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باإلنكليزية]:[األصل

السيرة الذاتية

عن الحياة المهنيةنبذة

.تفاوضمبهاراتيتمتع و االقتصادية الدولية. و يةوالنقدالية املالشؤونخربة كبرية يف جمال-

منظومة األمم املتحدة واالحتاد لك ذللمنظمات الدولية، مبا يف جمال إدارة امليزانية ورسم السياساتخاصةخربة -
األورويب.

جلنة امليزانية . ورأس واملصرف األورويب لالستثمارنميةوالتعادة اإلعمار إلاملصرف األورويب جملسي إدارةعمل عضواً يف -
لمحكمة لابعةالت. وعمل عضوًا يف جلنة امليزانية واملالية نميةوالتعادة اإلعمار إلوالشؤون اإلدارية باملصرف األورويب 

اجلنائية الدولية. وترأس اللجنة املالية حملكمة التحكيم الدائمة.

تفاصيل عن الحياة المهنية

حىت اآلن–2006آب/أغسطس 

.مستشار وحمام لدى دوائر األعمال

حىت اآلن –2008نيسان/أبريل 

ي.احملكمة اجلنائية الدولية، الهاالتابعة عضو يف جلنة امليزانية واملالية 

حىت اآلن–2012

عضو ورئيس اللجنة املالية حملكمة التحكيم الدائمة.

2006آب/أغسطس -2003

، لندن. واضطلع عادة اإلعمار والتنميةيف جملس إدارة املصرف األورويب إلنائباً عن أملانيا وعضواً 
:بصفته هذه باملهام التايل ذكرها

مبراقبةاملصرف ورسم السياسات وإقرار املشاريع؛ واعتمد امليزانيات وخطط العمل، وقام عمليات بإدارةقام -
؛ياسات املتعلقة باملوارد البشريةاألداء وإدارة املخاطر وأشرف على الس

وجنوب شرق وسطشارك يف الزيارات التشاورية اليت -
و ؛أوروبا

؛للمصرف أن يدعم اإلصالح االقتصادي والنمو املستدام



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

2006آب/أغسطس -2004

وقامت اللجنة املذكورة مبا لندن. ،عادة اإلعمار والتنميةإلتابعة للمصرف األورويب جلنة امليزانية والشؤون اإلدارية الرئيس
:يلي

تفق املحتقيق األولويات يف سبيل إدارة موارد املصرف اخلاصة بامليزانية واملوظفني واإلدارةمساعدة-
؛ وحتديد أهداف لألداءاستعراض مشاريع امليزانيات وخطط األعمال لرصد الكفاءة ومراقبة التكاليف؛ و عليها
ها؛ورصد

تعيني موظفني ذوي كفاءة للبشرية مع إيالء االهتمام اخلاص رصد السياسات املرسومة يف جمال املوارد ا-
تعويضات واستعراضبني اجلنسني؛ةقيق املساواني وتقييم أدائهم وحتواستبقائهم، وتنمية مؤهالت املوظف

؛يف القضايا ذات الصلة بصحة موظفي املصرف وسالمتهم وأمنهموالنظر

استعراضًا كامالً مدونة سلوك املوظفني ؛ واستعراضمراقبة السياسات ذات الصلة باإلدارة وبأخالقيات املهنة-
تعزيز احلماية لحتديث اإلجراءات املتعلقة بالشكاوي والطعون ؛ و رسات الدوليةأفضل املماجلعلها تتماشى مع

الصلة.مع املعايري الدولية ذات متاشياً ر للموظفني اليت ُتوفَّ 

1995-2003

:مبا يليواضطلع بصفته هذهلوكسمبورغ. ، لالستثمارإدارة املصرف األورويب ُعّني عضواً يف جملس 

العمل السنوية واملتوسطة األجل، ووضع األهداف املتعلقة باألداء الوظيفي واملايل، وبرصد النتائج اعتماد خطط-
؛األداء والسياسات املتعلقة بإدارة املخاطرومراقبةواستعراض املشاريع وإقرارها، 

؛تقارير تتعلق بأداء املصرف إىل اللجان الربملانية احملليةتقدمي-

.فسارات الواردة من الشركات ومن املنظمات غري احلكوميةتوجيه الردود على االست-

1993-2003

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

الية متوسطة األجل؛املاآلفاقيف عملية وضع امليزانية السنوية وتعيني شاركميزانية وسياسات االحتاد األورويب: -
موقف وزارة املالية لإلدارات احمللية وعرض السياسة وبّني ى االحتاد األورويب يف مفاوضات على مستو وشارك

احلكومية على اللجان الربملانية؛

األوروبية مع املصاحل التابعة للمفوضية تعاون: االحتيال واملخالفاتمحاية املصاحل املالية لالحتاد األورويب من -
ملسارعة باسرتداد أي مبلغ مت او الالزمة إجراء عمليات التفتيشو الةقيام نظم مراقبة فعّ لضمانواإلدارات احمللية 

؛تسديده خطأً 



وضع اإلطار اخلاص قواعد االحتاد األورويب اخلاصة باملساعدة املقدمة للدول وقانون االحتاد األورويب: شارك يف -
؛وتسوية القضايا الفرديةاملساعدة املقدمة للدولمبراقبة 

.متعددة األطرافواملعنية باملفاوضات التجارية عمل التابعة لوزارة املاليةلفرقة الاً رئيسُعني -

مليات وضع امليزانية السنوية منظومة األمم املتحدة: األولويات وعومؤسسات األمم املتحدة اتميزاني-
.متوسطة األجلواإلسرتاتيجيات 

الديون وتطوير وترتيب شؤون لدولية وجدولة إدارة ديون احلكومة األملانية: حتليل األسواق املالية احمللية وا-
السائلة.األدوات اخلاصة بالديون وإدارة األموال 

1984–1993

:رئيس وحدة، وزارة املالية

الدويل،البنك و صندوق النقد الدويل، ومؤمترات القمة االقتصادية العاملية، و ،النقديةات القتصاد الدويل والسياسا
.االقتصاديوالتعاون التنميةومنظمة 

1971–1984

وأسواق رؤوس األموال وإدارة الدين النقديةاتالسياسو ، االقتصاد الدويل: يف جمالاالقتصادو املالية يتوزار عمل يف 
.احلكومي

1968–1971

.جبامعة كولونياقانون األورويباليف جمال حماضر مساعد 

التعليم

.كولونياقانون األورويب، جامعةالدكتوراه يف :1971

امتحانات رمسية.دراسات يف جمال القانون جبامعة بون وجامعة كولونيا وتدريب قانوين واجتياز :1967–1960

اللغات
؛اإلنكليزية بطالقةيتحدث 

؛بالفرنسيةجيدة جدامعرفة ولديه 

.األملانية (اللغة األم)و 

1941حزيران/يونيو 9:خ امليالدتاري-
متزوج وأب لبنتني.-

______________


