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 نظام روما األساسي يف الدول األطراف جلمعية إىل األمانة العامة حتياا أطيبكندا  سفارةدي 
 املؤرخة ICC-ASP/10/S/CBF/05: رقممذكراباإلشارة إىل ، تتشرف واجلنائية الدولية للمحكمة

 السيد هيو أدسيت  حيترشكندا قررت تقدمي حكومة  إبالغها بأنب، ٢٠١١فرباير / شباط٧ يف
خالل  االنتخابات اليت ستجرى  يفاجلنائية الدولية للمحكمة امليزانية واملالية التابعة النتخابه يف جلنة
  .٢٠١١ديسمرب / كانون األوليف يف نيويورك الدول األطراف جلمعية الدورة العاشرة

لقد . دارة املؤسسات القضائية الدولية املتعمقة املتعلقة يف املسائل املالية وإباخلربةأدسيت يتمتع السيد 
، منصب رئيس اللجنة اإلدارية للمحكمة ٢٠٠٨ – ٢٠٠٥يف الفترة من  ،شغل السيد أدسيت
نة من ، وعلى هذا النحو، كان مسؤوالً عن اللجنة اإلدارية املكو)٠٨ – ٢٠٠٥(اخلاصة بسرياليون 

 فعاليةكفاءة و لتحقيق تهاسؤوليمب قيامها من للتيقن الدول األعضاء يف األمم املتحدة، عدد منل ممثلني
 بتوفري املراجعة املفصلة واإلشراف على ميزانية احملكمة، وتوفري على وجه التحديد،إدارة احملكمة، 
سنوية للمحكمة، الكفاءة، وقيادة الزيارات التعزيز  املتعلقة بلمقترحاتل احملددة األوقاتاملراجعة يف 

وتسهيل االتصاالت والعالقات بني احملكمة وبني الدول األعضاء يف نيويورك، واحلفاظ على التواصل 
قبل أن يشغل منصب رئيس . املستمر للدول األعضاء يف األمم املتحدة نيابة عن اللجنة اإلدارية

بسرياليون يف الفترة من اللجنة، كان السيد أدسيت عضواً يف اللجنة اإلدارية للمحكمة اخلاصة 
  . ٢٠٠٥ إىل ٢٠٠٤

يشغل السيد أدسيت حالياً منصب مدير قسم القانون الدبلوماسي واجلنائي واألمن يف وزارة كندا 
 والدعم والتمثيل بشأن القانون شورةوباإلضافة إىل توفريه امل. للشؤون اخلارجية والتجارة الدولية

القانونية يف األمور اجلنائية واملدنية، واجلرمية االنتقالية، الدويل من حيث صلته بالتعاون واملساعدة 
السيد أدسيت مسؤول عن إدارة ومكافحة الفساد، ومكافحة اإلرهاب، واالمتيازات واحلصانات، إن 

 وإدارة ميزانية القسم ، ومساعدين قانونيني، وموظفي الدعمثالثة عشر حمامين من يق مكورف
  .والتوظيف



يف بعثة كندا سابقاً، كان السيد أدسيت املستشار القانوين للشؤون القانونية واالقتصادية واالجتماعية 
وذه الصفة، كان ممثل كندا لدى اللجنة القانونية .  لدى األمم املتحدة يف نيويوركالدائمة

الرابعة واخلامسة  ات؛، وكان أيضاً عضواً يف بعثة كندا لدى مجعية الدول األطراف للدور)السادسة(
  . والسادسة

 

 والقانون اجلنائي الدويل باإلضافة إىل خربته اجلنائية الدولية للمحكمةالسيد أدسيت الواسعة إن معرفة 
لجنة  هامة لأصولشكل ئيس اللجنة اإلدارية للمحكمة اخلاصة بسرياليون، تذات الصلة بصفته ر

مليزانية واملوارد البشرية وغريها من متطلبات البنية التحتية  مبراجعة ودراسة ااامليزانية واملالية عند قيامه
ضائية العاملية تشهد على تلبيته  ميزانيات املؤسسات القإن معرفته وخربته الكبرية يف مسائل. للمحكمة

، بأنه )ICC-ASP/1/Res 4( من ملحق القرار الذي أسس جلنة امليزانية واملالية ٢ ملتطلبات الفقرة
 معترف ا وهلم اخلربة يف األمور املالية على املستوى رتبةأعضاء اللجنة خرباء مب أن يكون جيب
  . العاملي

  

  .السيد أدسيتمرفق ذه املذكرة بيان مفصل ملؤهالت 

  

نظام روما  يف الدول األطراف جلمعية ألمانة العامةوتنتهز سفارة كندا هذه الفرصة لتجديد تأكيدها ل
  .  بأا تعطيها أعلى اعتباراا الدوليةاجلنائية للمحكمة األساسي

  

  ]ختم سفارة كندا يف الهاي          [٢٠١٠يونيو / حزيران٢٣الهاي يف 

 

  :مرفق

  . السيد أدسيتبيان ملؤهالت .   ١

  
  :إىل

  الدول األطراف جلمعية األمانة العامة

  اجلنائية الدولية للمحكمة نظام روما األساسي يف
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