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 هيليتش، أرمينكا

حدة النتخابات جملس إدارة الصندوق االستئماين للضحايا للمحكمة مرشحة  اململكة املت
 .اجلنائية الدولية

 السيرة الذاتية
 هيليتش أرمينكا البارونة

 الخبرة المهنية
املبادرة املتعلقة واملعين ب وشؤون الكومنولثالتابع لوزارة اخلارجية يهي جاجمللس التو  -2015حزيران/يونيه 

 مبكافحة العنف اجلنسي
 رئيساخلاص للممثل ليقدم املشورة  ييهي اخلارجي الذجيف اجمللس التو  ةعضو  •

 راء املعين بالعنف اجلنسي يف حاالت النزاعالوز 

اليت  املبادرة املتعلقة مبكافحة العنف اجلنسي املشورة بشأن تطوير وتنفيذإسداء  •
 ،يف حاالت النزاعمن العقاب على العنف اجلنسي هتدف إىل وضع حد لإلفالت 

 .دويل للناجنيوتكثيف الدعم ال

 JP.D. H. London Ltdشركة  -2015أيار/مايو 

اخلريية و تركز على املصاحل اإلنسانية و ة ال تسعى إىل حتقيق الربح كشر لمديرة   • 
العنف اجلنسي يف حاالت و  ،وانعدام اجلنسيةجئني، الالالدولية، مبا يف ذلك 

 .اتومنع النزاع، النزاع

 يف حاالت النزاعالعنف اجلنسي باملعنية املختارة لجنة املخصصة ال 2015آذار/مارس 
تقدمي مقرتحات إىل اللجنة الربملانية األوىل للمملكة املتحدة املعنية بالعنف  •

 اجلنسي يف حاالت النزاع والعمل على اعتمادها.
اململكة املتحدة إلعادة إدماج الناجني من النظر يف الدعم املقدم من التكليف ب •

الصحية،  اآلثارالعنف اجلنسي مبا يف ذلك ملكافحة وصمهم والتخفيف من 
 .وتقييم مبادرة حكومة اململكة املتحدة ملنع العنف اجلنسي

 جلس اللوردات يف برملان اململكة املتحدةمباحلياة  ىالتعيني عضوة مد -2014أيلول/سبتمرب 

 مستشارة رئيسية خاصة، مكتب جملس الوزراء 2014-2015
واملمثل اخلاص لرئيس اخلارجية وزير جملس العموم، املستشارة الرئيسية لرئيس   •

معايل جلس الوزراء، مب العنف اجلنسي يف حاالت النزاعمبنع فيما يتعلق الوزراء 
 غوليام هيالسيد 
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 جملس األمن القوميور خلارجية فيما بتعلق بدا وزيراملشورة ل إسداء •
مبادرة املتعلقة مبكافحة العنف اجلنسي يف احلكومة للستشارين رئيسة امل •

 سياسة حكومة اململكة املتحدة بشأن املبادرة.رسم الربيطانية، مع الرتكيز على 

 وزارة اخلارجية وشؤون الكومنولثمستشارة رئيسية خاصة،  2010-2014
 معايل السيد وليام هيغاملستشارة الرئيسية لوزير خارجية اململكة املتحدة،   •
شأن مجيع اجلوانب املتعلقة بالسياسة اخلارجية للمملكة املتحدة. باملشورة اسداء  •

رسم السياسات وتنفيذها، ، و فنيظللمو التوجيه السياسي فعال يف دور وقامت ب
 متثيل وزير اخلارجية على املستوى السياسيفضال عن 

 دولة 70اليت قام هبا إىل ما يزيد على وزير اخلارجية يف الزيارات الرمسية  ترافق  •
اهليئات املتعددة األطراف مبا يف ذلك فيما يتعلق بمباشرة خربة واسعة و اكتسبت  •

زراء خارجية و واجلمعية العامة لألمم املتحدة، و التابع لألمم املتحدة،  منألجملس ا
جملس الشؤون اخلارجية لالحتاد و حلف مشال األطلسي، الدول األطراف يف 

، ومؤمتر القمة للدول الثمانية يف جمموعة ارجيةاخلزراء و األورويب، ومؤمتر قمة 
 الكومنولثاألعضاء يف 

حىت  2012مايو أيار/نع العنف اجلنسي  املتعلقة مببادرة املإنشاء أشرفت على   •
الربوتوكول الدويل لتوثيق من  مجيع مراحل املبادرة، قدمت املشورة يف(، و اآلن

إىل مؤمتر القمة العاملي إلهناء  ،العنف اجلنسي يف حاالت النزاع والتحقيق فيه
 .2014حزيران/يونيه املعقود يف العنف يف حاالت النزاع 

 لوزير اخلارجية يف حكومة الظلمستشارة رئيسية  2005-2010
الظل، يف حكومة ارجية خلازير و لسياسة العامة لالتقدم يف أهداف ااملسؤولية عن  •

 وإدارة املكتب اخلاص واملوظفني
زب األعضاء الرئيسيني يف هذه احلكومة وأعضاء احلالتفاوض مع حكومة الظل و  •

بشأن قضايا السياسة العامة  اخلارجية يف حكومة الظل وزير نيابة عنيف الربملان 
ات مع حلول واتفاقساطة للتوصل إىل الو العامة. ومسؤولة عن واإلدارة احلساسة 

 الرئيسيني أعضاء الربملان
 ،كبار املسؤولنيعلى   وزير اخلارجية يف حكومة الظل فاهدأعرض  •

واملنظمات  ،ومراكز البحوث األجنبية ،واألكادمييني ،والصحفيني ،والدبلوماسيني
وزير نيابة عن  ةوزارات اخلارجياالتصال مع السفارات األجنبية و و غري احلكومية. 

  اخلارجية يف حكومة الظل
 لوزير اخلارجية يف حكومة الظل يف مجيع الزيارات اخلارجية مرافقة •
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 لوزير اخلارجية يف حكومة الظلمستشارة رئيسية  2002-2005
 املساعدة الرئيسية لوزير الدفاع يف حكومة الظل •
  االشراف على رسم السياسات وتنفيذها •

جهة االتصال الرئيسية لرؤساء األركان وكبار القادة واملوظفني يف وزارة الدفاع،  •
ء العامل، واألكادمييني، رجاع احلربية باململكة املتحدة ومجيع أنومديري املصا

 واملعلقني

 MMC Ventures Ltdشركة  2001-2002

نشأة حديثا املشركات التسهيل االستثمار يف وهي شركة استثمارية لخماطر،  ةحملل •
 .املمولني املساندين جمموعة من عن طريق

 ديدة اجلستثمارية الفرص التوفري املوارد ل  •
 نشأة حديثااملشركات الاالستثمار يف تيسري  •
 االستثمارية اتإدارة العملي ،شروط التفاوضالعناية الواجبة،  •

  يف حكومة الظلوالدفاع اخلارجية اريت لوز مساعد باحث  1998-2000
 وزارة اخلارجية ووزارة الدفاع يف حكومة الظلالتنسيق والتكامل بني أنشطة  •
ورسائل لوسائل اإلعالم ومواد لمناقشات الربملانية، إعداد بيانات موجزة ل • 

 الوطنية والدولية

 مبكتبة جملس العموم الشؤون الدولية والدفاع باحثة يف 1997-1998

أعضاء الربملان من مجيع  ميعجلالبحث والتحليل يف الشؤون الدولية والدفاع  •
 حزاباأل

 War Child  و  ITVوحمطات هليئة اإلذاعة الربيطانية خبرية استشارية مستقلة  1993-1994
أوروبا ب القضايا السياسية واألمنية املتعلقةالت بشأن جلسات إعالمية وحتلي •

 البلقان الغربيةمنطقة الشرقية و 

 يزية وآداهباكلللغة اإلنة مدرس 1990-1992
 ، البوسنة واهلرسكالثانويةمدرسة غراتسانيتسا  •
 سنة من العمر 18 و 14لطلبة ترتاوح أعمارهم بني بدوام كامل مدرسة  •

  التعليم

 واشنطن العاصمة (،II  سة اخلارجية للواليات املتحدةالسيااليت تواجه حديات الت 2003
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برنامج وزارة اخلارجية األمريكية للمسؤولني احلكوميني والسياسيني واألكادمييني 
 أو تفسريها تطوير السياسة اخلارجيةاملعنيني عمليا بوالصحفيني 

 ماجستري يف تاريخ العالقات الدولية 1994-1996
 ، لندنيةالقتصادللعلوم الندن كلية 

 ليزية وآداهباكاللغة اإلنبكالوريوس يف  1986-1990
 جامعة سراييفو، البوسنة واهلرسك

 اللغات
 

 (الكرواتية  البوسنية والكرواتية والصربية -الطالقة يف اللغة الصربية  •
 السلوفينيةو  املقدونيةو  األملانيةباللغات القراءة  •

   


