
ASP-08-0463 (A ) 11/11/2008 

ICC-ASP/7/27   احملكمة اجلنائية الدولية 
Distr.: General 
31 October 2008 

 
ARABIC 
Original: English 

 

 مجعية الدول األطراف  

   السابعةالدورة
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  انتخاب أعضاء جلنة امليزانية واملالية

  
  مذكرة من األمانة

  مـن   اخلاصة بـستة   نتخاباتاال جراءإمجعية الدول األطراف    مكتب  قرر  ،  ٢٠٠٨س  مار/  آذار ٤ يف -١
  املقر الرئيسي لألمم املتحـدة يف        يف ااملقرر عقده  لجمعيةل املستأنفة   السابعة الدورةأثناء   أعضاء جلنة امليزانية واملالية   

حددت فترة الترشيح للمقاعـد  ، وعمالً ذا القرار. ٢٠٠٩يناير  / كانون الثاين  ٢٣ إىل   ١٩الفترة من   نيويورك، يف   
 من القـرار    ٤ووفقاً للفقرة    .٢٠٠٨ أكتوبر/  تشرين األول  ١٣ ىلإ هيولي/ وزمت ٢١الستة بلجنة امليزانية واملالية من      

ICC-ASP/2/Res.5   بشأن إجراءات ترشيح أعـضاء جلنـة امليزانيـة واملاليـة            ٢٠٠٣سبتمرب  / أيلول ١٢املؤرخ 
  .٢٠٠٨  رأكتوب/ تشرين األول٢٧ح إىل وانتخام، مددت فترة الترشي

ـ  مبوجبة  ـة واملالي ـاف جلنة امليزاني  رول األط دة ال ـوقد أنشأت مجعي    -٢  ICC-ASP/1/Res.4 اـ قراره

 من  ٢وعدلت اجلمعية الفقرة    .  القرار هذااللجنة يف مرفق    هذه  وترد اختصاصات   . ٢٠٠٢سبتمرب  / أيلول ٣املؤرخ  
  .٢٠٠٣سبتمرب / أيلول١٢املؤرخ  ICC-ASP/2/Res.5 مرفق هذا القرار بقرارها

ة يف قرارها ـاء اللجنـاب أعضـح وانتخـدول األطراف إجراءات ترشيـددت مجعية الـوقد ح  - ٣
ICC-ASP/1/Res.5 ٢٠٠٢سبتمرب /أيلول ٣ املؤرخ .وعبالقـرار من هذا القرار ١٥رة ــت الفقـلد         

ICC-ASP/2/Res.4  رارـلق من ا٦رة ـووفقا للفق. ٢٠٠٣ سبتمرب/ أيلول١٢ؤرخ ـامل ICC-ASP/2/Res.5 ،
  رارــ من الق٢لمتطلبات املنصوص عليها يف الفقرة لاملرشح استيفاء حيدد كل ترشيح املعلومات اليت تثبت 

ICC-ASP/1/Res.4 ، يف الشؤون املالية على الصعيد الدويل، من املكانة واخلربةب املشهود هلم من اخلرباء كونهأي 
  .لة طرفدو
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  من القـرار   ٨ يف الفقرة     توزيع املقاعد بني اموعات اإلقليمية ألغراض االنتخاب األول        وقد متّ حتديد    -٤
ICC-ASP/1/Res.5 كما يلي:  

  موعة الدول األفريقية؛مقعدان  -
  مقعدان موعة الدول اآلسيوية؛  -
  ؛ الشرقيةمقعدان موعة دول أوروبا -
  أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب؛دول  مقعدان موعة -
  .والدول األخرىالغربية  موعة دول أوروبا أربعة مقاعد -

، انتخبت اجلمعيـة عـشرة     ٢٠٠٣فرباير  / شباط ٧ويف اجللسة العاشرة من الدورة األوىل، املعقودة يف           -٥
دول أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكـارييب،  أعضاء يف اللجنة من جمموعات الدول األفريقية، والدول اآلسيوية، و         

ـ       . والدول األخرى الغربية  ودول أوروبا    سـبتمرب  / أيلـول    ٨ودة يف   ـويف اجللسة األوىل من الدورة الثانية، املعق
  . الشرقية، انتخبت اجلمعية عضوين يف اللجنة من جمموعة دول أوروبا٢٠٠٣

، أجرى رئيس اجلمعيـة،     ٢٠٠٣سبتمرب  /يلولأ ١٢عقودة يف   ويف اجللسة اخلامسة من الدورة الثانية، امل        -٦
  بني األعـضاء املنتخـبني،     ، قرعة ٢٠٠٢سبتمرب  / أيلول ٣املؤرخ   ICC-ASP/1/Res.5  من القرار  ١٣عمال بالفقرة   

ـ  سنتني وثالث سنوات، على التو   طيلةالختيار األعضاء الذين سيخدمون        ICC-ASP/1/Res.4 ا للقـرار ـايل، وفق

وينتمي األعضاء الذين تنتهي مدة واليتـهم       . ٢٠٠٣سبتمرب  / أيلول ١٢ملؤرخ  ا  ICC-ASP/2/Res.5 رارلقااملعدل ب 
  : إىل اموعات اإلقليمية التالية٢٠٠٩أبريل / نيسان٢٠يف 

  موعة الدول األفريقية؛  واحدمقعد  -
  مقعدان موعة الدول اآلسيوية؛  -
  ؛ة الشرقياموعة دول أوروبا واحد مقعد  -
  أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب؛دول  موعة  واحدمقعد  -
  .والدول األخرىالغربية موعة دول أوروبا واحد  مقعد  -

، ينبغي بذل كل اجلهـود املمكنـة        ICC-ASP/1/Res.5  من القرار  ٩ يف الفقرة    مطلوب طبقا ملا هو  و  -٧
، فإنه يف حال عدم حـصول       ١٠ووفقا للفقرة   . توصية من املكتب  النتخاب أعضاء اللجنة بتوافق اآلراء بناء على        

توافق يف اآلراء، يكون انتخاب أعضاء جلنة امليزانية واملالية مسألة موضوعية ختضع للمتطلبات املنصوص عليهـا يف                 
  :اليت تنص على ما يلي األساسي، نظام روما من ١١٢من املادة ) أ (٧الفقرة 

ويبذل كل جهد للتوصل إىل القرارات بتوافق اآلراء        .  واحد يكون لكل دولة طرف صوت      -٧"
فإذا تعذر التوصل إىل توافق يف اآلراء، وجب القيام مبا يلي، ما مل ينص النظام               . يف اجلمعية ويف املكتب   
  :األساسي على غري ذلك
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تتخذ القرارات املتعلقة باملسائل املوضوعية بأغلبية ثلثي احلاضرين املـصوتني            )أ(
  ."تن يشكل وجود أغلبية مطلقة للدول األطراف النصاب القانوين للتصويعلى أ

ولكـن جيـوز    . يكون االنتخاب باالقتراع الـسري    ،  ICC-ASP/1/Res.5  من القرار  ١١ فقرة لل وفقا  -٨
االستغناء عن هذا الشرط إذا كان عدد املرشحني مساويا لعدد املقاعد الواجب ملؤها، أو فيما يتعلق باملرشـحني                  

  .اصلني على موافقة اموعة اإلقليمية املعنية، ما مل يطلب أحد الوفود صراحة إجراء التصويت يف انتخاب بعينهاحل

 القرار، يكون األشخاص املنتخبون هم املرشحون الذين حـصلوا علـى            هذا من   ١٢ومبوجب الفقرة     -٩
ة واملشتركة يف التصويت، شريطة توفر      ثلثي الدول األطراف احلاضر   تتمثل يف   أعلى عدد من األصوات وعلى أغلبية       

 . أغلبية مطلقة من الدول األطراف تشكل النصاب القانوين الالزم للتصويت

  . ترشيحات سبعة٢٠٠٨أكتوبر / تشرين األول٢٧ ق باب الترشيح وهوالغإ موعد وقد ورد حبلول -١٠

 ثالثة ترشيحات واألفريقية،   من جمموعة الدول      واحد   ، كان هناك ترشيح   بعةالسومن بني الترشيحات      -١١
مـن جمموعـة دول      ترشيح واحد ، و  الشرقية أوروبا من جمموعة دول      واحد وترشيحمن جمموعة الدول اآلسيوية،     

  .ودول أخرىالغربية موعة دول أوروبا  من جموترشيح واحد ،أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب

، ترد يف مرفق هذه املذكرة قائمة مرتبة وفقا للترتيـب           ICC-ASP/1/Res.5  من القرار  ٧ووفقا للفقرة     -١٢
  .نكليزي بأمساء مجيع املرشحني، مع الوثائق املرفقة بترشيحاماألجبدي اإل
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 املرفق

 
 ]سبانيةا/الفرنسية/نكليزيةإلبا: األصل[        

  قائمة مرتبة أجبديا

  )مع بيانات باملؤهالت(

  احملتويات

  الصفحة  

    *االسم واجلنسية  

  ٥  ................................................. )األردن (غرايبة، فوزي  - ١

  ١١  .............................) ........مجهورية كوريا( جا –هان، ميونغ   ٢

  ١٣  ................................) استراليا، كندا، نيوزيلندا (حسني،مسعود  - ٣

  ١٧  .................................................. )اليابان(شينيشي  ليدا،  - ٤

  ٢٠  ................................. )أوغندا(نيريينكيندي كاتونغيي، روزيت   - ٥

  ٢٧  .......................................... ....)سلوفاكيا (سوبكوفا، إلينا  - ٦

  ٣٠  ............................................. )أوروغواي(ويرت، سانتياغو   - ٧

  

                                                           
  .ة املقدمة للترشيح أيضا، ما مل يذكر خالف ذلكوالدول*     
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    )األردن(غرايبة، فوزي     - ١

  ]اإلنكليزية بالعربية و:األصل            [            

  مذكرة شفوية

                 ا ألمانة مجعية الدول األطـراف يف نظـامدي سفارة اململكة األردنية اهلامشية يف الهاي أطيب حتيا
أبريـل  / نيسان ١٥ املؤرخ   ICC-ASP/7/S/20الدولية، وعمال بقرار اجلمعية     روما األساسي اخلاص باحملكمة اجلنائية      

 لعضوية جلنـة امليزانيـة       فوزي غرايبة   الدكتور ترشح من جديد ذه املذكرة     األردنية اهلامشية    ، فإن اململكة  ٢٠٠٨
 جلمعية الدول األطراف    وىلة األ نفأستملابعة ا سلدورة ال ا  أعمال واملالية يف االنتخابات اليت ستجري يف نيويورك أثناء       

 لشغل أحد املقعدين املخصصني     ويرشح الدكتور غرايبة  . ٢٠٠٩ يناير  / كانون الثاين   ٢٣ إىل   ١٩من  خالل الفترة   
وترغب السفارة أن تعلم أنه ال يوجد أي أشـخاص          . ٢٠٠٩ أبريل/ نيسان ٢١يف املدة اعتبارا من     للدول اآلسيوية   

  .تخبني يف أي من مراكز احملكمةمن اململكة األردنية اهلامشية من

.  على املـستوى الـدويل  ا يف الشؤون املالية   م  مشهود له ويتمتع الدكتور غرايبة خبربة واسعة ومكانة       
كعضو يف اللجنة، ساهم مسامهة كبرية يف أعمال اللجنـة، مبـا يف ذلـك مراجعـة        والسابقة  وأثناء واليته احلالية    

  .ة املتعلقة بذلكامليزانيات املقترحة وتوصيات اللجن

 واملالية واالقتصاد، عمل طويال يف اال األكادميي ويف القطاعني          احملاسبةوالدكتور غرايبة متخصص يف     
 امعةاجل ورئيس ،التعليمالتربية و ومن بني املناصب اليت توالها يف األردن، منصب وزير          . العام واخلاص وطنيا ودوليا   

 غرايبـة  وللدكتور .لليونسكو التنفيذي الس يف عضواً أيضا وكان .اإلدارية ومالعلو االقتصاد كلية وعميد يةاألردن

  .واحملاسبة واملالية االقتصاد جماالت يف املنشورات من العديد

...  

  

* * * 

  
  املؤهالتبيان ب

  بيانات شخصيةال

  األردن   :مكان امليالد
  ١٩٤٣  :تاريخ امليالد
  أردنية    :اجلنسية
  )حمادثة (الفرنسيةونكليزية، واإل) ة األماللغ(العربية     :اللغات
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  التعليم

  )حماسبة(دكتوراه يف العلوم اإلدارية     ١٩٧٢
  )الواليات املتحدة األمريكية (جامعة وسكنسن    

  إدارة األعمالماجستري يف     ١٩٦٨
  )املتحدة األمريكية الواليات(، للتكنولوجياجامعة تكساس     

  )مرتبة الشرف(بكالوريوس جتارة     ١٩٦٥
  )مصر (جامعة القاهرة    
  التخصصات

  .احملاسبة، التمويل، االقتصاد

   اليت شغلهااملناصب

  .إلدارة األعمالكلية طالل أبو غزالة لعضو الس االستشاري    حىت اآلن٢٠٠٦
  . العلميةامللكية عضو جملس أمناء اجلمعية   حىت اآلن ٢٠٠٣

  .ية التطبيقءعضو جملس أمناء جامعة بلقا  حىت اآلن٢٠٠٣ 
  . مدققي احلساباتعضو اللجنة العليا ملهنة   حىت اآلن٢٠٠٣
  .عضو اللجنة االستشارية الوطنية إلعداد دليل عن اتمع املدين   حىت اآلن٢٠٠٣
  .جلنائية الدوليةابعة للمحكمة اعضو جلنة امليزانية واملالية الت   حىت اآلن٢٠٠٣
  .لوجياعضو جملس أمناء جامعة العلوم والتكنو  ٢٠٠٦ - ٢٠٠٣
  .أستاذ شرف   حىت اآلن٢٠٠٢
، ، بـاريس  )اليونسكو(منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة       عضو الس التنفيذي،      ٢٠٠٥-٢٠٠١

  . التابعة لليونسكووعضو يف جلنة املالية واإلدارة
  .عضو جملس أمناء مؤسسة امللك حسني   حىت اآلن١٩٩٩
  .الفوسفات األردنيةرئيس جملس اإلدارة، شركة     ٢٠٠٠-١٩٩٩
  . حبكومة األردن،وزير التربية والتعليم    ١٩٩٩-١٩٩٨
  .رئيس اجلامعة األردنية    ١٩٩٨-١٩٩١
  .اجلامعة األردنية، نائب الرئيس للشؤون اإلدارية    ١٩٩٠-١٩٨٦
  .اجلامعة األردنية، كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية، عميد   ١٩٨٦-١٩٨٣
  .اجلامعة األردنية، االقتصاد والعلوم اإلداريةكلية ، أستاذ          ١٩٩٨-١٩٨١
  .جلامعة األردنية، كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية، رئيس قسم احملاسبة    ١٩٨١-١٩٨٠
  .جامعة تكساس يف أوسنت، كلية جونسون للشؤون العامة، أستاذ زائر    ١٩٧٩-١٩٧٨

  .) املتحدة األمريكيةالواليات(اجلامعة الوالئية ببورتلند ، أستاذ زائر  ١٩٧٨صيف عام 
  .اجلامعة األردنية، كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية، مساعدأستاذ     ١٩٨١-١٩٧٦
  .اجلامعة األردنية، والعلوم اإلداريةكلية االقتصاد ، مساعد عميد    ١٩٧٨-١٩٧٥
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  .جلامعة األردنية، كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية، رئيس قسم احملاسبة    ١٩٧٥-١٩٧٤
  .اجلامعة األردنية، كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية، معاونأستاذ     ١٩٧٦-١٩٧٢

  املنشورات

  )نكليزيةباللغة اإل(الكتب 
 - The Badia of Jordan: A Process of Change. Amman: 

 University of Jordan  Press, 1987 (with others) 
 - The Economies of the West Bank and Gaza Strip. Boulder: 

 Westview Press, 1987 
  -  The Bedouin of Jordan: A People in Transition. Amman: 

 Royal Scientific Society Press, 1987 (with others) 
  The Small and Handicraft Industries in Jordan: 1976 
 -        Amman: Industrial Development Bank, n.d., (with others) 

 

  )باللغة العربية(كتب ال
   نسخة منقحة ومقدمة.قضايا أردنية معاصرة  -

  .٢٠٠١مؤسسة عبد احلميد شومان واملؤسسة العربية للدراسات والنشر، : مان وبريوتع  
  )مع آخرين (١٩٨٣جون وايلي وأبناؤه، : أصول احملاسبة، نيويورك  -
  )مع آخرين (١٩٨٢مطابع الدستور، : ، عماناحملاسبة للمديرين  -
 ١٩٧٧امللكية،  العلمية  مطابع اجلمعية   : ، عمان  البحث العلمي يف العلوم االجتماعية واإلنسانية      منهجية  -

  .٢٠٠٢، الطبعة الثانية، )مع آخرين(
 .١٩٧٥  دار فيالدلفيا للنشر:، عماناملراقبةاملبادئ، اإلجراءات، : حماسبة التكاليف  -

  )نكليزيةباللغة اإل(املقاالت 
 - “Bedouin Settlement: Organizational, Legal and Administrative Structure: The 

Experience of Jordan”, in Galaty, John G., Aronson, Dan and Salzman, Philip Carl, 
Eds. The Future of Pastoral Peoples,. Ottawa: International Development Research 
Center, 1981 (with another). 

 - “Foreign Companies in Jordan: Problems and Prospects”, Arab Journal of 
Administration (October 1979) (with another). 

 - “West Asia and Southeast Asia: A Commentary”, in Economic Relations between West 
Asia and Southeast Asia. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 1978. 

- “Conditions of Some Working Women in Jordan” in: Arab Journal of Administation, 
1978 (with others). 

 - “Doing Business in the Arab World: Problems and Prospects”, The Arab World 
Business Opportunities. Singapore: Compa Publications, 1977 (with another). 

 - “Amman Region and its Weight in Jordan’s Economy”, Orient, 1976 (with others). 
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  )باللغة العربية(املقاالت 
  .٢٠٠١، يف قضايا أردنية معاصرة، "التربية والتعليم يف األردن ومتطلبات القرن احلادي والعشرين"  -
الشركات املسامهة العامة   وبيتا السوق كمقياس للمخاطرة النظامية يف       بيتا  العالقة بني املتغريات احملاسبية       -

  .)مع آخر (١٩٩٦، دراسات، يف األردن
، دراسـات ، "استخدام النسب املالية للتنبؤ بالشركات املسامهة العامة الصناعية األردنية العالية النجاح      "  -

  .)مع آخر (١٩٩٠
التقارير املالية السنوية املنشورة للشركات املسامهة الصناعية يف األردن ومالءمتها لقـرار االسـتثمار              "  -

  .)مع آخر (١٩٩٠، دراسات، "املايل
ون التقارير املالية السنوية من املعلومات على حجم التداول بأسهم الشركات املسامهة العامة             أثر مضم "  -

  .)مع آخر (١٩٨٩، دراسات، "األردنية
 ١٩٨٨،  دراسات "توقيت إصدار التقرير املايل السنوي يف الشركات املسامهة العامة الصناعية األردنية          "  -
  .)مع آخر(
 جملة أحباث الريمـوك،   ،  " املعلومات يف الشركات املسامهة العامة األردنية      مضمون األرقام احملاسبية من   "  -

  .)مع آخر( ١٩٨٨
، دراسـات  "استخدام النسب املالية يف التنبؤ بتعثر يف الشركات املسامهة العامة الـصناعية يف األردن             "  -

  .)مع آخر(، ١٩٨٧
، "ملسامهة العامـة الـصناعية يف األردن      مدى توافر اإليضاحات يف التقارير املالية السنوية للشركات ا        "  -

  .)مع آخر (١٩٨٦، دراسات
 ١٩٨٦،  دراسات،  "مدى اتباع نظم حماسبة التكاليف يف الشركات املسامهة العامة الصناعية األردنية          "  -
  .)مع آخر(
  .١٩٨١،  واإلدارةية االقتصادالبحوث، "حماسبة التضخم يف الشركات املسامهة العامة األردنية"  -
  .١٩٨١، دراسات، "وظيفة احملاسبية والقيمون عليها يف الشركات املسامهة العامة يف األردنال"  -
، جملة البحـوث التجاريـة    ،  "حالةدراسة  : توزيع تكاليف أقسام اخلدمات باستخدام املعدالت اآلنية      "  -

١٩٨٠.  
  .١٩٧٨، رجال أعمال، "املناخ االستثماري يف األردن"  -
  .)مع آخر (١٩٧٦، دراسات، "تقييم كمي: الشركات املسامهة العامة الداخلية يف املراقبة"  -
  .)مع آخر (١٩٧٥، دراسات، "صناعات البناء احلديثة، دراسة حالة"             -
 .حالة شركة مصانع الورق والكرتـون األردنيـة       : استعمال الربجمة اخلطية يف توزيع التكاليف الثابتة      "  -

مجعية حبوث العمليـات    . ملؤمتر الثاين السنوي لبحوث العمليات، القاهرة     مطبوعات ا  "املسامهة احملدودة 
  .١٩٧٥املصرية، 
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  )خنبة من البيانات(العضوية 

 
  خارج اجلامعة األردنية

  .٢٠٠٣-١٩٩٨نائب رئيس جملس التعليم العايل، األردن،   -
عمان، مي، عضو، جملس أمناء جائزة وصفي التل، مركز املعلومات والدراسات الدويل اإلسال  -

  ٢٠٠٠-١٩٩٦.  
  .١٩٩٨-١٩٩٦إيطاليا،  )UNIMED (، جامعة املتوسط،اإلدارةعضو جلنة   -
  .١٩٩٨-١٩٩٥، عمان، معهد الدبلوماسيةعضو، جملس اإلدارة،  -
  .١٩٩٨- ١٩٩٥عضو نائب، الس التنفيذي، اجلمعية الدولية للجامعات، باريس،   -
  .١٩٩٧- ١٩٩٤، )فلربايت(ية للتبادل الثقايف أمني صندوق اللجنة األردنية األمريكوعضو   -
  .نآل حىت ا- ١٩٩١معية األردنية خلرجيي اجلامعات واملعاهد األمريكية، عمان، اجلرئيس   -
  .٢٠٠٤- ١٩٩١عضو الس األعلى للتعليم، األردن،   -
  .١٩٩٦-١٩٩١عضو اجلمعية األمريكية للمحاسبني،   -
  .١٩٩٣-١٩٩١ومة األردنية، ، احلكجملس املستشارين االقتصادينيعضو   -
  .١٩٩٠-١٩٨٩اللجنة الوطنية لوضع امليثاق الوطين يف األردن،  عضو  -
  .١٩٩٤- ١٩٩١و١٩٩١- ١٩٨٨عضو ورئيس اللجنة االستشارية لتقييم التعليم العايل يف األردن،   -
  .١٩٩١-١٩٨٦رئيس جلنة تقييم الدرجات العلمية املمنوحة من اجلامعات األجنبية،   -
نة إعادة تقييم أصول والتزامات شركة االحتاد للتأمني والشركة العربية البلجيكية للتـأمني،            جل عضو  -

   ١٩٨٦ .  
  .١٩٩٢- ١٩٨٥ واالقتصاد، جامعة قطر، العلوم اإلداريةعضو اللجنة االستشارية لكلية      -
  .١٩٩١- ١٩٨٥ ، األردنجملس مراجعي احلسابات، عضو     -
  .١٩٨٦-١٩٨٥ يف األردن، اجلامعات احملليةإدارة األعمال يف رئيس جلنة تقييم برامج تعليم   -
  .١٩٩٨- ١٩٨٤   عضو جملس الشؤون العاملية، عمان،   -
  .١٩٩٠-١٩٨٤دارة، شركة التبغ والسجاير األردنية، إلعضو جملس ا  -
  

  داخل اجلامعة األردنية
  . حىت اآلن٢٠٠٢عضو جملس اإلدارة، مركز الدراسات االستراتيجية،   -
  .١٩٩٨-١٩٩١س، جملس اجلامعة، رئي  -
  .١٩٩٨-١٩٩١ جملس العمداء، ،رئيس  -
  .١٩٩٨-١٩٩١ جلنة التعيني والترقية، ،رئيس  -
  .١٩٩٨-١٩٩١رئيس، صندوق االستثمار،   -
  .١٩٩٨-١٩٩١رئيس، صندوق االدخار،   -
  .١٩٩٨-١٩٩١رئيس، جملس مركز الدراسات االستراتيجية،   -
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  ..١٩٩٠-١٩٨٦رئيس، صندوق اإلسكان،   -
  .١٩٩٠-١٩٨٦ اللجنة املالية، ،رئيس             -
  .١٩٩٠-١٩٨٤،  الفنية والدراساتاملشورة واخلدماترئيس، جملس مركز   -
  .العضوية يف جلان أخرى عديدة ال يتسع املقام هنا لذكرها طوال حيايت اجلامعية            -

      
  األومسة

  .وسام االستقالل من الدرجة األوىل

  .ياز يف التعليموسام االمت

          ***  
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     )مجهورية كوريا( جا - هان، ميونغ -٢

 ]باإلنكليزية: األصل[

  مذكرة شفوية

دي سفارة مجهورية كوريا حتياا إىل أمانة مجعية الدول األطراف وتتشرف، باإلشارة إىل املذكرة   
، بإبالغ األمانة بأن مجهورية ٢٠٠٨ابريل / نيسان١٥املؤرخة  ICC-ASP/7/S/20 الشفوية هلذه األمانة رقم

 جا هان املرفقة سريته الذاتية ذه املذكرة إلعادة انتخابه عضوا يف جلنة -كوريا قررت أن ترشح السيد ميونغ 
امليزانية واملالية جلمعية الدول األطراف خالل االنتخابات اليت ستجري أثناء الدورة السابعة جلمعية الدول األطراف 

  .٢٠٠٩يناير /يف كانون الثاين

  ...  

* * *  

  بيان باملؤهالت

  جا–هان، ميونغ   :اإلسم

 ١٩٥٦أغسطس / آب١٦  :تاريخ الوالدة

     التعليم

 )باكالوريوس حقوق(جامعة يانساي   ١٩٨٠

 )ماجستري يف اإلعالم(مدرسة الدراسات العليا لوسائط اإلعالم   ١٩٨٢

  الوظائف اليت شغلها

   الشؤون اخلارجيةباشر العمل بوزارة    ١٩٨٢

  )مالزم أول بالشرطة العسكرية(أدى اخلدمة العسكرية     ١٩٨٣

  نائب املدير، شعبة الشؤون القانونية الدولية    ١٩٨٦
  سكرتري ثان، البعثة الدائمة جلمهورية كوريا لدى اجلماعة األوروبية    ١٩٨٨
  سكرتري أول، سفارة مجهورية كوريا لدى بروين دار السالم    ١٩٩١
  نائب مدير، شعبة أمريكا الشمالية    ١٩٩٣
  رئيس قسم املوظفني    ١٩٩٤
  سكرتري أول وقنصل، سفارة مجهورية كوريا لدى كندا    ١٩٩٥
  مدير الشعبة القنصلية    ١٩٩٨
  مستشار، البعثة الدائمة جلمهورية كوريا لدى األمم املتحدة    ٢٠٠٢
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  ياوزير مستشار وقنصل عام، سفارة مجهورية كوريا لدى منغول    ٢٠٠٥

  نائب القنصل العام، القنصلية العامة الكورية يف نيويورك    ٢٠٠٧

  املناصب اليت شغلها لدى األمم املتحدة

   رئيس، اموعة اآلسيوية للهيئة الدولية املعنية بقاع البحار-
   منسق، اجتماع اخلرباء القانونيني التابعني للمجموعة اآلسيوية-
   نائب رئيس، مؤمتر قانون البحار-
 .نائب رئيس، جلنة امليزانية واملالية، احملكمة اجلنائية الدولية -
  

        *** 
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  )كندا(حسني، مسعود   - ٣
  ]باإلنكليزية والفرنسية: األصل[

  مذكرة شفوية

تهدي سفارات كندا وأستراليا ونيوزيلندا حتياا إىل أمانة مجعية الدول األطـراف يف نظـام رومـا                   
 ١٥ املؤرخـة    ICC-ASP/7/S/20ولية وتتشرف، باإلشـارة إىل مـذكرة األمانـة          األساسي للمحكمة اجلنائية الد   

، بإبالغها أن حكومات كندا وأستراليا ونيوزيلندا قررت ترشيح الـسيد مـسعود حـسني               ٢٠٠٨أبريل  /نيسان
جري خـالل   النتخابه عضواً يف جلنة امليزانية واملالية التابعة للمحكمة اجلنائية الدولية أثناء االنتخابات الـيت سـت               
 كانون  ٢٣ إىل   ١٩االستئناف األول للدورة السابعة جلمعية الدول األطراف يف نيويورك الذي سيلتئم يف الفترة من               

  .٢٠٠٩يناير /الثاين

ويتمتع السيد حسني خبربة واسعة يف الشؤون املالية خاصة فيما يتصل من هذه الشؤون باحملكمة اجلنائية                  
عتباره ميسراً للميزانية يف إطار الفريق العامل يف الهاي عن كثب مـع احملكمـة               وعمل السيد حسني، با   . الدولية

وعمل السيد حسني كذلك، بـصفته      . والدول األطراف يف سبيل تأمني اختاذ قرار حسن التوقيت يف اجلمعية املقبلة           
ليل السيناريوهات املتعلقة   منسقاً لشؤون املباين الدائمة، عن كثب مع احملكمة ومع الدولة املضيفة يف سبيل حت             /ميسراً

والـسيد  . بنمو احملكمة يف املستقبل لضمان وضع احلجم املالئم للمشروع املذكور وامليزانية املقابلة لذلك احلجـم              
حسني هو أيضاً املمثل الكندي األقدم لدى املؤسسات القضائية الدولية اليت تتخذ من هولندا مقراً هلا فيما يتعلـق                   

شارك مشاركة نشطة يف التحليالت واملناقشات اليت أُجريت بشأن امليزانيـة يف إطـار حمكمـة                و. مبسائل امليزانية 
  .التحكيم الدائمة، ومؤمتر الهاي املعين بالقانون الدويل اخلاص واحملكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة

ي الدويل يشكالن ميزتني مهمـتني      وإملام السيد حسني الواسع باحملكمة اجلنائية الدولية وبالقانون اجلنائ          
تفيد منهما اللجنة حني تقوم باستعراض وفحص امليزانية واملوارد البشرية وغري ذلك من متطلبات احملكمة من املرافق          

وهذه املعارف الغزيرة والعميقة بقضايا امليزانية ذات صلة باحملكمـة          . األساسية اليت ستدعى اللجنة إىل استعراضها     
 مـن املرفـق بـالقرار    ٢قضائية الدولية األخرى وهي شاهدة على استيفائه الشرط احملدد يف الفقرة   واملؤسسات ال 

، والذي مفاده أن أعضاء اللجنة جيب أن يكونوا خـرباء           (ICC-ASP/1/Res.4) القاضي بإنشاء جلنة امليزانية واملالية    
  .ويلمشهوداً هلم بالدراية واخلربة يف املسائل املالية على املستوى الد

  .ويرفق طي هذه املذكرة بيان مفصل مبؤهالت املرشح فضالً عن سريته الذاتية  
  [...]  

***  

  بيان باملؤهالت

وهـو  . يتمتع السيد حسني خبربة عميقة يف املسائل املالية لدى احملكمة اجلنائية الدولية بوجـه خـاص             
فك يعمل عن كثب مع احملكمة ومـع الـدول          بوصفه ميسراً لشؤون امليزانية ضمن الفريق العامل يف الهاي ما ان          

والسيد حسني عمل عن كثـب  . األطراف من أجل ضمان أن تتخذ قرارات يف الوقت املناسب أثناء اجلمعية املقبلة     
منسقاً معنياً باملباين الدائمة، مع احملكمة ومع الدولة املضيفة من أجل حتليل الـسيناريوهات              /كذلك، بصفته ميسراً  
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. احملكمة مستقبالً لضمان رصد ميزانية مالئمة  من حيث حجمها وموافقتها الحتياجـات املـشروع              املتعلقة بنمو   
وكان السيد حسني أيضاً املمثل الكندي األقدم لدى املؤسسات القضائية الدولية األخرى القائمة يف هولندا فيمـا                 

يت تناولت ميزانيـة احملكمـة الدائمـة        وشارك مشاركة نشطة يف التحليالت واملناقشات ال      . يتعلق مبسائل امليزانية  
  .للتحكيم، ملؤمتر الهاي للقانون الدويل اخلاص واحملكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة

هذه املعرفة العميقة اليت يتمتع ا السيد حسني يف مسائل امليزانية ذات صلة باحملكمة اجلنائية الدوليـة                   
 من مرفق القرار القاضـي  ٢لية تشهد بأنه يفي بالشرط الوارد ذكره يف الفقرة وغريها من املؤسسات القضائية الدو    

 والقائل بضرورة أن يكون أعضاء اللجنة خـرباء مـشهوداً هلـم             (ICC-ASP/1/Res.4)بإنشاء جلنة امليزانية واملالية     
  .بالدراية واخلربة يف املسائل املالية على املستوى الدويل

سني الذي انتخب عضواً يف جلنتني للتنفيذ منشأتني مبوجب معاهـدات           عالوة على ذلك فإن السيد ح       
دولية أخرى اكتسب خربة مفيدة يف جمال عمل اللجان الدولية مبا يف ذلك حتقيق نتائج وتوافق دويل ضمن إطـار                    

  .زمين حمدود يف سياق متعدد التخصصات

لية والقانون اجلنائي الـدويل يـشكالن       وأخرياً فإن معرفة السيد حسني الواسعة باحملكمة اجلنائية الدو          
ميزتني مهمتني بالنسبة للجنة امليزانية واملالية حني تقوم باستعراض وفحص امليزانية واملوارد البشرية وغري ذلك مـن                 

  .املتطلبات ذات الصلة بالبىن األساسية للمحكمة اليت يقتضى من اللجنة استعراضها

  

***  

  شخصيةالبيانات ال

  د حسنيمسعو: االسم

  املنصب احلايل

  ، سفارة كندا، الهاي، هولندا)سياسي(مستشار 

له معرفة عميقة باحملكمة اجلنائية الدولية بوصفه ممثالً لدولة طرف وقد عاجل مجلة متنوعة من املسائل ضمن                 : ملخص
ؤون املبـاين  منسقاً كذلك لـش /، وميسرا٢٠٠٨ًالفريق العامل يف الهاي وعمل بوصفه ميسراً لشؤون ميزانية عام         

وله خربة مبسائل امليزانية ذات الصلة باملؤسسات القضائية الدولية األخـرى،           . الدائمة ومن ضمنها شأن مايل مهم     
  .وخربة كبرية يف جمال العمل يف صلب جلان دولية للخرباء

  
  

  اخلربة لدى احملكمة اجلنائية الدولية

  ايميسر لشؤون امليزانية ضمن الفريق العامل يف اله  ٢٠٠٨

ميسر لشؤون املباين الدائمة ضمن الفريق العامل يف الهاي ومنسق الفريق العامل املعين باملباين                ٢٠٠٧-٢٠٠٦
  .الدائمة يف الدورة السادسة جلمعية الدول األطراف
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  .موظف أقدم بسفارة كندا مسؤول عن قضايا احملكمة اجلنائية الدولية  ٢٠٠٨-٢٠٠٥

  خربات لدى جلان دولية أخرى

انتخبت عضواً يف جلنة تنفيذ االتفاقية املتعلقة بتلوث اجلو العابر للحدود الطويل املدى التابعـة                 ٢٠٠٢-٢٠٠٠
  .للجنة االقتصادية ألوروبا باألمم املتحدة

انتخبت عضواً يف جلنة تنفيذ االتفاقية املعنية بتقييم األثر البيئي يف سياق عابر للحـدود الـيت                   ٢٠٠١
  .ية ألوروبا التابعة لألمم املتحدةوضعتها اللجنة االقتصاد

  خربة عملية عامة

  .، سفارة كندا، الهاي، هولندا)سياسي(مستشار    حىت اآلن-٢٠٠٥

ذات صلة باملنظمات القضائية الدولية يف هولنـدا،        ) مبا يف ذلك امليزانيات   (قضايا  : املسؤوليات  
 ليوغوسالفيا السابقة وحمكمة العـدل      مبا فيها احملكمة اجلنائية الدولية واحملكمة اجلنائية الدولية       

  .الدولية ومؤمتر الهاي للقانون الدويل اخلاص واحملكمة الدائمة للتحكيم

نائب مدير الشعبة اجلنائية واألمنية وشعبة قانون املعاهدات، بوزارة الشؤون اخلارجية والتجارة              ٢٠٠٥-٢٠٠٣
  .الدولية

ة القانونيـة املتبادلـة، واالمتيـازات    مسؤول عن تسليم األشخاص، واملـساعد  : املسؤوليات  
  .والتعاون وتقاسم املعلومات) املنظمات الدبلوماسية والدولية(واحلصانات 

  .نائب مدير شعبة احمليطات والقانون البيئي، وزارة الشؤون اخلارجية والتجارة الدولية  ٢٠٠٢-١٩٩٩

ـ  (تويل املفاوضات املتعلقة بعقد معاهدات      : املسؤوليات   ازل بـشأن املـسؤولية     بروتوكول ب
وتعويض الضرر الناجم عن انتقال النفايات الضارة عرب احلدود والـتخلص منـها، ومرفـق               

، تـوفري املـشورة     )األوزون الثنائي املربم مع الواليات املتحدة األمريكية، وبروتوكول كيوتو        
  .القانونية بشأن تفسري املعاهدات، انتخبت عضواً يف جلنتني دوليتني للتنفيذ

  .سكرتري أول، سفارة كندا، دمشق، سوريا  ١٩٩٩-١٩٩٧

موظف مسؤول عن قطاع القانون اجلنائي، بالشعبة اجلنائية واألمنية وشعبة قانون املعاهـدات               ١٩٩٧-١٩٩٥
  .بوزارة الشؤون اخلارجية والتجارة الدولية

  .سكرتري ثاٍن، سفارة كندا، عمان، األردن  ١٩٩٥-١٩٩٢

  

  التعليم

  .نضمام إىل مجعية احلقوق بكندا العليادعي إىل اال  ٢٠٠٢

  .من جامعة ماكغيل، مونتريال، كيبيك، كندا) دكتواره حقوق(درجة يف احلقوق   ١٩٩١

  .درجة بكالوريوس عامة، جامعة الفال، كيبيك، مقاطعة كيبيك، كندا  ١٩٨٨
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  خربات أخرى ذات عالقة 

  .ارئيس اجلمعية املهنية لسلك اخلدمة اخلارجية، كند  ٢٠٠٤-٢٠٠٣

كان، بصفته موظفاً منتخباً، مسؤوالً عاماً عن امليزانية وإدارة املـوارد البـشرية             : املسؤوليات  
  .ووضع البنية اخلاصة بأجور العاملني التابعني للجمعية

  اللغات

  .اإلنكليزية والفرنسية والعربية

***  
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  )اليابان(ليدا، شينيشي   - ٤
  ]باإلنكليزية: األصل[

  مذكرة شفوية

ارة اليابان حتياا إىل أمانة مجعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائيـة               تهدي سف   
، بإبالغها مبوجب هذه الرسـالة بـأن حكومـة    ICC-ASP/7/S/20الدولية وتتشرف، باإلشارة إىل مذكرة األمانة     

 أثناء االنتخابات   ٢٠١٢-٢٠٠٩ املدة   اليابان قررت ترشيح السيد شينيشي ليدا لعضوية جلنة امليزانية واملالية طوال          
  .٢٠٠٩يناير /اليت ستعقد خالل الدورة السابعة املستأنفة جلمعية الدول األطراف يف كانون الثاين

. ويتمتع السيد ليدا خبربة واسعة ودراية مشهود له ا يف املسائل املالية على املستويني الوطين والـدويل                  
ر الرئيسي لشعبة الشؤون املالية بوزارة الشؤون اخلارجيـة، حيـث يـضطلع             وهو يشغل حالياً منصب نائب املدي     

وتشمل املهام املنوطة بالـسيد ليـدا       . باملسؤولية الشاملة عن وضع امليزانية ومراجعة احلسابات واحملاسبة بالوزارة        
 وضع امليزانية لتلـك  اإلشراف على إدارة ميزانية خمتلف املنظمات الدولية مما أكسبه معرفة شاملة ومفصلة بعمليات       

التابعـة  ) جلنـة اإلدارة  وامليزانيـة     (كما عمل السيد ليدا مؤخراً بصفته ممثل اليابان يف اللجنة اخلامسة            . املنظمات
 املفاوضات الدولية املتعلقـة بوضـع   للجمعية العامة لألمم املتحدة حيث برهن على ما له من خربة وريادة يف جمال    

  . االشتراكات املقررة وميزانية عمليات حفظ السلم وإدارة اإلصالح يف مجلة جماالت أخرى

ومثل هذه التجربة واخلربة، كما هي ملخصة يف السرية الذاتية للسيد ليدا املرفقة طيه، تـشهد علـى                    
، (ICC-ASP/1/Res.4) ر القاضي بإنشاء جلنة امليزانية واملاليـة         من املرفق بالقرا   ٢استيفائه الشرط احملدد يف الفقرة      

  .والقائلة بوجوب أن يكون أعضاء اللجنة خرباء مشهوداً هلم وذوي جتربة على املستوى الدويل يف املسائل املالية

اً يف  هذا وإن اليابان دأب على تأييد أنشطة احملكمة اجلنائية الدولية منذ إنشائها وقد أصبحت دولة طرف                 
 وقد كانت على الدوام أكرب مساهم يف ميزانيـة احملكمـة            ٢٠٠٧أكتوبر  / تشرين األول  ١نظام روما األساسي يف     

وقرار احلكومة اليابانية القاضي بترشيح السيد ليدا النتخابـات جلنـة           . وهي تعتزم أن تبقى مؤيداً قوياً للمحكمة      
وحكومة اليابان علـى    . ذل قصارى اجلهود لتيسري أنشطة احملكمة     امليزانية واملالية يعكس التزامها الصادق مبواصلة ب      

ثقة تامة بأن املرشح ميلك اخلربة الالزمة وهو ذو جتربة ودراية يف املسائل املالية واملتعلقة بامليزانية فضالً عن أن مـا                     
  .يشهد له به على املستوى الدويل سوف يسهم بقوة يف العمل املهم الذي تؤديه اللجنة

  
***  

  بيان املؤهالت

  بيانات شخصية

  ليدا  :اللقب العائلي
  شينيشي    :االسم

  ١٩٦٧سبتمرب / أيلول٩  :تاريخ امليالد
  توشيغي، اليابان  :مكان الوالدة
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  اخلربة العملية

شغل السيد ليدا مناصب خمتلفة بوزارة الشؤون اخلارجية يف اليابان منذ أن انضم إىل الوزارة يف عـام                    
٢٠٠٩.  

   حىت اآلن-٢٠٠٦أغطس /آب

  .نائب املدير الرئيسي لشعبة الشؤون اخلارجية، أمانة الوزير
  .مسؤول عن مراقبة شؤون امليزانية ومراجعة احلسابات واحملاسبة بالوزارة  -
وتشمل املهام املضطلع ا مجع بنود امليزانية وتنفيذها، والتحقق من املصاريف واإليـصاالت وإدارة              -

  .ت الدولية مبا فيها احملكمة اجلنائية الدوليةامليزانية اخلاصة باملنظما
  

  ٢٠٠٦يوليه / متوز- ٢٠٠٣فرباير /شباط

  .سكرتري أول، البعثة الدائمة لليابان لدى األمم املتحدة
  .التابعة للجمعية العامة لألمم املتحدة) جلنة اإلدارة وامليزانية(ممثل اليابان لدى اللجنة اخلامسة   -
 املفاوضات املتعلقة جبدول االشتراكات املقررة للميزانية العادية لألمم املتحدة          عضو الوفد الياباين إىل     -

  .وامليزانيات اخلاصة بعمليات حفظ السلم يف مجلة مسائل أخرى
مسؤول عن القضايا املتعلقة بإصالح األمم املتحدة، مبا يف ذلك إصالح جملس األمـن واإلصـالح                  -

  .اإلداري
  

  ٢٠٠٣يناير / كانون الثاين- ٢٠٠١يناير /كانون الثاين

  .نائب املدير الرئيسي لشعبة الصني ومنغوليا، مكتب الشؤون اآلسيوية واألوقيانية
  .مسؤول عن إدارة العالقة الثنائية بني اليابان والصني  -
توىل التخطيط لألنشطة املكرسة إلحياء الذكرى السنوية الثالثني لتطبيع العالقـات بـني اليابـان                 -

  . وتوىل تعزيز هذه األنشطة وتنفيذها٢٠٠٢عام والصني يف 
  

  ٢٠٠١يناير / كانون الثاين- ١٩٩٨يوليه /متوز

  .نائب مدير شعبة املعاهدات، مكتب املعاهدات
مسؤول عن التفاوض حول االتفاقات الدولية مبا فيها الترتيبات األمنيـة املعقـودة بـني اليابـان                   -

  .االتفاقات وتنفيذهاوالواليات املتحدة األمريكية وتفسري هذه 

  ١٩٩٨يوليه / متوز- ١٩٩٧يوليه /متوز

  نائب مدير شعبة اإلدارة والتنسيق، بأمانة الوزارة
  .مسؤول عن املراقبة الشاملة والتنسيق بالوزارة  -
  .توىل رصد الشؤون اإلدارية مبا يف ذلك قضايا اإلصالح واإلدارة الرشيدة  -
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  التعليم

  ).بكالوريوس(تشوستس، الواليات املتحدة األمريكية كلية أمهريست، ماسا  ١٩٩٣-١٩٩١

  .جامعة طوكيو، كلية احلقوق  ١٩٩٠-١٩٨٧

والسيد ليدا مواطن ياباين ويتكلم اإلنكليزية بطالقة وقد عمل بوصفه مترمجاً شفوياً رمسيـاً لرؤسـاء                  
  .الوزارة ووزراء الشؤون اخلارجية

  

  

***  
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  )أوغندا(نيريينكيندي كاتونغيي، روزيت   - ٥

  ]باإلنكليزية: األصل[

  مذكرة شفوية

دي البعثة الدائمة جلمهورية أوغندا لدى األمم املتحدة حتياا إىل أمانة مجعية الدول األطراف يف نظام 
روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية وتتشرف بإبالغها بأن حكومة أوغندا تعني مبوجب هذا السيدة روزيت 

رشحة إلعادة انتخاا عضواً يف جلنة امليزانية واملالية أثناء االنتخابات اليت ستجري إبان نيريينكيندي كاتونغيي م
  .٢٠٠٩يناير /  كانون الثاين٢٣ إىل ١٩الدورة السابعة املستأنفة جلمعية الدول األطراف اليت ستنعقد يف الفترة من 

عضواً يف  ملعينة ملدة سنة واحدةو تتشرف البعثة الدائمة كذلك باالبالغ بأن السيدة نيريينكيندي ا
وهي مطلعة اطالعاً جيداً . اللجنة بوصفها مناوبة متيزت بني زمالئها حبيويتها كعضو يف اللجنة املذكورة

وتويل حكومة اوغندا أمهية كربى للمحكمة اجلنائية .على نظام روما األساسي وحميطة به من مجيع جوانبه
ريينكندي ،إن هي انتخبت، ستكون خبرية تفيد اللجنة مثلما تفيد الدولية وهي واثقة من أن السيدة ني

  .وترفق طيه السرية الذاتية للسيدة نيريينكيندي وتفاصيل عن هويتها. احملكمة بأسرها

...            

          *** 

  
  بيان املؤهالت 

 احترفت الديبلوماسية وهي حمامية دولية حبكم. نيريينكيندي كاتونغي مواطنه أوغنديةروزيت 
وتعمل عضوا يف جلنة . وترأس حاليا قسم االحتاد االفريقي بوزارة الشؤون اخلارجية يف أوغندا. مهنتها

  .استعراض النظراء االفريقية ألوغندا  يف إطار الشراكة اجلديدة من أجل التنمية يف افريقيا

مل شهادة وهي حت. هدفها املهين اختاذ املبادرات واالمتياز يف كل ما تضطلع به من املهمات
وديبلوم بوصفها ممارسة للقانون، فضال عن عدد ) درجة الشرف( املاجستري يف العلوم وشهادة يف احلقوق

  .من الشهادات اجلامعية العليا الدولية يف ااالت ذات العالقة ويف اللغة الفرنسية

ري حكومية والسيدة نريينكيندي  ناشطة اجتماعيا، خاصة يف ميدان البيئة حيث أسست منظمة غ
  .للسكان األصليني موجهة للشباب كما أسست جملة تعىن بتعزيز الوعي البيئي
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 وهي ما تزال تشغل ٢٠٠٥ويف امليدان املهين، عملت جبد فبلغت مستوى الوزير املستشار يف عام 
 يف وتشمل خربا الدولية متثيل أوغندا١٩٨٨هذا املنصب بعد ان كانت يف مستوى السكريتري الثالث عام 
  :املسائل القانونية باألمم املتحدة جبانب تولّيهامهاما يف اجلهات التالية

  جلنة امليزانية واملالية، احملكمة اجلنائية الدولية    •

مكتب مجعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، جهة التنسيق املعنية    •
  ؛٢٠٠٣تماعات املكرسة النتخاب القضاة، باألحكام  الرئيسية ورئاسة االج

  : يلييف ما عضو جلنة وثائق التفويض   •

 االجتماع الثاين عشر للدول األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار؛  -  

ي للمحكمة اجلنائية الدورتان األوىل والثانية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساس  -     
  ؛٢٠٠٠الدولية،

 ؛٢٠٠٣الدورة التاسعة اليت عقدا السلطة الدولية لقاع البحار،   -    

نائبة لرئيس اللجنة املخصصة لالتفاقية الدولية ملناهضة االستنساخ االجنايب للكائنات البشرية،   •
  ؛٢٠٠٢  

يف عامم املتحدة نائبة رئيس جهات التنسيق اإلفريقية لربنامج األمم املتحدة للبيئة وللموئل التابع لألم   •
   ١٩٩٦.  

كما عملت السيدة نيرييكيندي عضوا يف مجلة من جمالس املديرين االقليمية وعضوا يف هيئات مهنية 
  .عديدة معترف ا دوليا وهي كاتبة وهلا بعض املنشورات

ائدة وباإلضافة إىل حياا الوظيفية، اخنرطت السيدة نرييكيندي يف العمل التطوعي طوال سني شباا لف
وهلا قدرة فائقة على خماطبة الغري والتعامل معه وتنطبق بلغات . الفقراء واملستضعفني واملهمشني يف أوغندا

   .متعددة

  املؤهالت الشخصية

  نيريينكيندي كاتونغييروزيت   :االسم
  ١٩٦٣أكتوبر / تشرين األول١٦  :اريخ امليالدت

  أوغندية  :اجلنسية
  ةمعنية بشؤون البيئ/حمامية  :املهنة
  دبلوماسية متمهنة   :الوظيفة
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  هدف احلياة املهنية

اختاذ املبادرات واالمتياز يف كل ما تضطلع به من مهمات، خاصة حينما تسهم تلك املهمات يف حتسني 
  . حياة البشر ويف السلم واألمن فضالً عن االستدامة البيئية

  التعليم

جملس أوروبا، باريس، فرنسا، ) Français Pratique 2 Niveau B1(شهادة يف الدراسات باللغة الفرنسية   •
  .٢٠٠٧مارس / آذار٢

جملس أوروبا، باريس، فرنسا، ) Français Pratique 2 Niveau A2(شهادة يف الدراسات باللغة الفرنسية   •
  .٢٠٠٧مارس / آذار٢

امعة جبكلية القانون . ورمربغ التخصص يف موضوع حماكمات ن.زمالة لدى احملكمة اجلنائية الدولية  •
  .٢٠٠٥، نيويورك، كولومبيا

- ٢٠٠١ التحقت بالعديد من الدورات الدراسية اليت نظمها معهد األمم املتحدة للتدريب والبحث  •
  .  نيويورك.٢٠٠٢

   .، نيويورك باألمم املتحدة٨ إىل ١دروس باللغة الفرنسية يف املستويات من   •
  .١٩٩٧ئة، اجلامعة البحرية العاملية، السويد،  البحرية ومحاية البيماجستري علوم يف اإلدارة العامة  •
مركز التدريب الدويل خلرجيي اجلامعات يف جمال اإلدارة البيئية مع التخصص يف ميدان عناصر السياسة   •

، ماساشوسيتس، الواليات املتحدة Tufts، جامعة Fletcherالبيئية الدولية، كلية احلقوق والدبلوماسية 
  ).شهرأربعة أ (١٩٩٥األمريكية، 

  .١٩٨٩شهادة دراسات عليا يف القانون، مركز التنمية القانونية، أوغندا،   •
  .١٩٨٨بكالوريوس حقوق، الشرحية األعلى من الدفعة الثانية، جامعة ماكرييري، أوغندا،   •

  أبرز اخلربات املهنية

راء االفارقة التابعة نائبة لرئيس اللجنة الفرعية املعنية بامليزانية واملالية، جلنة استعراض النظعينت   •
     .  ٢٠٠٧الوغندا،

انتخبت عضواً يف جلنة امليزانية واملالية التابعة جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة   •
  .٢٠٠٦اجلنائية الدولية، 

 .٢٠٠٦فرباير /عينت رئيسية لقسم االحتاد اإلفريقي التابع لوزارة اخلارجية، بأوغندا، شباط  •
. ٢٠٠٦فرباير / لرئاسة قسم االحتاد االفريقي التابع لوزارة الشؤون اخلارجية باوغندا شباطعينت •

اصبحت تلقائيا عضو فرقة كبار املديرين التابعة لوزارة الشؤون اخلارجية مكلفة جبملة من األمور منها (
 .اعداد ومراقبة مريانية الوزارة والدفاع عنها أمام الربملان

 مجعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية يف مركز عينها رئيس مكتب  •
 .٢٠٠٣التنسيق لتقوم بتنسيق أهم األحكام ولرئاسة اجللسات اليت تكرس إلجراءات انتخاب األعضاء، 

  )٢٠٠٦-٢٠٠٥اللجنة السادسة (انتخبت نائبة من النواب املنسقني للمجموعة االفريقية  •
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  :اً يف جلنة وثائق التفويض ملا يليانتخبت عضو  •
o االجتماع الثاين عشر للدول األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار؛  
o  الدورتان األوىل والثانية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية

  ؛٢٠٠٠الدولية، 
o ا السلطة الدولية لقاع ال٢٠٠٣بحار، الدورة التاسعة اليت عقد.  

انتخبت نائبة لرئيس اللجنة املخصصة لالتفاقية الدولية ملناهضة االستنساخ اإلجنايب للكائنات البشرية،   •
٢٠٠٢.  

 واجلزائر ياختريت للدفاع عن أوغندا أمام اللجنة اإلفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب يف كل من بوروند  •
  .يل على التوا٢٠٠٦ و٢٠٠٠ و١٩٩٩وبنجول يف األعوام 

قادت وفد أوغندا مرات عديدة إىل اللجنة اإلفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب وترأست االجتمعات   •
املكرسة لصياغة ثالثة من التقارير الرمسية عن أوغندا املقدمة إىل اللجنة االفريقية حلقوق االنسان 

  .والشعوب
  .إلمنايننائبة رئيس، نقاط التنسيق االفريقية لربنامج األمم املتحدة ا  •
  . ١٩٩٦نائبة رئيس مراكز التنسيق اإلفريقية لربنامج األمم املتحدة للبيئة واملوئل،   •

  اخلربة املهنية

  الشراكة (عينت مفوضة يف جلنة استعراض النطراء اإلفريقية ألوغندا   ٢٠٠٦مارس /آذار  •
  ).اجلديدة من أجل تنمية إفريقيا  

  .حتاد اإلفريقي بوزارة الشؤون اخلارجيةعينت رئيسة لقسم اال  ٢٠٠٦شباط فرباير   •
  .رقّيت إىل مستوى وزيرة مستشارة  ٢٠٠٤أبريل /نيسان  •
  .نالت ترقية ملستوى مستشارة  ٢٠٠٠نوفمرب /تشرين الثاين  •
  .عينت عضواً يف البعثة الدائمة ألوغندا لدى األمم املتحدة  ٢٠٠١فرباير /شباط  •
 قسم املنظمات واملعاهدات املتعددة األطراف،كانت عاملة يف  ١٩٩٦نوفمرب /تشرين الثاين  •

لشؤون اخلارجية، وترأست املكتب االجتماعي يف الفترة من  اوزارة  
  .٢٠٠١إىل  ١٩٩٩  

  . رقّيت إىل منصب السكرترية الثانية  ١٩٩٥أكتوبر /تشرين األول  •
  يئة ومركز األمم اعتمدت منسقة ألوغندا لدى برنامج األمم املتحدة للب  ١٩٩٤يناير /كانون الثاين  •

  .املوئل/املتحدة للمستوطنات البشرية  
  .عينت سكرترية ثالثة لدى اللجنة الثانية ألوغندا لدى مجهورية كينيا  ١٩٩٠سبتمرب /أيلول  •
  .عينت موظفة للخدمة اخلارجية، وزارة الشؤون اخلارجية  ١٩٨٨سبتمرب /أيلول  •
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  العضوية يف اهليئات املهنية

    .مجعية أوغندا للنساء القانونيات   عضو         ٢٠٠٨   

  .عضو الرابطة األوغندية للنساء احملاميات  ٢٠٠١-١٩٩٧
    .عضو اجلمعية األوغندية لقانون البيئة  ٢٠٠١-١٩٩٨
  .عضو مساعد للعمل من أجل التنمية  ١٩٩٩-١٩٩٦

  
  الورقات واملنشورات

      
•  “Post graduate degrees indispensable to the advancement of career women in 

developing countries”, Malmo, Sweden, 2008 (paper presented at a conference for 
women).  

 
• Government’s Response to Uganda’s Peer Review Process, APRM Publication, 2008. 

 
• “Uganda’s Peer Review Process and challenges faced” (a series of papers presented 

to different stakeholders all over Uganda), 2008.  

 
• “The African Union and its organs”, Uganda, 2007 (paper presented to Ministry of 

Foreign Affairs service officers undergoing training and induction). 

 
• “Conflict resolution and post conflict rehabilitation in Africa”, Uganda, 2007 (paper 

presented to Ministry of Foreign Affairs service officers undergoing training and 
induction). 

 
• “The role of the Peace and Security Council of the African Union“, Uganda, 2007 

(paper presented to police officers posted to AMIS in Darfur). 

 
• “The African Union and peacekeeping on the continent”, Uganda, 2006 (paper 

presented to police officers posted to AMIS in Darfur). 

 
• “Incredible journey to Turkey”, HUTACA, New Jersey, United States of America, 

2005. 

 
• “Sharia on inheritance by women”, FIDA, 1999 (joint paper).  

 
• “The Project Cycle - Getting in Right”, CIDA Alumni, Manual co-authored by 

CIDA-Alumni, Canada 1999. 

 
• “The last straw”, (Fiction), FIDA, 1999. 

 
• “Mother”, (poem), FIDA, 1999. 
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• “The Issue of Polygamy: Curse or Cure?”, FIDA, 1997. 

 
• “Legal and other Mechanisms Governing International Shared Water Resources”, 

paper presented at the Eastern Africa Environmental Network (EAEN) 8th annual 
conference, Nairobi, Kenya, June 1998. 

 
• “The Elaboration of Appropriate Legislation and Institutional Framework to Address 

Inland Waterway Transport on Lake Victoria: The Case of Uganda“, Dissertation, 
World Maritime University, 1997. 

 
• “Enhancing a multi-sectoral approach in Uganda’s current environment policy 

formation process in a bid to foster sustainable development”, Tufts University, 
United States of America, 1995. 

 
• “Counter-trade and its impact on the producer: Uganda’s Case”, Dissertation, 

Makerere University, Uganda, 1998. 

 
• “Two Testimonials on International Terrorism”, submitted to the annual Philip C. 

Jessup Moot Court Competition, Washington D.C., United States of America, 1998. 

 
• “Trials and tribulations of a woman”, (a play), Makerere University, Uganda, 1998. 

 

   األخرى املهارات

  حتسن استعمال احلاسوب  •
  )بوروندي(وكريوندي )رواندا( الفرنسية، السواحيلي، كينريواندا اإلنكليزية،: اللغات  •
  تتمتع مبهارات جيدة يف جمال التخاطب الشفوي والكتايب وبقدرة فائقة على التحليل  •
  وتتمتع مبهارات فائقة يف جمال اللويب واحملاماة والتعبئة والتنظيم  •
  تنظيم حلقات العمل واملؤمترات  •

  العمل التطوعي

  .حمامية وعضو جملس مجعية املدرسين ملادة البيئة    ٢٠٠٨- ٢٠٠٧    

      ).أوغندا(لرابطة األمهات غري املتزوجات ) عمل خريي(  ٢٠٠٠-١٩٩٨
  ). أوغندا(قدمت املساعدة القانونية باسم الرابطة الدولية للنساء احملاميات   ٢٠٠٠-١٩٩٧

  .وعملت عضواً يف كافة جلاا املعنية باألنشطة الربناجمية  
قامت بتدريب معلمي املدارس االبتدائية وطلبة اجلامعات يف جمال إدارة     ١٩٩٧

  .البيئة
   ).EAEN(عينت مديرة وعضواً يف جملس املديرين   ١٩٩٦
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عينت مديرة، عضواً يف جملس املديرين ملنظمة الشبان اخلّرجني لتعزيز   ١٩٩٦
  .الربامج البيئية وختفيف الفقر  

  .  العمل من أجل النسوة يف جمال التنمية– للنسوة قدمت مساعدة قانونية  ١٩٩٦
  

      ***  
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   سوبكوفا، إلينا  -٦

  ] باالنكليزية:األصل[ 
    مذكرة شفوية

سلوفاكيا حتياا إىل أمانة مجعية الدول األطراف يف احملكمة اجلنائية الدولية ويشرفها أن دي سفارة   
، بأن حكومة سلوفاكيا قررت ٢٠٠٨ابريل / نيسان١٥  ملؤرخة اICC-ASP/7/S/20تبلغكم، باإلشارة اىل املذكرة 

 جلنة امليزانية واملالية التابعة للمحكمة اجلنائية الدولية ، لشغل املقعد ان ترشح السيدة إلينا سوبكوفا لعضوية
ة جلمعية املخصص لدول أوروبا الشرقية يف انتخابات األعضاء الستة للجنة اليت ستعقد يف الدورة السابعة املستأنف

ومرفق طيه بيان مبؤهالت السيدة إلينا .  يف نيويورك٢٠٠٩يناير /  كانون الثاين٢٣ و ١٩الدول االطراف يومي 
  سوبكوفا وسريا الذاتية

  ...      
***  

  
  بيان باملؤهالت

. سوبكوفا خبرية هلا مركز وخربة مشهود هلا ما يف الشؤون املالية على الصعيد الدويلالسيدة إلينا   
تعكس السرية الذاتية للسيدة سوبكوفا، املرفقة طيه، خربا يف الشؤون املالية واالقتصادية، فضال عن شىت املناصب و

وهي عضو حاليا يف جلنة امليزانية واملالية التابعة للمحكمة اجلنائية الدولية، . احلكومية والدولية اليت شغلتها
دارة الضرائب الدوليةخربة واسعة يف الشؤون املالية الدولية واكتسبت أثناء عملها ملدة سبع سنوات مديرة إل

وهي تتكلم االنكليزية . والسيدة سوبكوفا من رعيا سلوفاكيا.وشاركت يف العديد من املفاوضات الدولية
 .والفرنسية بطالقة

  
        ***     

  البيانات الشخصية 

  سوبكوفا    :اللقب
  إلينا    :األسم

  ١٩٥٤ليو يو/ متوز٢٧    :تاريخ امليالد
  سلوفاكياال اجلمهوريةترنافا،    :مكان امليالد

      التعليم

  . مركز الدراسات املتقدمة، جامعة االقتصاد يف براتيسالفا    ٢٠٠٢-٢٠٠٠
  . التقييم االقتصادي واخلربة يف اال االقتصادي مركز الدراسات-التخصص

  .جامعة االقتصاد يف براتسالفا، كلية التجارة    ١٩٧٨- ١٩٧٣
  .، سلوفاكيااملدرسة الثانوية لالقتصاد يف براتسالفا    ١٩٧٣-١٩٦٩
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      التعليم اخلاص يف اخلارج

 التابع ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان املركز التعليمي يف بودابست    ١٩٩٨
  االقتصادي

دان ياملركز التعليمي يف بروكسل التابع ملنظمة التعاون والتنمية يف امل    ١٩٩٧
  .صاديالقتا

  .غرفة التجارة والصناعة يف بروكسل للغة الفرنسية    ١٩٩٦-١٩٩٣

      اخلربة املهنية

خبرية بالتقييم القانوين يف اال االقتصادي واإلداري مسجلة بوزارة العدل      حىت اآلن-٢٠٠٣
مسؤولة عن اسداء املشورة للقضاة بشأن أي مشكلة .باجلمهورية السلوفاكية
قتصادية وبالذات الضرائب واحملاسبةواحلساب وامليزنة اثناء تتصل بالقضايا اال

الدعاوى القضائية، بتوفري تقادير خطية أساسية هلم حيتاجوا يف ميدان 
تقييم األصول من أجل تسجيل الشركات مبحكمة . الفصل القضائي

  .التسجيل، وتقييم األضرار بغرض جربها وتقييم إدارة املخاطر
  .خبرية يف جمال التقييم، KZTسهم شركة األ    ٢٠٠٣-٢٠٠٢

تشمل املسؤوليات اليت تضطلع ا تصميم نظام للتخطيط االستراتيجي 
للشركات وربطه بامليزنية، وتوفري اخلربة يف ادارة امليزانيات وختطيط 
السياسيات للشركات وإلدارا مشفوعة بتوصيات حول اال ستراتيجية 

  .والكفاءة واإلدارة املثلى
  وزارة املالية، مديرة إدارة الشؤون الضريبية الدولية     ٢٠٠٢- ١٩٩٦
السلوفاكية يف  سفارة اجلمهورية -وزارة الشؤون اخلارجية ، مسؤولة إدارة    ١٩٩٦-١٩٩٣

  .القتصادوا  إدارة التجارةبلجيكا،
  . كينشاسا يف والسلوفاكيةسفارة اجلمهورية التشيكية    ١٩٩٣-١٩٩٢

 .Audit Company Ltd بشركةمراجعة حسابات     ١٩٩٢-١٩٩١

  .رئيسة إدارة املراقبة املالية- املكتب املركزي للشؤون املالية مبدينة براتسالفا    ١٩٩١-١٩٨٥
  . إدارة احملاسبة.وفندق بوريك،انترهوتيل براتسالفا     ١٩٨٥- ١٩٧٨

      األنشطة املهنية األخرى

  ٠اد التدريس وانشطة التقييم، كلية االقتصمدرسة احلقوق برباتسالفا    حىت اآلن- ٢٠٠٧
  .عضو يف جلنة امليزانية واملالية التابعة للمحكمة اجلنائية الدولية يف الهاي    حىت اآلن- ٢٠٠٣

  نائبة الرئيس    ٢٠٠٨-٢٠٠٧
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  .عضو يف جملس إدارة اجلمعية السلوفاكية للخرباء االقتصاديني    حىت اآلن- ٢٠٠٢
 ملنظمـة التعـاون      النظام الضرييب  حول ةاكيمفاوضة من اجلمهورية السلوف       ١٩٩٨-١٩٩٦

  .والتنمية يف امليدان االقتصادي
      اللغات

  طالقةتتحدثها ب    : والفرنسيةاالنكليزية
  جتيد الفهم    :األملانية والروسية

  مهارات أخرى

  .، وحتمل رخصة للقيادةتننترإل،مايكرو سوفت وورد، اكسل، اتعمل باالعتماد على احلاسوب
  

  
***  
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  )أوروغواي(ويرت، سانتياغو   - ٦

  ]سبانيةباإلنكليزية واأل: األصل[             

  مذكرة شفوية

مجعية الدول األطراف يف نظام روما دي البعثة الدائمة ألوروغواي لدى األمم املتحدة حتياا إىل أمانة   
السيد سانتياغو ويرت لمحكمة اجلنائية الدولية وتتشرف بإبالغها أن حكومة أوروغواي قررت ترشيح األساسي ل

 االنتخابات  يف٢٠١٢-٢٠٠٩للفترة  يف جلنة امليزانية واملالية التابعة للمحكمة اجلنائية الدولية إلعادة انتخابه عضواً
  . يف نيورورك٢٠٠٩يناير /اليت ستعقد خالل الدورة السابعة املستأنفة جلمعية الدول األطراف يف كانون الثاين

...  

* * *  

  بيان املؤهالت

 دراسته اجلامعية جبامعة أوروغواي الشرقية وحصل على درجة البكالوريوس يف السيد سانتياغو ويرتأمت   
  . ١٩٩٢العالقات الدولية يف عام 

 مسؤوالً عن املسائل اإلدارية ١٩٩٧وكان السيد ويرت يف بداية حياته الوظيفية بوزارة اخلارجية يف عام   
ن مسؤوال لدى وجوده بإدارة الشؤون املتعددة األطراف التابعة لوزارة اخلارجية عن وكا. واملسائل املتعلقة بامليزانية

 الفريق العامل املعين وكان بصفته هذه عضواً يف. املسائل املتعلقة باللجنة اخلامسة للجمعية العامة لألمم املتحدة
ك أيضاً يف عضوية هيئات متخصصة واشتر. بالتعليمات اخلاصة بوفد أوروغواي لدى اجلمعية العامة لألمم املتحدة

  .خمتلفة، مثل جلنة الربنامج والتنسيق

وأصبح السيد ويرت بعد ذلك مسؤوالً عن اإلشراف على إدارة املوارد وعن تنسيق املسائل املالية   
  .واملسائل املتعلقة بامليزانية يف األمانة العامة لوزارة اخلارجية

 ثانياً للبعثة الدائمة ألوروغواي لدى األمم املتحدة وكان ، أصبح السيد ويرت أمينا٢٠٠٠ًويف عام   
عندئذ ممثالً ألوروغواي يف اللجنة اخلامسة وشارك بنشاط يف مفاوضات خمتلفة مثل املفاوضات املتعلقة جبداول 

  .األنصبة املقررة، وعمليات حفظ السالم، وميزانية األمم املتحدة، والقضايا املتعلقة باملوارد البشرية

نتخب السيد ويرت مؤخراً عضواً يف جلنة امليزانية واملالية التابعة جلمعية الدول األطراف يف نظام روما وا
  .األساسي

وولد السيد ويرت يف . وكتب السيد ويرت عدة مقاالت يف جمالت األمم املتحدة ونشر البعض منها  
 بطالقة اللغتني اإلنكليزية والفرنسية، ولديه ، ولغته األصلية هي اإلسبانية، ويتحدث أيضا١٩٧٠ًأوروغواي يف عام 

  . معرفة متوسطة باللغتني األملانية والربتغالية
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  اخلربة املهنية

٢٠٠٨  
نائب رئيس جلنة امليزانية واملالية التابعة جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية     •

  .الدولية
٢٠٠٧  

  .منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة الدائمة ألوروغواي لدى  مندوب دائم للبعثة-مستشار  •

٢٠٠٥  

  .أوروغواييف التابعة لوزارة اخلارجية  رئيس مكتب الشؤون اخلارجية بإدارة الشؤون املتعددة األطراف  •

  .ممثل وزارة اخلارجية لدى منظمة حظر األسلحة الكيميائية  •
  .ى معهد انتاركتيكا بأوروغوايلد  بديل لوزارة اخلارجيةمندوب  •

٢٠٠٣  
عضو يف جلنة امليزانية واملالية التابعة جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية   •

  .الدولية  
  .للكفاءة بعملية اختيار الترقية ي،ية يف أوروغواجار لدائرة الشؤون اخلاألمني األول  •

٢٠٠٢  

  .)٢٠٠٢ - ٢٠٠١ بايل،/نيويورك( ية األربع ملؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامةمندوب يف اللجان التحضري  •

عقده   الذي" املبادئ التوجيهية لالستهالك والتنمية املستدامة"بوضع املعين ممثل أوروغواي يف الفريق العامل   •
  .منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافةاالحتاد األورويب يف مقر 

  .البعثة الدائمة ألوروغواي لدى األمم املتحدة بالشؤون البيئيةدوب املسؤول عن نامل  •

٢٠٠١   
  . دورا السابعة واخلمسنييفأمني اللجنة اخلامسة للجمعية العامة لألمم املتحدة   •
األمم املتحدة بعثة مراقيب املختلفة باللجنة اخلامسة، مثل املشاورة املتعلقة بتمويل غري الرمسية منسق املشاورات   •

  . وبعثة األمم املتحدة يف سرياليونالدميقراطية يف مجهورية الكونغو

٢٠٠٠  
جداول بعمليات حفظ السالم، واملعين  اللجنة اخلامسة للجمعية العامة لألمم املتحدة يف مندوب أوروغواي  •

  .، والقضايا املتعلقة بامليزانية واملوارد البشريةاألنصبة املقررة

  . ن بالبعثة الدائمة ألوروغواي لدى األمم املتحدة يف نيويوركسكرتري ثا  •
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١٩٩٩  

   .رئيس الشؤون اإلدارية وشؤون امليزانية مبكتب األمني العام لوزارة اخلارجية يف أوروغواي  •

  .لألمم املتحدة يف الدورة التاسعة والثالثني للجنة الربنامج والتنسيق التابعةثل أوروغواي مم  •

١٩٩٨  
التابعة لألمم املتحدة يف إدارة الشؤون املتعددة األطراف للجمعة العامة باللجنة اخلامسة قسم املعين الرئيس   •

  .وزارة اخلارجية يف أوروغوايل

 ني الدورت يفعضو يف الفريق العامل املعين بالتعليمات اخلاصة بوفد أوروغواي لدى اجلمعية العامة لألمم املتحدة   •
  .  للجمعيةنيثالثة واخلمس والنيالثانية واخلمس

 
  التعليم

٢٠٠٢  
  .شهادة يف التنمية االقتصادية عن طريق التجارة واالستثمار  •

  .بول ستيلمان لألعمال التجارية، جامعة سيتون هول. العلوم االقتصادية واملالية الدولية، مدرسة و  •

٢٠٠٠    

  .جية التابعة لوزارة اخلارجيةاجتاز الدورة التدريبية ألكادميية أرتيغاس للخدمة اخلار     •
١٩٩٧  
وروبية واملعهد الفرنسي احللقة الدراسية التدريبية بشأن التكامل اإلقليمي اليت نظمتها املفوضية األ  •

  .لإلدارة  

١٩٩٦  
  .لوزارة اخلارجيةالسلك الدبلوماسي التابعة القبول بناء على مسابقة عامة بأكادميية   •

١٩٩٢  

  .جامعة اجلمهورية الشرقية ألوروغواي من لعالقات الدوليةدرجة البكالوريوس يف ا  •
 مجعية مدراء التسويق واجلمعية األمريكية لإلدارة قامتالتجارة اخلارجية اليت الدورة التخصصية يف   •

  . بتنظيمهاالدولية  

١٩٨٨  

   . دبلوم يف القانون، إلبيو فرنانديز، أوروغواي-شهادة الدراسة الثانوية   •
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  ت األخرىاملؤهال

  .١٩٩٥شهادة متوسطة يف اللغة األملانية، بون، أملانيا،   •
  .١٩٩٤اللغة الفرنسية، وزير التعليم الوطنية، فرنسا، ات املتعلقة بدراسيف الدبلوم   •
  .١٩٨٩اللغة اإلنكليزية، جامعة ميشيغان، يف شهادة الكفاءة   •

  البعثات الرمسية

٢٠٠٨  

  .، صوفيا، بلغارياصون التراث الثقايف غري املاديباملعين الفريق احلكومي الدويل   •

٢٠٠٧  

  . شيلي،نظمة حظر األسلحة الكيميائية، سانتياغو ملاالجتماع اإلقليمي الثامن للهيئات الوطنية  •

ية ئالدورة الثامنة للجنة امليزانية واملالية التابعة جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنا  •
  .ية، الهاي، هولنداالدول

رافقني هلم املاحللقة اإلقليمية للهيئات الوطنية يف أمريكا الالتينية والكارييب بشأن تدريب املفتشني الوطنيني و  •
  .على عمليات التفتيش، منظمة حظر األسلحة الكيميائية، بوينس آيرس، األرجنتني

٢٠٠٦   

اليت قامت منظمة حظر األسلحة الكيميائية بتنظيمها يف ممثل أوروغواي يف احلفل اخلتامي للحلقة الدراسية   •
  .مالدونادو، أوروغواي

  .الهاي، هولندامنظمة حظر األسلحة الكيميائية، ،  الثامن للهيئات الوطنيةالسنوياالجتماع   •

  .االجتماع التنسيقي للوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن التعاون التقين الدويل، فيينا، النمسا  •

ية ئ للجنة امليزانية واملالية التابعة جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنادورة السابعةال  •
  .الدولية، الهاي، هولندا

  .اجتماع اخلرباء املعين بدعم تطبيق ورصد نتائج مؤمتر القمة العاملي تمع املعلومات، جنيف، سويسرا  •

  

- - - 0 - - - 

 
 


