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انتخاب لشغل منصب شاغر في لجنة الميزانية والمالية
مذكرة من األمانة
اتتبرااا
إثر استقالة السيدة إنغريد إيكين هولمجرين (السويد) بمفعول سرر فرواا ،،يي
،
من  18آذاا/مااس  ،2019شغر منصب في لجنة الميزانية والمالية .وفي 7يياا/مايو
 2019قرا مكتب جمعيرة الردول األاررا" (جالجمعيرةج) ين جرر االنتخابرا لغرغ
هذا المنصب في الدواة الثامنة تغرة للجمعية التي ستعقد في الهراي فري الفتررة مرن 2
–  7كانون األول/ديسمبر  .2019وقد امتد فترة الترشيح لغغ هذا المنصب مرن 3
حزيران/يونيه إلى غاية  25آب/يغسطس ( 2019بتوقيت يواوبا الوسطى)(.)1
وتند نهاية الفترة المتاحة للترشح لغغ المنصب ،كانت حكومة النمسا قد اشحت
السيد فيرنر داوم لم ء المنصب الغاغر في لجنة الميزانية والمالية التي توافق مع
مجموتة يواوبا الغربية ودول يخر .
وسررينتخب الع ررو الجديررد فرري اللجنررة للفترررة المتبقيررة مررن فترررة واليررة السرريدة
هولمغرن يي حتى  20نيسان/يبري  ،2017ويجوز انتخابه مجددا  ،لفترة والية يخر .

ـــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1المذكرة الغفوية .ICC-ASP/18/SP/10
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المرفق
المرشح (مع بيان مؤهالته)
المحتويا
االسم والجنسية
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درومل ،فيرنر (النمسا)
[األص  :باالنكليزية]
مذكرة شفوية
هدي سفااة جمهواية النمسا حيا ها إلى يمانة جمعية الدول األارا" و تغر"
بترشيح السفير فيرنر داوم لمنصب في لجنة الميزانية والمالية .ويقدّم هذا الترشيح
وفقا  ،لمذكرة األمانة العامة الغفوية  ICC-ASP/17/SP/10ولم ء المنصب الغاغر في
اللجنة.
ويرد في السيرة الذا ية المرفقة مزيد من المعلوما
داوم .

حول مؤهال

وخبرة السفير

يتمتع السفير داوم بخبرة اويلة في المسائ المالية والمتعلقة بالميزانية ،وقد اكتسب
خبرة واسعة فيما يتعلق بميزانية المحكمة الجنائية الدولية خالل فترة تمله كسفير
نمساوي لد مملكة هولندا ،تندما تم كميسر للميزانية لمجموتة تم الهاي لمدة
يابع سنوا متتالية ،وكمنسق الميزانية في الدواا الثانية تغرة والثالثة تغرة
والرابعة تغرة والخامسة تغرة لجمعية الدول األارا".

بيان المؤهالت
التعليم
: 1974دكتوااه في القانون ،جامعة إنسبروك ،النمسا
: 1978ماجستير في الغؤون الدولية ،كلية الدااسا
هوبكنز ،واشنطن العاصمة.

الدولية العليا ،جامعة جونز

اللغا
األلمانية :اللغة األم.
االنجليزية :بطالقة.
الفرنسية :بطالقة.
اإلسبانية :مستو متقدم.
السيرة المهنية
السلك الدبلوماسي النمساوي :
: 1995-1991سفير لد نيجيريا
: 1999-1995سفير لد ليبيا
: 2005-2000وزااة الخااجية النمساوية ،مدير البيئة
: 2009-2005سفير لد المكسيك
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: 2012-2009وزااة الخااجية النمساوية ،سفير الدولة الم يفة
: 2016-2012سفير لد هولندا ،الممث الدائم لد منظمة حظر األسلحة الكيميائية
منذ تام  :2017ت و معاون في هيئة التدايس في جامعة ويبستر ،فيينا
الخبرات المهنية المحددة
:2012-2009
سفير الدولة الم يفة في فيينا :مسؤول تن مسائ الميزانية المتعلقة بأنغطة مؤ مرا
المنظما الدولية التي تخذ من فيينا مقرا  ،لها ( بلغ الميزانية حوالي  300يلف يواو
في السنة)؛ وت و في مجلسين استغاايين في المركز النمساوي الدولي للمؤ مرا
(مركز النمسا في فيينا)؛ و ولى المسؤوليا المتعلقة بمغروع البناء الرئيسي الجااي
آنذاك في مركز فيينا الدولي/مركز فيينا الدولي (حوالي  102مليون يواو في
المجموع)؛ مسؤوليا وخدما الرقابة التي توالها الدولة الم يفة فيما يتعلق مثال،
باستثمااا ايس المال واالستبدال ،وإدااة وصيانة مباني المؤ مرا  ،وما إلى ذلك
مما ّ
يخص المنظما الكائنة في مركز فيينا الدولي.
ّ
:2016-2012
سفير لد هولندا :كمنسق للميزانية في الدواا الثانية تغرة والثالثة تغررة والرابعرة
تغرررة والخامسررة تغرررة لجمعيررة الرردول األارررا" فرري نظررام اومررا األساسرري للمحكمررة
الجنائية الدولية .بهذا الدوا ،كان يقوم بتقديم إحااا للجنة الميزانية والمالية (اللجنة)
ويتفاترر معهررا؛ وكرران يررؤدّي دوا المراجررع الخررااجي بغررأن مجموتررة متنوتررة مررن
الجوانب اإلدااية والمالية؛ ويقيم ا صاال مكثفة مع اؤسراء هيئرا المحكمرة الجنائيرة
الدولية (المحكمة) .وبصفته ميسرا  ،للميزانيرة لمجموترة تمر الهراي ،اكتسرب المعرفرة
المؤسسررية ،مررن بينهررا ،فرري المجرراال التاليررة :تمليررة الموازنررة الداخليررة فرري المحكمررة
الجنائية الدولية بمرا فري ذلرك ترن اريرق مراجعرة قرااير الميزانيرة الغراملة وصرياغة
نصرررو القررررااااا لكررري نظرررر فيهرررا جمعيرررة الررردول األاررررا"؛ وإاررراا الحوكمرررة
والتغرررغي الرررداخلي للمحكمرررة الجنائيرررة الدوليرررة؛ ودوا صرررندوأ ايس المرررال المترررداول
وصررندوأ الطرروااه ويهميترره فرري السررياأ العررام للميزانيررة؛ واإلجررراءا الق ررائية فرري
المحكمررة الجنائيررة الدوليررة وآثااهررا تلررى الميزانيررة؛ ومتطلبررا اإلصررالم المؤسسرري
واإلدااي ،و حديدا  ،في سياأ إتادة التنظيم المستمرة لقلم المحكمة (تمليرة المراجعرة)؛
و يهمية الغفافية في تمليا الميزانية والموااد البغرية ،ووفواا الحجرم ومرا يتر رب
تلى ذلرك مرن عزيرز يوجره الترلزا تلرى نطراأ المحكمرة؛ والمسرائ المتعلقرة برالموااد
البغررررية (مثررر هيكررر الروا رررب ،ومكافرررل الق ررراة ،والنظرررامين األساسررري واإلدااي
للمررويفين ،والنظررام الموحررد لممررم المتحرردة)؛ ويف ر الممااسررا فرري مجررال المرروااد
البغرية ،ال سيما فيما يتعلق بالتوزيع الجغرافي العادل والتروازن برين الجنسرين وكرذلك
التسوية الداخلية للمنازتا .
_________
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