوزاكي املرفقة طيّ وتشهد هذه التجربة واخلربة، على النحو املبّني 
-ICCمن مرفق القرار بإنشاء جلنة امليزانية واملالية (٢الشرط املنصوص عليه يف الفقرة على استيفائه

ASP/1/RES.4 الذي يقضي بأن يكون أعضاء اللجنة من اخلرباء املشهود هلم باخلربة يف الشؤون ،(
املالية على املستوى الدويل.

ا أصبحت  وقد دعمت اليابان باستمرار أنشطة احملكمة اجلنائية الدولية منذ تأسيسها، ومبا أ
، وهي أكرب مساهم ٢٠٠٧تشرين األول/أكتوبر ١ا دولة طرفا يف نظام روما األساسي يف رمسي

ا تعتزم البقاء داعما قويا للمحكمة. ويعكس قرار حكومة اليابان  باستمرار يف ميزانية احملكمة، فإ
بذل أقصى ترشيح السيد كوزاكي لالنتخاب يف جلنة امليزانية واملالية التزامها الراسخ مبواصلة إعادة 

اجلهود لتيسري أنشطة احملكمة. وحكومة اليابان واثقة متام الثقة بأن املرشح ميتلك ما يلزم من خربة 
ا على املستوى الدويل لتقدمي  وجتربة ومعرفة يف الشؤون املالية وامليزانية، فضال عن مكانة معرتف 

للجنة.امسامهة قوية يف العمل اهلام الذي تضطلع به 
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هالتبيان المؤ 
البيانات الشخصية

، شيجا، اليابان١٩٦٩متوز/يوليو ٢امليالد: ومكان تاريخ 
الوظيفة الحالية: 

رئيس جلنة امليزانية واملالية، احملكمة اجلنائية الدولية.: ٢٠١٧نيسان/أبريل منذ 
ية السكرتري األول ونائب املمثل الدائم لليابان لدى جلنة األمم املتحدة االقتصاد:٢٠١٥منذ 

واالجتماعية آلسيا واحمليط اهلادئ، سفارة اليابان يف تايلند.
الخبرة المهنية

.رئيس جلنة امليزانية واملالية، احملكمة اجلنائية الدولية: نائب ٢٠١٧آذار/مارس -٢٠١٦
.جلنة امليزانية واملالية، احملكمة اجلنائية الدولية: عضو يف٢٠١٥آذار/مارس منذ 

رتري أول، سفارة اليابان يف العراق: سك٢٠١٥- ٢٠١٤
: ممثل اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف جملس معاشات التقاعدية ملوظفي األمم ٢٠١٢منذ عام 

لس التاسعة واخلمسني، وعضو اللجنة الدائمة، وعضو الفريق العامل  املتحدة املشرتك ومقرر دورة ا
املعين بامليزانية.

العالقات السياسية بني ، مكّلف بزارة الشؤون اخلارجية اليابانيةنائب مدير يف و :٢٠١٤-٢٠١١
اليابان وأسرتاليا وبني اليابان ونيوزيلندا.

األمانة العامة لألمم املتحدة وإدارة الدعم امليداين، شعبة امليزانية امليدانية والتمويل: :٢٠١١-٢٠٠٩
ومتويل عمليات حفظ السالم يف األمم املتحدة مسؤول إدارة برامج أقدم، ورئيس القسم املعين بامليزانية 

ومكاتبها السياسية.
األمانة العامة لألمم املتحدة وإدارة الدعم امليداين، مكتب وكيل األمني العام للدعم :٢٠٠٩-٢٠٠٧

تنسيق السياسات والربامج واالتصال مع اهليئات احلكومية ، مكلف بامليداين: مسؤول إدارة برامج أقدم
األمم املتحدة.الدولية يف

البعثة الدائمة لليابان لدى األمم املتحدة: سكرتري ثاٍن وسكرتري أول (ُعّني يف عام :٢٠٠٧-٢٠٠٣
كبري اخلرباء يف شؤون األمم املتحدة يف وزارة اخلارجية اليابانية)، مسؤول عن اإلصالح ٢٠٠٧

م، وميزانيات احملكمتني الدوليتني اإلداري، وامليزانية العادية لألمم املتحدة، وميزانيات حفظ السال
لرواندا ويوغوسالفيا السابقة، وختطيط الربامج، وهيئات الرقابة (جملس مراجعي احلسابات، ومكتب 

خدمات الرقابة الداخلية، ووحدة التفتيش املشرتكة).
؛وىلوزارة الشؤون اخلارجية اليابانية، مكتب شؤون أمريكا الشمالية، شعبة أمريكا األ:٢٠٠٣-٢٠٠٠

مسؤول عن العالقات السياسية بني اليابان والواليات املتحدة.
وزارة الشؤون اخلارجية اليابانية، مكتب الشؤون األوروبية، شعبة أوروبا مسؤول يف :٢٠٠٠-١٩٩٨

العالقات السياسية بني اليابان واململكة املتحدة.؛ الغربية الثانية
لحق وسكرتري ثالث مسؤول عن العالقات السياسية سفارة اليابان يف سنغافورة: م:١٩٩٨-١٩٩٦

بني اليابان وسنغافورة والربوتوكول.
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سفارة اليابان يف الواليات املتحدة األمريكية: ملحق مكلف بالشؤون الدراسية مع :١٩٩٦-١٩٩٤
أمهرست، أمهرست، ماساتشوستس، الواليات املتحدة األمريكية.

كتب شؤون أمريكا الشمالية، شعبة معاهدة األمن بني وزارة الشؤون اخلارجية، م:١٩٩٤-١٩٩٣
اليابان والواليات املتحدة.

تعليمال
: درجة البكالوريوس يف العلوم السياسية، كلية أمهرست، أمهرست، ماساتشوستس، الواليات ١٩٩٦

املتحدة األمريكية
يابان: درجة البكالوريوس يف القانون من جامعة مدينة أوساكا، أوساكا، ال١٩٩٣
اللغات
ومعرفة أساسية باللغة الصينية.) جييدها(واإلجنليزية (اللغة األّم)،اليابانية
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، مونيكا (إكوادور)سانتشيز-٥
[األصل: باإلنكليزية]

مذكرة شفوية

ا إىل أمانة مجعية الدول األطراف يف احملكمة اجلنائية قنصليةدي  اإلكوادور أطيب حتيا
، ٢٠١٧آذار/مارس ٧املؤرخة ، ICC-ASP/16/SP/08باإلشارة إىل مذكرة األمانة رقم و املوّقرة، الدولية 

اليت ستجرى خالل الدورة جلنة امليزانية واملالية للمحكمة اجلنائية الدولية املتعلقة بانتخابات أعضاء 
مرب كانون األول/ديس١٤إىل ٤، يف نيويورك، يف الفرتة من عشرة جلمعية الدول األطرافسادسة ال

شيز إلعادة تحكومة مجهورية اإلكوادور ترشيح السيدة مونيكا سانقررت ويف هذا الصدد . ٢٠١٧
ا يف جلنة امليزانية واملالية للمحكمة اجلنائية الدولية  .٢٠٢١إىل ٢٠١٨للفرتة من انتخا

ني الفرتتيف جلنة امليزانية واملالية خالل اً عضو بصفتها السيدة مونيكا سانشيز خدمتلقد 
يف جلنة اعضو بصفتها تولت ،وخالل السنوات الست املاضية.٢٠١٨-٢٠١٥و٢٠١٥- ٢٠١٢

من ّمث ٢٠١٣منصب نائب الرئيس يف الفرتة من آذار/مارس إىل كانون األول/ديسمرب امليزانية واملالية
ا يف املسائل املالية واملمعارفها مل ت. وتك٢٠١٧أيار/مايو إىل كانون األول/ديسمرب  تعلقة بامليزانية وخرب

التمثيل الدائم إلكوادور لدى األمم املتحدة يف مهاّم اخلامسة بوصفها جزءا من لجنة بعملها السابق يف ال
جتدون طيه نسخة من السرية الذاتية للسيدة مونيكا سانشيز.و نيويورك. 

بيان المؤهالت

المعلومات الشخصية
ودمونيكا سوليداد سانشيز إسكيري االسم: 

قنصل، الشؤون اخلارجية إلكوادوروظيفة احلالية: ال
١٩٧٧كانون األول/يناير ٢٢التاكونغا، مكان وتاريخ امليالد: 

إكوادوريةاجلنسية: 
التعليم
: ماجستري يف العلوم السياسية من كلية أمريكا الالتينية للعلوم االجتماعية٢٠١٠
جامعة سان فرانسيسكو يف كيتو: شهادة البكالوريوس يف العالقات الدولية،٢٠٠٠
: موضوع ثانوي يف االتصال التنظيمي، جامعة سان فرانسيسكو يف كيتو٢٠٠٠
الدولية. SEK: شهادة الثانوية العامة الدولية من ثانوية١٩٩٦
اللغات

.اإلجنليزية: مستوى متقدم، هيئة فولربايت
.الفرنسية: مستوى متقدم، التحالف الفرنسي يف كيتو
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.غالية: املستوى الرابع، معهد الربازيل للدراسات الثقافيةالربت19
.العربية: املستوى األول، معهد األمم املتحدة للتدريب والبحوث
الخبرة في لجنة الميزانية والمالية، المحكمة الجنائية الدولية

امليزانية واملالية رئيس جلنةة: عضو اللجنة (جمموعة بلدان أمريكا الالتينية والكارييب)؛ نائب٢٠١٤- ٢٠١٢
٢٠١٣.
رئيس جلنة امليزانية واملالية ة: عضو اللجنة (جمموعة بلدان أمريكا الالتينية والكارييب)؛ نائب٢٠١٧- ٢٠١٥
٢٠١٧.

الخبرة المهنية
يف بوينس آيرس، األرجنتني.القنصل العام إلكوادور: ٢٠١٤أيار/مايو منذ 

تشارة الشؤون الدولية يف وزارة الزراعة والثروة احليوانية، مس: ٢٠١٤نيسان/أبريل -٢٠١٢حزيران/يونيو 
وتربية األحياء املائية ومصايد األمساك يف إكوادور.

مديرة مكتب نائب وزير الشؤون اخلارجية والتكامل : ٢٠١٢حزيران/يونيو -٢٠١١آب/أغسطس 
السياسي، وزارة الشؤون اخلارجية.

، اإلقليمية والدوليةنيابة كتابة الدولة للمنظمات : ٢٠١١آب/أغسطس -٢٠١٠تشرين األول/أكتوبر 
.إدارة منظومة األمم املتحدة

مستشارة يف التنمية وتفعيل قضايا األمم املتحدة : ٢٠١٠أيلول/سبتمرب –٢٠٠٩أيلول/سبتمرب 
ة ومستشارة لدى رئيس اجلمعية العامة لألمم املتحدة خالل الدورة الرابعة والستني للجلسات املخصص

.، والتنمية ومسائل اإلدارة وامليزانيةلقضايا تطوير النظام وإصالحه
لدى األمم املتحدة، نيويورك، بلوماسية وفد البعثة الد: ٢٠٠٩أيلول/سبتمرب –٢٠٠٥آب/أغسطس 

مسائل اإلدارة اللجنة اخلامسة: املسائل املتعلقة بالتنمية؛ اللجنة الثانية: السالم واألمن؛ : اللجنة األوىل
.وامليزانية

.العاّمة اإلكوادور يف نيويوركقنصليةال، : قنصل٢٠٠٥آب/أغسطس –٢٠٠٥آذار/مارس 
.موظف يف ديوان وزير الشؤون اخلارجية: ٢٠٠٥آذار/مارس –٢٠٠٣حزيران/يونيو 

كيبيدو" الدبلوماسية يف اإلكوادور، الدفعة .سكرتري ثالث، أكادميية "أنطونيو خ: ٢٠٠٣- ٢٠٠٢
العاشرة.

املعنية بالسيادة األمانة العامة املساعدة منصب إداري؛ : ٢٠٠٢شباط/فرباير –١٩٩٩أيلول/سبتمرب 
.وزارة الشؤون اخلارجية يف اإلكوادورالوطنية، 
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شانكر، نيلو (كندا) -20٦

[األصل: باإلنكليزية]

مذكرة شفوية

ا إىل أمانة مجعية الىلددي سفارة كندا  دول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة مملكة هولندا حتيا
آذار/مارس ٧املؤرخة ، ICC-ASP/16/SP/08، ية التاليةالشفو ات اجلنائية الدولية، وتتشرف باإلشارة إىل املذكر 

١١املؤرخة ICC-ASP/16/SP/50، و٢٠١٧آب/أغسطس ٢٨املؤرخة ،ICC-ASP/16/SP/48، ورقم٢٠١٧
الدورة السادسة عشرة أثناءجرى خاب أعضاء جلنة امليزانية واملالية، الذي سيبشأن انت٢٠١٧أيلول/سبتمرب 

، والتمديدات الالحقة ٢٠١٧ديسمرب كانون األول/١٤إىل ٤جلمعية الدول األطراف يف نيويورك يف الفرتة من 
للموعد النهائي للرتشيحات.

عضوا اشانكر النتخاقد رشحت السيدة نيلووتتشرف سفارة كندا أيضا بإبالغ األمانة العامة بأن حكومة كندا 
ا يف املسائل املالية والقانونية على الصعيد  يف جلنة امليزانية واملالية. وتتمتع السيدة شانكر خبربة واسعة معرتف 

شات الدويل، مبا يف ذلك ما يتعلق مبيزانية احملكمة اجلنائية الدولية ومبانيها الدائمة، وعضو مناوب يف جلنة املعا
التقاعدية ملوظفي احملكمة اخلاصة بلبنان. وملزيد من املعلومات عن خربة السيدة شانكر ومعرفتها، يرجى االطالع 

ا اتية الواردة أدناه.الذعلى سري

بيان المؤهالت

التعليم

. كلية أوسغود هول للقانون؛ جامعة يورك.٢٠١٢-٢٠٠٨؛ يف القانوناهدكتور -
.بدرجة امتياز كبري. جامعة ماكجيل؛ خترج٢٠٠٨-٢٠٠٤ارة الدولية، شرق آسيا؛ ، اإلدإجازة يف التجارة-
.بدرجة الشرف. كلية ماريانوبوليس؛ خترج ٢٠٠٤-٢٠٠٢دبلوم الدراسات اجلماعية، العلوم البحتة والتطبيقية؛ -

مهنيةالخبرة ال
حىت ٢٠١٥أغسطس آب/هاي)؛ سكرتري ثان (الشؤون السياسية والقانونية)، سفارة كندا لدى هولندا (ال-

اآلن:
يف مجيع املؤسسات القانونية اكندةممثلبصفتها ، على الصعيدين الثنائي واملتعدد األطراف، املشاركة-

املتعددة األطراف يف الهاي، مبا يف ذلك احملكمة اجلنائية الدولية، وحمكمة العدل الدولية، واللجنة الدولية 
اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة، وآلية احملكمتني اجلنائيتني الدوليتني، لألشخاص املفقودين، واحملكمة

واحملكمة اخلاصة للبنان، ومؤمتر الهاي للقانون الدويل اخلاص، واحملكمة اخلاصة لتصريف األعمال املتبقية 
لسرياليون، والدوائر املتخصصة يف كوسوفو، وحمكمة التحكيم الدائمة.
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وغريها من اإلدارات احلكومية لتنسيق موقف  يف كندا الشؤون العاملية إدارات ب داخل عَ الشُّ مشاركة -21
تعددة املكندي متماسك بشأن املسائل املتعلقة باألولويات الرئيسية الخنراط كندا مع املؤسسات القانونية 

.سوريااملتعّلقة باملساءلة وامليزانية واملاليةشؤون األطراف يف الهاي، مبا يف ذلك 
لرئاسة سفري كندا للجنة املراقبة الدولية التابعة للمحكمة اجلنائية الدولية املعنية ساسي األدعم التقدمي -

من نظام روما ٩٧باملباين الدائمة وجلنة الصياغة غري الرمسية التابعة للفريق العامل املعين بتنفيذ املادة 
األساسي.

.ن حقوق اإلنسان واألمن السيرباينإدارة العالقة الثنائية مع هولندا بشأ-
قيادة التخطيط والتنسيق، فضال عن اخلدمات اللوجستية للربامج الرفيعة املستوى ملسؤويل حكومة كندا -

هولندا، مبا يف ذلك وزير اخلارجية.اآلتون إىل
والرقابة يف جملس استعراض العقود يف سفارة كندا الستعراض العقود املقرتحة لكفالة اإلدارةعملت -

يف البعثة عن طريق استعراض واملوافقة على االتفاقات التعاقدية (أو املشرتياتالفعالتني ألنشطة 
النزاهة لضمان التعديالت) اليت تندرج يف إطار السلطة املتعاقدة املفوضة للبعثة قبل التوقيع عليها، 

مملكة.قيمة للحتقيق أفضل ات و يف هذه العمليتوّخي احلذر والشفافية واإلنصاف و 
عملت كعضو مناوب يف جلنة املعاشات التقاعدية ملوظفي احملكمة اخلاصة بلبنان املنشأة مبوجب املادة -
(ج) من الئحة الصندوق املشرتك للمعاشات التقاعدية ملوظفي األمم املتحدة إلدارة الصندوق ٦(أ) و٤

كمة.املشرتك للمعاشات التقاعدية ملوظفي األمم املتحدة يف احمل
عضو مؤسس لشبكة املرأة يف القانون الدويل، وهي شبكة غري رمسية مقرها الهاي لكبار املسؤولني من -

دف النهوض باملساواة بني اجلنسني عن طريق تعزيز الصالت  اإلناث واملستشارين واألكادمييني واخلرباء 
واملعرفة، وتوفري منتدى لالعرتاف بني املرأة وإجياد حيز للنساء لدعم بعضهن البعض وتبادل األفكار 

.نومهارانومواهبهنبإجنازا
، األمم املتحدة، قسم حقوق اإلنسان والقانون االقتصادي، الشؤون اخلارجية والتجارة والتنمية يف  ةقانونيةموظف-

:٢٠١٥أغسطس آب/–٢٠١٤ديسمرب كانون األول/و ٢٠١٤سبتمرب أيلول/–٢٠١٣أغسطس آب/كندا؛ 
الزمالء اخلارجيني يف مع و التجارة، املالية و وزارة الشؤون اخلارجية و ب األخرى داخل عَ مل مع الشُّ الع-

خمتلف اإلدارات يف حكومة كندا بشأن إصالح اجلزاءات، بغية تنفيذ التوصيات اليت وافق عليها جملس 
مية.الوزراء لتحسني نظام اجلزاءات يف كندا من خالل التعديالت التشريعية والتنظي

صانعي اللوائح يف وزارة العدل لصياغة مع و وزارة الشؤون اخلارجية األخرى داخل ب عَ الشُّ ق مع يتنسال-
عقوبات جديدة أو تعديل اللوائح القائمة املفروضة على عدد من البلدان، مبا يف ذلك روسيا وأوكرانيا، 

.االحتاديلتطوير التنظيمي اإجراءاتومترير تلك اللوائح من خالل 
املالية واإلدارات احلكومية األخرى، مبا فيها وزارة وزارة الشؤون اخلارجية و ب داخل عَ ق مع الشُّ يتنسال-

العدل، لتقييم طلبات رفع األمساء من قوائم األشخاص املعينني يف تشريعات اجلزاءات االقتصادية يف كندا، 
ة والقانون اإلداري.دولياللمبادئ لذه الطلبات امتثاال هلاإلدارة معاجلةوضمان 

وغريها وزارة الشؤون اخلارجية ب داخل عَ الشُّ اإلشراف على التنازل عن املطالبات الدولية واالتصال مع -
تدخل كندا يف النزاعات القانونية اخلاصة.يُلَتَمس فيهااحلكومية لتقييم الطلبات اليت من اإلدارات
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احلدودية الكندية، فضال عن طلبات احلصول على تقييم الشحنات اليت حتتجزها وكالة اخلدمات -22
العقوبات االقتصادية اخلاّصة بمن أجل االمتثال لتشريعات املالية وزارة الشؤون اخلارجية و تصاريح التصدير 

يف كندا.

٢٠١٤سبتمرب أيلول/السياسات، البعثة الدائمة لكندا لدى األمم املتحدة، نيويورك؛ جماليفة مستشار -
:حىت اآلن
رفيعة املستوى خالل األسبوع الرفيع املستوى يف اجلمعية اليف ختطيط وتنسيق الربامج املسامهة-

مشاركة الوفد الكندي يف االجتماعات الثنائية واملتعددة األطراف.تر العامة لألمم املتحدة ويسّ 
ا بالتناوب ندكومثلت  يف اجتماعات اللجان، على الصعيدين الثنائي واملتعدد األطراف، تشارك-

التابعة ب عَ مع الشُّ منسقةجلمعية العامة لألمم املتحدة، و ية يف اقانونمسؤولة –يف اللجنة السادسة 
جمموعة من القضايا.فبلتشجيع املصاحل الكندية لوزارة الشؤون اخلارجية 

ئج املناقشات يف اجللسات العامة ويف دورات اللجنة السادسة، فضال عن نتاصياغة تقارير-
بنود حمددة من جدول األعمال.تناول االجتماعات والتقدم احملرز يف املناقشات و 

تيسري مشاركة املستشار القانوين يف أسبوع القانون الدويل، مبا يف ذلك من خالل تنسيق -
االجتماعات الثنائية واملتعددة األطراف.

ومؤمترات القمة، وزارة الشؤون اخلارجية قسم العالقات االقتصادية الدوليةالسياسات، يف جمالةموظف-
:٢٠١٣أغسطس آب/-٢٠١٢أغسطس آب/والتجارة والتنمية يف كندا؛ 

االقتصادي آلسيا واحمليط اهلادئالتعاون منتدىيف حتديد وتنفيذ أولويات كندا وأهدافها يف ةسامهامل-
.(املنتدى)

واملشاركة فيه، املنتدىماع كبار املسؤولني يف اإلشراف على مشاركة كندا يف اللجنة التوجيهية الجت-
ومجيع احملافل الفرعية.

التنسيق مع اإلدارات احلكومية األخرى يف تعزيز أهداف كندا يف إطار منتدى التعاون االقتصادي -
.االقتضاءموجزات ومعلومات حسب تقدمي آلسيا واحمليط اهلادئ، و 

والعمليات الوزارية، واجتماع نتدىاملكبار املسؤولني يف إعداد مواد إحاطة ومواد اتصال الجتماع  -
القادة.

مشاركة كبار املسؤولني الكنديني يف املنظمة.يّسرت الوفد الكندي و ضمن -اجتماعاتتحضر -
، شعبة العالقات التجارية التابعة لالحتاد األورويب، الشؤون اخلارجية، التجارة والتنمية يف  يةجتار ةمفوض-

:٢٠١٠أغسطس آب/-٢٠٠٩يونيو زيران/حكندا؛ 
وسلوفينيا هنغارياوبولندا و يةمهورية التشيكاجلعلى العالقات التجارية الثنائية بني كندا و ت أشرف-

مواد إحاطة لقضايا التجارة الثنائية اليت تشمل هذه البلدان.توأعد،وسلوفاكيا
ة وشاركت يف األنشطة املؤدية إىل توقيع لزيارات الوزارية إىل أوروبا الشرقياسامهت يف ختطيط -

اتفاقات تعزيز ومحاية االستثمار األجنيب يف كندا وسلوفاكيا واتفاقات التنقل بني الشباب.
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تعدد التخصصات التابع لالحتاد األورويب املعين باحلياة، املكرس لضمان املتنسيق فريق القطاع -23
اريني عرب سفارات وقنصليات كندا يف االحتاد التنسيق املعزز يف مشاركة قطاع املفوضني التج

األورويب.
يف قسم السياسات والتخطيط للطوارئ والتدريب يف أعقاب الزالزل يف هاييت وشيلي.ةتطوعم-

- احملدودة؛ أيار/مايوStandard Aero Ltdشركة التسويق، برنامج الطالب الصيفي، يف جمال -
:٢٠٠٧آب/أغسطس 

موظف ٢٥٠٠أكثر من املرافق بتوربينات الغاز وإصالح لصيانة ة اجلنسيات متعددت يف شركة عمل-
.دوالرمليون٨٥٠وإيرادات سنوية تتجاوز 

عملت على مشاريع التسويق املركزي فيما يتعلق بالعالمة التجارية للشركات، والتسويق، واسرتاتيجية -
يف مجيع أحناء الشركة.شبكة االنرتنت

لزيارات عمالء الات ومقابالت مجاعية، وممثلني خدمار أفرقة متخصصة مناقشات يف إطقادت-
لتحقيق أهداف املشروع.العمل من أجل املراقبة والتعّلم 

أنشطة خارج المنهج 
- ٢٠١١أغسطس آب/؛كلية أوسغود هول للحقوق، مشروع الرباءة، املة اجتماعية خمصصةع-

:٢٠١٢مايو أيار/
.وّكلالرباءة وإدارة العالقة مع املثبات ما إذا كان ميكن إمراجعة ملف القضية لتحديد -
، واإلقرارات اخلطية والوقائعالوثائق مبا يف ذلك إشعارات التطبيق واملسألة الدستورية، إعدادها -

للحاالت اجلارية.
إجراء حبوث قانونية وإعداد مذكرات حبثية عن القضايا ذات الصلة بالقضايا اجلارية.-

؛ الشراكة القانونية ٢٠٠٩أبريل -٢٠٠٨خريف سنةلجنة الفرعية للمشروع، شرق أفريقيا؛ عضو ال-
تقرير عن النتائج.إعداد : حبث قضايا األحداث يف أوغندا و كلية أوسغود هول للحقوقالدولية، 

. خريف ، والشراكة القانونية الدولية، كلية أوسغود قاعة القانوناملعنية باألحداثعضو اللجنة الفرعية -
: أنشطة النادي املخطط هلا مع أعضاء اللجنة اآلخرين.٢٠٠٩أبريل ٢٠٠٨

:٢٠٠٨كانون الثاين/يناير -٢٠٠٦وريا الشمالية للحرية: خريف ، شبكة كالشؤون املاليةرئيس ةنائب-
ركني الشمالية مع فريق مكون من أربعة أعضاء تنفيذيني آخرين وممولني مشاكوريا بتأسيس شبكة احلرية -

يف التخطيط، جلسات إعالمية، وفحوص وثائقية.
إدارة ميزانية النادي، ومجع رسوم العضوية والتربعات، واحلصول على التمويل .-
:٢٠٠٧سنةشتاءو الرئيس، مجعية هونغ كونغ الكندية لألعمال التجارية يف مونرتيال؛ خريف -
دورات إعالمية ومجع التربعات.قيادة فريق تنفيذي مكون من أربعة أعضاء يف تنظيم -
موعة ةثلمم- جملس إدارة مجعية األعمال يف هونغ كونغ كندا (مونرتيال).لدى ا
جونيور هونغ  األعمال منظمة ؛ ٢٠٠٧شتاء -٢٠٠٦داخلي؛ خريف على الصعيد النائب الرئيس -

موعة.االتصاالت الداخلية واحلفاظ على سجالت اإلشراف علىمونرتيال: ،كونغ كندا ا
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اإلنجازات
: اعرتافا باملسامهة يف مشاركة ٢٠١٧كانون الثاين/يناير ٢٣كندا؛ ارجيةالشؤون اخلوزارة جائزة فورية، -

وزير اخلارجية يف مجعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي 
: اعرتافا ٢٠١٥كانون األول/ديسمرب ١٤جائزة فورية، الشؤون اخلارجية، التجارة والتنمية كندا؛ -

بالتفاين واخلربة واإلجنازات خالل الدورة الرابعة عشرة جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي 
للمحكمة اجلنائية الدولية.

.٢٠١٤سبتمرب أيلول/،أونتاريو، مجعية القانون يف كندا العلياهيئة احملامني بإىل يتعدُ -
: التفاين يف العمل والعمل املثايل الذي مت ٢٠١٠؛ وأمينة للديوانجملس امللكة اخلاص، شهادة الثناء، -

إجنازه يف أعقاب الزلزال الذي ضرب هاييت.
.٢٠٠٨يل، مايو جتميز كبري، جامعة ماكيتخرج شهادة ال-
يف املائة من ١٥من أحسن : اليومإىل ٢٠٠٦سنة خريفمنذ عضو مجعية املفتاح الذهيب ماكجيل، -

تدريس.أعضاء هيئة ال
.٢٠٠٤،ماريانوبوليسكلية،  ربعة فصول دراسيةألقائمة عميدعلى، فقائمة الشر -

مهارات
يد اللغة اإلجنليزية املكتوبة واملنطوقة والفرنسية.جت: اللغات
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شافا، مارغريت وامبوينغوجي (كينيا)-25٧
[األصل: باإلنكليزية]

مذكرة شفوية
ا إىل أمانة مجعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي لكة هولندا تقدم سفارة مجهورية كينيا إىل مم حتيا

٧املؤرخة ، ICC-ASP/16/SP/08رقما للمحكمة اجلنائية الدولية، وتتشرف باإلشارة إىل مذكر
، بشأن ترشيح وانتخاب أعضاء جلنة امليزانية واملالية.، ٢٠١٧آذار/مارس 

ا ملنصب ة مجهورية كينيا قد رشحت السيدة مارغاريتوتتشرف السفارة بتأكيد أن حكوم شافا النتخا
ة إدارية، تتمّتع احملكمة العليا يف كينيا ومستشار لدىالسيدة شافا حمامية و عضو يف جلنة امليزانية واملالية. 

سيدة القانونية. وحكومة كينيا مقتنعة بأن الةعاما من اخلربة يف جمال اإلدارة واالستشار ٢٥من زيد أب
ا الذاتية، تفي مبتطلبات التعيني يف الوظيفة املذكورة أعالههشافا، اليت ترفق طي .سري

بيان المؤهالت
ملخص البيانات الحيوية

كلية القانون يف  (شهادة يف القانونرتبة الشرف)؛ مب(وإجازة (الدراسات الدميقراطية)؛ ماجستري التعليم: 
.)خدمات محاية الطفل()؛كامتاندو

سنة.٢٥خلربة: ا
كينية.اجلنسية:  

اللغات: اإلنكليزية والسواحيلية والفرنسية واللغات احمللية.

الخبرات الرئيسية
يف جمال املمارسة القانونية والقطاع اخلاص واألمم تعمل،ربة رفيعة املستوىخبتتمّتعةمدير -

املتحدة واملنظمات غري احلكومية الدولية والقطاع احلكومي.
مجع األموال ومهارات إدارة الربامج.، و امليزانيةهاّمة يف شؤون ؤولية مس-
مسؤولية جملس اإلدارة عن امليزانية واملالية واإلدارة والتدقيق واملخاطر واحلوكمة.-
التالية:الساحاليا يف تعمل-
(شركة تسويق النفط الدولية).كينياشركة طوطال  -
لخيول).لظيمية نادي الفارس يف كينيا (السلطة التن-
التجارية.الزراعيةالعقارات العائلية والشركات-

رئيسيةالكفاءات المهارات و ال
اإلدارة؛-
القانون التجاري؛-
حوكمة الشركات؛-
؛الوساطة-
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التخطيط االسرتاتيجي؛ -26
االتصاالت.-

الخبرات المكتسبة مؤخراً 
Focusing on Commercial and Conveyancing:مالكة لشركة قانونية:إىل اليوم–٢٠١٥يناير كانون األول/

Law،)ربة يف قطاع التعدين، واملواد االستخراجية، والنفط خب)امللكيةالرتكيز على القانون التجاري وانتقال
؛ قانون يف اخليول، واملسائل اجلوية والبيئيةةقانونيةمستشار قانون املنافسة؛ والتخطيط العقاري.و والغاز؛ 

اخليول، واملسائل اجلوية والبيئية.باملتعلقةاملسائلتخطيط العقاري.املستشار القانوين يف املنافسة؛ وال
احلوار اإلنساين، وهي منظمة منظمة يف ةاستشارية: خبري ةمستقلةمستشار :إىل اليوم-٢٠١٣سبتمرب أيلول/

ألمم املتحدة للمرأة يف  عضو يف فريق اخلرباء الذي شاركت فيه هيئة او سويسرا. يف ها مقرّ يوجد وساطة 
لتقدمي املشورة بشأن تنفيذ نظام العدالة االنتقالية املتكاملة مع الرتكيز ٢٠١٧كولومبيا يف فرباير/شباط 

ايف اجتماعات رفيعة املستوى وأصدر توصيات تؤثر على العملية. عينهتعلى املرأة واألقليات. شارك
يف مجهورية تنزانيا ٢٠١٥لبارزين من أجل انتخابات عام فريق املراقبني ايف األمني العام للكومنولث 

لقاء حماضرات يف العملية. تيسري وإوأعمال البحث املشاركة بإلقاء كلمات يف خمتلف اجتماعات املتحدة.
حلقات العمل، مبا يف ذلك مبادرة نانسن اليت تتخذ من جنيف مقرا هلا بشأن تغري املناخ وحركة 

.األشخاص

ةيالمهنالسيرة
عاما من اخلربة يف جمال القانون، واإلدارة، واالستشارات القانونية، وبناء السالم والعدالة ٢٥أكثر من 
، يف خمتلف القطاعات الدوائر احلكوميةالعمل يف جمال املمارسة القانونية، يف بسبت اكتُ ، االنتقالية

ختصص يف و ية الوطنية والدولية.االقتصادية، وكذلك يف منظمة األمم املتحدة واملنظمات غري احلكوم
النفط والغاز وحقوق اإلنسان والقانون احلقوق يف جمال و مة كو التجاري واحلالشركات والقانون قانون 

.املسائل اجلنسانيةالدويل لالجئني و 
راسخة خربة وهلا حماماة كيين رائد. ما تدرّبت يف مكتب احملكمة العليا يف كينيا بعدلدىةكمحاميةمؤهل

ا يف بعض هلا ةالشركة ونائبةمساعدة أمينك،  مضمونة الرحبيةشركة كينية جمال الشركات، لدى يف يف غيا
فرص شركة قانونية رائدة يف نريويب وحّققت والقانون التجاري مع مارست قوانني إحالة امللكية الواجبات.

املهارات احلديثة للشركات وإدارة ت ر وطوّ تفرغ ملدة عامني يف الواليات املتحدة.تشراكة جيدة قبل أن 
الستشارات اإلدارية يف نريويب قبل الشروع يف االستشارات املستقلة.لبارزة املوارد البشرية مع شركة 

اليت شاركت فيها التشاور عمليات أثناءمهارات التدريب والبحوث والكتابة والدعوة والكفاءات صقَلتو 
تيسري حلقات عمل الرتبية املدنية ملعهد التعليم يف و وق اإلنسان.ع خمتلف املنظمات غري احلكومية حلقم

كما خدمت  .أمورركز التعليم للمرأة يف الدميقراطية من بني ملمفاهيم اتورقصياغة و الدميقراطية.جمال 
، وهي منظمة غري حكومية نسائية تتمتع مبركز مراقب احتاد احملاميات يف كينيااالنتخابات عن ة يف مراقبك
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رئيسة مشاركة املرأة الشابة يف احلياة و . ١٩٩٧دى األمم املتحدة، يف االنتخابات العامة الكينية لعام ل27
قيادة ويف ؛ االحتاد الدويل للمشتغالت باألعمال التجارية واملهن احلرّةاملهنية (كينيا)، املنتسبة إىل 

اق الربنامج القائم لتعليم الفتيات التخطيط االسرتاتيجي لالستدامة الذاتية لربامج املنظمة وتوسيع نط
يف متحدثة رئيسية و العمل.حلقات املشاركة يف املؤمترات احمللية والدولية و و املستحقات من األسر الفقرية.

من معهد خّرجية بوصفها و .٢٠٠١اجلامعة الكاثوليكية يف شرق أفريقيا لليوم العاملي للمرأة يف عام 
والتمكني الشؤون النسائية املهارات واملعارف يف جماالت مثل قلتصالقيادات النسائية األفريقية، 

املرأة يف القانون والتنمية يف أفريقيا شؤون رئيسة و الشخصي والتخطيط االسرتاتيجي وإدارة املشاريع. 
ذه الصفة، وفرت القيادة التنظيمية للدعم . للمنظمة النسائية للبلدان اإلفريقية، وهو فرع من (كينيا) و

، وهي جزء أساسي من اإلصالح لقانون اجلرائم اجلنسية،، وعملية الضغط الناجحةلصياغةحلاسم لا
.قانون اجلرائم اجلنسيةعضو فرقة العمل التابعة للمدعي العام بشأن تنفيذ و التشريعي يف كينيا. 

ا يف إجاعينتهة مشاركة وبوصفها أمين لس احملكمة العليا يف كينيا، جنحت يف أداء واجبا راء انتخابات ا
الوطين للمرأة يف كينيا، وهي املنظمة اجلامعة للمنظمات النسائية غري احلكومية يف كينيا، واإلشراف عليها، 

وذلك باستخدام مهارات الوساطة لكسر اجلمود مث العيش بني خمتلف الفصائل.

ئني يف كينيا وخارجها على حد ربة واسعة مع مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجتتمتع السيدة شافا خب
لتحديد وضع ةقانونيةباحثبصفة املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني خدمت يففقد سواء.

العمل حول العنف اجلنسي يف حلقاتومدربة وميسرة يف جمال احلماية أقدمةالالجئني ومساعد
مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني يف معنيجولتوقامت واجلنساين والقانون الدويل لالجئني. 

مقر املفوضية يف جنيف كقائد للفريق يف القضارف من ريت يفاختو للمفوضية؛ ةدوليةالسودان كمستشار 
الظروفأجل حتديد وضع الالجئ لالجئني اإلثيوبيني وفيما بعد لالجئني اإلريرتيني، عمال بتطبيق شرط "

التوقف".
أطروحة حول العرق والدميقراطية يف كينيا.يل املاجسرت بنَ لدى رائدة أحرزت رتبة 

، وهي منظمة غري حكومية لبناء السالم متوسطة احلجم ومقرها اإلشعار الدوليةإىل منظمة تانضمو 
تولت مسؤولية الربنامج اإلقليمي يف منطقة و اململكة املتحدة، لكنها تعمل يف مجيع أحناء العامل.بلندن، 

املنتدى الربملاين ملنطقة البحريات الكربى بشأن - تيسري انتقال منتدى أماين يف أفريقيا.البحريات الكربى
إىل منظمة إقليمية كاملة تغطي بوروندي ومجهورية الكونغو الدميقراطية وكينيا إلنذار من برنامج ا-السالم 

. أطلقت أعمال البحث االفتتاحية ورواندا وتنزانيا وأوغندا وزامبيا. إعداد وتنسيق شبكة احملللني اإلقليميني
ات عنلصراعا، اليت أجريت يف رواندا وبوروندي ومجهورية الكونغو الدميقراطية الشرقية، على أثر للمنظمة

وضع اسرتاتيجية لربجمة يفالتنظيمية قادت املسائل و اخلرافات والشائعات والقوالب النمطية والتحيز.
.ألف جنيه اسرتليين سنويا٢٥٠انية يتجاوز قدرها وهي مكّلفة مبيز يف كينيا.اإلشعار 

جلنة احلقيقة والعدالة واملصاحلة اليت أنشئت يف نه ععلن أُ املفوض العام نصبملهتقدمت بواستجيب لطب 
اليت اجتاحت  بعد فرتة العنف ٢٠٠٨فرباير شباط/من اتفاق السالم املوقع يف الرابعةللخطّةيف كينيا وفقا 
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أمام ت اليمني الدستوري أدّ ، صارمةعملية البحث البعد اجتياز املقابلة و و نتخابات.االعقبكينيا 28
.٢٠٠٩آب/أغسطس ٣األونرابل كبري قضاة مجهورية كينيا يف 

الشؤون املالية واإلدارية.جلان يف خمتلف اللجان، مبا يف ذلك ةرئيسيةمشارك
اء بعد  بنجاح واختتامها، شاركت يف ٢٠١٣أعمال جلنة احلقيقة واملصاحلة يف آب/أغسطسإ

ا يف عملية السالم الكولومبية. االستشارات القانونية، وكان آخرها مشاركة املرأة وقياد

على ختارين املعدد كبري من املوّكلنيت مكتب حماماة يتضمن افتتح٢٠١٥يناير كانون الثاين/يف  
الصعيدين الوطين والدويل.

جلنة تترأس(شركة حكومية حمدودة)، ،كينياشركة طوطال  ، مبا يف ذلك اتدار اإللس اجميف خمتلف عضو 
املخاطر واحلوكمة، وعضو جلنة التدقيق.

التعليم
زمالةجامعة ليدز، اململكة املتحدة، ماجستري يف الدراسات الدميقراطية، برعاية كاملة من قبل مؤسسة 

قانون، درجة الشرف مبساعدة من منحة تشيفنينغ من يف الإجازةفورد. جامعة باكنغهام، اململكة املتحدة، 
لس الثقايف الربيطاين. (كينيا). شهادة يف سر مسجل للشركات العامة ةأمينالعليا. كينياحمام يف حمكمة  ا

النفط والغاز من سرتامثور جامعة إكسرتاكتيفس مركز الصناعة، سرتامثور كلية احلقوق. شهادة يف قانون 
ة القانون كينيا.املنافسة من كلي

المراجع واالنتماءات
عند الطلب.عليها ميكن احلصول 
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)ا، إيلينا (سلوفاكياوفسوبك-٨
]األصل: باإلنكليزية[

مذكرة شفوية
ا إىل أمانة مجعية الدول مملكة هولندادي البعثة الدائمة للجمهورية السلوفاكية لدى  حتيا

-ICC-ICCاإلشارة إىل مذكرة األمانة، بائية الدولية وتتشرفاألطراف يف النظام األساسي للمحكمة اجلن

ASP/16/SP/08 سلوفاكيا قررت ترشيح السيدة مجهورية بأن هابإبالغ، ٢٠١٧مارس آذار/٧املؤرخة
، ٢٠٢١-٢٠١٨للفرتة جلنة امليزانية واملالية يف اجلنائية الدولية حمكمة ا يفيلينا سوبكوفا إلعادة انتخاإ

عشرة جلمعية الدول األطراف يف نيويورك يف الفرتة من سادسة ابات اليت ستجرى خالل الدورة اليف االنتخ
.٢٠١٧ديسمرب عام كانون األول/١٤إىل ٤

ا املهنية معرفة وخربة واسععلى مدار السيدة سوبكوفا لقد اكتسبت  يف جمال احملاسبة، تني حيا
املؤسسات القضائية على املستوى الوطين باملالية فيما يتعلق والرقابةامليزنة والتقييم، وإدارة املشاريع، و 
السيدة سوبكوفا كعضو يف جلنة امليزانية واملالية للمحكمة اجلنائية وسامهت والدويل على حد سواء. 

بشكل كبري يف اجلهود الرامية إىل جعل احملكمة أداة فعالة وكفؤة للعدالة اجلنائية ٢٠٠٣الدولية منذ عام 
.الدولية

شرط استيفائها الالسيدة سوبكوفا على لدىالواسعة ربة اخلو املثرية لإلعجاب عرفة وتشهد امل
(ICC-ASP/1/RES.4)، بإنشاء جلنة امليزانية واملاليةاملتعلق من مرفق القرار ٢املنصوص عليه يف الفقرة 

لشؤون املالية على يف اما هلم مكانة وخربة معرتف،كون أعضاء اللجنة خرباءالذي يقضي بأن ي
.املستوى الدويل
. سوبكوفاإيلينا مؤهالت السيدة وبياُن ذاتية السرية الطيه ومرفق 

بيان المؤهالت
ا يف املسائل املالية على الصعيد الدويل.  السيدة إيلينا سوبكوفا خبرية معرتف مبكانتها وخبرب

ا و  ا يف املسائل املالية تعكس سري شىت املناصب احلكومية واالقتصادية كما تبّني الذاتية املرفقة خرب
ا.  عملت مدة وقد . ملالية للمحكمة اجلنائية الدوليةجلنة امليزانية واوهي اليوم عضوًا يف والدولية اليت تبوأ

سبع سنوات مديرة إلدارة الضرائب الدولية يف وزارة املالية يف اجلمهورية السلوفاكية فاكتسبت خربة واسعة 
يل املالية الدولية وشاركت يف مفاوضات دولية متعددة. والسيدة سوبكوفا مواطنة سلوفاكية. وهيف املسائ

جتيد اللغتني اإلنكليزية والفرنسية.
البيانات الشخصية

سوبكوفا اسم العائلة:
إيلينا االسم األول:
١٩٥٤متوز/يوليه ٢٧تاريخ امليالد:

لوفاكيا ترنافا، مجهورية سمكان امليالد: 
متزوجة، لديها ولداناحلالة االجتماعية:
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ميالتعل30
مراِجعة حسابات نظم إدارة اجلودة : يف براتيسالفاRWTUVشركة التفتيش التقين : ٢٠٠٤

EN ISO 9001:2000

مديرة مشروع معتمدة  : وكالة التنمية الريفية : ٢٠٠٣
خبرية يف التقييم : االقتصادية يف براتيسالفامركز الدراسات املتقدمة، جامعة العلوم : ٢٠٠٢- ٢٠٠٠

االقتصادي واخلربة الفنية  
درجة املاجستري  : امعة العلوم االقتصادية يف براتيسالفا، كلية التجارةج:  ١٩٧٨- ١٩٧٣
املدرسة الثانوية لالقتصاد يف براتيسالفا    : ١٩٧٣- ١٩٦٩

خاص في الخارجالتعليم ال
: تدريب التابع ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي يف بوداِبستمركز التعليم : ١٩٩٨

عن التسعري التحويلي
مركز التعليم التابع ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي يف فيينا: تدريب مقدم : ١٩٩٧

إىل املتفاوضني بشأن االتفاقيات الضريبية   
دراسة اللغة الفرنسية : اعة يف بروكسلغرفة التجارة والصن: ١٩٩٦- ١٩٩٣

مهنيةالخبرة ال
لدى وزارة العدل يف مجهورية معتمدة خبرية تقييم قانوين يف جمايل االقتصاد واإلدارة: ٢٠٠٣منذ 

القانونية كيانات الإىل خمتلف املشورة إىل القضاة و إسداء يف تتمثل  مسؤولييت سلوفاكيا. 
االقتصادية، أي الضرائب، واحملاسبة، واحلسابات وامليزنة بشأن أي مشكلة ترتبط بالقضايا

القضائية؛ وتزويد القضاة بتقارير خطية أساسية ضرورية من أجل عملية إلجراءات أثناء ا
اختاذ القرارات القضائية على الصعيدين الوطين والدويل؛ وتقييم األصول من أجل تسجيل 

لغرض دفع تعويضات؛ وتقييم إدارة الشركات يف حمكمة التسجيل، وتقييم األضرار 
املخاطر، وإدارة املشاريع، وامليزنة والرقابة املالية، وإدارة املوارد البشرية. 

سؤوليايت استحداث نظام ختطيط ممشلت ذات األسهم: خبرية تقييم، KZTشركة :٢٠٠٣- ٢٠٠٢
ا باخل ربة يف إدارة اسرتاتيجي من أجل الشركات وربطه بامليزنة، وتزويد الشركات وإدار

، والكفاءة االسرتاتيجيةقدمي توصيات بشأن وتعمليات امليزانية ويف ختطيط السياسات، 
الشركة، وإعادة تنظيم إجراءات العمل واهلياكل اإلدارية وترشيدها عن طريق تنمية قدرة و 

حتليل إجراءات أداء العمل وإعادة تصميمها.  
.مديرة إدارة الضرائب الدولية،اوفاكيوزارة املالية يف مجهورية سل:٢٠٠٢- ١٩٩٦
اقتصادية يف اإلدارة االقتصادية ،يف بلجيكااوزارة اخلارجية، سفارة مجهورية سلوفاكي:١٩٩٦- ١٩٩٣

والتجارية.  
، سفارة اجلمهورية االحتادية التشيكية والسلوفاكية يف كينشاسا، مجهورية الكونغو الدميقراطية:١٩٩٣- ١٩٩٢

اقتصادية.
مؤسِّسة مشارِكة للشركة ومالكة هلا. و مراجِعة حسابات، ، راَجعة احلساباتاحملدودة ملشركة ال:١٩٩٢- ١٩٩١
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رئيسة إدارة املالية والرقابة. ،مكتب املالية املركزي يف براتيسالفا:١٩٩١- 31١٩٨٥
ات     اقتصادية بإدارة احلساب، سلة فنادق "إنرتهوتيلز" براتيسالفا وفندق "بوريك"لس:١٩٨٥- ١٩٧٨

األنشطة المهنية األخرى
٢٠١٦يناير كانون الثاين/منذ  و عضو جلنة مراجعة احلسابات يف احملكمة اجلنائية الدولية، : ٢٠١٦منذ 

.مراجعة احلساباترئيس جلنة ةنائب
لمحكمة اجلنائية الدولية يف الهاي. لعضو جلنة امليزانية واملالية : ٢٠٠٣منذ 

حماِضرة خبرية. ،وروبا، كلية االقتصادجامعة عموم أ: ٢٠١٥- ٢٠٠٧
إنشاء احملكمة اجلنائية الدولية ؛ ويعّد نائبة مدير جلنة امليزانية واملالية باحملكمة اجلنائية الدولية: ٢٠٠٨- ٢٠٠٧

يف مسرية القانون اإلنساين. ويتمثل اهلدف الرئيسي للجنة يف إسداء املشورة ةً هامًة معلم
ترشيد الوضع واملالية، و االسرتاتيجيةوإىل احملكمة بشأن اإلدارة إىل مجعية الدول األطراف 

، وامليزنة.  املايل
الرابطة السلوفاكية خلرباء التقييم االقتصادي، عضو مبجلس التعاون للعمل يف إعداد :٢٠٠٢منذ 

امليزانية واملالية والضرائب.    االتلوائح يف جمالقوانني و ال
منسقة مشاريع وحماِضرة ،يدات األعمال، وهو رابطة مستقلة غري حكوميةلس‘ توب’مركز :٢٠٠٣منذ 

دف إىل حفز قيام املرأة بتنظيم املشاريع يف سلوفاكيا . خبرية حماِضرة يف حلقات عمل 
ضع تتمتع بو لسيدات األعمال هو منظمة ‘ توب’وكذلك على الصعيد الدويل. ومركز 

Les femmes chefs‘ (األعمال العامليةرابطة النساء رئيسات مؤسسات’مراِقب يف 

d’entreprises mondiales(    .
ال الضرييب يف جهورية سلوفاكيا،وزارة املالية: ١٩٩٨- ١٩٩٦ مفاِوضة باسم اجلمهورية السلوفاكية يف ا

أثناء عملية انضمام سلوفاكيا إىل النظام الضرييب ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان 
االقتصادي.

اللغات
السلوفاكية: اللغة األم

: إملام تامالتشيكية
اإلجنليزية: إملام تام

إملام تامالفرنسية: 
فهم جّيداألملانية : 
فهم جّيدالروسية: 

مهارات أخرى 
.، نظام مايكروسوفت، وورد وإكسل، واالنرتنتاحلاسوب: استخدام تكنولوجيا املعلومات مهارات يف 
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