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  الدورة الثامنة والستون
  اللجنة اخلامسة 

  من جدول األعمال) و (١١٦البند 
تعيينات مللء الـشواغر يف األجهـزة       

        الفرعية وتعيينات أخرى
  تعيني أعضاء يف اللجنة االستشارية املستقلة للمراجعة    

    
  مذكرة من األمني العام    

 احلاليـة، علـى النحـو املـشار إليـه يف      ن خالل دورهتاسيكون على اجلمعية العامة أن تعيّ   - ١
، ثالثة أعضاء ال يكـون أي اثـنني منـهم     ٢٠١٣مارس  / آذار ١٢ الصادرة يف    A/68/106الوثيقة  

 الدولة نفسها، على أساس التمثيل اجلغرايف العادل واملـؤهالت الشخـصية واخلـربة،              مواطينمن  
قلة للمراجعة، لفترة عضوية مـدهتا      مللء الشواغر اليت ستنشأ يف عضوية اللجنة االستشارية املست        

  .٢٠١٤يناير /كانون الثاين ١ تبدأ يف )١(ثالث سنوات
اللجنـة  بوشـاروفا لتعيينـها عـضوا يف        . وقد رشـحت حكومـة االحتـاد الروسـي ناتاليـا أ             - ٢

  .االستشارية املستقلة للمراجعة
  .وترد السرية الذاتية للمرشحة يف مرفق هذه املذكرة  - ٣

__________ 
 .ثالث سنوات األعضاء لفترة ثانية وأخرية مدهتا الث سنوات، وميكن إعادة انتخابثالعضوية لفترة متتد   )١(  
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  املرفق
  *السرية الذاتية    
  )االحتاد الروسي(ناتاليا بوشاروفا     
  املؤهالت العلمية    

ــية للتجــــارة اخلارجيــــة التابعــــة لــــوزارة التنميــــة   ٢٠٠٠-١٩٩٧  •    األكادمييــــة الروســ
  االقتصادية يف االحتاد الروسي، عاملة اقتصاد هلا إملام بلغة أجنبية

   جامعة كورسك احلكومية، خترجت حمامية١٩٩٧-١٩٩١  •  
  

  اخلربة املهنية    
   غرفة احلسابات يف االحتاد الروسي، رئيسة إدارة- ٢٠١٣  •  
عقـب ضـم إدارة عقـارات موسـكو         ( إدارة العقارات احلـضرية يف موسـكو         - ٢٠١٣  •  

  ، النائبة األوىل لرئيس اإلدارة)إىل إدارة املوارد من األراضي
  ة عقارات موسكو، رئيسة اإلدارة إدار٢٠١٣-٢٠١١  •  
   إدارة عقارات موسكو، النائبة األوىل لرئيس اإلدارة٢٠١١-٢٠١٠  •  
 الوكالـــة االحتاديـــة إلدارة العقـــارات احلكوميـــة، نائبـــة رئـــيس إدارة   ٢٠١٠-٢٠٠٥  •  

ــسة إدارة      ــة، رئيـ ــات اإلقليميـ ــل يف الكيانـ ــيم العمـ ــسة تنظـ ــة، رئيـ ــات العقاريـ املمتلكـ
ــارات      املمتلكــات العقاريــ  ــوفري العق ــة وت ــسة إدارة اخلزان ــة، رئي ــري املنقول ــة وغ ة املنقول

  للكيانات احلكومية والسلطات واملنظمات االحتادية
 اإلدارة اإلقليميـة    - “وكالة العقارات االحتاديـة يف مدينـة موسـكو        ” ٢٠٠٥-٢٠٠١  •  

ات وسـندات ملكيـة     لوزارة العالقات العقاريـة باالحتـاد الروسـي، رئيـسة شـعبة العقـار             
  األراضي، رئيسة التسجيل وإدارة األراضي، رئيسة العالقات يف جمال األراضي

ــشؤون    ٢٠٠١-٢٠٠٠  •   ــشارة الـ ــي، مستـ ــاد الروسـ ــة باالحتـ ــات العقاريـ  وزارة العالقـ
  العقارية، مستشارة إدارة القوانني واملنهجية

ة يف موســكو، وزارة  اإلدارة اإلقليميــة للممتلكــات العقاريــة االحتاديــ ٢٠٠٠-١٩٩٩  •  
  املمتلكات العقارية احلكومية باالحتاد الروسي، كبرية أخصائيي توزيع املهام

 
  

 .تصدر السري الذاتية دون حترير رمسي  *  
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ــة باألراضــي، كــبرية       -١٩٩٩  •   ــة موســكو املعني ــيش احلكــومي للجن ــام التفت ــذ مه  تنفي
  األخصائيني يف إدارة الشؤون اإلدارية والقانونية

ري الـــدعم القـــانوين  تـــوف ( حماميـــة لـــدى منظمـــات جتاريـــة خاصـــة     ١٩٩٩-١٩٩٣  •  
للمنظمـات، وإجـراء التحليـل املـايل لعمليـات الـشركات، وحتـسني األعمـال التعاقديــة         
علــى الوجــه األمثــل، وإســداء املــشورة، وتقليــل الــضرائب إىل أدىن حــد، واالضــطالع 

  )بالتجارة الداخلية واخلارجية، وإدارة العقارات
  

  اللغات اليت جتيدها    
  اإلنكليزية واألملانية

  ١٩٧٤نوفمرب / تشرين الثاين٢١: ريخ الوالدةتا
  


