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 مجعية الدول األطراف
 

 لدورة التاسعةا
 ٢٠١٠ديسمرب / كانون األول١٠ – ٦ ،نيويورك

 

  انتخاب أعضاء جلنة امليزانية واملالية

  مذكرة من األمانة

 نتخاباتاال إجراء،  قرر مكتب مجعية الدول األطراف ٢٠١٠ير ينا/ كانون الثاين١٩ يف - ١
 ااملقرر عقده") اجلمعية(" جمعيةلل  التاسعةالدورةأثناء   أعضاء جلنة امليزانية واملالية مناخلاصة بستة

. ٢٠١٠ديسمرب / كانون األول١٠ إىل ٦الفترة من نيويورك، يف  املقر الرئيسي لألمم املتحدة يف يف
يونيه / حزيران٧ القرار، حددت فترة الترشيح للمقاعد الستة بلجنة امليزانية واملالية من وعمالً ذا

  .٢٠١٠أغسطس / آب٣٠إىل 

  املؤرخ ICC-ASP/1/Res.4 هارقرابلية ة واملا امليزانيةجلناف رول األطدوقد أنشأت مجعية ال  - ٢

وعدلت اجلمعية الفقرة . رار القهذااللجنة يف مرفق هذه وترد اختصاصات . ٢٠٠٢سبتمرب / أيلول٣
  .٢٠٠٣سبتمرب / أيلول١٢املؤرخ  ICC-ASP/2/Res.5  من مرفق هذا القرار بقرارها٢

وقد حددت مجعية الدول األطراف إجراءات ترشيح وانتخاب أعضاء اللجنة يف قرارها   - ٣

ICC-ASP/1/Res.5 . لت الفقرةدبالقرار  من هذا القرار١٥وع ICC-ASP/2/Res.4  ١٢خ املؤر 

حيدد كل ترشيح املعلومات ، ICC-ASP/1/Res.5 رارلق من ا٦ووفقا للفقرة . ٢٠٠٣سبتمرب /أيلول

، ICC-ASP/1/Res.4   من القرار٢لمتطلبات املنصوص عليها يف الفقرة لاملرشح استيفاء اليت تثبت 
دولة الدويل، من املكانة واخلربة يف الشؤون املالية على الصعيد ب املشهود هلم من اخلرباء كونهأي 

  .طرف

 ٨ يف الفقرة  توزيع املقاعد بني اموعات اإلقليمية ألغراض االنتخاب األولوقد متّ حتديد  - ٤

  :كما يلي ICC-ASP/1/Res.5 من القرار

  موعة الدول األفريقية؛مقعدان   )أ(

  مقعدان موعة الدول اآلسيوية؛  )ب(
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  ؛ الشرقيةمقعدان موعة دول أوروبا  )ج(

  أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب؛دول مقعدان موعة   )د(

  .والدول األخرىالغربية  موعة دول أوروبا أربعة مقاعد  )ه(

إىل اموعات  ٢٠١١أبريل / نيسان٢٠الذين تنتهي مدة واليتهم يف الستة وينتمي األعضاء   - ٥
  :اإلقليمية التالية

  فريقية؛موعة الدول األ  واحدمقعد ) أ (

  ؛ الشرقيةاموعة دول أوروبا واحد مقعد  )ب(

  أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب؛دول  موعة  واحدمقعد  )ج(

  .والدول األخرىالغربية موعة دول أوروبا  ثالثة مقاعد  )د(

 ، ينبغي بذل كل اجلهودICC-ASP/1/Res.5  من القرار٩ يف الفقرة مطلوب طبقا ملا هوو  - ٦
، فإنه يف ١٠ووفقا للفقرة . املمكنة النتخاب أعضاء اللجنة بتوافق اآلراء بناء على توصية من املكتب

حال عدم حصول توافق يف اآلراء، يكون انتخاب أعضاء جلنة امليزانية واملالية مسألة موضوعية 
اليت ، اسيس األنظام روما من ١١٢من املادة ) أ (٧ختضع للمتطلبات املنصوص عليها يف الفقرة 

  :تنص على ما يلي

ويبذل كل جهد للتوصل إىل القرارات . يكون لكل دولة طرف صوت واحد  -٧"
فإذا تعذر التوصل إىل توافق يف اآلراء، وجب . بتوافق اآلراء يف اجلمعية ويف املكتب

  : على غري ذلكسياسالقيام مبا يلي، ما مل ينص النظام األ

ملسائل املوضوعية بأغلبية ثلثي احلاضرين تتخذ القرارات املتعلقة با  )أ(
املصوتني على أن يشكل وجود أغلبية مطلقة للدول األطراف النصاب القانوين 

  ."تللتصوي

ولكن . يكون االنتخاب باالقتراع السري، ICC-ASP/1/Res.5  من القرار١١ فقرة للوفقا  - ٧

عدد املقاعد الواجب ملؤها، أو فيما جيوز االستغناء عن هذا الشرط إذا كان عدد املرشحني مساويا ل
يتعلق باملرشحني احلاصلني على موافقة اموعة اإلقليمية املعنية، ما مل يطلب أحد الوفود صراحة 

  .إجراء التصويت يف انتخاب بعينه

 القرار، يكون األشخاص املنتخبون هم املرشحون الذين حصلوا هذا من ١٢ومبوجب الفقرة   - ٨
ثلثي الدول األطراف احلاضرة واملشتركة يف تتمثل يف ألصوات وعلى أغلبية على أعلى عدد من ا

 . التصويت، شريطة توفر أغلبية مطلقة من الدول األطراف تشكل النصاب القانوين الالزم للتصويت
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 ةبعس ٢٠١٠أغسطس / آب٣٠ق باب الترشيح وهو الغإوقد ورد حبلول موعد  - ٩
  .ترشيحات

من جمموعة الدول األفريقية،  واحد ، كان هناك ترشيحةبعالسومن بني الترشيحات   -١٠
من جمموعة دول أمريكا الالتينية ترشيح واحد ، وأوروبا الشرقيةمن جمموعة دول  انوترشيح

  .ودول أخرىالغربية  من جمموعة دول أوروبا اتترشيحثالثة و ،ومنطقة البحر الكارييب

 عن ٢٠١٠أكتوبر / تشرين األول١١ ةؤرخم وأعلنت سفارة اجلمهورية التشيكية برسالة  -١١
  .السيدة إيفا أنديروفاسحب ترشيح 

، ترد يف مرفق هذه املذكرة قائمة مرتبة وفقا ICC-ASP/1/Res.5  من القرار٧ووفقا للفقرة   -١٢
  .نكليزي بأمساء مجيع املرشحني، مع الوثائق املرفقة بترشيحامللترتيب األجبدي اإل
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  املرفق

  )مع بيانات باملؤهالت( رتبة أجبديا املاملرشحنيقائمة 

 ]الفرنسية/إلنكليزيةا/ألسبانيةبا: األصل[        

  احملتويات

 الصفحة  *االسم واجلنسيةا

  ٥  ....................................) بوروندي(بانيانكا، دافيد   -١

  ٩  .....................).املكسيك(فرنانديز أوبازو، كارولينا ماريا   -٢

  ١٢  ................................ ) ....فرنسا(فنكلشتاين، جيل   -٣

  ١٦  ......................................) استونيا(يك، جوهاين مل  -٤

  ٢١  .........................................) ملانياأ(سوب، غريد   -٥

  ٢٥  .......................................) ايطاليا(يسي، أوغو س  -٦

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

___________  

  .والدولة املقدمة للترشيح أيضا، ما مل يذكر خالف ذلك* 
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  )بوروندي(بانيانكا، دافيد   -١
]بالفرنسية :األصل[  

  مذكرة شفوية

دي البعثة الدائمة جلمهورية بوروندي لدى األمم املتحدة حتياا إىل أمانة مجعية الدول 
بإبالغها بأن حكومة مجهورية  للمحكمة اجلنائية الدولية وتتشرف سياسم روما األاألطراف يف نظا

إلعادة انتخابه عضواً يف جلنة امليزانية واملالية يف  بوروندي قررت ترشيح السيد دافيد بانيانكا
 ١٠  إىل٦ جلمعية الدول األطراف املعقودة يف الفترة من التاسعةأثناء الدورة ستجري اليت  االنتخابات

  .، يف مقر منظمة األمم املتحدة يف نيويورك٢٠١٠ديسمرب /كانون األول

]…[ 

_______________  

  بيان املؤهالت

  البيانات الشخصية

  انيانكاب  :اللقب

  دافيد  :االسم

  بوروندي  :اجلنسية

  التعليم

٢٠٠٥:  

 يف تصميم املبادرة اإلمنائية للمنظمة الدولية للمؤسسات العليا ملراجعة احلسابات، دبلوم
  .وتنفيذ الدورات التدريبية

٢٠٠١ – ٢٠٠٠:  

دبلوم : برنامج يف إدارة السياسات االقتصادية بكلية االقتصاد واإلدارة: جامعة ياوندي الثانية
دبلوم الدراسات العليا التخصصية يف اإلدارة والسياسات االقتصادية  و.الدراسات اجلامعية العليا

  ).٥+ الثانوية العامة (

١٩٩٣ – ١٩٩١:  

الثانوية العامة (كلية االقتصاد واإلدارة، درجة البكالوريوس يف االقتصاد : جامعة بوروندي
  .، قسم اإلدارة)٤+
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١٩٩١ - ١٩٨٨:  

حصل  (كلية االقتصاد واإلدارة، دبلوم الدراسات اجلامعية يف االقتصاد: جامعة بوروندي
  .)على شهادة بعد إمتام السنتني األوليني بنجاح

١٩٨٨ – ١٩٨٧:  

  .كلية الزراعة: جامعة بوروندي

  اخلربة العملية

  :٢٠٠٦سبتمرب / أيلول– ١٩٩٦يونيه /حزيران

العمل يف  سري ومراقبةمفتش مايل مسؤول عن مراقبة تنفيذ امليزانية يف اإلدارات العامة، 
وتضمنت .  ومجيع ااالت اليت للدولة مصلحة فيها اإلمنائيةاملشاريعيف  )شؤون املوظفني(إدارات 

التحقق من قانونية النفقات واإليرادات يف املؤسسات العامة وشبه العامة املذكورة املسؤولية 
  .ومشروعيتها ومناسبتها

  .مسؤول أيضا عن التدريب يف مديرية مراجعة احلساباتو

  : حىت اآلن– ٢٠٠٦سبتمرب /أيلول

  .عة األداءمراجع حسابات حكومي بنفس املسؤوليات السابقة باإلضافة إىل مراج

  :٢٠٠٧نوفمرب /أكتوبر وتشرين الثاين/ وتشرين األولهيولي/متوز

 مراجع حسابات ٧١مراجع حسابات حكومي عام باإلنابة مسؤول عن اإلشراف على عمل 
حكومي وتنسيقه، واإلشراف على مهام مراجعة احلسابات وقراءة مجيع تقارير التدقيق اإلداري واملايل 

  . واملشروعية يف خمتلف املصاحل العامة املعنيةواإلشراف على القانونية

  :١٩٩٦يونيه / حزيران– ١٩٩٤ديسمرب /كانون األول

  .مستشار يف إدارة التنمية احلضرية وتنسيق املمتلكات واألدوات يف وزارة األشغال العامة

  ااالت األخرى لالختصاص

  :األنشطة التعليمية والتدريبية

  ؛ يف جامعة لوميري يف بوجومبورا٢٠٠٨إىل عام  ٢٠٠٥ من عام درس لبعض الوقت

  ؛ يف جامعة مارتن لوثر كنغ١٩٩٨منذ عام ودرس لبعض الوقت 

املعهد التجاري ( يف جامعة بوروندي ٢٠٠٨إىل عام  ١٩٩٦من عام ودرس لبعض الوقت 
  .)العايل
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  . يف جامعة غريت ليكس٢٠٠٨ إىل عام ٢٠٠٦ودرس لبعض الوقت من عام 

  :اخلية للحسابات ومراجعة األداءاملراجعة الد

 يف تنظيم حلقة عمل بشأن مراجعة األداء يف ٢٠٠٥يونيو /مايو وحزيران/ يف أيارشارك
  ؛نيكوتونو ببن

أغسطس وبعد حلقة العمل املعقودة يف كوتونو بتنظيم دورة تعليمية / شخصياً يف آبوقام
  النظام الداخلي ملراجعة احلسابات؛تقييم بشأن 

 يف ة يف حلقة عمل معقودة مبدينة سوس٢٠٠٦فرباير / شباط–يناير /نون الثاين يف كاوشارك
  .بشأن مراجعة األداءعقدت قبل ذلك دورة  لتقييم ،تونس

  :٢٠٠٦أبريل /نيسان

 حلقة عمل معقودة يف ياوندي بالكامريون بشأن مراجعة األداء موعة تضم شارك يف تنسيق
  . بلدا١٢ً من أكثر من  مشاركا٣٠ً

  :٢٠٠٨نوفمرب /ين الثاينتشر

شارك يف حلقة عمل عقدت يف نيامي بالنيجر بشأن تقييم دورة عن تقنيات تنفيذ الدورات 
  .التعليمية والتدريبية

  :٢٠٠٩مارس / آذار–يناير /كانون الثاين

شارك يف تنسيق حلقة عمل يف سوسة بتونس لتدريب املدربني يف املؤسسات العليا ملراجعة 
  .ان أفريقيا الناطقة بالفرنسيةاحلسابات يف بلد

  :٢٠٠٦ديسمرب / كانون األول٨ -نوفمرب/تشرين الثاين ٢٧

يف لومي بتوغو ملراجعي احلسابات يف بلدان غرب عقدت عمل حلقة  شارك يف تنسيق
 القطب اإلقليمي ملراجعة أداء إدارة الدين العام باالشتراك معووسط أفريقيا الناطقة باللغة الفرنسية 

ملؤسسات العليا تدريب ا على إدارة الديون يف أفريقيا الوسطى والغربية والس اإلقليمي لللتدريب
  . ما دون الصحراءملراجعة احلسابات يف البلدان الناطقة باللغة الفرنسية يف أفريقيا

  :يف اخلارجالدورات 

يف  ية يف املراجعة اإلدارمتخصصةدورة تدريبية  ٢٠٠١يوليه / متوز–مايو /أياريف  حضر
  جامعة لييج ببلجيكا ؛

  يف حلقة عمل معقودة يف ليربفيل بغابون لتقييم اختصاص املشاركني ٢٠٠٤ يف عام شاركو
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  املنشورات

  :٢٠٠١أغسطس /آب

للحصول على دبلوم "  العامةللمصاحلاملشاكل يف املراجعة اإلدارية " ورقة بعنوان عرض
  .الدراسات العليا املتخصصة

  :١٩٩٤مارس /آذار

 الصغرية واملتوسطة يف الشركاتالتدريب واملوارد البشرية يف "بعنوان خترج  رسالة ناقش
  ."بوجومبورا

١٩٩٣:  

  : يف مخس مؤسسات عامةاملعلومات اخلاصة باإلدارةنظم ورقة بشأن حتديث عرض 

  ؛مصرف بوروندي االئتماين  -
  ؛للضمان االجتماعياملعهد الوطين   -
  ؛)احتاد الوظائف العامة (نيصندوق التأمني املشترك للموظف  -
  راندا فارم؛  -
  .املباين العسكريةإدارة شركة   -

سابات احلمراجعة تقارير ، ٢٠٠٠ إىل عام ١٩٩٧، من عام مارس من كل عام/ يف آذارعدوأ
  الوطين للتنمية االقتصادية؛ املصرفاخلاصة ب

تشفى كامنجي تقارير مراجعة احلسابات اخلاصة مبس، ٢٠٠٨إىل عام  ٢٠٠١من عام أعد و
  .العسكري، ومكتب املشاريع التعليمية، وصندوق التنمية االجتماعية

  :٢٠٠٥أغسطس /آب

يف دورة بشأن تقييم نظام املراجعة الداخلية للحسابات بعد حلقة العمل قام بالتدريس 
ملنظمة  املبادرة اإلمنائية فيها شهادةن وملشاركمنح ااملعقودة يف كوتونو بشأن مراجعة األداء اليت 

  .التدريبمتام إلاملؤسسات العليا ملراجعة احلسابات 

  األنشطة األخرى

ملؤسسات العليا ملراجعة تدريب ا للحسابات يف الس اإلقليمي ل مراجعاًيعمل حالياً
  ؛ مقراً لهالكامريونيتخذ  ذيال  ما دون الصحراءاحلسابات يف البلدان الناطقة باللغة الفرنسية يف أفريقيا

  ؛)الهاي( عضواً يف جلنة امليزانية واملالية يف احملكمة اجلنائية الدولية ٢٠٠٨منذ عام ويعمل 

  .عضو مؤسس جلامعة مارتن لوثر كنغ يف بوجومبوراوهو 

_________________  



ICC-ASP/9/22 

 

22-A-281010  9 

 

  ) املكسيك(فرنانديز أوبازو، كارولينا ماريا   -٢

]باألسبانية: األصل[  

  شفوية مذكرة

حتياا إىل أمانة مجعية الدول األطراف يف نظام روما دي سفارة مجهورية املكسيك 
 ICC-ASP/9/S/CBF/10األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية وتتشرف، باإلشارة إىل مذكرة األمانة 

، بإبالغ الدول األطراف بأن حكومة املكسيك قررت ترشيح السيدة ٢٠١٠مايو / أيار٢٠املؤرخة 
، ٢٠١٤ – ٢٠١١ يف جلنة امليزانية واملالية للفترة ادة انتخاا عضواًكارولينا ماريا فرنانديز أوبازو إلع

 ١٠ إىل ٦  من جلمعية الدول األطراف يف الفترةالتاسعةخالل االنتخابات اليت ستجري أثناء الدورة 
  .نيويوركبيف املقر الرئيسي لألمم املتحدة  ٢٠١٠ديسمرب /كانون األول

واصلة فرنانديز أوبازو اهتمام حكومة املكسيك مبويعكس ترشيح السيدة كارولينا ماريا 
الة ، واستقرار ميزانيتها، والنهوض باإلدارة الفعإجراءات احملكمة املتعلقة بامليزانيةاإلسهام يف تعزيز 

 واملكسيك مقتنعة. اإلستراتيجية ألولوياا تمكني احملكمة من ممارسة واليتها وفقاًذلك لملواردها، و
، كما درجت على ذلك أثناء  يف أعمال اللجنةالة مشاركة فعة فرنانديز أوبازو السيدمشاركة بأن

 لنظام روما  وفقاًبواليتهاسيساعد على تزويد احملكمة باألدوات الالزمة لالضطالع واليتها احلالية، 
راءات  لديها إجالة مؤسسة قضائية قوية وفعوسيعزز جماالا املالية واإلدارية مبا يتناسب معاألساسي 

  .شفافة ومستقرة تتعلق بامليزانية

للجنة لعضوية ا كارولينا ماريا فرنانديز أوبازوبترشيح السيدة اهتمام حكومة املكسيك و
مساهم يف ميزانية احملكمة وأكرب املسامهني سابع أكرب  بل ويعكس أيضاً كوا التزامها باحملكمة يعكس

املكسيك أن هناك ما حكومة ولذلك تعتقد . ر الكارييب جمموعة دول أمريكا الالتينية ومنطقة البحمن
 . رغبتها يف وجود من ميثلها يف هذه اهليئة متاماًيربر

  من٦والفقرة  ICC-ASP/1/Res.4  من القرار٢ الواردة يف الفقرة  باألحكاموفيما يتعلق
ة الواسعة واملتعددة  أن تسترعي انتباه األمانة إىل اخلربسفارة املكسيك، تود  ICC-ASP/1/Res.5القرار

على وذلك خربا يف املسائل املالية واملسائل املتعلقة بامليزانية، والسيما ملرشحة، اليت تتمتع ا ااجلوانب 
وتستويف السيدة . النحو الوارد يف السرية الذاتية املرفقة ذه املذكرة باللغتني األسبانية واإلنكليزية

 لتسهم إسهاماً كبرياً ولديها ما يلزم من املعارف للعضوية يف اللجنة، فرنانديز أوبازو الشروط املطلوبة
تقييم األنصبة املقررة، والشؤون املالية، منها  يف جماالت مشهودة اهلام، ولديها خربة عمل اللجنةيف 

تع وبرهنت مشاركة السيدة فرنانديز أوبازو احلالية يف أنشطة اللجنة على ما تتم. وامليزانيات، والربامج
 التوازن به املرشحة من التزام وخربة ومهنية، وسامهت هذه املشاركة فضالً عن ذلك يف ضمان حتقيق

،  يف اللجنةأمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييببلدان  ويف مشاركة ،بني اجلنسني يف اللجنةاملناسب 
  .ب كل إقليمإذ تعد مشاركتها يف احملكمة اجلنائية الدولية هي أكرب املشاركات حبس
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وحكومة املكسيك مقتنعة بأن السيدة فرنانديز أوبازو، مبا لديها من معرفة ومكانة وخربة 
 هذه اهليئة ضمان وفاء إجيابية يف مسامهة يف الشؤون املالية على املستوى الدويل، ستساهم مشهودة

  . التابعة للجمعية بواليتهاالفرعية املوقرة

[...]  

_____________  

  ذاتيةالسرية ال

شهادة البكالوريوس يف العالقات ) املكسيك(كارولينا ماريا فرنانديز أوبازو السيدة حتمل 
  . باملكسيكاألمريكتني، يف بويبالالدولية من جامعة 

 كما درست االقتصاد يف اجلامعة األمريكتني، يف بويبال، اإلدارة يف جامعة ودرست أيضاً
  .يابوليف بالكاثوليكية البوليفية يف الباز

  اخلربة العملية

اخلارجية، مجيعها يف جماالت متعددة  الشؤون شغلت السيدة فرنانديز مناصب خمتلفة يف وزارة
  :األطراف

 حىت ٢٠٠٧نوفمرب /رين الثاين تش من األمم املتحدة، منظومة، شعبةاملاليةمدير الشؤون   )أ(
  ؛اآلن

رين  تش مناألمم املتحدة،ظومة مننائب مدير الشؤون اإلدارية وشؤون امليزانية، شعبة  )ب(
  ؛٢٠٠٧أكتوبر / إىل تشرين األول٢٠٠٣أكتوبر /األول

رئيس إدارة الشؤون اإلدارية وشؤون امليزانية، شعبة منظومة األمم املتحدة، من تشرين  )ج(
  ؛٢٠٠٣سبتمرب / إىل أيلول٢٠٠٠نوفمرب /الثاين

 إىل ٢٠٠٠يناير /كانون الثاينمن  مستشار املدير العام املعين مبنظومة األمم املتحدة،  )د(
 ؛٢٠٠٠أكتوبر /تشرين األول

  مناألمم املتحدة،منظومة حملل مسؤول عن الترشيحات والشؤون السياسية، شعبة   )ه(
 .١٩٩٩ديسمرب / إىل كانون األول١٩٩٩أبريل /نيسان

  األنشطة الرئيسية

  ). حىت اآلن٢٠٠٨أبريل /من نيسان(عضو يف جلنة امليزانية واملالية يف احملكمة اجلنائية الدولية 

 ٢٠٠٦ديسمرب /كانون األولمن (األمني الفين لتقييم عضوية املكسيك يف املنظمات الدولية 
 .)٢٠٠٧مايو / أيارإىل
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 ٢٠٠٧ األنصبة املقررة لفترة السنتني لعملية تقييم اجلمعية العامة لألمم املتحدة مفاوض لدى
  ).٢٠٠٦ديسمرب /لمارس إىل كانون األو/آذارمن ( ٢٠٠٩ –

مسؤول عن تكوين الفريق اخلاص بوزارة الشؤون اخلارجية املكسيكية املعين بتقييم األنصبة 
  ).٢٠٠٦يناير /كانون الثاين(املقررة يف املنظمات الدولية 

 ٢٠٠٦عضو يف الوفد املكسيكي لعملية التفاوض بشأن ميزانية األمم املتحدة لفترة السنتني 
 ).٢٠٠٥ديسمرب /كانون األول(عامة ون للجمعية ال، الدورة الست٢٠٠٧ -

عضو يف الوفد املكسيكي لعملية التفاوض بشأن ميزانية قوات حفظ السالم التابعة لألمم 
 ).٢٠٠٥مايو /أيار(املتحدة، الدورة التاسعة واخلمسون للجمعية العامة 

من (مم املتحدة لأل للجمعية العامة نيالدورة التاسعة واخلمسبعضو يف الوفد املكسيكي 
 ).٢٠٠٤ديسمرب /إىل كانون األولأكتوبر /تشرين األول

 عن ترشيح املكسيك للعضوية يف الس االقتصادي واالجتماعي التابع لألمم مسؤول
 ).٢٠٠٢ديسمرب / إىل كانون األول٢٠٠١ أكتوبر/تشرين األولمن (املتحدة 

كانون من ( لألمم املتحدة  عن ترشيح املكسيك للعضوية يف جملس األمن التابعمسؤول
 ).٢٠٠١أكتوبر / تشرين األول إىل٢٠٠٠ديسمرب /األول

  بالاملؤمترات يف جامعة األمريكتني يف بوي

تنظيم املؤمتر الوطين للشباب املعين باملؤمتر العاملي ملكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره 
 ).٢٠٠١ هيوني/حزيران(لك من تعصب األجانب وما يتصل بذ

حلقة العمل اإلقليمية املعنية بالتعاون القضائي يف الشؤون اجلنائية املتعلقة باملخدرات نظيم ت
 ).٢٠٠٠ هيوني/حزيران(مية املنظمة واجلر

  ).٢٠٠٠مايو /أيار(معية األلفية تنظيم املؤمتر الوطين للشباب املعين جب

 وقابلية دويل أكثر استقراراًحنو نظام مايل "تنظيم االجتماع اإلقليمي الرفيع املستوى بعنوان 
 ).١٩٩٩سبتمرب /أيلول" (معللتنبؤ وصلته بات

  اللغات

اللغتني األسبانية واإلنكليزية بطالقة ولديها معرفة باإليطالية تتحدث السيدة فرنانديز 
  .والفرنسية

_______________ 
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 ) فرنسا(فنكلشتاين، جيل   - ٣

]بالفرنسية: األصل[  

  مذكرة شفوية

 يساسرة فرنسا حتياا إىل أمانة مجعية الدول األطراف يف نظام روما األدي سفا
بإبالغكم بأن ICC-ASP/9/S/CBF/10 للمحكمة اجلنائية الدولية وتتشرف باإلشارة إىل مذكرا 

حكومة مجهورية فرنسا قررت ترشيح السيد جيل فنكلشتاين، املستشار الرئيسي بديوان احملاسبة 
 شارانت حاليا، النتخابه عضوا يف جلنة امليزانية واملالية التابعة للمحكمة - واتواإلقليمي ملقاطعة ب

اجلنائية الدولية خالل االنتخابات اليت ستجري أثناء الدورة التاسعة جلمعية الدول األطراف يف 
  . ٢٠١٠ديسمرب / كانون األول١٠ إىل ٦نيويورك يف الفترة من 

، أثناء تقدمي هذا الترشيح لوالية أوىل، فإن ٢٠٠٧عام وكما أبلغ الوفد احملكمة من قبل يف 
ترشيح السيد فنكلشتاين قد أبقي عليه هلذه االنتخابات وفقاً للفقرة ألف من القرار املتعلق بإجراءات 

  .تقدمي الترشيحات النتخاب أعضاء جلنة امليزانية واملالية

الشروط املنصوص عليها يف  فإنه يستويفلسيد فنكلشتاين  ل الذاتيةكما يتبني من السريةو
  . من مرفق القرار اخلاص بإنشاء جلنة امليزانية واملالية٢الفقرة 

 شارانت يف -وكان السيد فنكلشتاين، قبل تعيينه بديوان احملاسبة اإلقليمي ملقاطعة بواتو
دمة ، مفتشا رئيسيا للجمارك، ومستشارا رئيسيا ومقررا للجنة الوطنية آلداب املهنة باخل١٩٩٩عام 

العامة، ووكيال للنيابة مبحكمة بواتييه وتور الكلية، وأخريا مستشارا رئيسيا بديوان احملاسبة اإلقليمي 
ولذلك، يتمتع السيد فنكلشتاين جبميع اخلربات واملؤهالت املطلوبة يف .  شارانت-ملقاطعة بواتو

  .اخلربة يف اإلجراءات اجلنائيةقرارات مجعية الدول األطراف يف االني املايل واحملاسيب، فضال عن 

وميكن للسيد فنكلشتاين، على وجه اخلصوص، أن يعمل أثناء الوالية الثانية اخلربة اليت 
  .اكتسبها منذ سنتني يف إطار أعمال جلنة امليزانية واملالية التابعة للمحكمة

[...]  

______________ 

  السرية الذاتية

  رئيسيمستشار 

  . فارسدرجةوسام الشرف من ،  شارانت-قاطعة بواتومي ملاإلقلي احملاسبة ديوان
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  األنشطة املهنية

  .شارك يف مجيع أعمال ودورات جلنة امليزانية واملالية  ٢٠٠٨أبريل /منذ نيسان

عضواً يف  سيساانتخبته مجعية الدول األطراف يف نظام روما األ  ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول٣
  .للمحكمة اجلنائية الدوليةجلنة امليزانية واملالية التابعة 

 الدائرة –مقرر التعليم املشترك بني االختصاصات القضائية   
  . تقرير عن تنظيم الرعاية–السادسة حملكمة احملاسبة 

 -قاطعة بواتومل ديوان احملاسبة اإلقليمياء على طلبه إىل  بنعاد  ٢٠٠٥ديسمرب / كانون األول١
 الديوان املعين  عضو يف فريق– مستشار رئيسي -شارانت 

  .الدوائر اإلقليمية للديوان/ باملستشفيات

 ٣٠ -٢٠٠٣يناير / كانون الثاين١
  ٢٠٠٥نوفمرب /تشرين الثاين

  :ملحق قضائي

يناير / كانون الثاين١من (ملحق باحملكمة الكلية ملدينة تور 
  .)٢٠٠٣يونيه / حزيران٣٠ إىل ٢٠٠٣

 إىل ٢٠٠٣يه يول/ متوز١من (حمكمة بواتييه الكلية يف نائب 
اجلمهورية  وكيل نيابة - )٢٠٠٥نوفمرب / تشرين الثاين٣٠

جرائم املرور، القضايا املدنية، قضايا املخدرات، القضايا (
  .، ممثل اإلدعاء يف احملاكمات)العسكرية

  . إىل رتبة املستشار الرئيسيترقى  ٢٠٠٢عام 

  .هنة باخلدمة العامةمقرر اللجنة الوطنية آلداب امل  ٢٠٠١يناير / كانون الثاين١

  . شارانت-  يف ديوان احملاسبة اإلقليمي ملقاطعة بواتوعين  ١٩٩٩سبتمرب / أيلول١

  -١٩٩٦سبتمرب / أيلول٢

   ١٩٩٩أغسطس / آب٣١

ديوان احملاسبة اإلقليمي يف  مستشارا من الدرجة األوىل عين
  . با دي كاليه- ملقاطعة نور

تيار للدورة اخلارجية للمستشارين التابعني لديوان وقع عليه االخ  ١٩٩٦يوليه / متوز١١
 كان ترتيبه األول بني املستشارين من -احملاسبة اإلقليمي 

  .الدرجة األوىل

  -١٩٩٥يوليه / متوز١

  ١٩٩٦أغسطس / آب٣١

الضمانات .  اإلدارة الوطنية–رئيس فريق التحقيق اإلقليمي 
رك  اإلدارة العامة للجما-القطاع الصناعي واخلدمات؛

 ١٩( مكتب الربيد مبدينة رين –والضرائب غري املباشرة 
  . حمققا٧٠، )مقاطعة
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  -١٩٩٣يوليه / متوز١

  ١٩٩٥يونيه / حزيران٣٠

دارة املهام اخلاصة يف باريس بصفته رئيسا لشعب إلملحق 
، )٥٦(، وأوريل ولوريان )٦٧(، وستراسبورغ )٠٢(الوون 
  ).٦٦(وبراد 

يه يون/فرباير إىل حزيران/شباط
١٩٩٣  

 –إدارة التفتيش الرئيسية للجمارك وقع عليه االختيار للعمل يف 
  . دورة تدريبية– كان ترتيبه اخلامس

فرباير / شباط-١٩٩١  عامأواخر
١٩٩٣   

 اإلدارة اإلقليمية املشتركة –رئيس دائرة الشؤون القانونية 
  . الدعاوى القضائية–للجمارك مبدينة نانت 

كانون  -١٩٨٨سبتمرب / أيلول١
  ١٩٩١ديسمرب /األول

 مراجعة حسابات الشركات، – مركز شوليه -مفتش مجارك 
  .إعادة التوطني الصناعيواملسائل الزراعية، و

 ٣١ -١٩٨٥سبتمرب / أيلول١
   ١٩٨٨أغسطس /آب

 اإلدارة اإلقليمية يف رواسي، مكلف مبراجعة –مفتش مجارك 
  .العمليات التجارية الدولية

 ٣١ -١٩٨٤سبتمرب / أيلول١
   ١٩٨٥أغطس /آب

  .٣٧ الدفعة –املعهد الوطين للجمارك 

  . أجنيه– مكتب األستاذ غوتييه –حمامي حتت التمرين    ١٩٨٣ و١٩٨٢عاما 

  األنشطة التعليمية اإلضافية

عام  إىل ١٩٩٠  عاممن) جممع شوليه( كلية احلقوق مبدينة أجنيه -دورة يف القانون اجلنائي 
جممع شوليه، وخالل نفس الفترة يف معهد اللغات األجنبية ( التجاري ، ودورة يف القانون١٩٩٣
 ؛)التطبيقية

 ١٩٩٨عاما (حماضرات يف القانون اجلنائي للجمارك مبدرسة احملامني املبتدئني مبدينة ليل و
 ؛)١٩٩٩و

حماضرات يف القانون اجلنائي للجمارك والقانون اجلنائي املايل مبركز التدريب املهين و
 ؛)١٩٩٩ و١٩٩٨عاما ( مبدينة ليل للمحامني

 املعهد اإلقليمي لإلدارة مبدينة ليل -العامةاخلدمة  شؤون السوق وتفويض سلطاتدورة يف و
 ؛)١٩٩٧/١٩٩٩(

 -العامة اخلدمة  شؤون السوق وتفويض سلطاتبحماضرات يف القضايا اجلنائية املتعلقة و
 إىل السنة ٢٠٠١/٢٠٠٢من السنة األكادميية (انية كلية احلقوق، جامعة بواتييه، املاجستري، املرحلة الث

  ؛)٢٠٠٩/٢٠١٠
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 للطالب يف املرحلة –ودورة يف اإلدارة املالية وإدارة حسابات الدولة اتمعات اإلقليمية 
 السنة األكادميية – كلية احلقوق يف بواتييه –الثانية من املاجستري يف القانون واإلدارات العامة 

٢٠٠٩/٢٠١٠. 

 ت والدورات العامةاملنشورا

Droit douanier et politique agricole commune (Revue du Droit Rural 1991)  

L’audit douanier (in Colloque de l’IRA de Nantes / les 20 ans de l’IRA 

Cours de droit pénal général - polycopié Faculté de droit d’Angers 

Eléments de contentieux pénal des marchés et délégations ).قيد اإلعداد للنشر بالكلية (  

La formation continue des agents de la fonction publique de l’Etat - Publication du 
Comité d’enquête sur le coût et le rendement des services publics 2008 (travail collectif) – 
Cour des comptes 

Marchés négociés et délit de favoritisme : les risques in Revue Contrats publics janv. 
2009 

Le délit de favoritisme : quel avenir ? in Revue Contrats publics février 2009 

L’audit de performance – Rencontres Droit et Gestion Publique – Faculté de droit de 
Poitiers (9 fév. 2010) 

  األنشطة املهنية األخرى

) الدائرة السادسة يف حمكمة احملاسبة(مقرر لدى التعليم املشترك بني االختصاصات القضائية 
  ؛٢٠٠٩-٢٠٠٧بشأن تنظيم الرعاية يف فرنسا، 

 ؛)٢٠٠٦/٢٠٠٩(يف حمكمة احملاسبة عضو يف فريق املستشفيات و

 ؛ )٢٠٠٦عام (اخلدمة العامة، ء مقرر جلنة التحقيق يف تكاليف وأداو

  ؛)٢٠٠٥عام  إىل أواخر ٢٠٠١من عام (مقرر اللجنة الوطنية آلداب املهنة باخلدمة العامة و

 ؛)٢٠٠١عام (مقرر اللجنة املعنية حبسابات احلملة االنتخابية و

عام  إىل ١٩٨٨من عام  - رابطة أصحاب األعمال-يف شوليهومستشار يف حمكمة العمل 
١٩٩٢.  

  سيسااألليم التع

، جامعة بواتييه ومعهد العلوم القانونية )الوظائف القضائية(درجة املاجستري يف القانون اخلاص 
 يف بواتييه؛

 دبلوم الدراسات العليا يف القانون االجتماعي، كلية احلقوق والعلوم السياسية، جامعة نانت؛و

 .٣٧ املعهد الوطين للجمارك، الدفعة وطالب سابق يف

_______________  
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  )إستونيا(ليميك، جوهاين   -٤

]باإلنكليزية: األصل[  

  مذكرة شفوية

 ياسسإستونيا حتياا إىل أمانة مجعية الدول األطراف يف نظام روما األ سفارة مجهوريةدي 
املؤرخة   ICC-  ASP/9/S/CBF/10  للمحكمة اجلنائية الدولية وتتشرف، باإلشارة إىل مذكرة األمانة

، بإبالغها بأن حكومة إستونيا قررت ترشيح السيد جوهاين ليميك إلعادة ٢٠١٠ يوما/أيار ٢٠
 جلمعية الدول التاسعة أثناء الدورة ى يف جلنة امليزانية واملالية خالل االنتخابات اليت ستجرانتخابه عضواً

  .٢٠١٠ديسمرب / كانون األول١٠ إىل ٦األطراف يف الفترة من 

 يف  ولديه خلفية قوية٢٠٠٦سبتمرب /مليزانية واملالية منذ أيلولوالسيد ليميك عضو يف جلنة ا
  السيد ليميك حالياًويعمل. ومراجعة احلساباتالعام إصالح اجلهاز اإلداري و دارة املالية العامةاإل

الذي ميوله االحتاد األورويب " حتسني إجراءات امليزنة"كخبري لدى وزارة املالية الكرواتية بشأن مشروع 
مدير مراجعة احلسابات وشغل منصب . أداء اإلصالحات اخلاصة بامليزنة وحتسني آليات املساءلةلدعم 

 ، يف وزارة املاليةميزانية الدولة ملدير إدارة نائباً يف إستونيا، وعمل يف مكتب مراجعة حسابات الدولة
  . الدولةيف ديوانتب اإلدارة العامة  ملكمديراًو

الرئيسية للجنة امليزانية واملالية يف السنوات القادمة هي السعي ويرى السيد ليميك أن املهمة 
إىل حتقيق التوازن بني رغبة الدول األعضاء يف تقييد زيادة امليزانية واحلاجات املالية للمحكمة يف حني 

األمر الذي يعين التخطيط يف السنوات القادمة لتدشني مبادرات . مل تصل احملكمة إىل مرحلة النضج
ونظراً ألن اللجنة تضطلع . عن سياسية جديدة ومواصلة احلملة الرامية إىل زيادة كفاءة احملكمةللبحث 

ة سياسبعمل تقين للغاية، فإن اخلربة املكتسبة فيها تساعد على حتقيق التوازن املناسب بني احل
  .الحتياجات احملكمة والواقع املايل اجلديد

[...]  

________________ 

  السرية الذاتية

  لتعليما

  ) الدبلومات(أو الدبلوم ) الشهادات( إىل، الشهادة –املؤسسة، التاريخ من 

  ،١٩٩٩ – ١٩٩٨اجلامعة األوروبية املركزية، 

  .)ختصص يف االقتصاد السياسي(شهادة املاجستري يف العلوم السياسية 
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  ١٩٩٧ – ١٩٩٣جامعة تارتو، 

  )صاد العامختصص يف االقت(شهادة الباكالريوس يف اإلدارة العامة 

  املهارات اللغوية

  )١(الكتابة  التحدث  القراءة  اللغة 
  اللغة األم  اإلستونية
  ١  ١  ١  اإلنكليزية
  ٣  ٢  ٢  الروسية
  ٢  ٢  ١  الفنلندية
  ٥  ٥  ٥  الفرنسية

  العضوية يف اهليئات املهنية

  .ستونينيالعضو مؤسس يف احتاد طالب اإلدارة العامة ا

  .)٢٠٠٦منذ عام (ة يف احملكمة اجلنائية الدولية عضو يف جلنة امليزانية واملالي

  اخلربة العملية

جرى (، (Human Dynamics)شغل منصب خبري تدريب رئيسي لدى شركة هيومان داينامكس 
 إىل تشرين ٢٠٠٩يوليو /من متوز(، يف كرواتيا ) لدى وزارة املالية الكرواتية بهالعمل املضطلع

  .)٢٠١٠نوفمرب /الثاين

، قام بقيادة التدريب على تقدير االحتياجات "حتسني إجراءات امليزنة"ع يف إطار مشرو
. وتطوير برامج التدريب واملواد الدراسية وتقدمي التدريب لوزارة املالية وموظفي الوزارات املختصة

  .ف دليل الرصد واإلبالغوشارك يف تأليف وحترير دليل إلجراءات امليزنة والتخطيط وألّ

من تشرين (ستونيا  استونيا،اابات، مكتب مراجعة احلسابات الوطين يف مدير مراجعة احلس
  )٢٠٠٨ديسمرب / إىل كانون األول٢٠٠٦أكتوبر /األول

وقام باملراجعة املالية ومبراجعة األداء، أثناء مراجعة حسابات . سير إدارة مراجعة احلسابات
ئات التابعة هلا واملؤسسات الدستورية وزارة املالية، ووزارة الشؤون اخلارجية وديوان الدولة واهلي

وتوىل تنظيم ). ستونياامكتب الرئيس ومستشار العدالة وديوان الربملان واحملكمة العليا ومصرف (
مراجعة حسابات احلكومة برمتها وإصدار تقرير توجه االحتاد األورويب وهو ملخص حتليلي جلميع 

                                        
  .)ةسياس معرفة أ– ٥ معرفة ممتازة و– ١ (٥ إىل ١يشار إىل الكفاءة على مقياس من  )١(
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ستونيا لفترة حمددة وتقييمها ال االحتاد األورويب يف التقارير الصادرة عن نتائج مراجعة استخدام أموا
  ).٢٠٠٦ – ٢٠٠٤مثل املنظور املايل للفترة (ورصدها 

 ٢٠٠٦يناير /من كانون الثاين(ستونيا  امدير مراجعة احلسابات، مكتب مراجعة احلسابات الوطين يف
  )٢٠٠٦سبتمرب /إىل أيلول

 ٢٠٠٥يناير /من كانون الثاين(ستونيا اطين يف مراجع أقدم للحسابات، مكتب مراجعة احلسابات الو
  )٢٠٠٥ديسمرب /إىل كانون األول

. قاد فرقاً صغرية وأدارها إلجراء مراجعات لألداء يف وزارات العدل والداخلية والدفاع
وتوىل تقدمي مقترحات ). معايري الفعلية والفاعلية(يف نفقات احلكومة " قيمة النقود"وراجع جانب 

ات والتمويل اإلستراتيجيمن حيث التشريع وتنظيم احلكومة و( أداء الوزارات املعنية إصالحية لتحسني
وعضو يف الفريق الداخلي املسؤول عن اإلشراف على استخدام أموال االحتاد األورويب ). وما إىل ذلك

  .ستونياايف 

 – ٢٠٠٢يناير / الثاينكانون(ستونيا اإدارة ميزانية الدولة، نائب املدير، وزارة املالية اإلستونية، 
  )٢٠٠٤سبتمرب /أيلول

.  للحكومة املركزية وربط بينها وبني عملية وضع امليزانيةاإلستراتيجيوضع نظام التخطيط 
ووضع إطاراً متوسط األجل لإلنفاق . اإلستراتيجيوقاد فريق اخلرباء الذي صاغ مرسوم التخطيط 

نية له واإلبالغ عنه ووضع إطاراً لتطوير تدابري  الشامل ووضع امليزااإلستراتيجيوإجراءات التخطيط 
  .اإلستراتيجيوتعاون مع خرباء دوليني يف وضع دليل للتخطيط . األداء جلميع الوزارات

وشارك يف . ذ برامج تدريبية جلميع الوزارات والوكاالت فيما يتعلق باإلصالحووضع ونفّ
وأسدى املشورة للمؤسسات احلكومية . كوميةتنسيق تطوير معايري اخلدمة العامة جلميع املؤسسات احل

اليت عليها أن تتبعها يف ) وفقاً للمبادئ التوجيهية املنهجية اليت وضعتها وزارة املالية(بشأن املنهجية 
صياغة مواثيق اخلدمات، وذلك إلعادة هيكلة اإلجراءات اليت تتبعها يف تقدمي اخلدمات وإلعادة تنظيم 

قنوات تقدمي اخلدمات ولتقدمي حلول احلكومة اإللكترونية وكيفية إدراج آلية التواصل مع الزبائن و
 للتنظيم عن طريق إدخال مناذج لإلدارة مثل السجل اإلستراتيجيةالنهج املوجه حنو الزبائن يف اإلدارة 

  .املتكامل لقيام اإلجناز وإطار التقييم املشترك

وقاد . قارنة بني األجور أمراً ممكناًووضع سياسات وإحصاءات األجور للقطاع العام جلعل امل
فريق اخلرباء الذي صاغ ترتيباً جديداً لألجور يف الوظائف احلكومية يف قانون اخلدمة يف الوظائف 

  . ل وزارة املالية يف املفاوضات اخلاصة باألجور مع نقابات العمال املركزيةومثّ. احلكومية

الذي " ستونيا والتفيا ولتوانياااع العام يف حتسني أداء القط"وعمل مديراً للمشروع احمللي 
  .متوله وزارة التنمية الدولية

 كانون –نوفمرب /تشرين الثاين(ستونيا، ا الدولة اإلستونية، ديواناملدير بالنيابة، مكتب اإلدارة العامة، 
  )٢٠٠١ديسمرب /األول
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 تنفيذ الربنامج أدار عمل مكتب اإلدارة العامة وكانت مهمته الرئيسية هي إعداد وتنسيق
وأشرف على إصالحات امليزنة اليت يوجهها األداء وإصالحات . احلكومي إلصالح اإلدارة العامة

احلكومة املركزية واستعراض وظائف حكومات املقاطعات وتفويض مهام عامة ملستويات أدىن يف 
بائن ووضع معايري احلكومة وتطوير معايري اخلدمة لكربى اخلدمات العامة وآليات تقدمي مشورة للز

األداء لدعم فعالية تقدمي اخلدمات، وأدخل نظام تقدمي اخلدمات عن طريق املراكز الشاملة واملراكز 
  .العامة اإللكترونية

 – ١٩٩٩نوفمرب /تشرين الثاين(ستونيا ا الدولة اإلستونية، ديوانمستشار، مكتب اإلدارة العامة، 
  ) ٢٠٠١أكتوبر /تشرين األول

الربنامأعد م اجتماعاً كل أسبوعني ونظّ. ق تنفيذهج احلكومي إلصالح اإلدارة العامة ونس
وأبلغ الشركاء الرئيسيني . بني مدير املكتب ورئيس الوزراء ملناقشة استراتيجيات ومهام اإلصالح

يف برنامج اإلصالح وأشرف على التقدم الذي أحرزوه يف تنفيذ ) وزارات املالية والعدل والداخلية(
م الدعم للجنة احلكومية إلصالح اإلدارة العامة اليت تتكون من الوزراء الرئيسيني، لتناقش وقد. امجالربن

وعضو يف الفريق العامل املشترك بني الوزارات الذي . القرارات الكربى وتقترحها على جملس الوزراء
 وهي صفحة على شبكة اإلنترنت للوقوف على )www.eesti.ee(أعد بوابة إلكترونية للمواطنني 

احتياجات املواطنني وميوهلم بشأن خدمات عامة معينة، ولتسجيل شكاوى الزبائن وردودهم ولتقدمي 
  .املعلومات للمواطنني بشأن اخلدمات العامة

اق برنامج حتسني أداء القطاع العام يف ونسزارة التنمية له وستونيا والتفيا ولتوانيا الذي متو
  الدولية

أغسطس / آب– ١٩٩٧أكتوبر /تشرين األول(ستونيا امدير برنامج، املعهد اإلستوين لإلدارة العامة، 
١٩٩٨(  

. أعاد ترتيب املواد الدراسية ومجعها لوضع برنامج شامل لكفاءة كبار املوظفني املدنيني
جيا االتصاالت يف اإلدارة العامة والتسيري ومشلت هذه املواد القانون واالقتصاد والسياسة العامة وتكنولو

وقام بتدريس مواد دراسية عن جمتمع املعلومات وكان عضواً يف الفريق العامل املعين . اإلداري
  . التابع للمؤسسةاإلستراتيجيبالتخطيط 

 جديدة خلدمة الزبائن تضمنت وضع آليات جلمع الردود عن طريق إستراتيجيةووضع 
ة ومؤشرات األداء اخلاصة بكل الوحدات وإجراء دراسات استقصائية وحتليالت الدراسات االستقصائي

املنظمات العامة اليت حتصل على التدريب من (الحتياجات منظمات الزبائن اخلاصة بالتدريب 
  ).املؤسسة
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  املناصب املهنية

  .عضو يف جلنة امليزانية واملالية يف احملكمة اجلنائية الدولية  ٢٠٠٦منذ خريف عام 

 تشرين –أبريل /نيسان
  ٢٠٠٧نوفمرب /الثاين

  .عضو يف فرقة عمل وزارة املالية املعنية بإصالح امليزانية

 كانون –أكتوبر /تشرين األول
  ٢٠٠٦ديسمرب /األول

عضو يف فرقة عمل وزارة املالية املعنية بإصالح إدارة العقارات 
  .اليت متلكها الدولة

ملفاوضة أجور ) ممثالً لوزارة املالية(ي عضو يف الوفد احلكوم  ٢٠٠٤ – ٢٠٠٢
  .القطاع العام وظروف العمل مع نقابات العمال الوطنية

  .عضو يف الس االستشاري للمعهد اإلستوين لإلدارة العامة  ٢٠٠٣ – ٢٠٠١

____________  
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  )أملانيا(سوب، غريد   -٥
] باإلنكليزية:األصل[  

  مذكرة شفوية

ا االحتادية حتياا إىل أمانة مجعية الدول األطراف يف نظام روما دي سفارة مجهورية أملاني
 ICC/ASP/9/S/CBF/10  للمحكمة اجلنائية الدولية وتتشرف، باإلشارة إىل مذكرة األمانةسياساأل

عادة  مرشحاً إلسوبور غريد كتغها بأن أملانيا قررت تعيني الدبإبال، ٢٠١٠مايو / أيار٢٠املؤرخة 
 جلنة امليزانية واملالية التابعة للمحكمة اجلنائية الدولية أثناء االنتخابات اليت ستجري يف انتخابه عضواً يف

ديسمرب / كانون األول١٠ إىل ٦  الفترة من جلمعية الدول األطراف يف نيويورك يفالتاسعةالدورة 
٢٠١٠.  

دكتور لوقد اكتسب ا. سوبوترفق طي هذه املذكرة نسخة من السرية الذاتية للدكتور غريد 
ة كبرية يف جمال إدارة ومتويل املنظمات الدولية أوروبياً وعلى  خرب خالل حياته املهنية سوبغريد

بشرية خالل وتوىل مراقبة مسائل وقضايا إدارية وعاين سياسات تتعلق باملوارد ال. مستوى األمم املتحدة
والشؤون اإلدارية التابعة للمصرف للجنة امليزانية  وعمل يف السابق رئيساً ،هالدشىت الوظائف اليت تق

  .األورويب لإلنشاء والتعمري

 للشرط القائل بأن تتوفر سوبكما يرفق طي هذه املذكرة بيان يوضح استيفاء الدكتور غريد 
  .يف املرشحني صفة اخلرباء املشهود هلم باملكانة واخلربة يف املسائل املالية على املستوى الدويل

[...]  

______________  

  يان املؤهالتب

   عن احلياة املهنيةنبذة

 مشهود مبهاراتيتمتع و. االقتصادية الدوليةو يةوالنقدية  التمويل الشؤونخربة كبرية يف جمال
  .ا يف جمال املفاوضات

 للمنظمات الدولية، مبا فيها منظومة  يف جمال إدارة امليزانية ورسم السياساتخاصةخربة 
  .ويباألمم املتحدة واالحتاد األور

 املصرف األورويب لإلنشاء والتعمري واملصرف األورويب جملسي إدارةعمل عضواً يف 
وعمل عضواً يف . جلنة امليزانية والشؤون اإلدارية باملصرف األورويب لإلنشاء والتعمريورأس . لالستثمار

  .جلنة امليزانية واملالية يف احملكمة اجلنائية الدولية
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  تفاصيل عن احلياة املهنية

   حىت اآلن– ٢٠٠٦أغسطس /بآ

، متخصص يف التمويل الدويل )Rechtsanwalt (مستشار وحمام لدى دوائر األعمال
  .للمشاريع

   حىت اآلن – ٢٠٠٨أبريل /نيسان

  .عضو يف جلنة امليزانية واملالية يف احملكمة اجلنائية الدولية

  ٢٠٠٦أغسطس /آب - ٢٠٠٣

 يف جملس إدارة املصرف األورويب لإلنشاء والتعمري، عضواًعين مديراً تنفيذياً نائباً عن أملانيا و
  :واضطلع بصفته هذه باملهام التايل ذكرها. لندن

 عمليات املصرف ورسم السياسات وإقرار املشاريع؛ واعتمد امليزانيات بإدارةقام   -
رد ياسات املتعلقة باملوا األداء وإدارة املخاطر وأشرف على السمبراقبةوخطط العمل، وقام 

  ؛البشرية

 الس إىل بلدان جتري فيها عمليات املصرف قام اشارك يف الزيارات التشاورية اليت   -
 والتقى بالوزراء والوكاالت احلكومية ورجال األعمال ؛ وجنوب شرق أوروباوسطيف 

والدوائر الدبلوماسية ملناقشة الكيفية اليت ميكن ا للمصرف أن يدعم اإلصالح االقتصادي 
  ؛نمو املستداموال

املنظمات غري احلكومية الستعراض باجتمع و قام مبهمة االتصال بدوائر األعمال؛  -
  .سياسات املصرف ومشاريعه اليت م هذه املنظمات

  ٢٠٠٦أغسطس /آب - ٢٠٠٤

 انتخب رئيساً للجنة امليزانية والشؤون اإلدارية التابعة للمصرف األورويب لإلنشاء والتعمري،
  :يلي اللجنة املذكورة مبا وقامت. لندن

يف سبيل  إدارة موارد املصرف اخلاصة بامليزانية واملوظفني واإلدارة الس يف مساعدة  -
استعراض مشاريع امليزانيات وخطط األعمال لرصد الكفاءة ؛ واملتفق عليهاحتقيق األولويات 
  ؛ها ورصد؛ وحتديد أهداف لألداءومراقبة التكاليف

تعيني للبشرية مع إيالء االهتمام اخلاص رسومة يف جمال املوارد ارصد السياسات امل  -
 بني ةني وتقييم أدائهم وحتقيق املساواموظفني ذوي كفاءة واستبقائهم، وتنمية مؤهالت املوظف

 يف القضايا ذات الصلة بصحة والنظر تعويضات املوظفني واستحقاقام؛  واستعراضاجلنسني؛
  ؛مموظفي املصرف وسالمتهم وأمنه
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مدونة سلوك  ؛ واستعراضمراقبة السياسات ذات الصلة باإلدارة وبأخالقيات املهنة  -
حتديث اإلجراءات ؛ و أفضل املمارسات الدوليةاستعراضاً كامالً جلعلها تتماشى معاملوظفني 

ت  مع املعايري الدولية ذامتاشياًر للموظفني تعزيز احلماية اليت توفَّلاملتعلقة بالشكاوي والطعون 
  .الصلة

٢٠٠٣ - ١٩٩٥  

 مبا واضطلع بصفته هذه. لوكسمبورغ، لالستثمارإدارة املصرف األورويب عين عضواً يف جملس 
  :يلي

اعتماد خطط العمل السنوية واملتوسطة األجل، ووضع األهداف املتعلقة باألداء   -
اء والسياسات  األدومراقبةالوظيفي واملايل، وبرصد النتائج واستعراض املشاريع وإقرارها، 

  ؛املتعلقة بإدارة املخاطر

  ؛ تقارير تتعلق بأداء املصرف إىل اللجان الربملانية احملليةتقدمي  -

  .توجيه الردود على االستفسارات الواردة من الشركات ومن املنظمات غري احلكومية  -

٢٠٠٣ - ١٩٩٣  

  :مسؤول عما يليو املدير العام، وزارة املالية األملانية، نائب

٢٠٠٣ – ١٩٩٥:  

 يف عملية وضع امليزانية السنوية وتعيني شارك: ميزانية وسياسات االحتاد األورويب  -
 موقف نوبي يف مفاوضات على مستوى االحتاد األورويب  وشاركالية متوسطة األجل؛امل اآلفاق

  وزارة املالية لإلدارات احمللية وعرض السياسة احلكومية على اللجان الربملانية؛

 مع املصاحل التابعة تعاون: االحتيال واملخالفاتاملصاحل املالية لالحتاد األورويب من محاية   -
 إجراء عمليات التفتيش والة قيام نظم مراقبة فعلضمانواإلدارات احمللية األوروبية للمفوضية 

  ؛ملسارعة باسترداد أي مبلغ مت تسديده خطأًاوالالزمة 

: ساعدة املقدمة للدول وقانون االحتاد األورويبقواعد االحتاد األورويب اخلاصة بامل  -
  ؛ وتسوية القضايا الفرديةاملساعدة املقدمة للدولوضع اإلطار اخلاص مبراقبة شارك يف 

متعددة  واملعنية باملفاوضات التجارية  لفرقة العمل التابعة لوزارة املاليةاًرئيسعني   -
  .األطراف

١٩٩٨ – ١٩٩٥:  

مليات وضع األولويات وع: منظومة األمم املتحدةومؤسسات ة  األمم املتحداتميزاني  -
  .متوسطة األجلات اإلستراتيجيامليزانية السنوية و
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١٩٩٤ – ١٩٩٣:  

وترتيب حتليل األسواق املالية احمللية والدولية وجدولة : إدارة ديون احلكومة األملانية  -
  .السائلة الديون وتطوير األدوات اخلاصة بالديون وإدارة األموالشؤون 

١٩٩٣ – ١٩٨٤  

  :رئيس وحدة، وزارة املالية

صندوق النقد  ومؤمترات القمة االقتصادية العاملية، و،النقديةات القتصاد الدويل والسياسا
  . يف امليدان االقتصاديالتعاون والتنمية ومنظمة الدويل،البنك والدويل، 

١٩٨٤ – ١٩٧١  

، وأسواق رؤوس األموال، االقتصاد الدويل:  بوزارة املالية ووزارة االقتصاد مسؤولموظف
  . النقديةاتالسياسو

١٩٧١ – ١٩٦٨  

  . جبامعة كولونياقانون األورويباليف جمال حماضر مساعد 

  التعليم

  .جامعة كولونيايف قانون األورويب، الدكتوراه يف جمال     :١٩٧١

ب قانوين واجتياز دراسات يف جمال القانون جبامعة بون وجامعة كولونيا وتدري  :١٩٦٧ – ١٩٦٠
  .امتحانات رمسية

  اللغات

  ؛اإلنكليزية بطالقةيتحدث 

  ؛معرفة حسنة بالفرنسيةولديه 

  .)اللغة األم(األملانية و

______________  
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  )إيطاليا(سي، أوغو يس  -٦
]باإلنكليزية: األصل[  

  مذكرة شفوية

 للمحكمة سياسروما األدي سفارة إيطاليا حتياا إىل أمانة مجعية الدول األطراف يف نظام 
 واملتعلقة ٢٠١٠ مايو/أيار ٢٠ الشفوية املؤرخة مذكرااجلنائية الدولية وتتشرف باإلشارة إىل 

، وباإلشارة إىل القرار الذي اختذه مكتب مجعية الدول لجنة امليزانية واملاليةلأعضاء ستة انتخاب ب
  .لتعيني لالنتخابات نفسها بشأن فترة ا٢٠١٠يناير / كانون الثاين١٧األطراف بتاريخ 

ويف هذا الصدد تتشرف السفارة باإلبالغ بأن حكومة إيطاليا، وهي دولة عضو يف احملكمة 
اجلنائية الدولية، قررت أن تعني السيد سيسي أوغو، العضو اخلارج من جلنة امليزانية واملالية، كمرشح 

ة التاسعة جلمعية الدول األطراف اليت من لفترة جديدة يف اللجنة، لالنتخابات اليت ستعقد أثناء الدور
ديسمرب / كانون األول١٠ إىل ٦املزمع أن تعقد يف مقر األمم املتحدة يف نيويورك يف الفترة من 

٢٠١٠.  

 أوغو يستويف مجيع الشروط ولديه مجيع املهارات واملؤهالت املطلوبة يف القرار سيسيوالسيد 
ICC-ASP/1/Res.4يزانية واملالية، والذي عدلته القرارات الالحقة ذات الصلة  النتخاب أعضاء جلنة امل

والسيد سيسي هو على وجه . اليت اختذا مجعية الدول األعضاء واملقررات اليت اختذها املكتب
اخلصوص خبري ويتمتع خبربة كبرية ومشهود ا يف شؤون املالية على املستوى الدويل، وحاملا تنتهي 

  .، لن يكون يف اللجنة أي عضو آخر حيمل اجلنسية اإليطالية٢٠١١أبريل /ان نيس٢٠واليته األوىل يف 

على النحو ، ICC-ASP/1/Res.5ويتبع هذا التعيني اإلجراءات املنصوص عليها يف القرار 
، وترفق طيه السرية الذاتية للسيد سيسي ٢٠١٠مايو / أيار٢٠ية املؤرخة والذي اشترطته املذكرة الشف

  .لوثائق الكاملة اخلاصة بالبيانات املذكورة آنفاً بشأن املؤهالت واملهاراتأوغو اليت تقدم ا

[...]  

________________  

  السرية الذاتية

  التعليم والتدريب

  .حماسب عمومي معتمد   حىت اآلن١٩٩٣منذ عام 

مبا ( املدرسة العليا لالقتصاد واملالية –ماجستري يف جمال امليزانية واملالية   ١٩٩٠ – ١٩٨٩
  ). ذلك فترة تطبيقية من ثالثة أشهر باملعهد الوطين للبحوث النوويةيف

  . املدرسة العليا لالقتصاد واملالية–ماجستري يف القانون اإلداري       ١٩٧٨ – ١٩٧٧
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  ".La Sapienza" جامعة روما –شهادة يف االقتصاد واملالية   ١٩٧٥

. ل –لتجاري  املعهد التقين ا- )حماسب وخبري جتاري(دبلوم دراسي   ١٩٦٦
  ).روما( -لوزايت

  اخلربة العملية

  .مدير إدارة وكالة الفضاء اإليطالية   حىت اآلن٤/٢٠١٠منذ 

مستشار لشؤون املالية وامليزانية يف مكتب (مدير عام يف وزارة الثقافة   ٣/٢٠١٠ – ٢٠٠٧
  ).الوزير

يف " ادالتدخالت العامة يف االقتص" املدير العام ومدير مصلحة نائب  ٢٠٠٧ – ١٩٩٧
  هيئة التفتيش– وزارة االقتصاد واملالية(مكتب احملاسب العام للدولة 

  ).العامة للشؤون االقتصادية

 –وزارة االقتصاد واملالية (مكتب احملاسب العام للدولة يف رئيس شعبة   ١٩٩٧ – ١٩٨٧
 شعبة السياسات العلمية -  العامة للشؤون االقتصاديةهيئة التفتيش

  ).صاالت السلكية والالسلكية والصناعة واالبتكاروالفضائية، واالت

 - وزارة االقتصاد واملالية(مكتب احملاسب العام للدولة يف رئيس قسم   ١٩٨٧ – ١٩٧٩
  ). شعبة العالقات الدولية-  العامة للشؤون االقتصاديةهيئة التفتيش

مة للشؤون  العاهيئة التفتيش - وزارة االقتصاد واملالية(مستشار مبتدئ   ١٩٧٩ – ١٩٧٧
  ). شعبة العالقات الدولية- االقتصادية

  ).شؤون املوظفني والشؤون العامة( وزارة السياحة –سكرتري أول   ١٩٧٧ – ١٩٧٠

  اخلربة املهنية

عضو جملس مراجعي احلسابات يف الشركات العامة واخلاصة    حىت اآلن٢٠٠٦منذ عام 
  .)املؤسسات العلمية(

يف قطاع الفضاء (س مراجعي احلسابات يف الشركات اخلاصة رئيس جمل   حىت اآلن٢٠٠٤منذ عام 
  .)واالتصاالت السلكية والالسلكية

مدرس مشرف على دورات تدريبية للموظفني يف وزارة االقتصاد   ٢٠٠٤ – ٢٠٠١
  .واملالية

  . باريس–مراجع حسابات بديل لدى احتاد أوروبا الغربية   ١٩٨٩ – ١٩٨٧

  .لس مراجعي احلسابات يف املستشفياتعضو يف جم   حىت اآلن١٩٨٧منذ عام 
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  . املدارس الثانوية يفساباتاحلعضو يف جملس مراجعي   ١٩٨٧ – ١٩٧٧

  اخلربة الدولية

ونائب رئيس (عضو يف جلنة امليزانية واملالية يف احملكمة اجلنائية الدولية   ٢٠١٠ – ٢٠٠٨
  .)٢٠٠٩اللجنة يف عام 

  .التابعة لألمم املتحدةرئيس جلنة االشتراكات املقررة     ٢٠٠٥ – ٢٠٠٠

  .نائب رئيس جلنة االشتراكات املقررة التابعة لألمم املتحدة    ١٩٩٩ – ١٩٩٤

  .عضو جلنة االشتراكات باألمم املتحدة    ١٩٩٨ -١٩٩٠

شارك يف الوفد اإليطايل إىل املؤمترات العامة وجمالس اإلدارة التابعة   ٢٠٠٠ – ١٩٧٨
 وما ١٩٨٧عام (اء األوروبية الفضوكالة : ةللمنظمات الدولية التالي

األعوام من ( العامة لألمم املتحدة، اللجنة اخلامسة  واجلمعية- )بعده
مؤمتر لوكسمبورغ املعين بالرباءات األوروبية  و- )٢٠٠٠ إىل ١٩٧٩

مؤمتر األمم املتحدة املعين بالبلدان النامية غري  و- )١٩٨٥عام (
دة املعين بالعقد الثالث مؤمتر األمم املتح و- )١٩٨٩عام (الساحلية 

محاية برنامج األمم املتحدة للبيئة بشأن اتفاقية  و- )١٩٨٤عام (للتنمية 
 -)١٩٨٥ و١٩٨١ و١٩٧٩أعوام (البحر األبيض املتوسط من التلوث 

 األمم املتحدة للتجارة والتنمية، األونكتاد اخلامس والسادس يمؤمترو
لتسخري العلم مؤمتر األمم املتحدة  و- )١٩٨٣ و١٩٧٩عاما (

اهليئات التابعة لالحتاد ، و)١٩٧٩عام (والتكنولوجيا ألغراض التنمية 
جلنة املساعدة (األورويب ومنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي 

األعوام من اإلمنائية، الفريق الرفيع املستوى املعين بالسلع األساسية 
ذية والزراعة منظمة األمم املتحدة لألغ و- )١٩٨٧ إىل ١٩٧٨

 – )١٩٨٧إىل  ١٩٨٣األعوام من (والصندوق الدويل للتنمية الزراعية 
املنظمة العاملية للملكية الفكرية و -) ١٩٨٠ إىل ١٩٧٨(واليونسكو 

  .)١٩٨٣ إىل ١٩٧٨األعوام من (

مندوب عن إيطاليا يف جلنة امليزانية واملالية التابعة للمنظمات الدولية   ١٩٨٧اعتباراً من عام 
 - )١٩٩٠ إىل ١٩٨٧األعوام من ( األوروبية ءوكالة الفضا: ةلتاليا
عام (املنظمة األوروبية للبحوث الفلكية يف نصف الكرة اجلنويب و

 رئيس جلنة ٢٠٠١ إىل ١٩٩٧  من عام، يف الفترةوما بعده ١٩٨٧
األعوام من (متوسطة املدى  األورويب للتنبؤات اجلوية  واملركز- )املالية

األعوام (مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية  و- )١٩٩٠ إىل ١٩٨٧
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األعوام من (برنامج األمم املتحدة اإلمنائي  و- )١٩٩٦ إىل ١٩٨٣من 
 ١٩٨١األعوام من (مكتب الرباءات األورويب  و- )١٩٨٧ إىل ١٩٨١

االتفاق العام بشأن التعريفات اجلمركية والتجارة  و- )١٩٨٧إىل 
  .)١٩٨٨ إىل ١٩٧٨األعوام من ) (الغات(

  املهارات والكفاءات احلاسوبية

  .)باوربوينت وإكسيل ووورد الربيد اإللكتروين(ها عرفة باألدوات الرئيسية واستخدامم

  املهارات اللغوية

  اللغة األم  اإليطالية
  .قادر على التحدث والقراءة والكتابة بكلتيهما بطالقة  اإلنكليزية والفرنسية

  . على التحدث ا لكن يقرأها ويكتب ا بسهولةقدرة حمدودة  اإلسبانيةو

عاما (املدرسة العليا لإلدارة العامة (دورة دراسية يف اللغة اإلسبانية 
  .)١٩٨٨و١٩٨٧

  
__________________  


