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الدورة التاسعة عشرة

نيويورك 17–7 ،كانون األول/ديسمرب 2020

انتخاب أعضاء جلنة امليزانية واملالية
مذكرة من األمانة
 -1يف  25شباط/فرباير  ،2020قرر مكتب مجعية الدول األطراف ("اجلمعية") إجراء
االنتخاابت اخلاصة بستة من أعضاء جلنة امليزانية واملالية أثناء الدورة الثامنة عشرة للجمعية املقرر
مقر األمم املتحدة ،يف نيويورك ،يف الفرتة من  7إىل  17كانون األول/ديسمرب .2020
عقدها يف ّ
وح ّددت فرتة الرتشيح للمقاعد الستة بلجنة امليزانية واملالية من  8حزيران/يونيو إىل  30آب/أغسطس
( 2020بتوقيت أورواب الوسطى).
 -2وقد أنشأت مجعية الدول األطراف جلنة امليزانية واملالية بقرارها  ICC-ASP/1/Res.4املؤرخ 3

أيلول/سبتمرب  .2002وترد اختصاصات هذه اللجنة يف مرفق هذا القرار .وعدلت اجلمعية الفقرة 2
من مرفق هذا القرار بقرارها  ICC-ASP/2/Res.5املؤرخ  12أيلول/سبتمرب .2003
 -3وقد حددت مجعية الدول األطراف إجراءات ترشيح وانتخاب أعضاء اللجنة يف قرارها

ICC-

 .ASP/1/Res.5وع ّدلت الفقرة  15من هذا القرار ابلقرار
أيلول/سبتمرب  .2003ووفقا للفقرة  6من القرار  ،ICC-ASP/1/Res.5حيدد كل ترشيح املعلومات
ICC-ASP/2/Res.4

املؤرخ 12

اليت تثبت استيفاء املرشح للمتطلبات املنصوص عليها يف الفقرة  2من القرار  ،ICC-ASP/1/Res.4أي

كونه من اخلرباء املشهود هلم ابملكانة واخلربة يف الشؤون املالية على الصعيد الدويل ،من دولة طرف.

 -4وتّ حتديد توزيع املقاعد بني اجملموعات اإلقليمية ألغراض االنتخاب األول يف الفقرة  8من
القرار  ICC-ASP/1/Res.5كما يلي:

(أ)

(ب)
(ج)
(د)
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مقعدان جملموعة الدول األفريقية؛

مقعدان جملموعة الدول اآلسيوية؛
مقعدان جملموعة دول أورواب الشرقية؛
مقعدان جملموعة دول أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب؛
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(ه)

أربعة مقاعد جملموعة دول أورواب الغربية والدول األخرى.

 -5وينتمي األعضاء الستة الذين تنتهي مدة واليتهم يف  20نيسان/أبريل  2021إىل اجملموعات
اإلقليمية التالية:

(أ)

مقعد واحد جملموعة الدول األفريقية؛

(ب) مقعدان جملموعة الدول اآلسيوية؛
(ج) مقعد واحد اجملموعة دول أورواب الشرقية؛
(د) مقعد واحد جملموعة دول أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب؛
(ه) مقعد واحد جملموعة دول أورواب الغربية والدول األخرى.
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وحسب ما تقتضيه الفقرة  9من القرار  ،ICC-ASP/1/Res.5ينبغي بذل أقصى اجلهود

النتخاب أعضاء اللجنة بتوافق اآلراء بناء على توصية من املكتب .ووفقا للفقرة  ،10يف حال عدم
وجود توافق يف اآلراء ،يصبح انتخاب أعضاء جلنة امليزانية واملالية مسألة موضوعية ختضع للمتطلبات

تنص على ما يلي:
املنصوص عليها يف الفقرة ( 7أ) من املادة  112من نظام روما األساسي ،اليت ّ

" -7يكون لكل دولة طرف صوت واحد .ويبذل كل جهد للتوصل إىل القرارات
بتوافق اآلراء يف اجلمعية ويف املكتب .فإذا تعذر التوصل إىل توافق يف اآلراء ،وجب القيام
مبا يلي ،ما مل ينص النظام األساسي على غري ذلك:
(أ) تتّخذ القرارات املتعلقة ابملسائل املوضوعية أبغلبية ثلثي احلاضرين املصوتني على أن
يشكل وجود أغلبية مطلقة للدول األطراف النصاب القانوين للتصويت".

 -7وفقا للفقرة  11من القرار  ،ICC-ASP/1/Res.5جيرى االنتخاب ابالقرتاع السري .وجيوز
االستغناء عن هذا الشرط إذا كان عدد املرشحني مساواي لعدد املقاعد املقرر ملؤها ،أو فيما
يتعلق ابملرشحني الذين حيظون بتأييد جمموعتهم اإلقليمية ،ما مل يطلب أحد الوفود صراحة
التصويت على انتخاب بعينه.
 -8وفقا للفقرة  12من هذا القرار ،يكون الشخص املنتخب هو املرشح عن كل جمموعة
الذي حيصل على أكرب عدد من األصوات وعلى أغلبية ثلثي الدول األطراف احلاضرة واملشرتكة
يف التصويت ،شريطة توافر أغلبية مطلقة من الدول األطراف تشكل النصاب القانوين الالزم
للتصويت.
 -9وقد ورد حبلول موعد إغالق ابب الرتشيح ،مبا يف ذلك فرتة التمديد ،أي  30آب/أغسطس
 ،2020ستة ترشيحات.
 -10ومن بني الرتشيحات السبع ،كان هناك ترشيح واحد من جمموعة الدول األفريقية ،واثنان من
جمموعة الدول اآلسيوية ومنطقة احمليط اهلادي ،وواحد من جمموعة دول أورواب الشرقية ،وواح ٌد من
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جمموعة دول أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب ،وواح ٌد من جمموعة دول أورواب الغربية ودول
أخرى.
 -11ووفقا للفقرة  7من القرار  ،ICC-ASP/1/Res.5ترد يف مرفق هذه املذكرة قائمة مرتبة وفقا
الرتتيب األجبدي اإلنكليزي أبمساء مجيع املرشحني ،مع الواثئق املرفقة برتشيحاهتم.

املرفق

قائمة املرشحني املرتبة أجبداي (مع بياانت ابملؤهالت)
[األصل :ابإلنكليزية/الفرنسية]

احملتوايت
االسم واجلنسية

*

الصفحة

 -1درومل ،فرينري (النمسا) .. .......................................

4

 -2غرايبة ،فوزي (األردن) .. ........................................

7

 -3هارميوتو ،يوكيكو (الياابن) .. . ....................................

11

 – 4سانشيز ،مونيكا (اإلكوادور) .. ...................................

14

شافا ،مارغريت وامبوينغوجي (كينيا) .. ..........................

17

 -6سوبكوفا ،إلينا (سلوفاكيا) .. ......................................

32
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* والدولة املقدمة للرتشيح أيضا ،ما مل يذكر خالف ذلك.
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 -1درومل فرنر (النمسا)

[األصل :ابإلنكليزية]

مذكرة شفوية

هتدي سفارة مجهورية النمسا حتياهتا إىل أمانة مجعية الدول األطراف وتتشرف برتشيح السفري فرينر درومل
ملنصب يف جلنة امليزانية واملالية .ويق ّدم هذا الرتشيح وفقاً ملذكرة األمانة العامة الشفوية ()ICC-ASP/19/SP/12
الصادر يف  16آذار .2020

السفري درومل  ،الذي يشغل حاليا منصب انئب رئيس جلنة امليزانية واملالية  ،لديه خربة طويلة يف شؤون
امليزانية والشؤون املالية واكتسب خربة واسعة فيما يتعلق مبيزانية احملكمة اجلنائية الدولية خالل فرتة عمله سفرياً
للنمسا لدى مملكة نيذرلندا ،إذ عمل ميسرا للميزانية يف فريق عمل الهاي ملدة أربع سنوات متتالية ومنسقاً
للميزانية يف الدورة الثانية عشرة والثالثة عشرة والرابعة عشرة واخلامسة عشرة جلمعية الدول األطراف.
ومرفق طيه السرية الذاتية للسفري درومل وفيها معلومات إضافية عن مؤهالته وخربته.

بيان املؤهالت

البياانت الشخصية

اتريخ الوالدة 9 :أاير/مايو آذار/مارس 1951 1971
مكان الوالدة :لينز ،النمسا
متزوج ،ولديه ابنان راشدان
احلالة العائليةّ :

التعليم

1974
1978
واشنطن العاصمة.

اللغات
األملانية
االجنليزية
الفرنسية
اإلسبانية
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 :دكتوراه يف القانون ،جامعة إنسربوك ،النمسا
:ماجستري يف الشؤون الدولية ،كلية الدراسات الدولية املتقدمة جبامعة جونز هوبكنز،

 :اللغة األم.
 :بطالقة.
 :بطالقة.
 :مستوى متقدم.
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السرية املهنية

يف السلك الدبلوماسي النمساوي (متقاعد)
 :سفري لدى نيجرياي
1995-1991
 :سفري لدى ليبيا
1999-1995
 :وزارة اخلارجية النمساوية ،مدير البيئة
2005-2000
 :سفري لدى املكسيك
2009-2005
 :وزارة اخلارجية النمساوية ،سفري الدولة املضيفة
2012 -2009
 :سفري لدى نيذرلندا ،املمثل الدائم لدى منظمة حظر األسلحة الكيميائية
2016-2012
 :عضو معاون يف هيئة التدريس يف جامعة ويبسرت ،فيينا
منذ عام 2017
 :عضو يف جلنة امليزانية واملالية (انئب الرئيس احلايل).
منذ عام 2020
اخلربة املهنية ذات الصلة

 2012-2009سفري الدولة املضيفة يف فيينا

 تولة املسؤوليات املتعلقة ابمليزانية ال سيما تلك املرتبطة أبنشطة مؤمترات املنظمات الدولية اليت
تتخذ من فيينا مقراً هلا (تبلغ امليزانية حوايل  300ألف يورو يف السنة)
 عضو يف جملسني استشاريني يف املركز النمساوي الدويل للمؤمترات (مركز النمسا ،فيينا)

 توىل املسؤوليات املتعلقة مبشروع البناء الرئيسي اجلاري (آنذاك) يف مركز فيينا الدويل (ما يبلغ
جمموعه حوايل  102مليون يورو)

 توىل مسؤوليات وخدمات الرقابة لدى الدولة املضيفة فيما يتعلق مثالً ابستثمارات رأس املال
خيص املنظمات املوجودة يف مركز
واالستبدال ،وإدارة مباين املؤمترات وصيانتها ،وما إىل ذلك مماّ ّ
فيينا الدويل.

 2016-2012سفري لدى هولندا

ومنسق للميزانية يف الدورة الثانية عشرة
ميسر للميزانية يف فريق عمل الهاي ملدة أربع سنوات متتالية
ً
والثالثة عشرة والرابعة عشرة واخلامسة عشرة جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة
اجلنائية الدولية .ومن ضمن املهام املناطة به ما يلي:
 تقدمي إحاطات للجنة امليزانية واملالية (اللجنة) والتفاعل معها؛ وأتدية دور املراجع اخلارجي بشأن
جمموعة متنوعة من األعمال اإلدارية واملالية

 إجراء اتصاالت مكثفة مع رؤساء هيئات احملكمة اجلنائية الدولية
 اكتساب املعرفة املؤسسية يف عملية املوازنة الداخلية يف احملكمة اجلنائية الدولية ،ويف إطار احلوكمة
والتشغيل الداخلي للمحكمة اجلنائية الدولية  ،ويف اإلجراءات القضائية اخلاصة ابحملكمة
اجلنائية الدولية وآاثرها على امليزانية؛ وكذلك يف متطلبات اإلصالح املؤسسي واإلداري.

منذ  ،2020عضو يف جلنة امليزانية واملالية (انتخب انئبا للرئيس).
6-A-211017
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 -2غرايبة ،فوزي (األردن)
[األصل :ابإلنكليزية]

مذكرة شفوية

هتدي سفارة اململكة األردنية اهلامشية أطيب حتياهتا ألمانة مجعية الدول األطراف يف نظام روما
األساسي اخلاص ابحملكمة اجلنائية الدولية ،وابإلشارة إىل مذكرة األمانة العامة رقم؛ ICC-
 ،ASP/19/SP/12املؤرخة يف  16آذار/مارس  ،2020تتشرف إببالغ األمانة أن حكومة اململكة
األردنية اهلامشية قررت ترشيح سعادة الدكتور فوزي أ .غرايبة كمرشح لعضوية جلنة امليزانية واملالية للفرتة من
عام  2021إىل  2023يف االنتخاابت املقرر إجراؤها خالل الدورة التاسعة عشرة جلمعية الدول
األطراف يف نيويورك من  7حىت  17كانون األول/ديسمرب .2020
يتمتع الدكتور غرايبة خبربة واسعة ومكانة مشهود له هبا يف الشؤون املالية على املستويني الوطين
والدويل .إن هذه اخلربة واالختصاص موضحة يف السرية الذاتية للدكتور غرايبة املرفقة طيه.
بيان املؤهالت

مكان الوالدة

البياانت الشخصية
األردن

اتريخ امليالد

1943

اجلنسية

أردين

املعايري اإلقليمية
اجلنسية الثانية

ال ينطبق

احلالة االجتماعية

متزوج وله ثالثة أطفال

اللغات

العربية (اللغة األم) واألنكليزية ،والفرنسية (ليس بطالقة)

املؤهالت التعليمية
1972
1968
1965

6

–
-

املؤسسة :جامعة ويسكنسن (الوالايت املتحدة األمريكية)
املؤهل (املؤهالت) احلاصل عليها :دكتوراه (إدارة أعمال)
املؤسسة :جامعة تكساس للتكنولوجيا (الوالايت املتح دة األمريكية)
املؤهل (املؤهالت) احلاصل عليها :ماجستري إدارة أعمال
املؤسسة :جامعة القاهرة (مصر)
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الوظيفة احلالية
اخلربة العملية
2014 - 2009
2013 - 2012
2000 - 1999
1999 - 1998
1998 – 1991
1990 - 1986
1986 - 1983

األلقاب العلمية
1981

1981 - 1976
1976 - 1972
1979 - 1978
1978

– املؤهل (املؤهالت) احلاصل عليها :بكالوريوس جتارة (مرتبة الشرف)
بروفسور فخري ،جامعة األردن
مؤسس ورئيس جامعة الشرقية يف سلطنة عمان
رئيس جملس أمناء اجلامعة األردنية للعلوم والتكنولوجيا
رئيس جملس إدارة شركة مناجم الفوسفات األردنية ،األردن
وزير الرتبية والتعليم ،األردن
رئيس اجلامعة األردنية
انئب رئيس اجلامعة األردنية
عميد كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية ،اجلامعة األردنية
بروفسور ،اجلامعة األردنية
بروفسور مشارك ،اجلامعة األردنية
بروفسور مساعد ،اجلامعة األردنية
أستاذ زائر ،املدرسة العامة لألعمال ،جامعة تكسا س يف أوسنت ،الوالايت املتحدة
األمريكية
أستاذ زائر (يف الصيف) جامعة والية بورتالند ،الوالايت املتحدة األمريكية.

العضوية يف الرابطات واجلمعيات املهنية (خمتارات)
عضو جملس أمناء جامعة البلقاء ،األردن
2009 - 2006
عضو اجمللس االستشاري لكلية الدراسات العليا يف إدارة األعمال ،اجلامعة األردنية
2009 – 2006
األملانية
عضو جلنة املالية وامليزانية ،احملكمة اجلنائية الدولية ،الهاي ،هولندا
منذ 2003
عضو يف اجلمعية العلمية امللكية ،األردن
2009 – 2003
عضو جملس أمناء مؤسسة امللك حسني ،األردن
منذ 2003
عضو جملس أمناء جامعة العلوم والتكنولوجيا ،األردن2006 – ٢٠٠٣ ،
2006 – 2003
عضو اللجنة العليا ملهنة احملاسبة
2006 – 2003
عضو جملس مركز الدراسات االسرتاتيجية ،اجلامعة األردنية
2009 – 2001
عضو اجمللس التنفيذي لليونيسكو ،ابريس ،فرنسا
2005 - 2001
انئب رئيس جملس التعليم العايل ،األردن
2003 - 1998
عضو جملس أمناء املعهد الدبلوماسي ،األردن
1998 – 1995
عضو اجمللس التنفيذي للجمعية الدولية للجامعات ،ابريس ،فرنسا
1998 – 1995
عضو اللجنة األردنية األمريكية للتبادل الثقايف (جلنة فولربايت)
1998 – 1994
6-A-211017
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2004 – 1991
1994 - 1991
1993 – 1991
1994 - 1991
2009 – 1991
1991 – 1989
1990 – 1989
1991 – 1986
1992 - 1985

عضو جملس التعليم العايل ،األردن
رئيس جلنة امتحاانت التعليم العايل ،األردن
عضو اجمللس االقتصادي االستشاري للحكومة ،األردنية
عضو مجعية احملاسبة األمريكية ،الوالايت املتحدة األمريكية
رئيس اجلمعية األردنية للخرجيني من اجلامعات واملعاهد األمريكية
عضو جملس إدارة جامعة البرتاء اخلاصة ،األردن
عضو اللجنة الوطنية لصياغة امليثاق الوطين ،األردن
رئيس جلنة معادلة الشهادات األجنبية ،األردن
عضو اللجنة االستشارية لكلية األعمال واالقتصاد ،جامعة قطر ،قطر

إنشاء جامعات جديدة
مؤسس وشريك (إىل غاية  )٢٠٠٥يف جامعة البرتاء اخلاصة ،األردن

األعمال االستشارية
 oتشمل خمتلف جماالت التعليم العايل والتجارة واالقتصاد
املؤمترات
 oعن التعليم العايل
 oعن الشرق األوسط
 oعن التجارة واالقتصاد
 oعن الشؤون الثقافية
األومسة
 oوسام االستقالل من الدرجة األوىل
 oوسام االمتياز يف التعليم
املنشورات
(أ) الكتب (ابللغة اإلجنليزية)

o The Economics of the West Bank and the Gaza Strip, Boulder, Westview Press, 1987, U.S.A.
o The Badia of Jordan: A Process of Change. Amman: University of Jordan Press, 1987 (with

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

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

(with others).

(ب) الكتب (ابللغة العربية)
 oقضااي أردنية معاصرة( ،حترير وتقدمي) ،عمان وبريوت :مؤسسة عبد احلميد شومان واملؤسسة العربية للدراسات والنشر،
. ٢٠٠١
 oأصول احملاسبة ،نيويورك :جون وايلي وأبناؤه( ١٩٨٣ ،مع آخرين).
 oاحملاسبة للمديرين التنفيذيني ،عمان :مطابع الدستور( ١٩٨٢ ،مع آخرين).
8
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o

o

منهجية البحث العلمي يف العلوم االجتماعية واإلنسانية ،عمان :مطابع اجلمعية العلمية امللكية) ١٩٧٧ ،مع آخرين)،
الطبعة الثالثة.٢٠٠٢ ،
حماسبة التكاليف :املبادئ ،اإلجراءات ،املراقبة ،عمان :دار فيالدلفيا للنشر .١٩٧٥

(ج) مقاالت (ابللغة اإلجنليزية)

o 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).

o
o
o
o
o

(د) مقاالت (ابللغة العربية)
- oالعالقة بني املكاسب وعائدات األسهم على املدى الطويل :إعادة نشر وتوسيع ،اجمللة األردنية إلدارة األعمال٢٠٠٨ ،
(مع آخر).
 oدور التدفق النقدي والرتاكمات يف تفسري عائدات األسهم ،اجمللة األردنية إلدارة األعمال ) ،٢٠٠٨مع آخر).
 oالتنبؤ بتعثر شركات املسامهة العامة يف األردن :مقاربة متعددة األبعاد ،دراسات(٢٠٠٨ ،مع آخر).
 oالرتبية والتعليم يف األردن ومتطلبات القرن احلادي والعشرين ،يف قضااي أردنية معاصرة.٢٠٠١ ،
 oالعالقة بني املتغريات احملاسبية وبيتا السوق كمقياس للمخاطرة املنتظمة يف شركات املسامهة العامة يف األردن ،دراسات،
( ١٩٩٦مع آخر).
 oاستخدام النسب املالية للتنبؤ بشركات املسامهة العامة الصناعية األردنية العالية النجاح ،دراسات) ١٩٩٠ ،مع آخر).
 oالتقارير املالية السنوية لشركات املسامهة الصناعية يف األردن ومالءمتها لقرار االستثمار املايل ،دراسات) ١٩٩٠ ،مع آخر).
 oمضمون التقارير املالية السنوية من املعلومات يف شركات املسامهة العامة األردنية – حجم التداول ،دراسات( ١٩٨٩ ،مع
آخر).
 oتوقيت إصدار التقارير املالية السنوية يف شركات املسامهة العامة الصناعية األردنية ،دراسات( ١٩٨٨ ،مع آخر).
 oمضمون األرقام احملاسبية من املعلومات يف شركات املسامهة العامة األردنية ،جملة أحباث الريموك ( ١٩٨٨مع آخر).
 oالنسب املالية كمؤشرات لتعثر شركات املسامهة الصناعية األردنية ،دراسات( ١٩٨٧ ،مع آخر).
 oمدى توافر اإليضاحات يف التقارير املالية السنوية لشركات املسامهة العامة الصناعية يف األردن" ،دراسات( ١٩٨٦ ،مع
آخر).
 oمدى استخدام نظم حماسبة التكاليف يف الشركات املسامهة العامة الصناعية األردنية ،دراسات) ١٩٨٦ ،مع آخر).
 oحماسبة التضخم يف الشركات املسامهة العامة األردنية ،البحوث االقتصادية واإلدارة.١٩٨١ ،
 oالوظيفة احملاسبية والقائمون عليها يف الشركات املسامهة العامة يف األردن" ،دراسات.١٩٨١ ،
 oتوزيع تكاليف أقسام اخلدمات ابستخدام املعدالت اآلنية :دراسة حالة ،جملة البحوث التجارية.1980 ،
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o
o
o
o

10

مناخ االستثمار يف األردن ،رجال أعمال.١٩٧٨ ،
املراقبة الداخلية يف شركات املسامهة العامة :تقييم كمي" ،دراسات( ١٩٧٦ ،مع آخر).
صناعات البناء احلديثة ،دراسة حالة ،دراسات( ١٩٧٥ ،مع آخر).
استعمال الربجمة اخلطية يف توزيع التكاليف الثابتة :حالة شركة مصانع الورق والكرتون ،مطبوعات املؤمتر الثاين السنوي
لبحوث العمليات ،القاهرة ،اجلمعية املصرية لبحوث العمليات.١٩٧٥ ،
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 -3هارميوتو ،يوكيكو (لياابن)

[األصل :ابإلنكليزية]

مذكرة شفوية

هتدي سفارة الياابن يف مملكة هولندا حتياهتا إىل أمانة مجعية الدول األطراف يف نظام روما
األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية .واباإلشارة إىل مذكرة األمانة رقم  ،ICC-ASP/19/SP/12تتشرف
إببالغها أبن حكومة الياابن قررت ترشيح السيدة هارميوتو يوكيكو لعضوية جلنة امليزانية واملالية للفرتة من
 2021إىل  2023يف االنتخاابت اليت ستجرى خالل الدورة التاسعة عشرة جلمعية الدول األطراف ،يف
نيويورك ،يف الفرتة من  7إىل  17كانون األول/ديسمرب .2020
تتمتع السيدة هارميوتو خبربة واسعة ،كما أهنا حتظى مبكانة معرتف هبا يف املسائل املالية على
الصعيد الدويل .وهي حاليا مستشارة ومستشارة قانونية يف سفارة الياابن يف هولندا ،وتعمل ممثلة الياابن
لدى احملكمة اجلنائية الدولية وغريها من املنظمات الدولية ،حيث أظهرت خربة وقيادة يف املفاوضات
الدولية مبا يف ذلك امليزانية العادية وغريها من املسائل ذات الصلة ابحملكمة .ويف الفرتة من  2014إىل
 ،2017شغلت منصب انئب األمني العام للمنظمة االستشارية القانونية اآلسيوية األفريقية ،وأشرفت
على عمليات امليزنة ومراجعة احلساابت واحملاسبة يف املنظمة .ويف الفرتة من  2010إىل ،2013
شغلت منصب السكرترية األوىل يف قسم مكتب األمم املتحدة يف فيينا/اليونيدو ابلبعثة الدائمة للياابن
لدى املنظمات الدولية يف فيينا ،النمسا ،ومشلت مهامها إصالح اإلدارة واإلشراف وميزانية اليونيدو .كما
عملت أيضاً كعضو يف جلنة املعاشات التقاعدية ملوظفي اليونيدو يف ذلك الوقت .وتشمل مسؤولياهتا
السابقة األخرى اإلشراف على املفوضية وبرانمج األمم املتحدة اإلمنائي وصندوق األمم املتحدة للسكان
وميزانيتها .ومن املقرر ان يعاد تعيينها ىف وزارة خارجية الياابن ىف طوكيو هذا الصيف.
وهذه اخلربة والدراية الفنية ،على النحو املبني يف السرية الذاتية للسيدة هارميوتو املرفقة طيه ،تشهد
على وفائها ابلشرط الوارد يف الفقرة  2من مرفق القرار إبنشاء جلنة امليزانية واملالية ) (ICC-ASP/1/Res.4أبن
يكون أعضاء اللجنة خرباء معرتف هبم يف املسائل املالية على الصعيد الدوي.
وقد دأبت الياابن على دعم أنشطة احملكمة اجلنائية الدولية منذ إنشائها ،وبعد أن أصبحت
رمسيا دولة طرفا يف نظام روما األساسي يف  1تشرين األول/أكتوبر  ،2007وكانت دائما أكرب مساهم
يف ميزانية احملكمة ،تعتزم أن تظل من أشد املؤيدين للمحكمة .ويعكس قرار حكومة الياابن تقدمي
ترشيح السيدة هارميوتو النتخاهبا يف جلنة امليزانية واملالية التزامها الراسخ مبواصلة بذل قصارى جهودها
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لتيسري أنشطة احملكمة .وحكومة الياابن على ثقة اتمة أبن املرشح يتمتع ابخلربة واخلربة واملعرفة الالزمة يف
الشؤون املالية وشؤون امليزانية ،فضال عن املكانة املعرتف هبا على الصعيد الدويل ،لإلسهام إسهاما قواي

يف العمل اهلام للجنة.

بيان املؤهالت

البياانت الشخصية

االسم :هارميوتو يوكويكو
اجلنسية :الياابنية
اتريخ ومكان امليالد 1 :أاير/مايو  ،1968انرا ،الياابن
اخللفية األكادميية
 1995درجة املاجستري يف حتليل وحل الصراعات الدولية ،كلية نورمان ابترسون للشؤون الدولية ،جامعة
كارلتون ،أواتوا ،كندا
 1992بكالوريوس يف العالقات الدولية ،كلية تسودا ،طوكيو ،الياابن
اخلربة املهنية
صيف 2020وزارة اخلارجية الياابنية (إعادة تعيينها يف طوكيو)
 2017-2020مستشارة ومستشارة قانونية ،سفارة الياابن يف هولندا
 ومشلت الواجبات ميزانية احملكمة اجلنائية الدولية من بني أمور أخرى يف إطار التعامل مع امليزانيات ،واكتسبت جمموعة متنوعة من املعارف واملهارات املصاحبةاملتعلقة إبدارة املوارد البشرية وعملية امليزانية والنهج االسرتاتيجي
 2014-2017انئبة األمني العام املسؤول عن امليزانية واملالية ،املنظمة االستشارية القانونية اآلسيوية
األفريقية ،اهلند
 اإلشراف على عمليات امليزنة ومراجعة احلساابت واحملاسبة يف املنظمة ابإلضافة إىل األنشطةالعادية
 2010-2013سكرتري أول ،قسم مكتب األمم املتحدة يف فيينا/اليونيدو ،البعثة الدائمة للياابن لدى
املنظمات الدولية يف فيينا ،النمسا
 ومشلت واجباهتا إصالح اإلدارة والرقابة وميزانية اليونيدو كما عملت كعضو يف جلنة املعاشات التقاعدية ملوظفي اليونيدو شغل منصب الرئيس املشارك جملموعة اليونيدو يف جنيف 2007-2010انئب مدير ورئيس القسم القانوين ،شعبة أمريكا الشمالية األوىل ،وزارة اخلارجية
 مسؤولة عن القضااي القانونية بني الياابن والوالايت املتحدة12
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 2004-2007سكرترية اثنية ،قسم األمم املتحدة ،البعثة الدائمة للياابن لدى األمم املتحدة وغريها من
املنظمات الدولية يف جنيف ،سويسرا
 ومشلت الواجبات اإلشراف وميزانية املفوضية ،من بني أمور أخرى 2002-2004مدير مساعد ،شعبة املنظمات الدولية ،وزارة اخلارجية
 مسؤولة عن اإلشراف على برانمج األمم املتحدة اإلمنائي وصندوق األمم املتحدة للسكانوميزانيته
- 1992التحقت بوزارة اخلارجية
اللغات
الياابنية
األنكليزية
الفرنسية
األملانية
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 -4سانتشيز ،مونيكا (إكوادور)

[األصل :ابإلنكليزية]

مذكرة شفوية
هتدي سفارة مجهورية اإلكوادور لدى مملكة هولندا حتياهتا إىل األمانة املوقرة جلمعية الدول األطراف يف
نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية ،وابإلشارة إىل املذكرة الشفوية رقم ICC-
 ASP/19/SP/12واملؤرخة يف  16آذار /مارس  ،2020فإهنا تتشرف إبعالمها أبن حكومة مجهورية
اإلكوادور قد قررت رمسياً ترشيح السيدة مونيكا سانشيز إيزكويردو كمرشحة إلعادة انتخاهبا يف جلنة
امليزانية واملالية يف الفرتة  ،2023-2021وذلك يف االنتخاابت املقرر إجراؤها خالل الدورة التاسعة
عشر جلمعية الدول األطراف يف نيويورك يف الفرتة ما بني  17-7كانون األول/ديسمرب .2020
إن السيدة مونيكا سانشيز إيزكويردو  -واليت تشغل حالياً منصب رئيس جلنة امليزانية واملالية -خبريةٌ
عرتف هبما على املستوى الدويل ،فقد عملت يف اللجنة منذ عام
لديها مكانة وخربة ابلشؤون املالية م ٌ
 .2012إن خربهتا ومعرفتها يتوافقان متاماً مع املتطلبات الواردة يف الفقرة الثانية من مرفق القرار املنشئ
للجنة امليزانية واملالية (  ICC-ASP/1/Res.4بصيغته املعدلة) .يرجى االطالع على السرية الذاتية
املرفقة للسيدة مونيكا سانشيز إيزكويردو.

بيان املؤهالت
املعلومات الشخصية
1980/09/04
اتريخ امليالد:
اجلنسية:

اإلكوادورية
املؤهالت التعليمية:
ماجستري يف العلوم السياسية من كلية أمريكا الالتينية للعلوم االجتماعية – اإلكوادور
شهادة البكالوريوس يف العالقات الدولية ،جامعة سان فرانسيسكو يف كويتو
اللغات
اإلجنليزية :مستوى متقدم
الفرنسية :مستوى متقدم
الربتغالية :املستوى الرابع
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-

هيئة فولربايت
التحالف الفرنسي يف كويتو
معهد الربازيل للدراسات الثقافية ،يف كويتو
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العربية :املستوى األول

-

معهد األمم املتحدة للتدريب والبحوث

اخلربة العملية
مستشارة الشؤون اخلارجية لإلكوادور
حزيران/يونيو  2020حىت الوقت احلاضر
مكتب وزارة اخلارجية وإدارة تنقل املوارد البشرية.
حزيران/يونيو  - 2019حزيران/يونيو 2020
أكادميية السلك الدبلوماسي
التعاون الدويل
أاير/مايو  - 2014حزيران/يونيو 2019
مستشارة الشؤون اخلارجية لإلكوادور

قائمة ابألعمال مكلفة ابلشؤون القنصلية لسفارة اإلكوادور لدى مجهورية األرجنتني يف بوينس آيرس،
األرجنتني.
القنصلية لسفارة اإلكوادور أمام مجهورية األرجنتني .بوينس آيرس ،األرجنتني.
حزيران/يونيو  – 2012نيسان/أبريل .2014
مستشارة الشؤون الدولية يف وزارة الزراعة والثروة احليوانية ،و تربية األحياء املائية ومصايد األمساك يف اإل
كوادور.
آب/أغسطس  - 2011حزيران/يونيو 2012
مديرة مكتب انئب وزير اخلارجية والتكامل السياسي بوزارة اخلارجية.
تشرين األول/أكتوبر  - 2010آب/أغسطس 2011
السكرترية الثانية .وكيلة وزارة للمنظمات الدولية فوق اإلقليمية
مديرية منظومة األمم املتحدة.
أيلول/سبتمرب  - 2009أيلول/سبتمرب 2010
مستشارة رئيس اجلمعية العامة لألمم املتحدة .خالل الدورة الرابعة والستني للجلسات املخصصة لقضااي
التنمية واإلصالح يف منظومة األمم املتحدة.
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آب/أغسطس  - 2005أيلول/سبتمرب 2009
وفد البعثة الدائمة لإلكوادور لدى األمم املتحدة ،نيويورك.
اللجنة األوىل.
اللجنة الثانية .منسقة القرارات يف جمموعة ال  77والصني.
اللجنة اخلامسة .منسقة القرارات يف جمموعة ال ـ  77والصني.
اجلمعية العامة .تنشيط اجلمعية العامة
جملس األمن .قضااي نزع السالح .عمليات السالم.
آذار/مارس  - 2005آب/أغسطس 2005
قنصل عاو أول .القنصلية العامة لإلكوادور يف نيويورك .مكلفة ابملسائل القانونية والثقافية.
نيسان/أبريل  - 2003آذار/مارس 2005
مكتب وزير الشؤون اخلارجية يف اإلكوادور.
آذار/مارس  - 2002آذار/مارس 2003
سكرترية اثلثة ،متدربة يف األكادميية الدبلوماسية يف اإلكوادور" ،أنطونيو خ .كيبيدو" الدفعة العاشرة.
أيلول/سبتمرب  – 1999شباط/فرباير 2002
املستشارة الثانية .وزارة العالقات اخلارجية يف اإلكوادور.
وكيلة وزارة السيادة الوطنية.
مديرية السيادة اإلقليمية.
اخلربة يف جلنة امليزانية واملالية التابعة للمحكمة اجلنائية الدولية
 -انتخاابت  :2020 - 2018إلعادة انتخاب أعضاء اللجنة من قبل جمموعة أمريكا الالتينية

ومنطقة البحر الكارييب
رئيسة جلنة امليزانية واملالية للمحكمة اجلنائية الدولية عام .2020

 -انتخاابت  :2017 - 2015إلعادة انتخاب أعضاء اللجنة من قبل جمموعة أمريكا الالتينية

ومنطقة البحر الكارييب
انئبة رئيس جلنة امليزانية واملالية للمحكمة اجلنائية الدولية عام .2017
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 انتخاابت  2014 - 2012أعضاء جلنة جمموعة أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييبانئبة رئيس جلنة امليزانية واملالية للمحكمة اجلنائية الدولية لعام .2013
أنشطة أخرى
من عام  2010إىل عام 2011
ممثلة املوظفني الدبلوماسيني واملساعدين يف جلنة التقييم بوزارة اخلارجية.
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 -5شافا ،مارغريت وامبوينغوجي (كينيا)

[األصل :ابإلنكليزية]

مذكرة شفوية
تقدم سفارة مجهورية كينيا إىل مملكة هولندا حتياهتا إىل أمانة مجعية الدول األطراف يف نظام روما
األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية ،وتتشرف ابإلشارة إىل مذكرهتا رقم  ،ICC-ASP/19/SP/12املؤرخة
 16آذار/مارس  ،2020بشأن ترشيح وانتخاب أعضاء لشغل ستة ( )6مقاعد يف جلنة امليزانية واملالية.
وتقدم السفارة ترشيح السيدة مارغريت وامبوي نغوغي شافا إلعادة انتخاهبا عضوة يف جلنة امليزانية
واملالية للفرتة اليت تبدأ يف  21نيسان/أبريل  2021وتنتهي يف  31كانون األول/ديسمرب  ،2023وذلك
خالل االنتخاابت املقرر إجراؤها يف الدورة التاسعة عشرة جلمعية الدول األطراف يف نيويورك يف الفرتة من
 7إىل  17كانون األول/ديسمرب .2020
وانتخبت مجعية الدول األطراف السيدة شافا يف كانون األول/ديسمرب  2017وانتخبها نظراؤها
أيضاً لتكون انئبة لرئيس جلنة التدقيق التابعة للمحكمة اجلنائية الدولية (احملكمة) .ويف آذار/مارس
 ،2020انتخبت رئيسة للجنة التدقيق التابعة للمحكمة.
والسيدة شافا حمامية يف احملكمة العليا يف كينيا ومستشارة إدارية خربهتا تزيد على سبع وعشرين
( )27سنة يف جمال اإلدارة واالستشارة القانونية .وتعمل يف جمالس وجلان خمتلفة ،وعملت خبريةً يف
العديد من املهام الرفيعة املستوى .ووفقاً ملتطلبات الرتشيح ،يرفق طيه بيان املؤهالت والسرية الذاتية للسيدة
شافا.
بيان املؤهالت
املعلومات الشخصية
التعليم :ماجستري (الدراسات الدميقراطية)؛ وإجازة (مبرتبة الشرف)؛ شهادة يف القانون (كلية القانون)؛
سكرترية عامة معتمدة ووسيطة معتمدة
اخلربة 27 :سنة.
اجلنسية :كينية.
اللغات :اإلنكليزية والسواحيلية والفرنسية واللغات احمللية.
العضوية يف اجلمعيات املهنية

 مجعية القانون يف كينيا
عامون املعتمدون (كينيا)
 األمناء ال ّ
 معهد الوساطة لشرق أفريقيا

18

6-A-210120

ICC-ASP/19/6

-

اخلربات الرئيسية
حمامية يف احملكمة العليا لكينيا ملدة  27سنة
مديرة تتمتّع خبربة رفيعة املستوى ،عملت يف جمال املمارسة القانونية والقطاع اخلاص ويف األمم املتحدة
واملنظمات غري احلكومية الدولية والقطاعات احلكومية.
هامة يف شؤون امليزانية ،ومجع األموال ومهارات إدارة الربامج.
مسؤولية ّ
مسؤولية جملس اإلدارة عن امليزانية واملالية واإلدارة ومراجعة احلساابت واملخاطر واحلوكمة.
املهارات والكفاءات الرئيسية
 اإلدارة اداره قانون الشركات والقانون التجاري التخطيط االسرتاتيجي التخطيط والرقابة على امليزانية واملالية قانون الالجئني والقانون اإلنساين العدالة االنتقالية حوكمة الشركات الوساطة -االتصاالت

القدرات الرئيسية واإلجنازات
 2017التعيني يف جملس إدارة شركة طوطال كينيا احملدودة ،وهي شركة دولية لتسويق النفط ،ت تعييين
يف جلان جملس اإلدارة مبا يف ذلك :
 جلنة املخاطر واحلوكمة (الرئيس)
 جلنة مراجعة احلساابت (عضو)
 الرتشيحات (عضو وأمينة)

 2015تعيينها من طرف الرائسة كعضو يف احملكمة للتحقيق يف سلوك الرئيس وانئب رئيس جلنة
األخالقيات ومكافحة الفساد املوقوفني عن العمل.
 2009تعيينها من طرف الرائسة يف منصب مفوض جلنة احلقيقة والعدالة واملصاحلة يف كينيا .مركز
يعادل قاضي احملكمة العليا .اإلشراف على ميزانية قدرها  12.5مليون دوالر أمريكي ،و 150موظفاً.
حترير ونشر تقرير جلنة العدالة واملصاحلة يف كينيايف  6جملدات
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 2003مدير برانمج إقليمي أقدم لربانمج البحريات الكربى التابع للتأهب الدويل .قيادة اسرتاتيجية
تنظيمية يف تطوير الربامج الوطنيةة .مسؤولية امليزانية الشخصية ألكثر من  250ألف جنيه اسرتلينين.
إنشاء شبكة احملللني اإلقليميني يف رواندا وبوروندي ومجهورية الكونغو الدميقراطية وإصدار التقرير
االفتتاحي.
السرية املهنية
أكثر من  27سنة من اخلربة يف جمال القانون ،واإلدارة ،واالستشارة القانونية ،وبناء السالم والعدالة
االنتقالية .اكتسبت ابلعمل يف جمال املمارسة القانونية ،يف الدوائر احلكومية ،يف خمتلف القطاعات
االقتصادية ،ويف منظمة األمم املتحدة واملنظمات غري احلكومية الوطنية والدولية.
تدربت يف مكتب حماماة كيين رائد .وهلا خربة
مؤهلة بصفة حمامية لدى احملكمة العليا يف كينيا بعدما ّ
راسخة يف جمال الشركات ،لدى شركة كينية مضمونة الرحبية ،بصفتها مساعدة أمينة الشركة وانئبة هلا يف
غياهبا يف بعض الواجبات .مارست قوانني نقل امللكية والقانون التجاري مع مكتب حماماة رائد يف نريويب
وطورت املهارات
وح ّققت فرص شراكة جيدة قبل أن تتفرغ ملدة عامني يف الوالايت املتحدة األمريكيةّ .
احلديثة للشركات وإدارة املوارد البشرية مع شركة ابرزة لالستشارة اإلدارية يف نريويب قبل الشروع يف أنشطة
االستشارة املستقلة.
وصقلَت مهارات التدريب والبحوث والكتابة والدعوة والكفاءات أثناء أنشطة االستشارة اليت كانت تقوم
يسرت حلقات عمل بشأن الرتبية املدنية ملعهد
هبا لفائدة خمتلف املنظمات غري احلكومية حلقوق اإلنسانَّ .
التثقيف يف جمال الدميقراطية .كتبت ورقات مفاهيمية ملركز تثقيف املرأة يف جمال الدميقراطية من بني أمور
أخرى .عملت مراقبة انتخاابت عن احتاد احملاميات يف كينيا ،وهي منظمة نسائية غري حكومية تتمتع مبركز
مراقب لدى األمم املتحدة ،يف االنتخاابت العامة الكينية لعام  .1997كانت يف السابق رئيسة منظمة
احلرة؛ قادت
املرأة املهنية الشابة (كينيا) ،املنتسبة إىل االحتاد الدويل للمشتغالت ابألعمال التجارية واملهن ّ
أعمال التخطيط االسرتاتيجي لالستدامة الذاتية لربامج املنظمة وتوسيع نطاق الربانمج القائم لتعليم
الفتيات املستحقات من األسر الفقرية .وشاركت يف مؤمترات حملية ودولية وحلقات عمل .كانت متحدثة
رئيسية يف اليوم الدويل للمرأة الذي نظمته اجلامعة الكاثوليكية لشرق أفريقيا يف عام  .2001وبوصفها
خرجية من معهد القيادات النسائية األفريقية ،صقلت املهارات واملعارف يف جماالت مثل الشؤون النسائية
ّ
والتمكني الشخصي والتخطيط االسرتاتيجي وإدارة املشاريع .ورئيسة فرع كينيا ملنظمة دور املرأة يف القانون
والتنمية يف أفريقيا ،املنظمة النسائية للبلدان اإلفريقية .وهبذه الصفة ،وفرت القيادة التنظيمية للدعم احلاسم
لصياغة قانون اجلرائم اجلنسية ،وعملية الضغط الناجحة لسنه ،والقانون إجناز اترخيي لإلصالح التشريعي
يف كينيا .وهي عضوة يف فرقة العمل التابعة للمدعي العام املعنية بتنفيذ قانون اجلرائم اجلنسية.
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وبوصفها أمينة مشاركة عينتها احملكمة العليا يف كينيا ،جنحت يف أداء واجباهتا يف إجراء انتخاابت اجمللس
الوطين لنساء كينيا ،وهي املنظمة اجلامعة للمنظمات النسائية غري احلكومية يف كينيا ،واإلشراف على هذه
االنتخاابت ،وذلك ابستخدام مهارات الوساطة إلهناء حالة اجلمود مث العيش بني خمتلف الفصائل.
تتمتع السيدة شافا خبربة واسعة مع مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني يف كينيا كما يف اخلارج .فقد
عملت يف املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني بصفة ابحثة قانونية لتحديد وضع الالجئني
ومساعدة أقدم يف جمال احلماية ومدربة وميسرة يف حلقات العمل املتعلقة ابلعنف اجلنسي واجلنساين
والقانون الدويل لالجئني .وقامت جبولتني مع مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني يف السودان بصفة
مستشارة دولية للمفوضية؛ واختريت يف مقر املفوضية يف جنيف كقائدة للفريق يف القضارف من أجل
حتديد وضع الالجئ لالجئني اإلثيوبيني وفيما بعد لالجئني اإلريرتيني ،عمال بشرط "وقف احلماية النتفاء
الظروف" .عمل يستشهد به من أجل أفضل املمارسات واملعايري العالية.
أحرزت رتبة رائدة لدى نَيل املاجسرت أبطروحة حول اإلثنية والدميقراطية يف كينيا.
انضمت إىل منظمة إنرتانشيوانل ألرت ،وهي منظمة غري حكومية لبناء السالم متوسطة احلجم ومقرها
لندن ،ابململكة املتحدة ،لكنها تعمل يف مجيع أحناء العامل .وتولت مسؤولية الربانمج اإلقليمي يف منطقة
البحريات الكربى يف أفريقيا .ي ّسرت عملية انتقال منتدى أماين  -املنتدى الربملاين ملنطقة البحريات الكربى
بشأن السالم  -من برانمج ملنظمة ألرت إىل منظمة إقليمية كاملة تغطي رواندا ،وبوروندي ،وكينيا،
وأوغندا ،وتنزانيا ،وزامبيا ،ومجهورية الكونغو الدميقراطية .تولت إعداد وتنسيق شبكة احملللني اإلقليميني.
وأطلقت أعمال البحث االفتتاحية للشبكة ،اليت أجريت يف رواندا وبوروندي ومجهورية الكونغو الدميقراطية
الشرقية ،على أثر النزاع يف اخلرافات والشائعات والقوالب النمطية والتحيز .وقادت املسائل التنظيمية يف
وضع اسرتاتيجية لربجمة أنشطة منظمة إنرتانشيوانل ألرت يف كينيا .وهي مكلّفة مبيزانية يتجاوز قدرها
 250ألف جنيه اسرتليين سنواي.
جنحت يف نيل منصب مفوض أعلن عنه يف جلنة احلقيقة والعدالة واملصاحلة اليت أنشئت يف كينيا وفقا
للخطّة الرابعة من اتفاق السالم املوقع يف شباط/فرباير  2008بعد فرتة العنف اليت اجتاحت كينيا عقب
االنتخاابت .وبعد اجتياز املقابلة وعملية تدقيق صارمةّ ،أدت اليمني أمام األونرابل كبري قضاة مجهورية
كينيا يف  03آب/أغسطس .2009
بعد النجاح يف إهناء وتصفية أعمال جلنة احلقيقة واملصاحلة يف آب/أغسطس  ،2013شاركت يف
استشارات قانونية ،كان آخرها مشاركة املرأة وقيادهتا يف عملية السالم الكولومبية.
يف كانون الثاين/يناير  2015افتتحت مكتب حماماة له خنبة كبرية من املوّكلني على الصعيدين الوطين
والدويل.
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التعليم
جامعة ليدز ،اململكة املتحدة ،ماجستري يف الدراسات الدميقراطية ،برعاية كاملة يف إطار زمالة من مؤسسة
فورد .جامعة ابكنغهام ،اململكة املتحدة ،إجازة يف القانون ،درجة الشرف مبساعدة من منحة تشيفنينغ
من اجمللس الثقايف الربيطاين .حمامية يف حمكمة كينيا العليا .سكرترية عامة معتمدة (كينيا) .شهادة يف جمال
النفط والغاز من مركز الصناعة االستخراجية يف جامعة سرتامثور،كلية احلقوق .شهادة يف قانون املنافسة
من كلية احلقوق يف كينيا .وسيطة معتمدة.
اخلربة

العضوية يف اجملالس
•
•
•
•

شركة طوطال كينيا (شركة حكومية حمدودة) -عضوة يف جملس اإلدارة؛ ورئيسة جلنة املخاطر
واحلوكمة؛ وعضوة يف جلنة مراجعة احلساابت؛ وعضوة يف جلنة التعيينات
اندي الفرسان يف كينيا – عضوة يف جملس اإلدارة
أعمال جتارية عائلية
اللجنة االستشارية للكنائس – تركيز على اجلانبني القانوين واملايل

كانون الثاين/يناير  – 2015إىل اليوم
صاحبة مكتب حماماة

شريكة مؤسسة لشركة نغوغي شافا وشركائها للمحاماة ،وهي مؤسسة تركز على قضااي الشركات
واملسائل التجارية .متخصصة يف القانون التجاري وقانون نقل امللكية ،مع خربة يف قطاع التعدين،
والصناعات االستخراجية ،وقطاع النفط والغاز؛ وقانون املنافسة؛ والتخطيط العقاري .مستشارة
قانونية يف مسائل اخليول والطريان والبيئة.
أيلول/سبتمرب  – 2013إىل اليوم

مستشارة وخبرية مستقلة

عضوة يف جلنة امليزانية واملالية يف احملكمة اجلنائية الدولية يف الهاي.
رئيسة جلنة مراجعة احلساابت التابعة للمحكمة اجلنائية الدولية يف الهاي .وتركز املهام على تقدمي
اخلربة االستشارية إىل مجعية الدول األطراف بشأن امليزانية يف حدود  145مليون يورو.
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عضو يف فريق اخلرباء الذي عينه املكتب امليداين هليئة األمم املتحدة للمرأة يف كولومبيا يف فرباير/شباط
 2017لتقدمي املشورة بشأن تنفيذ النظام املتكامل للعدالة االنتقالية مع الرتكيز على املرأة واألقليات.
وشاركت يف اجتماعات رفيعة املستوى وقدمت توصيات تؤثر على العملية.
عضو يف اجمللس الدامنركي لالجئني
عينها األمني العام للكومنولث يف فريق املراقبني البارزين من أجل انتخاابت عام  2015يف مجهورية
تنزانيا املتحدة.
عيّنها فخامة الرئيس عضوة يف احملكمة للتحقيق بشأن رئيس جلنة األخالقيات ومكافحة الفساد
وانئبه املوقوفني عن العمل.
مشاركات متنوعة إبلقاء كلمات وإجراء حبوث .تيسري حلقات العمل ،مبا فيها املنظمة يف إطار
مبادرة اننسن اليت تتخذ من جنيف مقرا هلا بشأن تغري املناخ وتنقل األشخاص.
متوز/يوليه  – 2009آب/أغسطس 2013

جلنة احلقيقة والعدالة واملصاحلة يف كينيا  -مفوضة

بعد إجراء االنتخاابت العامة يف كينيا يف كانون األول/ديسمرب  ،2007اندلعت أعمال عنف واسعة
النطاق بسبب الطعن يف نتائج االنتخاابت الرائسية .وقادت األحداث الالحقة كينيا إىل أخطر حتد
سياسي عرفته يف اترخيها بعد االستقالل ،حيث أضحت عوامل استقرار الدولة ومقومات بقائها
عرضة للخطر .وبعد عملية حوار وطين ،كانت من بني املؤسسات املنشأة ملعاجلة املشاكل القدمية
اليت أدت إىل األزمة جلنة احلقيقة والعدالة واملصاحلة.
وبعد عملية وطنية تنافسية ،قام فخامة رئيس مجهورية كينيا يف  22متوز/يوليه  2009بتعيني 6
مفوضني كينيني لقيادة املؤسسة ،إىل جانب املفوضني الدوليني الثالثة املعينني من خالل فريق
الشخصيات البارزة التابع لالحتاد األفريقي .ويتمتع املفوضون بصفة تعادل مستوى قضاة احملكمة
العليا.
وكان لدى اللجنة يف أوج عملياهتا ،قرابة  150موظفاً ،وخصصت هلا ميزانية تزيد على بليون شلن
كيين (حوايل  12.5مليون دوالر أمريكي).
ويوجد مقر اللجنة يف نريويب ولكن أعضاءها يسافرون كثرياً إىل مجيع أحناء البلد ،مقدمني التوجيهات
القيادية االسرتاتيجية للعملية .ومن مهام اللجنة تصميم العملية ،وتعيني املوظفني الرئيسيني ،واالتصال
ابهليئات احلكومية الرئيسية واملسؤولني ،فضال عن املنظمات الدولية ،ومجع التربعات ،وتنظيم
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جلسات استماع عامة ،مما أدى إىل إعداد التقرير النهائي .وعرض هذا التقرير على رئيس مجهورية
كينيا يف  22أاير/مايو  ،2013مث نشر على نطاق واسع عرب اإلنرتنت ،وبواسطة الصحف العامة،
ومنتدايت النقاش ،مع تسليم نسخ مطبوعة إىل السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية .وتعمل
املرشحة بصفة عضوة يف جلنة املالية واإلدارة؛ وجلنة االتصاالت .وهي مفوضة تقود اللجان يف جمال
كتابة التقارير؛ وإجراء البحوث.
ومن اإلجنازات الرئيسية للمرشحة إسهامها ومشاركتها بشكل حاسم يف أعمال اللجنة مما أدى إىل
حتقيق االستقرار يف اللجنة بعد بداية مثرية للجدل؛ وسامهت يف قيادة جلسات االستماع العامة ،مبا
يف ذلك اجللسات اليت تركز على املرأة والطفل ،واجللسات اليت تركز على الالجئني؛ ومثلت املرشحة
اللجنة من خالل التحدث ابمسها يف املنتدايت العامة إىل اجلماهري احمللية والدولية؛ وكانت مشاركة
رئيسية يف املداخالت اليت جرت داخل الربملان ،ووزارة العدل ،ووزارة املالية؛ ووضعت اللمسات
األخرية على التقرير وإصداره ونشره .وكانت املنظّمة واملشاركة الرئيسية يف جلسات االستماع
لالجئني الكينيني يف مستوطنة كريايندونغو ،أوغندا.
حزيران/يوليه  – 2009متوز/أغسطس 2013

منظمة التأهّب الدويل  -موظفة برامج أقدم  -البحريات الكربى

أسسها قبل  21عاما مارتن إينالز ،الذي كان يشغل سابقا منصب األمني العام ملنظمة العفو
الدولية ،وهي املنظمة الرائدة يف هذا اجملال .يوجد حاليا يف نريويب ،كينيا ،ويدير برامج ذات منظور
إقليمي يف مجيع بلدان منطقة البحريات الكربى يف أفريقيا .تقدمي نظرة عامة تربط بني برامج التأهب
القطرية يف املنطقة مع املبادرات واآلفاق اإلقليمية .والشراكة مع صانعي السياسات رفيعي املستوى
مثل الربملانيني والزعماء الدينيني ،ومع الباحثني واحملللني املستقلني ،ومع منظمات البحوث والدعوة يف
شؤون املرأة للتأثري على السالم يف مجيع أحناء املنطقة .وتشمل بعض اإلجنازات الرئيسية توجيه عملية
االنتقال إىل املنتدى الربملاين ملنطقة البحريات الكربى للسالم  -منتدى أماين  -من برانمج للتأهب
إىل منظمة مستقلة انجحة .وحتقيق إنشاء شبكة احملللني اإلقليميني ،وتنسيق مشروعها البحثي
االفتتاحي حول أتثري الشائعات واخلرافات والتحامل والقوالب النمطية على الصراعع .وتنسيق
مشروع حبثي هام ابلشراكة مع مبادرة الدعم دون اإلقليمية لشرق أفريقيا للنهوض ابملرأة ،بشأن
مشاركة املرأة يف التحوالت السياسية .و عضو أساسي مؤسس يف منتدى البحريات الكربى املسكوين
الذي جيمع بني الزعماء الدينيني للبحث عن حلول للصراعات العنيفة يف املنطقة على مستوى
اجملتمع احمللي وعلى أعلى املستوايت السياسية .ومشاركة رئيسية يف مجع األموال ،مبا يف ذلك كتابة
املقرتحات واالتصال مع املاحنني ،داخل املنطقة وخارجها على حد سواء .الضغط على املؤمتر الدويل
يف منطقة البحريات الكربى واكسبه امركز املراقب .وبناء عالقات انجحة مع خمتلف القيادات
السياسية والدينية لتسهيل حتقيق األهداف التنظيميةة .ومتحدثة يف خمتلف االجتماعات اإلقليمية
اليت عقدهتا املنظمات ،مبا يف ذلك املنتدى الربملاين املعين ابألسلحة الصغرية وصندوق العمل العاجل
يف أفريقيا.
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أيلول/سبتمرب  -2002أاير/مايو 2003

مفوض األمم املتحدة السامي لشؤون الالجئني ،املقر ،جنيف (خبرية استشاري)

رئيسة فريق ،عملية حتديد وضع الالجئ اإلريرتيني يف غيضارف ،مشال شرق السودان ،عمالً بتطبيق
"شرط توقف الظروف" .تنسيق أفرقة يف والييت واد ميداين وجداريف ،تضم ما يصل إىل  60حمام
من حمامي املفوضية ونظرائهم احلكوميني ،ويساعد كل منهم مرتمجون ومسجلون وسائقون حتت
إشرايف املباشر .وضع خطط عمل لتحقيق اهلدف يف اإلطار الزمين احملدد ،وتقدمي التوجيه بشأن
املسائل القانونية ،واالتصال ابملسؤولني احلكوميني ومنسق حتديد وضع املقررات يف اخلرطوم ،وكذلك
مع مقر املفوضية يف جنيف؛ السفر املستمر يف منطقة تناهز مساحتها  40ألف كم ،لإلشراف على
األفرقة يف خميمات الالجئني النائية .وقادت الفريق األول إلكمال العملية بنجاح.
 1998و 1999و 2000و2001
استشارات قانونية خمتلفة ،مبا يف ذلك تيسري حلقات العمل التدريبية يف خميمي الالجئني يف كاكوما
وداداب التابعة للمفوضية يف جمال العنف اجلنسي واجلنساين؛ إجراء أعمال حتديد وضع الالجئني
وإعادة التوطني لصاحل املفوضية؛ املقررات وتنظيم حلقات عمل للمفوضية؛ وتسهيالت ورش العمل
وإجراء البحوث ملختلف املنظمات غري احلكومية مثلمنظمة فيدا ( )FIDAكينيا.
*أيلول/سبتمرب  -2001آب/أغسطس 2002

(إجازة تفرغ للدراسة يف بريطانيا-ليس للعمل الرمسي)

تشرين األول/أكتوبر  -2000شباط/فرباير 2001
مستشار لشؤون الفرز القانوين للمفوضية/موظف محاية ،السودان
وعمال بتطبيق بتطبيق "شرط توقف الظروف" توقفت على مجيع الالجئني اإلثيوبيني قبل عام
 ،١٩٩١الذين ت نشرهم إلجراء عملية لتحديد مركز الالجئ يف السودان .عينت قائد الفريق ،يف
وادي مدين ،مث قائد الفريق ،غيدارف .وبعد اختتام هذه العملية بنجاح ،ت نشرها إلجراء عملية
مالحقة املقاتلني العسكريني اإلريرتيني يف خميم شجاراب .عند افتتاح مكتب املفوضية الفرعي كسال
بعد مناوشات عسكرية ،أعد جلمهورية الالجئات لالجئني من قبل عام  1991من الالجئني
اإلثيوبيني يف منطقة كسال .يف السنة اجلديدة ،قدم إحاطة لتويل مسؤوليات موظف احلماية ،املكتب
الفرعي للمفوضية إس شواك ،يف إجازة .قادت إحدى العمليات يف نيو هاليفا وكسال .وساعدت يف
اختتام عملية حتديد وضع الالجئ يف اخلرطوم .قادت دورة تدريبية لفائدة فريق وضع نظام وضع
الالجئني يف اخلرطوم بشأن إعادة التوطني .وقادت أحد أفرقة حتديد ومعاجلة حاالت إعادة التوطني.
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حزيران/يونيو -1999تشرين/أكتوبر 2000

مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني ،مكتب نريويب الفرعي ،ومركز اخلدمات اإلقليمي التابع للمفوضية،

نريويب (مساعد محاية أقدم)

قامت بطائفة واسعة من املهام القانونية اليت تقع حتت إدارة احلماية الدولية التابعة للمفوضية.
واضطلعت بتقدمي تقرير إىل املمثل املساعد (احلماية) يف مجيع جوانب احلماية الدولية حلقوق
الالجئني .إجراء مقابالت مباشرة مع الالجئني وكتابة التقارير وحتديد الوضع .و تدخالت لدى
السلطات التنفيذية والقضائية احلكومية .واالتصال مع مكاتب املفوضية يف مجيع أحناء العامل ،مع
احلكومات والبعثات الدبلوماسية .يسري إجياد حلول دائمة لالجئني ،مثل اإلدماج احمللي وإعادة
التوطني والعودة الطوعية.
حزيران/يونيو -1998كانون األول/ديسمرب 1998

مكتب املفوضية الفرعي يف نريوبس (مستشارةيف الفرز القانوين ،انئبة املنسق)

حتديد وضع طاليب اللجوء وفقاً للقانون الدويل لالجئني.وتنوب عن منسق املشروع ،عند غيابه ،يف
املسائل القانونية واإلدارية.
أيلول/سبتمرب  -1997نيسان/أبريل 1998

مؤسسة اتك الدولية لالستشارات اإلدارية ( TACKمستشارة)

شاركت يف مها ّم التدريب اإلداري ،وأنشأت وحدة اختيار املوظفني التنفيذيني
٭شباط/فرباير  -1995آب/أغسطس 1997
)مقيمة يف الوالايت املتحدة؛ وليس يف العمل الرمسي)
شباط/فرباير  -1994شباط/فرباير 1995

مكتب احملاماة ،آرتشر ويلكوك ()Archer & Wilcock

انئب املستشار القانوين يف نقل العقارات السكنية احلضرية الكبرية .عملت بشكل وثيق مع شريك أقدم
يف املسائل التجارية والوصااي .مثّل الشريك األقدم يف فرقة عمل النائب العام املعنية بوسائط اإلعالم.
متوز/يوليه  -1991آب/أغسطس 1993

مرجع االئتمان من كينيا احملدودة
القانونيني)
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عضو رئيسي يف الفريق املسؤول عن إنشاء أول وكالة للتصنيف االئتماين يف كينيا .ترأس اإلدارة
القانونية ،ووظف موظفاً وأشرف عليه ،وأدار وحدة أعمال.
كانون الثاين/يناير -1990حزيران/يونيه 1991

شركة كينيا برويرز احملدودة (( )Kenya Breweries Limitedمساعدة أمني الشركة)
ساعدت أمني شركة اجملموعة يف مهام الشؤون القانونية واإلدارية واملوارد البشرية ويف أعمال أمانة الشركة
نيسان/أبريل  -1988كانون األول/ديسمرب 1989

مكتب احملاماة ،واروهيو وموييت (( )Waruhiu & Muiteمتدربة)
تعلم املمارسة القانونية يف الوفاء ابملتطلبات املنصوص عليها يف قانون احملاماة

االنتماءات
مجعية القانون يف كينيا (عضو)
األمناء العامون املعتمدون يف كينيا (عضو)
(خرجية)
معهد التدريب على الوساطة يف شرق أفريقيا ّ
املركز اإلقليمي للدميقراطية واحلكم الرشيد ليفي مواانواسا (زميلة)
جتمع املرأة الكينية يف التعدين (عضو)
منظمة - WiLDAFكينيا
(املرأة يف القانون والتنمية يف أفريقيا  -منظمة نسائية لعموم أفريقيا( )رئيسة سابقة)
الصندوق الدويل للتنمية الزراعية-كينيا
(احتاد احملاميات – كينيا( )عضو)
معهد القيادة النسائية األفريقية (خرجية)
اجمللس الثقايف الربيطاين (عضو)
ابحثة يف مؤسسة شيفنينغ
مؤسسة فورد (زميلة سابقة)
الشاابت املهنيات
)عضو منتسب لالحتاد الدويل للنساء التجارايت واملهنيات)
(رئيسة سابقة)
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املرجعيات
 -1القاضية جنيوكي س ندونغو
قاضية
احملكمة العليا يف كينيا
مبىن احملكمة العليا
سييت هول واي
ص ب صندوق 00100 – 30041
نريويب ،كينيا
اهلاتف +254 )0( 20 222 1221 :
اهلاتف النقال+254 )0( 721 430 630 :
الربيد اإللكرتوينndungunjoki@yahoo.com :
 -2احملامي بول ك مويت
مستشار أقدم ،حمامي
نريويب ،كينيا
اهلاتف النقال+254 )0( 733 732 801 :
الربيد اإللكرتوينmuite.paul@gmail.com :
 - 3الربوفيسور فرانك أوكوثي  -أويوغي
أستاذ العلوم السياسية
املدير التنفيذي للمؤمتر الدويل املعين مبنطقة البحريات الكربى
مركز ليفي مواانواسا اإلقليمي للدميقراطية واحلكم الرشيد
لوساكا
زامبيا
اهلاتف +260 211 237 320 :
اهلاتف النقال( +260 978 380 320 :زامبيا) ( +254 722 519 801كينيا)
الربيد اإللكرتوين frank.okuthe@icglr.org :أو f.okuthe@gmail.com
 - 4السيدة جني واجنريو مويغاي كامبهويس
مديرة ومؤسسة
معهد جمموعة األدوات احملدود ()Toolkit Institute Limited
نريويب ،كينيا
اهلاتف +254 722 519 801
28
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الربيد اإللكرتوين:

Toolkit@toolkitinstitute.com

السرية الذاتية

موجز البياانت التعليمية

التعليم
اخلربة
اجلنسية
اللغات

ماجستري يف التعليم (دراساتفي ال دميقراطية)؛ إجازة يف القانون (مبرتبة شرف)؛ دبلوم يف
القانون (لغة اإلشارة الكينية)؛ أمني عام معتمد؛ وسيط معتمد
 27سنة
الكينية
األنكليزية ،السواحلية ،الفرنسية ،اللغات احمللية

اخلربة الرئيسية

مديرة متمرس رفيع املستوى عمل يف املمارسات القانونية ،والقطاع اخلاص واألمم املتحدة

واملنظمات غري احلكومية والقطاعات احلكومية.



خيص امليزانية ،ومجع األموال ومهارات إدارة الربامج.
مسؤولية كبرية فيما ّ

مسؤولية مستوى اجمللس عن امليزانية واملالية واإلدارة ومراجعة احلساابت واملخاطر واحلوكمة.

تعمل حاليا يف جمالس/جلان:




شركة طوطال كينيا احملدودة( ،هي شركة دولية لتسويق النفط)

احملكمة اجلنائية الدولية




اندي الفرسان يف كينيا – عضوة يف جملس اإلدارة
أعمال جتارية عائلية



اللجنة االستشارية للكنائس

املهارات والكفاءات الرئيسية
 اإلدارة

 القانون التجاري

 حوكمة الشركات
 الوساطة
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اخلربة احلديثة

كانون الثاين/يناير – 2015حىت اآلن

صاحبة مكتب حماماة

الرتكيز على القانون التجاري وقانون النقل ،مع خربة يف قطاع التعدين ،والصناعات االستخراجية،
والنفط والغاز؛ قانون املنافسة؛ والتخطيط العقاري .مستشارة قانونية يف مسائل اخليول والطريان والبيئة.
أيلول/سبتمرب  -2013حىت اآلن

مستشارة مستقلة

عضو يف جلنة امليزانية واملالية؛ ورئيس ةجلنة مراجعة احلساابت التابعة للمحكمة اجلنائية الدولية يف
هامها على تقدمي املشورة بوصفها خبرية بشأن امليزانية إىل مجعية الدول األطراف يف
الهاي .وتركز م ّ
حدود  145مليون يورو.
مستشارة خبريمؤسسة اللحوار اإلنساين ،منظمة وساطة مقرها سويسرا.
عضو فريق اخلرباء الذي شاركت فيه هيئة األمم املتحدة للمرأة يف شباط/فرباير  2007إلسداء املشورة
بشأن تنفيذ نظام العدالة االنتقالية املتكامل ،مع الرتكيز على املرأة واألقليات .وشاركت يف اجتماعات
رفيعة املستوى وأصدر تتوصيات تؤثر على العملية.
عينها األمني العام للكومنولث يف فريق املراقبني عن الشخصيات البارزة النتخاابت عام  2015يف
مجهورية تنزانيا املتحدة.
حماضرات وحبوث خمتلفة .تيسري حلقات العمل ،مبا يف ذلك عقدها بشأن مبادرة اننسن اليت تتخذ من
جنيف مقرا هلا بشأن تغري املناخ وحركة األشخاص.
املسرية املهنية
خربة أكثر من  27سنة من اخلربة يف جمال اإلدارة واالستشارة القانونية عاماً يف جمال القانون
واإلدارة واالستشارات القانونية وبناء السالم والعدالة االنتقالية .اكتسب من خالل العمل يف املمارسة
القانونية ،يف املكتب العام ،يف خمتلف القطاعات االقتصادية ،وكذلك يف منظمة األمم املتحدة واملنظمات
غري احلكومية الوطنية والدولية .متخصص يف القانون التجاري وقانون الشركات ،واحلوكمة ،والنفط والغاز،
وحقوق اإلنسان ،والقانون الدويل لالجئني ،والشؤون اجلنسانية.
مؤهلة كمحامية يف احملكمة العليا يف كينيا بعد أن عمل يف مكتب حماماة كيين رائد .وتتمتع
خبربة قوية للشركات يف شركة كينية من الرقائق الزرقاء ،حيث تساعد سكرترية الشركة وتنوب عنها يف
مهام معينة .مارستقانون النقل والقانون التجاري مع شركة حماماة رائدة يف نريويب ،وحققت
غياهبا يف ّ
آفاق شراكة جيدة قبل احلصول على إجازة ملدة عامني يف الوالايت املتحدة األمريكية .قامت بتعزيز
املهارات احلديثة إلدارة الشركات واملوارد البشرية مع شركة استشارية إدارية ابرزة يف نريويب قبل البدء يف
تقدمي خدمات استشارية مستقلة.
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وقامت بصقل مهارات وكفاءات التدريب والبحث والكتابة والدعوة ابلتشاور مع خمتلف املنظمات غري
احلكومية املعنية حبقوق اإلنسان.
تيسري حلقات عمل عن الرتبية املدنية لصاحل معهد التعليم يف جمال الدميقراطية .كتبت ورقات
مفاهيمية ملركز تعليم املرأة يف جمال الدميقراطية ،من بني ورقات أخرى .مراقب انتخاابت االحتاد الدويل
للتنمية الدولية  -كينيا ،وهي منظمة غري حكومية نسائية تتمتع مبركز مراقب من األمم املتحدة ،يف
االنتخاابت العامة الكينية لعام  .1997رئيسة سابقة للنساء الشاابت املهنيات (كينيا) ،منتسبة إىل
االحتاد الدويل للنساء العامالت يف جمال األعمال التجارية واملهنيات؛ وقيادة التخطيط االسرتاتيجي
لالستدامة الذاتية لربامج املنظمة وتوسيع نطاق الربانمج القائم لتعليم الفتيات املستحقات من األسر
الفقرية .مشارك يف املؤمترات وورش العمل احمللية والدولية .املتحدث الرئيسي يف اجلامعة الكاثوليكية
لشرق أفريقيا مبناسبة اليوم الدويل للمرأة يف عام  .2001خرجيات معهد القيادة النسائية األفريقية ،وصقل
املهارات واملعرفة يف جماالت مثل احلركة النسائية ،والتمكني الشخصي ،والتخطيط االسرتاتيجي وإدارة
املشاريع .رئيسة فرع املرأة يف القانون والتنمية يف أفريقيا (كينيا) يف هذه املنظمة النسائية األفريقية) وهبذه
الصفة ،وفرت قيادة تنظيمية للدعم احلاسم للتنمية ،وعملية الضغط الناجحة من أجل قانون اجلرائم
اجلنسية ،وهو جزء من اإلصالح التشريعي يف كينيا .عضو يف فرقة عمل النائب العام املعنية بتنفيذ قانون
اجلرائم اجلنسية.
وكسكرتري مشرتك عينته احملكمة العليا يف كينيا ،فقد أدى بنجاح واجب إجراء انتخاابت اجمللس
الوطين للمرأة يف كينيا واإلشراف عليها ،وهو املنظمة اجلامعة للمنظمات غري احلكومية النسائية يف كينيا،
ابستخدام مهارات الوساطة لكسر اجلمود مث اجلمود بني الفصائل املختلفة.
خربة واسعة مع املفوضية داخل كينيا وخارجها .وعملت مع املفوضية يف مناصب :مراقب قانوين
ومدرب وميسر يف حلقات العمل حول العنف اجلنسي
لتحديد وضع الالجئ ،ومساعد محاية أقدمّ ،
واجلنساين والقانون الدويل لالجئني .أمتّت جولتني مع املفوضية يف السودان كمستشارة دولية للمفوضية؛
وقد اختارها مقر املفوضية يف جنيف رئيسة لفريق يف غيضارف ملمارسة حتديد وضع الالجئ ابلنسبة
لالجئني اإلثيوبيني ،مث لالجئني اإلريرتيني ،عمالً بتطبيق شرط عمال بشرط "وقف احلماية النتفاء
الظروف" .وحققت درجة عالية يف أطروحة املاجستري حول العرق والدميقراطية يف كينيا.
انضمت إىل منظمة إنرتانشيوانل ألرت ،وهي منظمة غري حكومية لبناء السالم متوسطة احلجم ومقرها
لندن ،ابململكة املتحدة ،لكنها تعمل يف مجيع أحناء العامل .وتولت مسؤولية الربانمج اإلقليمي يف منطقة
البحريات الكربى يف أفريقيا .ي ّسرت عملية انتقال منتدى أماين  -املنتدى الربملاين ملنطقة البحريات الكربى
بشأن السالم  -من برانمج ملنظمة ألرت إىل منظمة إقليمية كاملة تغطي رواندا ،وبوروندي ،وكينيا،
وأوغندا ،وتنزانيا ،وزامبيا ،ومجهورية الكونغو الدميقراطية .تولت إعداد وتنسيق شبكة احملللني اإلقليميني.
وأطلقت أعمال البحث االفتتاحية للشبكة ،اليت أجريت يف رواندا وبوروندي ومجهورية الكونغو الدميقراطية
الشرقية ،على أثر النزاع يف اخلرافات والشائعات والقوالب النمطية والتحيز .وقادت املسائل التنظيمية يف
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وضع اسرتاتيجية لربجمة أنشطة منظمة إنرتانشيوانل ألرت يف كينيا .وهي مكلّفة مبيزانية يتجاوز قدرها
 250ألف جنيه اسرتليين سنواي.
جنحت يف نيل منصب مفوض أعلن عنه يف جلنة احلقيقة والعدالة واملصاحلة اليت أنشئت يف كينيا وفقا
للخطّة الرابعة من اتفاق السالم املوقع يف شباط/فرباير  2008بعد فرتة العنف اليت اجتاحت كينيا عقب
االنتخاابت .وبعد اجتياز املقابلة وعملية تدقيق صارمةّ ،أدت اليمني أمام األونرابل كبري قضاة مجهورية
كينيا يف  03آب/أغسطس .2009
مشاركة رئيسية يف خمتلف اللجان ،مبا يف ذلك املالية واإلدارة ،اليت تشرف على ميزانية تصل إىل 12,5
مليون دوالر أمريكي.
وبعد النجاح يف إهناء وتصفية العمليات يف جلنة احلقيقة للعدالة واملصاحلة يف آب/أغسطس ،2013
شاركت يف االستشارات القانونية ،وكان آخرها بشأن مشاركة املرأة وقيادهتا يف عملية السالم يف كولومبيا.
يف كانون الثاين/يناير  ،2015افتتحت ممارسة القانون مع زابئن انتقائيني لكن على نطاق واسع على
الصعيدين الوطين والدويل.
عضو يف جمالس إدارة خمتلفة ،مبا يف ذلك شركة طوطال كينيا (شركة حكومية حمدودة) -كرئيسة جلنة
املخاطر واحلوكمة؛ وعضوة يف جلنة مراجعة احلساابت.
التعليم
جامعة ليدز ،اململكة املتحدة ،ماجستري يف الدراسات الدميقراطية ،برعاية كاملة يف إطار زمالة من مؤسسة
فورد .جامعة ابكنغهام ،اململكة املتحدة ،إجازة يف القانون ،درجة الشرف مبساعدة من منحة تشيفنينغ
من اجمللس الثقايف الربيطاين .حمامية يف حمكمة كينيا العليا .سكرترية عامة معتمدة (كينيا) .شهادة يف جمال
النفط والغاز من مركز الصناعة االستخراجية يف جامعة سرتامثور،كلية احلقوق .شهادة يف قانون املنافسة
من كلية احلقوق يف كينيا .وسيطة معتمدة.
املراجع واالنتماءات
ميكن احلصول عليها عند طلبها.
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 -6سوبكوفا ،إيلينا (سلوفاكيا)

[األصل :ابإلنكليزية]

مذكرة شفوية
هتدي البعثة الدائمة للجمهورية السلوفاكية لدى مملكة هولندا حتياهتا إىل أمانة مجعية الدول
األطراف يف النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية وتتشرف ،ابإلشارة إىل مذكرة األمانةICC-
 ASP/16/SP/12املؤرخة  7آذار/مارس  ،2020إببالغها أبن مجهورية سلوفاكيا قررت ترشيح السيدة
إيلينا سوبكوفا إلعادة انتخاهبا يف جلنة امليزانية واملالية يف اجلنائية الدولية حمكمة للفرتة ،2023-2021
يف االنتخاابت اليت ستجرى خالل الدورة السادسة عشرة جلمعية الدول األطراف يف نيويورك يف الفرتة من
 7إىل  17كانون األول/ديسمرب عام .2020
لقد اكتسبت السيدة سوبكوفا على مدار حياهتا املهنية معرفة وخربة واسعتني يف جمال احملاسبة،
والتقييم ،وإدارة املشاريع ،وامليزنة والرقابة املالية فيما يتعلق ابملؤسسات القضائية على املستوى الوطين
والدويل على حد سواء .وسامهت السيدة سوبكوفا كعضو يف جلنة امليزانية واملالية للمحكمة اجلنائية الدولية
منذ عام  2003بشكل كبري يف اجلهود الرامية إىل جعل احملكمة أداة فعالة وكفؤة للعدالة اجلنائية الدولية.
وتشهد املعرفة املثرية لإلعجاب واخلربة الواسعة لدى السيدة سوبكوفا على استيفائها الشرط
املنصوص عليه يف الفقرة  2من مرفق القرار املتعلق إبنشاء جلنة امليزانية واملالية(ICC-ASP/1/RES.4) ،
الذي يقضي أبن يكون أعضاء اللجنة خرباء ،هلم مكانة وخربة معرتف هبما يف الشؤون املالية على
املستوى الدويل.
ومرفق طيه السرية الذاتية وبيان مؤهالت السيدة إيلينا سوبكوفا.

بيان املؤهالت

السيدة إيلينا سوبكوفا خبرية معرتف مبكانتها وخبربهتا يف املسائل املالية على الصعيد الدويل.
تبني شىت املناصب احلكومية
وتعكس سريهتا الذاتية املرفقة خربهتا يف املسائل املالية واالقتصادية كما ّ
والدولية اليت تبوأهتا .وهي اليوم عضواً يف جلنة امليزانية واملالية للمحكمة اجلنائية الدولية .وقد عملت مدة
سبع سنوات مديرة إلدارة الضرائب الدولية يف وزارة املالية يف اجلمهورية السلوفاكية فاكتسبت خربة واسعة
يف املسائل املالية الدولية وشاركت يف مفاوضات دولية متعددة .والسيدة سوبكوفا مواطنة سلوفاكية .وهي
جتيد اللغتني اإلنكليزية والفرنسية.

البياانت الشخصية
اسم العائلة:
االسم األول:
اتريخ امليالد:
6-A-211017

سوبكوفا
إيلينا
 27متوز/يوليه 1954
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مكان امليالد:
احلالة االجتماعية:

التعليم

:2004

ترانفا ،مجهورية سلوفاكيا
متزوجة ،لديها ابنان

شركة التفتيش التقين  RWTUVيف براتيسالفا :مراجعة حساابت نظم إدارة اجلودة
EN ISO 9001:2000

وكالة التنمية الريفية  :مديرة مشروع معتمدة
:2003
 :2002-2000مركز الدراسات املتقدمة ،جامعة العلوم االقتصادية يف براتيسالفا :خبرية يف التقييم
االقتصادي واخلربة الفنية
 :1978-1973جامعة العلوم االقتصادية يف براتيسالفا ،كلية التجارة :درجة املاجستري
 :1973-1969املدرسة الثانوية لالقتصاد يف براتيسالفا
التعليم اخلاص يف اخلارج
مركز التعليم التابع ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي يف بودابست :تدريب
:1998
عن التسعري التحويلي
مركز التعليم التابع ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي يف فيينا :تدريب مقدم
:1997
إىل املتفاوضني بشأن االتفاقيات الضريبية
 :1996-1993غرفة التجارة والصناعة يف بروكسل :دراسة اللغة الفرنسية

اخلربة املهنية

خبرية تقييم قانوين يف جمايل االقتصاد واإلدارة معتمدة لدى وزارة العدل يف مجهورية
منذ :2003
سلوفاكيا .تتمثل مسؤولييت يف إسداء املشورة إىل القضاة وإىل خمتلف الكياانت القانونية
بشأن أي مشكلة ترتبط ابلقضااي االقتصادية ،أي الضرائب ،واحملاسبة ،واحلساابت وامليزنة
أثناء اإلجراءات القضائية؛ وتزويد القضاة بتقارير خطية أساسية ضرورية من أجل عملية
اختاذ القرارات القضائية على الصعيدين الوطين والدويل؛ وتقييم األصول من أجل تسجيل
الشركات يف حمكمة التسجيل ،وتقييم األضرار لغرض دفع تعويضات؛ وتقييم إدارة
املخاطر ،وإدارة املشاريع ،وامليزنة والرقابة املالية ،وإدارة املوارد البشرية.
 :2003-2002شركة  KZTذات األسهم :خبرية تقييم ،مشلت مسؤوليايت استحداث نظام ختطيط
اسرتاتيجي من أجل الشركات وربطه ابمليزنة ،وتزويد الشركات وإدارهتا ابخلربة يف إدارة
عمليات امليزانية ويف ختطيط السياسات ،وتقدمي توصيات بشأن االسرتاتيجية ،والكفاءة
وتنمية قدرة الشركة ،وإعادة تنظيم إجراءات العمل واهلياكل اإلدارية وترشيدها عن طريق
حتليل إجراءات أداء العمل وإعادة تصميمها.
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 :2002-1996وزارة املالية يف مجهورية سلوفاكيا ،مديرة إدارة الضرائب الدولية.
 :1996-1993وزارة اخلارجية ،سفارة مجهورية سلوفاكيا يف بلجيكا ،اقتصادية يف اإلدارة االقتصادية
والتجارية.
 :1993-1992سفارة اجلمهورية االحتادية التشيكية والسلوفاكية يف كينشاسا ،مجهورية الكونغو
الدميقراطية ،اقتصادية.
مؤسسة مشاركة للشركة ومالكة
اجعة احلساابت ،مراجعة حساابت ،و ّ
 :1992-1991الشركة احملدودة ملر َ
هلا.
 :1991-1985مكتب املالية املركزي يف براتيسالفا ،رئيسة إدارة املالية والرقابة.
األنشطة املهنية األخرى
مستشار اقتصادي ،فريق اخلرباء ،ك.س .براتيسالفا
منذ :2019
عضو جلنة مراجعة احلساابت يف احملكمة اجلنائية الدولية ،ومنذ كانون الثاين/يناير 2016
منذ :2016
انئبة رئيس جلنة مراجعة احلساابت.
عضو جلنة امليزانية واملالية للمحكمة اجلنائية الدولية يف الهاي.
منذ :2003
 :2015-2007جامعة عموم أورواب ،كلية االقتصاد ،حماضرة خبرية.
 :2008-2007انئبة مدير جلنة امليزانية واملالية ابحملكمة اجلنائية الدولية؛ ويع ّد إنشاء احملكمة اجلنائية الدولية
معلمةً هامةً يف مسرية القانون اإلنساين .ويتمثل اهلدف الرئيسي للجنة يف إسداء املشورة
إىل مجعية الدول األطراف وإىل احملكمة بشأن اإلدارة االسرتاتيجية واملالية ،وترشيد الوضع
املايل ،وامليزنة.
الرابطة السلوفاكية خلرباء التقييم االقتصادي ،عضو مبجلس التعاون للعمل يف إعداد
منذ :2002
القوانني واللوائح يف جماالت امليزانية واملالية والضرائب.
مركز ’توب‘ لسيدات األعمال ،وهو رابطة مستقلة غري حكومية ،منسقة مشاريع وحماضرة
منذ :2003
خبرية .حماضرة يف حلقات عمل هتدف إىل حفز قيام املرأة بتنظيم املشاريع يف سلوفاكيا
وكذلك على الصعيد الدويل .ومركز ’توب‘ لسيدات األعمال هو منظمة تتمتع بوضع
مراقب يف ’رابطة النساء رئيسات مؤسسات األعمال العاملية‘ ( Les femmes chefs
.)d’entreprises mondiales
 :1998-1996وزارة املالية يف جهورية سلوفاكيا ،مفاوضة ابسم اجلمهورية السلوفاكية يف اجملال الضرييب
أثناء عملية انضمام سلوفاكيا إىل النظام الضرييب ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان
االقتصادي.
اللغات
السلوفاكية :اللغة األم
التشيكية :إملام اتم
اإلجنليزية :إملام اتم
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الفرنسية :إملام اتم
األملانية  :فهم جيّد
الروسية :فهم جيّد

مهارات أخرى

مهارات يف تكنولوجيا املعلومات  :استخدام احلاسوب ،نظام مايكروسوفت ،وورد وإكسل ،واالنرتنت.

رخصة سياقة

____________
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