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  مجعية الدول األطراف
 

  عشرةالرابعةالدورة  
 ٢٠١٥نوفمرب /تشرين الثاين ٢٦ – ١٨ ،الهاي

  انتخاب لشغل منصب شاغر يف جلنة امليزانية واملالية
  مذكرة من األمانة

 تـشرين   ٥مبفعول سـرى اعتبـاراً مـن        ) إستونيا(ستقالة السيد جوهاين ليميك     إثر ا   
 ٢٠١٥أكتوبر  / تشرين األول  ١ويف  . ، شغر منصب يف جلنة امليزانية واملالية      ٢٠١٥أكتوبر  /األول

أن جتري االنتخابات لشغل هذا املنصب يف الدورة        ") اجلمعية("قرر مكتب مجعية الدول األطراف      
نـوفمرب  / تـشرين الثـاين  ٢٦ إىل ١٨عية اليت ستعقد يف الهاي يف الفترة من     الرابعة عشرة للجم  

 تشرين ٥أكتوبر لغاية   / تشرين األول  ٦وقد امتدت فترة الترشيح لشغل هذا املنصب من         . ٢٠١٥
  .)١(٢٠١٥نوفمرب /الثاين

 ٢٠وسينتخب العضو اجلديد يف اللجنة لباقي فترة واليـة الـسيد ليميـك أي حـىت                   
  . وجيوز انتخابه جمدداً لفترة والية أخرى٢٠١٧أبريل /نيسان

وعند اية الفترة املتاحة للترشح لشغل املنصب، كانت إستونيا قـد رشـحت الـسيد                 
أورميت يل ملنصب عضو يف جلنة امليزانية واملالية أثناء االنتخابات اليت جتـري لـشغل املنـصب                 

  .الشاغر

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ
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  املرفق
  ) مع بيان مؤهالته(املرشح 

  )إستونيا (يل، أورميت
  ]باالنكليزية: األصل[

  مذكرة شفوية
تقدم سفارة مجهورية إستونيا لدى مملكة هولندا حتياا إىل أمانة مجعية الدول األطـراف                

  .التابعة للمحكمة اجلنائية الدولية وتتشرف باإلفادة مبا يلي
نيا قررت حكومة مجهورية إستونيا تقدمي ترشيح السيد أورميت يل من مجهوريـة إسـتو               

النتخابه عضواً يف جلنة امليزانية واملالية التابعة للمحكمة اجلنائية الدولية، طوال الفترة املتبقية مـن               
، ٢٠١٧أبريـل   / نيـسان  ٢٠والية العضو السابق يف اللجنة السيد جوهاين ليميك، أي لغايـة            

ظـام رومـا    لالنتخابات اليت ستجري أثناء الدورة الرابعة عشرة جلمعية الدول األطـراف يف ن            
 تـشرين  ٢٦ إىل ١٨، بالهـاي يف الفتـرة مـن    World Forumل األساسي اليت سـتعقد يف ا 

  .وترفق طيه السرية الذاتية للسيد أورميت يل. ٢٠١٥نوفمرب /الثاين
  السرية الذاتية

  التعليم
 -٢٠١١سبتمرب  /أيلول
  ٢٠١٣أغسطس / آب

. دارة العامة اإليف  ماجستري تنفيذي   : مدرسة احلوكمة يف هرييت، برلني      
دراسة استشرافية ختص مؤسـسات مراجعـة       : "موضوع األطروحة 

تدبري احلوكمة؛ الكفـاءة إلنفـاذ      : احلسابات العليا لالحتاد األورويب   
  "احملاسبة يف احلوكمة الضريبية

ينـاير  /كانون الثـاين  
ــار-٢٠٠٠ ــايو / أي م
٢٠٠٠  

  طالب زائر بقسم العلوم السياسية : جامعة هلسنكي  

كليـة العلـوم االجتماعيـة، قـسم اإلدارة العامـة؛           . جامعة تارتو     ١٩٩٧-١٩٩٣
بكالوريوس آداب يف اإلدارة العامـة، املوضـوع الفرعـي العلـوم            

فصل نصف سـنوي    (السياسية؛ إىل جانب دراسات جبامعة آرهوس       
  )واحد

  ، التخرج مبيدالية فضية٥ الثانوية بتارتو رقم ةاملدرس    ١٩٩٣-١٩٩٠
      اخلربة املهنية
      املنصب احلايل

 -٢٠١٤أغسطس  /آب
  حىت اآلن

مستشار لدى املراجـع    : املكتب الوطين ملراجعة احلسابات يف إستونيا       
إسداء املشورة االستراتيجية حـول     : املهام الرئيسية . العام للحسابات 

املسائل املؤسسية وكذلك حـول مواضـيع ذات صـلة مبراجعـة            
 احلسابات ملكتـب مراجعـة    احلسابات، إعداد اخلطة السنوية ملراجعة    

احلسابات الوطين يف إستونيا؛ إعداد التقرير السنوي للمكتب املذكور         
  .الذي يرفع إىل الربملان؛ العالقات الدولية

ينـاير  /كانون الثـاين  
   حىت اآلن-٢٠١٥

تتمثل الوظيفـة األساسـية يف      .  إلستونيا اإلحصائيعضو يف الس      
مثـل مكتـب    (حصاءات الرمسيـة    إسداء املشورة ملن يتوىل إنتاج اإل     

بـشأن جتميـع الربنـامج      ) اإلحصاءات الوطين ومصرف إسـتونيا    
  .اإلحصائي الرمسي
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 -٢٠٠٦سبتمرب  /أيلول
  حىت اآلن

مكتب مراجعة احلسابات الوطين إلستونيا، مدير مراجعة احلـسابات،         
ختطيط وإجراء مراجعات حسابية    : املهام الرئيسية . قسم مراجعة األداء  

إدارة العالقات مع   . يف ميادين املالية العامة والسياسة االقتصادية     لألداء  
فضالً عن كيانات أخرى ختضع للمراجعة      ) ريغيكوغو(أعضاء الربملان   

التخطيط للنهوض املهين مبراجعـي احلـسابات الـذين         . واجلمهور
املسامهة يف تطـوير املنـهجيات      . يشكلون فريق املراجعة الذي يتبعين    

 مكتب مراجعة احلسابات الوطين إلستونيا وتـوفري التـدريب          داخل
  .الداخلي

 
  خنبة من عمليات املراجعة اليت أشرفت عليها

  ؛"تأثري تدابري دعم االبتكار على القدرة التنافسية للشركات"    ٢٠١٤
  ؛"تنظيم عملية تقييم أثر التشريعات القانونية"    ٢٠١١
  ؛"ة على القدرة التنافسية لالقتصاد اإلستوينتأثري دعم املؤسسات احلكومي"    ٢٠١٠
  ؛"أنشطة الس الضرييب واجلمركي يف معاجلة وحتصيل املتأخرات الضريبية"    ٢٠٠٩
  ؛"أنشطة وزارة املالية يف جمال تطوير مبادئ امليزنة"    ٢٠٠٨
  "أمهية اإلحصاءات الرمسية وكفاءة مجع البيانات"    ٢٠٠٧

 
      جوانب خلفية
      دمييةجوانب أكا

ديـسمرب  /كانون األول 
١٩٩٩  

أخالقيـات اخلدمـة   : "معهد اإلدارة العامة اإلستوين، دورة دراسـية     
  ، حماضر"املدنية

جامعة تارتو، كلية العلوم االجتماعية، قسم اإلدارة العامة؛ مـساعدة              ١٩٩٨
  "األخالقيات"و" اإلدارة العامة"على صعيد دورتني مها 

      القطاع غري احلكومي
 -٢٠٠٤سبتمرب  /يلولأ

  ٢٠٠٦يونيه /حزيران
: مدير تنفيذي، أهم املهام   : مركز براكسيس لدراسات السياسة العامة      

. كنت مسؤوال  عن توجيه أكرب وأقدم فريق تفكري مستقل يف إستونيا           
واشتملت املهام على التخطيط االسـتراتيجي للتنميـة التنظيميـة،           

 مـع اجلهـات املتربعـة       والتخطيط جلمع التربعات وإدارة العالقات    
ووضع اخلطـة   . واجلهات العلمية واملسؤولني السياسيني واحلكوميني    

البحثية السنوية، وإرساء نظم مراقبة اجلودة لتحلـيالت ودراسـات          
  .إدارة املوارد البشرية واحملاسبة. السياسة العامة

      اخلدمة املدنية
 -٢٠٠٣يوليــه /متــوز
  ٢٠٠٤سبتمرب /أيلول

التخطيط العمليـايت،   (مستشار شؤون تنمية    :  اخلارجية وزارة الشؤون   
تطوير تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت التـشغيلية، مـسائل إدارة         

متثلت مسؤولييت يف تصميم وتنفيذ نظام جديد       : املهام الرئيسية ). عامة
وكذلك إرساء نظام لتكنولوجيا املعلومـات      . لوزارةبالتخطيط العمل   

وقمت بإسداء املشورة إىل الـوزير      . يطية تلك دعماً لإلجراءات التخط  
لوزارة يف ختطيط العمل وحتسني الكفاءة واالتـصال  لوالرئيس اإلداري  

  .بقسم املالية حول مسائل التخطيط امليزانوي
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 -٢٠٠٠يونيه  /حزيران
  ٢٠٠٣مارس /آذار

مسائل املواطنة والـسياسة    (نائب املدير العام    : جملس املواطنة واهلجرة    
متثلت املهمة الرئيسية   : املهام الرئيسية ). قة بوثائق اهلوية الشخصية   املتعل

يف إدارة ما يصدر من جوازات السفر اإلستونية وتنظـيم الـشراءات            
وإدارة العالقات الدولية وإعـداد الوكالـة   منية  لمستندات األ لالدولية  

مشروع إمنائي كـبري يف     (إلصدار بطاقات اهلوية اإللكترونية اجلديدة      
ل تكنولوجيا املعلومات ساهم يف خلق بنية حتتيـة اسـتخدمت يف           جما

توفري اخلدمات اإللكترونية على الصعيد الوطين مـن قبيـل التوقيـع            
وكنت مسؤوال كذلك عـن إدارة      ). الرقمي واالنتخابات اإللكترونية  

التابعـة  )  موظفاً مدنياً  ١٨٠ مكتباً بوجود    ١٧(املكاتب احمللية   شبكة  
  .للمجلس

 -١٩٩٩ايـر   فرب/شباط
  ١٩٩٩يونيه /حزيران

  .مستشار: مبىن الوزارة، مكتب اإلدارة العامة  

 -١٩٩٨فربايـر   /شباط
  ١٩٩٨أبريل /نيسان

  .مساعد وكيل الدولة: مبىن الوزارة  

 - ١٩٩٦يوليـه   /متوز
  ١٩٩٦أغسطس /آب

مـساعد للمستـشار    : احلكومة البلدية فاستسي كوسيت، بولفامـا       
  االقتصادي

      القطاع اخلاص
نـوفمرب  /تشرين الثـاين  

أغسطس / آب -٢٠١١
٢٠١٣  

  AS AlarmNetمكلـف باألنـشطة   (عضو جملـس اإلدارة  : ، تارتو
  )التصديرية

٢٠٠٠-١٩٩٧    AS AlarmNetإنشاء وتنفيـذ أول  (مدير مسؤول عن اجلودة : ، تارتو
  ) يف إستونياISO 9001نظام من أنظمة إدارة اجلودة املتوافقة مع املعيار 

 -١٩٩٩ه يوليــ/متــوز
  ٢٠٠٠مارس /آذار

  OU Christiansen Consulting  : ظـم   (مستشار إدارييف ميـدان ن
  )اإلدارة واجلودة

     اللغات
 

 اللغة األم  اإلستونية  -
  حتدث بطالقة  اإلنكليزية  -
  مستوى مرض  الروسية  -
  ئمبتدمستوى   الفرنسية  -

 
      االهتمامات الشخصية

  لسياسات العامةالتصوير، علم الفلك، حتاليل ا
  ـــــــــ


