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 مجعية الدول األطراف

 
  الدورة العاشرة  

  ٢٠١١سبتمرب / أيلول٢١ – ١٢نيويورك، 

  انتخاب أعضاء جلنة امليزانية واملالية

  مذكرة من األمانة

 اخلاصة نتخاباتاال جراءإمجعية الدول األطراف مكتب قرر  ،٢٠١١فرباير / شباط١ يف - ١
املقرر ") اجلمعية("الدول األطراف  جلمعية عاشرةال الدورةأثناء   أعضاء جلنة امليزانية واملالية منبستة
 كانون ٢١ إىل ١٢الفترة من نيويورك، يف   املقر الرئيسي لألمم املتحدة يف  يفاعقده

تة بلجنة امليزانية حددت فترة الترشيح للمقاعد الس ذا القرار،  وعمالً.٢٠١١ديسمرب /ألولا
-ICC من القرار ٤ووفقاً للفقرة  .٢٠١١سبتمرب / ايلول٢ ىلإيونيه / حزيران١٣واملالية من 

ASP/1/Res.5  بشأن إجراءات ترشيح أعضاء جلنة امليزانية واملالية ٢٠٠٢سبتمرب / أيلول٣املؤرخ 
  .٢٠١١  رأكتوب/ تشرين األول١٤شيح إىل لتروانتخام، مددت فترة ا

 ICC-ASP/1/Res.4 اـرارهبقة ـة واملاليـاف جلنة امليزانيرول األطدة الـوقد أنشأت مجعي  -٢

 ICC-ASP/4/Res.6 و ICC-ASP/2/Res.5، املعدل بالقرارين ٢٠٠٢سبتمرب / أيلول٣املؤرخ 
  .، على التوايل٢٠٠٥ ديسمرب/ كانون األول٣ و ٢٠٠٣سبتمرب / أيلول١٢املؤرخني 

ة يف ـاء اللجنـاب أعضـح وانتخـدول األطراف إجراءات ترشيـددت مجعية الـوح  - ٣
 رارـلق من ا٦رة ـووفقا للفق .ICC-ASP/2/Res.4 ، املعدل بالقرارICC-ASP/1/Res.5قرارها 

ICC-ASP/1/Res.5 صوص لمتطلبات املنلاملرشح استيفاء ، حيدد كل ترشيح املعلومات اليت تثبت
املكانة ب املشهود هلم من اخلرباء كونه، أي ICC-ASP/1/Res.4رار ــ من الق٢عليها يف الفقرة 

  .دولة طرف يف الشؤون املالية على الصعيد الدويل، من واخلربة

 ٨ يف الفقرة  توزيع املقاعد بني اموعات اإلقليمية ألغراض االنتخاب األولوقد متّ حتديد  - ٤
  :كما يلي ICC-ASP/1/Res.5من القرار 

  مقعدان موعة الدول األفريقية؛ -
  ؛ا واحمليط اهلادئمقعدان موعة دول آسي -
  ؛ الشرقيةمقعدان موعة دول أوروبا -
  أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب؛دول مقعدان موعة  -
  .والدول األخرىالغربية  موعة دول أوروبا أربعة مقاعد -
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 إىل اموعات ٢٠١٢أبريل / نيسان٢٠الذين تنتهي مدة واليتهم يف الستة  األعضاء وينتمي  - ٥
  :اإلقليمية التالية

   موعة الدول األفريقية؛ واحدمقعد -
  ؛ا واحمليط اهلادئمقعدان موعة دول آسي -
  ؛ الشرقيةاموعة دول أوروبا واحد مقعد -
  ومنطقة البحر الكارييب؛أمريكا الالتينية دول  موعة  واحدمقعد -
  .والدول األخرىالغربية موعة دول أوروبا واحد  مقعد -

، ينبغي بذل كل اجلهود ICC-ASP/1/Res.5 من القرار ٩ يف الفقرة مطلوب طبقا ملا هوو  - ٦
، فإنه يف ١٠ووفقا للفقرة . املمكنة النتخاب أعضاء اللجنة بتوافق اآلراء بناء على توصية من املكتب

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

  :تنص على ما يلي

آلراء ويبذل كل جهد للتوصل إىل القرارات بتوافق ا. كون لكل دولة طرف صوت واحدي"
فإذا تعذر التوصل إىل توافق يف اآلراء، وجب القيام مبا يلي، ما مل . يف اجلمعية ويف املكتب

  :ينص النظام األساسي على غري ذلك

تتخذ القرارات املتعلقة باملسائل املوضوعية بأغلبية ثلثي احلاضرين املصوتني   )أ(
  ."تانوين للتصويعلى أن يشكل وجود أغلبية مطلقة للدول األطراف النصاب الق

ولكن . ، يكون االنتخاب باالقتراع السريICC-ASP/1/Res.5 من القرار ١١ فقرة للوفقا  - ٧
جيوز االستغناء عن هذا الشرط إذا كان عدد املرشحني مساويا لعدد املقاعد الواجب ملؤها، أو فيما 

 يطلب أحد الوفود صراحة يتعلق باملرشحني احلاصلني على موافقة اموعة اإلقليمية املعنية، ما مل
  .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 على أعلى عدد من األصوات وعلى أغلبية 

 . ن الدول األطراف تشكل النصاب القانوين الالزم للتصويتالتصويت، شريطة توفر أغلبية مطلقة م

  سبعة٢٠١١أكتوبر / تشرين األول١٤ ق باب الترشيح وهوالغإ موعد وقد ورد حبلول -٩
  .ترشيحات

ترشيحان و من جمموعة الدول األفريقية، ان، كان هناك ترشيحبعةالسومن بني الترشيحات   -١٠
وترشيح ،  الشرقيةأوروبا من جمموعة دول  واحدوترشيح ا واحمليط اهلادئ،من جمموعة دول آسي

من جمموعة دول أمريكا الالتينية  ترشيح واحدو ،ودول أخرىالغربية  من جمموعة دول أوروبا واحد
  .ومنطقة البحر الكارييب

، ترد يف مرفق هذه املذكرة قائمة مرتبة وفقا ICC-ASP/1/Res.5 من القرار ٧ووفقا للفقرة   -١١
  .نكليزي بأمساء مجيع املرشحني، مع الوثائق املرفقة بترشيحاماألجبدي اإلللترتيب 
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 املرفق

  )مع بيانات باملؤهالت( للمرشحني قائمة مرتبة أجبديا

  احملتويات

  الصفحة  *اجلنسية االسم وا

  ٤  ) .................................................كندا(أدسيت، هيوغ   - ١

  ٨   ................................................)األردن( غرايبة، فوزي  - ٢

  ١٢  ) ......................................سريا ليون. (و. إيتام، صمويل ب  - ٣

  ١٥  ) ................................أوغندا(نيريينكيندي كاتونغيي، روزيت   - ٤

  ٢٠  ...............................) ....إكوادور(سانشيز إزكيريدو، مونيكا   - ٥

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

  ٢٦  ) ..........................................اليابان(سوغيورا، ماساتوشي   - ٧

                                                           
  .ة املقدمة للترشيح أيضا، ما مل يذكر خالف ذلكوالدول* 
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 )كندا(أدسيت، هيوغ  .١

  ]باإلنكليزية: األصل[

 مذكرة شفوية 

أطيب حتياا إىل األمانة العامة جلمعية الدول األطراف يف نظام روما كندا ارة دي سف
 ICC-ASP/10/S/CBF/05:باإلشارة إىل مذكرا رقم، تتشرف واألساسي للمحكمة اجلنائية الدولية

السيد هيو ح يترشكندا قررت تقدمي ، بإبالغها بأن حكومة ٢٠١١فرباير / شباط٧املؤرخة يف 
االنتخابات اليت  يف للمحكمة اجلنائية الدوليةبه يف جلنة امليزانية واملالية التابعة النتخا أدسيت 

 ديسمرب/ كانون األوليفستجرى خالل الدورة العاشرة جلمعية الدول األطراف يف نيويورك 
٢٠١١.  

يتمتع السيد أدسيت باخلربة املتعمقة املتعلقة يف املسائل املالية وإدارة املؤسسات القضائية 
، منصب رئيس اللجنة اإلدارية ٢٠٠٨ – ٢٠٠٥لقد شغل السيد أدسيت، يف الفترة من . الدولية

، وعلى هذا النحو، كان مسؤوالً عن اللجنة اإلدارية )٠٨ – ٢٠٠٥(للمحكمة اخلاصة بسرياليون 
حقيق املكونة من ممثلني لعدد من الدول األعضاء يف األمم املتحدة، للتيقن من قيامها مبسؤوليتها لت

كفاءة وفعالية إدارة احملكمة، على وجه التحديد، بتوفري املراجعة املفصلة واإلشراف على ميزانية 
احملكمة، وتوفري املراجعة يف األوقات احملددة للمقترحات املتعلقة بتعزيز الكفاءة، وقيادة الزيارات 

ل األعضاء يف نيويورك، السنوية للمحكمة، وتسهيل االتصاالت والعالقات بني احملكمة وبني الدو
قبل أن . واحلفاظ على التواصل املستمر للدول األعضاء يف األمم املتحدة نيابة عن اللجنة اإلدارية

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

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

القانون الدويل من حيث صلته بالتعاون واملساعدة القانونية يف األمور اجلنائية واملدنية، واجلرمية 
افحة الفساد، ومكافحة اإلرهاب، واالمتيازات واحلصانات، إن السيد أدسيت االنتقالية، ومك

مسؤول عن إدارة فريق مكون من ثالثة عشر حمامي، ومساعدين قانونيني، وموظفي الدعم وإدارة 
  .ميزانية القسم والتوظيف

عية يف بعثة سابقاً، كان السيد أدسيت املستشار القانوين للشؤون القانونية واالقتصادية واالجتما
وذه الصفة، كان ممثل كندا لدى اللجنة القانونية . كندا الدائمة لدى األمم املتحدة يف نيويورك

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

 والقانون اجلنائي الدويل باإلضافة إىل يةاجلنائية الدول للمحكمةالسيد أدسيت الواسعة إن معرفة 
لجنة ئيس اللجنة اإلدارية للمحكمة اخلاصة بسرياليون، تشكل أصول هامة لخربته ذات الصلة بصفته ر

امليزانية واملالية عند قيامها مبراجعة ودراسة امليزانية واملوارد البشرية وغريها من متطلبات البنية التحتية 
ربته الكبرية يف مسائل ميزانيات املؤسسات القضائية العاملية تشهد على تلبيته إن معرفته وخ. للمحكمة
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، بأنه جيب )ICC-ASP/1/Res 4( من ملحق القرار الذي أسس جلنة امليزانية واملالية ٢ملتطلبات الفقرة 
   .عامليأن يكون أعضاء اللجنة خرباء مبرتبة معترف ا وهلم اخلربة يف األمور املالية على املستوى ال

  .مرفق ذه املذكرة بيان مفصل ملؤهالت السيد أدسيت
* * * 

  شخصيةالبيانات ال

   أدسيت، هيوغ  االسم

  الوظائف السابقة 

مدير قسم القانون الدبلوماسي واجلنائي واألمن يف وزارة كندا للشؤون    إىل اآلن– ٢٠٠٨
ثة عشر مسؤول عن إدارة فريق مكون من ثال: اخلارجية والتجارة الدولية

حمامي، ومساعدين قانونيني، وموظفي الدعم، لتوفري املشورة والدعم 
والتمثيل بشأن القانون الدويل من حيث صلته بالتعاون واملساعدة 
القانونية يف األمور اجلنائية واملدنية، واجلرمية االنتقالية، ومكافحة الفساد، 

وليات وتشمل املسؤ. ومكافحة اإلرهاب، واالمتيازات واحلصانات
املتعلقة بامليزانية واملوارد البشرية إدارة ميزانية القسم؛ والوضع التوظيفي؛ 

 – ٢٠٠٩(ومتثيل الفرع يف جلنة الوزارة االستشارية للموارد البشرية 
١١.(  

املستشار القانوين للشؤون القانونية واالقتصادية واالجتماعيـة يف بعثـة          ٢٠٠٨ – ٢٠٠٤
حدة يف نيويورك، نيويورك، الواليات املتحدة      كندا الدائمة لدى األمم املت    

السادسة، وعن  ) القانونية(مسؤول عن متثيل كندا يف اللجنة       : األمريكية
إدارة موظفي الدعم وعن فريق مكون من مخسة ضباط مسؤولني عـن            

رئيس اللجنة اإلدارية للمحكمـة      .متثيل كندا يف اللجنتني الثانية والثالثة     
ومسؤوالً عن اللجنة اإلدارية املكونة     ) ٠٨ – ٢٠٠٥(اخلاصة بسرياليون   

من ممثلني لعدد من الدول األعضاء يف األمم املتحدة، للتيقن من قيامهـا             
مبسؤوليتها لتحقيق كفاءة وفعالية إدارة احملكمة، على وجه التحديـد،          
بتوفري املراجعة املفصلة واإلشراف على ميزانية احملكمة، وتوفري املراجعة         

احملددة للمقترحات املتعلقة بتعزيز الكفاءة، وقيادة الزيارات       يف األوقات   
السنوية للمحكمة، وتسهيل االتصاالت والعالقات بني احملكمة وبـني         
الدول األعضاء يف نيويورك، واحلفاظ على التواصل املـستمر للـدول           

قبل أن يشغل منصب . األعضاء يف األمم املتحدة نيابة عن اللجنة اإلدارية
جنة، كنت عضواً يف اللجنة اإلداريـة للمحكمـة اخلاصـة           رئيس الل 

  .٢٠٠٥ إىل ٢٠٠٤بسرياليون يف الفترة من 
  يف نظام روما األساسيعضواً يف بعثة كندا لدى مجعية الدول األطراف

  .)٢٠٠٧، ٢٠٠٦، ٢٠٠٥(للدورة الرابعة واخلامسة والسادسة 
اخلارجية والتجارة العاملية نائب مدير، لشؤون القانون البيئي والشؤون   ٢٠٠٤ – ٢٠٠٢

مسؤول عن إدارة فريق مكون من مخسة حمامني لتوفري املشورة : لكندا
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وكنت أيضاً عضواً يف جلنة االمتثال املتعددة . حول القانون البيئي الدويل
  .األطراف ملؤمتر إيسبو

ضابط قانوين، لشؤون حقوق اإلنسان والقانون اإلنـساين والـشؤون            ٢٠٠٢ – ٢٠٠٠
مسؤول توفري املشورة حول عدد مـن  : رجية والتجارة العاملية لكندا  اخلا

املسائل املتعلقة بالقانون الدويل حلقوق اإلنـسان والقـانون اإلنـساين           
ولتمثيل كندا يف املفاوضات بشأن اتفاقيـة االمتيـازات واحلـصانات           

 .للمحكمة اجلنائية الدولية
 سفارة كندا يف إثيوبيا، مع االعتمـاد        األمني الثاين لدى  | األمني األول     ٢٠٠٠ – ١٩٩٨

مسؤول عن رفع التقارير بشأن التطورات      : إلريتريا وجيبويت والسودان  
  .ومتثيل كندا يف عالقاا مع إثيوبيا وإريتريا وجيبويت والسودان

ضابط قانوين، لشؤون حقوق اإلنسان والقانون اإلنـساين والـشؤون            ١٩٩٨
مسؤول عن توفري املشورة بشأن عدد      : اخلارجية والتجارة العاملية لكندا   

  .من املسائل املتعلقة حبقوق اإلنسان العاملية والقانون اإلنساين الدويل
مستشار مبتدئ، بعثة كندا الدائمة إىل األمم املتحـدة، يف نيويـورك،              ١٩٩٧

مـسؤول عـن املـشاركة يف       : نيويورك، الواليات املتحدة األمريكية   
التقارير على النحو املطلـوب حـول       االجتماعات واملفاوضات ورفع    

أثنـاء  ) حلقوق اإلنسان والشؤون اإلنسانية   (التطورات يف اللجنة الثالثة     
  .انعقاد اجلمعية العمومية لألمم املتحدة

ضابط لدى مكتب قسم إنشاء السالم والشؤون اخلارجيـة والتجـارة             ١٩٩٧ – ١٩٩٦
نشاء الـسالم،   مسؤول عن تقدمي املشورة حول سياسة إ      : العاملية لكندا 

  .خاصة حول مساعدة كندا لبعثات مراقبة االنتخابات الدولية
ضابط ميداين حلقوق اإلنسان، عملية األمم املتحدة امليدانيـة حلقـوق             ١٩٩٥

مسؤول، بصفة عضو يف فريق صـغري مركـزه يف          :  ااإلنسان، رواند 
 كاياجنوجو، رواندا، عن تقدمي املشورة ومراقبة تطورات حقوق اإلنسان،
مبا يف ذلك تعليم حقوق اإلنسان، والتنسيق مع السلطات احمللية، وزيارة           

  .مراكز االحتجاز
طالب متدرب لدى شركة احملاماة أوسلر وهوسكني وهـاركورت يف            ١٩٩٥ – ١٩٩٣

  .أوتاوا، أونتاريو

  االنتماءات املهنية

 العليا حمامي مرافع وحمامي وعضو يف مجعية احملامني ملنطقة كندا   إىل اآلن–١٩٩٥
  ).أونتاريو(

  التعليم

   . جامعة كويرت،بكالوريوس حقوق  ١٩٩٣
  .بكالوريوس عليا يف الصحافة، جامعة أونتاريو الغربية  ١٩٨٨
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يف التاريخ والعلوم الـسياسية، جامعـة       ) مبرتبة الشرف (بكالوريوس    ١٩٨٧
  . ماونت أليسون

   التدريس واملنشورات

  .٢٠١٠عة أوتاوا، كلية احلقوق، خريف عام حماضر يف القانون الدويل املتقدم، جام –
حماضر يف دورة تعليمية يف قانون حقوق اإلنسان الدويل، جامعة كويرت، كلية احلقوق  –

يونيو / و حزيران٢٠١٠يونيو / و حزيران٢٠٠٩يونيو /، حزيران)هريتسمينسو كاسل، إجنلترا(
٢٠١١. 

 و ٢٠٠١لية احلقوق، خريف عام  حماضر يف قانون حقوق اإلنسان الدويل، جامعة أوتاوا، ك –
 .٢٠٠٣ و ٢٠٠٢

 .٢٠٠٤ حماضر يف القانون اجلنائي الدويل، جامعة أوتاوا، كلية احلقوق، شتاء عام  –
جلان االمتثال " و مسعود حسني، لمؤلف مشارك مع الربوفسور تيد ماكدورمان و آن دانيا –

" دية يف مفوضاا وتشغيلهاواالتفاقيات املتعددة األطراف يف اآلونة األخرية؛ التجربة الكن
  .١٤٢ – ٩١ الكتاب السنوي للقانون الدويل ٤٢، )٢٠٠٤(

  .اللغة اإلجنليزية واللغة الفرنسية     اللغات

* * * 
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  )األردن (غرايبة، فوزي .٢

  ]باإلنكليزية: األصل[
  مذكرة شفوية

لدول األطراف يف دي سفارة اململكة األردنية اهلامشية يف الهاي أطيب حتياا ألمانة مجعية ا
-ICC رقم مانةنظام روما األساسي اخلاص باحملكمة اجلنائية الدولية، وعمال مبذكرة األ

ASP110/CBF/05 هفإن ٢٠١١فرباير /شباط ٧ املؤرخة يفتنهي إىل فها أن  يشراألخرية بأن لمِع 
غرايبة لعضوية حكومة اململكة األردنية اهلامشية قررت أن ترشح من جديد سعادة الدكتور فوزي 

جلنة امليزانية واملالية التابعة للمحكمة اجلنائية الدولية يف انتخابات عضو اللجنة السادس اليت ستجري 
 كانون األول ٢١ إىل ١٢يف نيويورك أثناء الدورة العاشرة جلمعية الدول األطراف خالل الفترة من 

 .٢٠١١ديسمرب /

 مشهود له ا يف الشؤون املالية على املستوى ويتمتع الدكتور غرايبة خبربة واسعة ومكانة
 توضح أنه ،لدكتور غرايبة املرفق طيهمؤهالت ابيان دو من  مثلما يب،وهذه اخلربة والتجربة. الدويل

  .يليب الشروط الواردة يف املادة الثانية من مرفق القرار املؤسس للجنة املالية وامليزانية
* * * 

  شخصية البيانات ال

  غرايبة. ي أفوز  األسم
  األردن  مكان الوالدة
  ١٩٤٣  تاريخ الوالدة

  أردنية  اجلنسية
  ثالثة أطفال/ متزوج   احلالة العائلية

  اإلجنليزية، الفرنسية,)اللغة األم(العربية   اللغات

 التعليم

  ).الواليات املتحدة األمريكية( ويسكنسن ,جامعة دكتوراه دولة  ١٩٧٢
الواليات املتحـدة   (س للتكنولوجيا   جامعة تكسا  ,ماستر إدارة أعمال    ١٩٦٨

  ).األمريكية
  ).مصر(جامعة القاهرة  ,)مرتبة الشرف(بكالوريوس جتارة   ١٩٦٥

  .أستاذ فخري، جامعة األردن  اللقب

 وظائف سابقة

  .مستشار رئيس جامعة الشرقية بعمان  ٢٠٠٩
  .رئيس جملس إدارة شركة مناجم الفسفات األردنية  ٢٠٠٠-١٩٩٩
  .عليم، األردنوزير الت  ١٩٩٩-١٩٩٨
  .رئيس اجلامعة األردنية  ١٩٩٨-١٩٩١
  .نائب رئيس اجلامعة األردنية  ١٩٩٠-١٩٨٦



ICC-ASP/10/21 

9 21-A-011211 

  .عميد كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية، اجلامعة األردنية  ١٩٨٦-١٩٨٣

 األلقاب العلمية

  .أستاذ، اجلامعة األردنية  ١٩٨١
  .أستاذ مشارك، اجلامعة األردنية  ١٩٨١-١٩٦٧
  .عد، اجلامعة األردنيةأستاذ مسا  ١٩٧٦-١٩٧٢
  .أستاذ زائر، املدرسة العامة لألعمال، جامعة تكساس  ١٩٧٩-١٩٧٨
  .األمريكيةأستاذ زائر، جامعة والية بورتالند، الواليات املتحدة   )صيف (١٩٧٨

 )خمتارات(عضوية 

  .رئيس جملس أمناء جامعة العلوم والتكنولوجيا، األردن  ٢٠١٠
  .عة األردنية األملانيةعضو جملس أمناء اجلام  ٢٠١٠-٢٠٠٩
  .عضو جملس أمناء جامعة البلقاء التطبيقية، األردن  ٢٠٠٩-٢٠٠٦
  .عضو جملس أمناء اجلمعية العلمية امللكية، األردن  ٢٠٠٣
  .عضو جملس أمناء مؤسسة امللك حسني، األردن  ٢٠٠٣
عضو الس االستشاري لكلية طالل أبو غزالة إلدارة األعمال،   ٢٠٠٦

  .نية األملانيةاجلامعة األرد
  .عضو جلنة املالية وامليزانية، احملكمة اجلنائية الدولية، الهاي، هولندا  ٢٠٠٣
  .عضو جملس أمناء جامعة العلوم والتكنولوجيا، األردن  ٢٠٠٦-٢٠٠٣
  .عضو الس التنفيذي لليونيسكو، باريس، فرنسا  ٢٠٠٥-٢٠٠١
  .دنعضو جملس إدارة جامعة البتراء اخلاصة، األر  ١٩٩١-١٩٨٩
  .نائب رئيس جملس التعليم العايل، األردن  ٢٠٠٣-١٩٩٨
  .عضو جملس التعليم العايل، األردن  ٢٠٠٤-١٩٩١
  .عضو جملس أمناء املعهد الديبلوماسي، األردن  ١٩٩٥-١٩٩٥
  .عضو مجعية الشؤون الدولية، األردن  ١٩٩٨-١٩٨٤
  .فرنساعضو الس التنفيذي للجمعية الدولية للجامعات، باريس،   ١٩٩٨-١٩٩٥
  ).فولربايت(عضو اللجنة األردنية األمريكية للتبادل الثقايف   ١٩٩٨-١٩٩٤
  .رئيس جلنة امتحانات التعليم العايل، األردن  ١٩٩٤-١٩٩١
  .عضو الس االقتصادي االستشاري للحكومة، األردنية  ١٩٩٣-١٩٩١
  .قطرعضو اللجنة االستشارية لكلية األعمال واالقتصاد، جامعة قطر،   ١٩٩٢-١٩٨٥
  .عضو مجعية احملاسبة األمريكية، الواليات املتحدة األمريكية  ١٩٩٤-١٩٩١
  .رئيس جلنة معادلة الشهادات األجنبية، األردن  ١٩٩١-١٩٨٦
  .عضو اللجنة الوطنية لصياغة امليثاق الوطين، األردن  ١٩٩٠-١٩٨٩
  .يةرئيس اجلمعية األردنية للخرجيني من اجلامعات واملعاهد األمريك  ٢٠٠٩-١٩٩١
  .عضو جملس مركز الدراسات اإلستراتيجية، اجلامعة األردنية  ٢٠٠٨-٢٠٠١
  .عضو اللجنة العليا ملهنة احملاسبة  ٢٠٠٦-٢٠٠٣
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 األومسة

 .وسام االستقالل من الدرجة األوىل -
 .وسام االمتياز يف التعليم -

 املنشورات

  )باللغة اإلجنليزية(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(الكتب 

مؤسسة عبد احلميد شومان واملؤسسة : عمان وبريوتحترير وتقدمي،  ،قضايا أردنية معاصرة -
  .٢٠٠١العربية للدراسات والنشر، 

  .)مع آخرين (١٩٨٣جون وايلي وأبناؤه، : أصول احملاسبة، نيويورك -
  .)مع آخرين (١٩٨٢مطابع الدستور، : احملاسبة للمديرين، عمان -
 مطابع اجلمعية العلمية امللكية، :ة البحث العلمي يف العلوم االجتماعية واإلنسانية، عما نمنهجي -

  .٢٠٠٢، الطبعة الثالثة، )مع آخرين (١٩٧٧
 .١٩٧٥دار فيالدلفيا للنشر : املبادئ، اإلجراءات، املراقبة، عمان: حماسبة التكاليف -

  )اإلجنليزيةباللغة  (قاالتامل

- “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 
Administration, 1978 (with others). 

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

 )باللغة العربية(املقاالت 

إعادة نشر وتوسيع، الة األردنية : العالقة بني املكاسب وعائدات األسهم على املدى الطويل -
 ).مع آخر(، ٢٠٠٨إلدارة األعمال 

دور التدفق النقدي والتراكمات يف تفسري عائدات األسهم، الة األردنية إلدارة األعمال  -
 ).مع آخر(، ٢٠٠٨

مع (، ٢٠٠٨  دراسات،مقاربة متعددة األبعاد،: يف األردناملسامهة العامة  شركات التنبؤ بتعثر -
 ).آخر
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التربية والتعليم يف األردن ومتطلبات القرن احلادي والعشرين، يف قضايا أردنية معاصرة،  -
٢٠٠١ 

 يف شركات املسامهة نتظمةالعالقة بني املتغريات احملاسبية وبيتا السوق كمقياس للمخاطرة امل -
 ).مع آخر (١٩٩٦يف األردن، دراسات،  العامة

استخدام النسب املالية للتنبؤ بشركات املسامهة العامة الصناعية األردنية العالية النجاح،  -
 ).مع آخر (١٩٩٠ دراسات،

املايل،  التقارير املالية السنوية لشركات املسامهة الصناعية يف األردن ومالءمتها لقرار االستثمار -
 ).مع آخر (١٩٩٠دراسات، 

 حجم – من املعلومات يف شركات املسامهة العامة األردنيةالتقارير املالية السنوية مضمون  -
 ).مع آخر (١٩٨٩ ،دراسات، التداول

 دراسات، ، يف شركات املسامهة العامة الصناعية األردنيةة السنويةرير املالياتوقيت إصدار التق -
 ).مع آخر( ١٩٨٨

 أحباث جملة األردنية، العامة املسامهة شركات يف املعلومات  نم احملاسبية األرقام مضمون -
 ).آخر مع (١٩٨٨ الريموك

مع  (١٩٨٧ ،دراساتاألردنية، الصناعية شركات املسامهة النسب املالية كمؤشرات لتعثر  -
 ).آخر

مدى توافر اإليضاحات يف التقارير املالية السنوية لشركات املسامهة العامة الصناعية يف  -
 ).مع آخر (١٩٨٦دراسات،  ،"األردن

نظم حماسبة التكاليف يف الشركات املسامهة العامة الصناعية األردنية، دراسات، ستخدام مدى ا -
 ). مع آخر( ١٩٨٦

 .١٩٨١حماسبة التضخم يف الشركات املسامهة العامة األردنية، البحوث االقتصادية واإلدارة،  -
 . ١٩٨١، دراسات، "ت املسامهة العامة يف األردنون عليها يف الشركاائمالوظيفة احملاسبية والق -
 دراسة حالة، جملة البحوث التجارية،: توزيع تكاليف أقسام اخلدمات باستخدام املعدالت اآلنية -

١٩٨٠ 
 .١٩٧٨ستثمار يف األردن، رجال أعمال، االمناخ  -
 ).رمع آخ (١٩٧٦، دراسات، "تقييم كمي: املراقبة الداخلية يف شركات املسامهة العامة -
 ).مع آخر (١٩٧٥صناعات البناء احلديثة، دراسة حالة، دراسات،  -
 والكرتون الورق مصانع شركة حالة: ةالثابت التكاليف توزيع يف اخلطية الربجمة استعمال -

 مجعية، ة القاهر العمليات، لبحوث السنوي الثاين املؤمتر مطبوعات ، احملدودة املسامهة، ةياألردن
  .١٩٧٥ ،املصرية العمليات حبوث

* * * 
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  )سريا ليون. (و. إيتام، صمويل ب  .٣
  ]باإلنكليزية: األصل[

  مذكرة شفوية

تقدم البعثة الدائمة جلمهورية سرياليون لدى األمم املتحدة حتيتها إىل أمانة مجعية الدول 
األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية وتتشرف بأن تعلن أن حكومة سرياليون 

 للمحكمة اجلنائية إتام كعضو يف جلنة امليزانية والشؤون املالية. و. السيد صامويل برت ترشيحقر
الدولية يف االنتخابات اليت ستجرى خالل الدورة العاشرة جلمعية الدول األطراف يف مقر األمم 

  . يف نيويورك٢٠١١ديسمرب /  كانون األول٢١ إىل ١٢املتحدة بنيويورك يف الفترة من 

يد إتام، والذي كان املدير التنفيذي لصندوق النقد الدويل قبل أن يشغل منصبه احلايل والس
كرئيس ومدير إدارة معهد التحليل التقين والرصد يف مؤسسة صندوق النقد الدويل بفريتاون يف 

  .سرياليون، هو واحد من املرشحني من املنطقة األفريقية

  . املرفق األكادميية وخربته املهنية يف بيان مؤهالتهوترد معلومات مفصلة عن مؤهالت السيد إتام

* * * 
  شخصيةالبيانات ال

  إتام. و.صامويل ب  :االسم
  ١٩٥٢فرباير / شباط١٧  :تاريخ امليالد
  فريتاون، سرياليون  :مكان امليالد

  سرياليون  :اجلنسية

  املنصب احلايل

مؤسسة التحليل (ين والرصد رئيس ومدير إدارة معهد التحليل التق إىل اآلن-٢٠١٠كانون األول
  .)التقين والرصد بفريتاون يف سرياليون

عضو الس االستشاري الدويل جبامعة امللكة ماري بلندن يف اململكة    إىل اآلن-٢٠٠٧
  .املتحدة

  املناصب اليت شغلها قبل ذلك مباشرة يف صندوق النقد الدويل

وأنغوال وأوغندا وبوتسوانا مدير تنفيذي يف إثيوبيا وإريتريا والسودان   ٢٠١٠-  ٢٠٠٨
وبوروندي وترتانيا وجنوب أفريقيا وزامبيا وزمبابوي وسوازيالند 
وسرياليون وغامبيا وكينيا وليربيا وليسوتو ومالوي وموزامبيق وناميبيا 

إضافة إىل متثيل مصاحل هذه البلدان، ولكونه عضواً يف الس  .ونيجرييا
مال اليومية لصندوق النقد التنفيذي، كان مسؤوالً عن تسيري األع

ويشمل ذلك رسم السياسات والقيام بالرقابة وإسداء اإلرشاد . الدويل
وبصفته رئيساً تنفيذياً، ساهم يف استعراض . إىل اإلدارة واملوظفني

سياسات االقتصاد الكلي لفرادى البلدان األعضاء يف إطار أنشطة 
عضاء، والنظر يف الرصد املختلفة، واعتماد برامج إقراض للبلدان األ

  .ميزانية صندوق النقد الدويل وعملياته املالية



ICC-ASP/10/21 

13 21-A-011211 

وخدم يف عدة جلان منها الس التنفيذي املعين باملسائل اإلدارية وجلنة   
صندوق النقد الدويل املعنية مبيزانية رأس املال وجلنة صندوق النقد 

وق النقد الدويل ملراجعة احلسابات واللجنة اجلامعة املعنية مبيزانية صند
  .الدويل والس التنفيذي للجنة األخالقيات

مستشار أقدم مسؤول عن استعراض سياسة صندوق النقد الدويل   ٢٠٠٧-  ٢٠٠٦
للبلدان األفريقية جنوب الصحراء الكربى؛ ومسؤول االتصال الرئيسي 
للعالقات مع املنظمات الدولية واإلقليمية والوكاالت؛ ورئيس البعثة 

يا وغانا؛ منسق عرض البحوث القطرية وغريها من التابعة إلثيوب
البحوث التطبيقية لدى صندوق النقد الدويل؛ وعضو جلنة استعراض 

  .التعيينات والترقيات يف املؤسسة برمتها؛ وعضو جلنة التنوع
رئيس جمموعة دول أفريقيا جنوب الصحراء الكربى التابعة لصندوق 

لبنك الدويل واجلمعية األفريقية النقد الدويل والرئيس املشارك جلمعية ا
 .التابعة لصندوق النقد الدويل

  املناصب اليت شغلها قبل ذلك مباشرة مع حكومة سرياليون

  .مستشار اقتصادي يف مكتب رئيس مجهورية سرياليون  ٢٠٠٨ -  ٢٠٠٧
وعمل عمالً وثيقاً مع وزارات االقتصاد واملالية والبنك املركزي املعين 

  .يف ذلك امليزانية متوسطة األجلبصوغ السياسات مبا 

  الوظائف اليت شغلها يف صندوق النقد الدويل

 اقتصادي جيري أحباث حتليليه على شؤون بلدان شرق أفريقيا ويعد آفاق  ١٩٨٤-  ١٩٧٥
االقتصاد العاملي؛ وعكف أساساً على برامج االقتصاد الكلي لبلدان شرق 

، )ورواندا وأوغندا وسيشيلمبا يف ذلك زامبيا وزميبابوي (وجنوب أفريقيا 
مبا يف ذلك (وأيضاً لبلدان جنوب شرق آسيا وبلدان احمليط اهلادئ 

 ومما ال شك فيه أن هذه الربامج). تايالند والفلبني وبابوا غينيا اجلديدة
  .تتضمن تسويات ميزانية ومالية لتحقيق االستدامة على املدى املتوسط

بشكل رئيسي (لدويل يف بنغالديش ممثل مقيم لصندوق النقد ا  ١٩٨٧ -  ١٩٨٤
  ).كمستشار مقيم للحكومة بشأن امليزانية والسياسات املالية

  .خبري اقتصادي أقدم  ١٩٩٠ -  ١٩٨٧
عمل بشكل رئيسي خالل فترة اهلبوط الثانية يف أسعار النفط يف 
إندونيسيا واليت تطلبت تعديالً صارماً يف امليزانية مع تصميم وتطوير 

  .متوسطة األجل هدفها حتقيق االستدامةوتنفيذ ميزانية 
عمل بشكل أساسي رئيساً لبعثة بلدان احمليط . نائب رئيس شعبة  ١٩٩٧ -١٩٩٠

، وبلدان )مبا يف ذلك بابوا غينيا اجلديدة وجزر سليمان وتونغا(اهلادئ 
غيانا وسانت كيتس ونيفيس وترينيداد (منطقة البحر الكارييب 

خلصوص صوغ السياسات املالية ومن املهم على وجه ا). وتوباغو



ICC-ASP/10/21 

14 21-A-011211 

وتطبيق إطار عمل فعال ) غيانا(للتعامل مع الدول املثقلة بالديون مثل 
  .لوضع ميزانية متوسطة األجل

مسؤول عن اسـتعراض     .ورئيس شعبة، نصف الكرة الغريب    /مستشار  ٢٠٠٠ - ١٩٩٧
العالقات مع دول يف املنطقة واإلدارة الشاملة لفرق البلدان الفرديـة           

 بلدان يف منطقة البحر الكارييب شـاملةً جامايكـا وترينيـداد     خلمسة
وكانت جامايكا تتأقلم مع األزمة املالية اليت تركـزت يف          ). وتوباغو

البنوك التابعة مللكية الدولة، أما ترينيداد وتوباغو كانتا تستعدان لطفرة          
عديل ويف كلتا احلالتني، متثل لب الت     . يف املوارد العائدة من النفط والغاز     

  .يف تصميم وتنفيذ السياسات املالية املالئمة
وكانت فترة مليئة . ممثل أقدم مقيم لصندوق النقد الدويل يف كينيا  ٢٠٠٤ -  ٢٠٠١

بالصعوبات بالنسبة إىل كينيا نظراً ألن االقتصاد عاىن من الرقود 
واخنفض كل شيء، وخرجت من البلد كميات كبرية من رؤوس 

 تسديد املبالغ الصافية إىل املؤسسات املتعددة األموال اخلاصة، وإعادة
وعكفت عن كسب على . األطراف وانتشر القلق بسبب الفساد

بشأن السكان املشتتني ألفته ‘‘ مل يسبق له مثيل’’اإلدارة املالية مع فريق
  .احلكومة مبساعدة صندوق النقد الدويل والبنك الدويل

رية األربعة ومسؤول عن اإلدارة العامة مدير مساعد مسؤول عن فرق القط  ٢٠٠٦ -  ٢٠٠٤
 وكانت غانا يف طور تسوية اهلدف الرئيسي لتخفيض. ورئيس بعثة غانا
 الناتج احمللي اإلمجايل عن طريق صياغة تعديل مايل/نسبة الدين العام
 وكان هذا جناحاً فائقاً، حىت أن غانا كانت قادرة على. متوسط األجل

  .دولية يف إجناز برنامج للتكيف خاص االدخول يف أسواق رأس املال ال
وساعد إثيوبيا . مستشار أقدم يف املكتب املباشر للمنطقة األفريقية  ٢٠٠٧ -  ٢٠٠٦

وبذل جهود الستيعاب الزيادة اهلائلة املتوقعة يف املساعدة اإلمنائية 
  .املتوسطة األجل

املصارف عمل كمدير تنفيذي، كما عمل مع وزراء مالية وحمافظي   ٢٠١٠ -  ٢٠٠٨
املركزية والتابعني هلم من مسؤولني عن وضع سياسات االقتصاد الكلي 

  .مبا يف ذلك سياسات ميزانية ومالية مالئمة
  التعليم

بكالوريوس مع مرتبة الشرف األوىل يف االقتصاد من كلية امللكة ماري   ١٩٧٤
  .جبامعة لندن باململكة املتحدة

 لالقتصاد والعلوم السياسية جبامعة ماجستري يف االقتصاد من كلية لندن  ١٩٧٥
  .لندن باململكة املتحدة

  اجلوائز

  .منحة دراسية وطنية  ١٩٧١
  . يف االقتصاد جبامعة لندن باململكة املتحدةDrapers Companyجائزة    ١٩٧٣

* * * 
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 )أوغندا(نيريينكيندي كاتونغيي، روزيت  .٤

  ]باإلنكليزية: األصل[

  مذكرة شفوية
 روما نظام يف األطراف الدول مجعية أمانة إىل حتياا خبالص أوغندا يةمجهور سفارة تتقدم
 ترشيح قررت أوغندا مجهورية حكومة أن تبلغها أن الشرف وهلا الدولية اجلنائية للمحكمة األساسي
 اجلنائية للمحكمة ومالية امليزانية جلنة لعضوية كمرشحة كاتونغيي، نيريينكيندي روزيت السفرية
 الدول جلمعية العاشرة الدورة أثناء ستجري الّيت االنتخابات يف ألفريقيا، املخصص لمقعدل الدولية

  .نيويورك يف ٢٠١١ األول كانون/ديسمرب ٢١ إىل ١٢ من األطراف،

 الدائم أوغندا ملمثل كنائبة حاليا تعمل و واملالية امليزانية جلنة يف عضو نيريينكيندي السفرية إن
 من عدد يف  الدولية اجلنائية للمحكمة  مندوبة كانت لكوا و. جنيف يف املتحدة األمم إىل

 وقواعد املالزمة املالية وتعليمات األساسي روما بنظام ملمة فهي احلكومات، مع املفاوضات
 على عالوة. مؤخرا واملالية امليزانية جلنة رئيس كنائبة العمل يشمل مبا خبرباا، غنية فهي. احملكمة
 الربملانية اإلشراف جلنة أمام عنها والدفاع تنفيذ و قسمها، ميزانية حتضري عن مسئولة كانت ذلك،

 يف. سنوات مخس ملدة األوغندية اخلارجية وزارة يف األفريقي اإلحتاد قسم ترأّست عندما املختصة
 والدفاع ةللوزار املالية اإلدارة عن املسئولة املالية الوزارة جلنة يف أيضا عملت اخلمس السنوات نفس
  الربملان أمام الوزارة ميزانية عن

 نظام مراجعة مؤمتر تنظيم جناح يف حيوياً دورا نيريينكيندي السفرية لعبت ذلك، على عالوة
 أوغندا حكومة قبل من حموري كمنسق  تعيينها مت عندما كمباال يف  انعقد الذي األساسي روما
 وتعكس. املذكور التارخيي املؤمتر الستضافة اتالتحضري على تشرف اليت القومية التنظيمية للجنة
  .متنوعة عريضة جماالت  يف جتربتها نيريينكيندي للسفرية امللحقة الذاتية السرية

* * * 

  شخصيةالبيانات ال

  كاتونغيي نيريينكيندي روزيت    االسم
  ١٩٦٣ أكتوبر/األول تشرين    امليالد تاريخ
  أوغندية    اجلنسية
  االنسان حبقوق خبرية/البيئة شؤونب معنية/حمامية    املهنة

  متمرسة دبلوماسية    الوظيفة

  املهنية احلياة هدف

 يف املهام تلك تسهم حينما خاصة مهام، من به تضطلع ما كل يف والتفوق املبادرة زمام اخذ
 .البيئية االستدامة عن ً فضال واألمن السالم ويف البشر حياة حتسني
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  التعليم

  .فرنسا باريس، أوروبا، جملس  الفرنسية، باللغة الدراسات يف شهادة  ٢٠٠٧ آذار/مارس ٢
  )(Français Pratique 2 Niveau  B1.باللغة الدراسات يف شهادة 

 Français Pratique 2)( فرنسا باريس، أوروبا، جملس ، الفرنسية
Niveau  B 2. 

  حقوق كلية نورميبريج، حماكمات يف ختصص الدويل اجلنائي القانون  ٢٠٠٥
  .نيويورك ،)زمالة (ومبياكول

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

 البحرية اجلامعة البيئة، ومحاية البحرية العامة اإلدارة يف علوم ماجستري  ١٩٩٧
  .السويد العاملية،

 مع البيئية اإلدارة جمال يف اجلامعات رجييخل الدويل التدريب مركز  )أشهر أربعة(١٩٩٥
 للحقوق فلتشر كلية الدولية، البيئية السياسة عناصر جمال يف التخصص

 املتحدة الواليات توفتس ماساشوسيتس،جامعة والدبلوماسية
  .األمريكية

 التنمية مركز القانون، ممارسة يف العليا الدراسات شهادة  ١٩٨٩
  .القانونية،أوغندا

 جامعـة  الثـاين،  املستوى من األعلى الشرحية احلقوق، يوسبكالور  ١٩٨٨
  .أوغندا ماكرييري،

 املتحدة، باألمم ٨ إىل ١ من املستويات يف الفرنسية اللغة فصول  
  .نيويورك

  الرئيسية املهنية اخلربات

 اتاملنظم و املتحدة  لألمم الدائمة أوغندا بعثة لرئيس كنائبة تعييين مت  ٢٠١١ الثّاين كانون/يناير
  .جنيف يف األخرى الدولية

يف الس الوطين األوغندي احلاكم، آللية استعراض   كعضو تعييين مت  ٢٠٠٩
  .األقران األفارقة لفترة والية مدا أربع سنوات

  .مت تعييين يف كادر سفرية  ٢٠٠٩
 أوغنـدا  تنظـيم  علي لإلشراف احملورية أوغندا كمشاركة مت تعييين   ٢٠٠٩

  .األساسي روما نظام عةمراج مؤمتر الستضافة
 اجلنائية للمحكمة التابعة واملالية امليزانية جلنة يف عضوا انتخايب مت  ٢٠٠٩ و ٢٠٠٦

  .٢٠٠٩ يف انتخايب أعيد مث الدولية
 املسئولة التنظيمية أوغندا بلجنة  اخلاصة املؤمترات جلنة  رئيسة تعييين مت  ٢٠٠٩

 يف األفريقية إلحتادا قمة اجتماع أوغندا استضافة على اإلشراف عن
  .أوغندا كمباال،
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يف أوغندا، " اللجنة آلية استعراض األقران األفارقة"كمفوض  تعييين مت    ٢٠٠٦ شباط/فرباير
رئيسا لقسم االحتاد األفريقي التابع لوزارة الشؤون  و مت تعييين

  .اخلارجية، أوغندا
 أهم سيقلتنمت تعييين من قبل مجعية الدول األطراف كمنسق حموري   ٢٠٠٣

    اخلاصة بإجراءات انتخاب القضاةاجللسات ولرئاسة األحكام
  :مت انتخايب عضو يف جلنة اعتماد التايل  ٢٠٠٣ و ٢٠٠٠

االجتماع ثاين عشر للدول األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة  –
 ).٢٠٠٠(اخلاصة  بقوانني البحار 

 روما نظام يف األطراف الدول معيةالدورتان األويل و الثانية جل –
 ).٢٠٠٠ (الدولية اجلنائية للمحكمة األساسي

 ).٢٠٠٣(البحار، لقاع الدولية اهليئة التاسعة الدورة –
 ملناهـضة  الدوليـة  لالتفاقيـة  املخصصة اللجنة لرئيس نائبة انتخايب مت  ٢٠٠٢

  .البشرية للكائنات اإلجنايب االستنساخ
 اإلنسان حلقوق اإلفريقية للجنةا أمام أوغندا عن للدفاع اختياري مت ٢٠٠٦ و ٢٠٠٠ , ١٩٩٩

  .التوايل علي بنجول و واجلزائر بوروندي من كل يف والشعوب
   .واملوئل للبيئة املتحدة األمم لربنامج اإلفريقية التنسيق مراكز رئيس نائبة  ١٩٩٦
 البيئيـة  الـشبكة  إقليمية، حكومية غري منظمة إدارة جملس رئيس، نائبة  ٢٠٠١ إىل ١٩٩٥

  .إفريقيا لشرق
 اإلنسان حلقوق اإلفريقية اللجنة إىل عديدة مرات أوغندا وفد قدت  

  . والشعوب

 .املهنية اخلربة

 املنظمات و املتحدة األمم يف الدائمة  أوغندا بعثة لرئيس كنائبة تعينيين مت ٢٠١١
  .جنيف يف األخرى الدولية

 يف رقةآللية استعراض  األقران األفا  القومي الس يف كعضو تعيين مت ٢٠٠٩
  .  سنوات أربع مدا والية لفترة أوغندا

  .سفرية تعييين مت ٢٠٠٩
 أوغندا استضافة تنظيم علي لإلشراف احملورية أوغندا كمشاركة مت تعييين ٢٠٠٩

  .األساسي روما نظام مراجعة   ملؤمتر
 التنظيميـة  أوغنـدا  بلجنـة    اخلاصة املؤمترات جلنة  رئيسة تعييين مت ٢٠٠٨

 اإلحتـاد  قمـة  الجتماع أوغندا استضافة على اإلشراف عن املسئولة
   .أوغندا كمباال، يف األفريقية

 اجلنائيـة  للمحكمة املالية والشئون امليزانية جلنة يف كعضو انتخايب مت ٢٠٠٦
  .سنة ملدة متقاعد عضو مدة إلكمال الدولية

  .دايف أوغن" جلنة آلية استعراض  األقران األفارقة"كمفوض  تعييين مت ٢٠٠٦
  .مت تعييين رئيسا لقسم االحتاد األفريقي التابع لوزارة الشؤون اخلارجية ٢٠٠٦
  .مت ترقييت إيل مستشار وزير ٢٠٠٤
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  .ترقية سريعة لدرجة مستشار ٢٠٠٠
  .مت  تعييين يف  البعثة الدائمة ألوغندا يف األمم املتحدة، نيويورك ٢٠٠١
 وزارة األطـراف،  املتعـددة  واملعاهـدات  املنظمات قسم يف عملت ١٩٩٦

  .االجتماعي املكتب وترأست اخلارجية، الشؤون
  .الثانية السكرترية منصب إىل ترقيت ١٩٩٥
 ومركز للبيئة املتحدة األمم برنامج لدى ألوغندا كمنسقة اعتمادي مت  ١٩٩٤

 .املوئل/البشرية للمستوطنات املتحدة األمم
 يف ألوغندا علياال املفوضية يف ثالث سكرتري منصب يف تعييين مت  ١٩٩٠

  .كينيا مجهورية
  .اخلارجية الشئون وزارة يف اخلارجية اخلدمات يف كموظفة تعييين مت    ١٩٨٨

  املهنية اهليئات يف العضوية

  . األوغندية  احملاميات النساء  رابطة يف عضو    ٢٠٠١-١٩٩٨
  .األوغندية البيئة قوانني رابطة يف عضو    ٢٠٠٢-١٩٩٨
  .التنمية اجل من لعملا يف مساعد عضو    ٢٠٠١-١٩٩٧

   املطبوعات و املنشورات

 ، للتنمية القومية أوغندا خطة مع للعمل  آللية استعراض األقران األفارقةالقومي الربنامج تكامل –
 ٣٠-٢٩ يف اجتماعهم عند إلفريقيا االقتصادية اللجنة يف األفريقيني للخرباء قدم حبث

 .أوغندا كمباال، يف ،٢٠١٠ أيلول،/سبتمرب
 السويد، ماملو، النامية، الدول يف املهنيات املوظّفات لتطوير عنها غىن ال العليا التعليم جاتدر –

 ).للنساء املؤمتر يف قدم حبث (٢٠٠٨
– ٢٠٠٨ يف نشر ، آللية استعراض األقران األفارقة أوغندا برنامج على احلكومة رد. 
 إىل قدمت أحباث سلسلة (يواجها اليت وحتديات آللية استعراض األقران األفارقة أوغندا برنامج –

 .٢٠٠٨ ،)أوغندا أحناء مجيع يف املختلفني احلصص أصحاب
 الّذين اخلارجية اخلدمات وزارة ضباط إىل قدم حبث ( ٢٠٠٧ أوغندا، ومنظماته، األفريقي اإلحتاد –

 ).التقدمي و التدريب حتت
 وزارة ضباط إىل البحث قدم (٢٠٠٧ أوغندا،. أفريقيا يف تأهيل إعادة بعد ما و الرتاعات  حل –

 ).التقدمي و التدريب حتت الّذين  اخلارجية اخلدمات
 ضباط إىل البحث قدم (٢٠٠٧ أوغندا، األفريقي، لإلحتاد  التابع واألمن السالم جملس دور –

 ).دارفور يف املتحدة األمم بعثة يف املعينني الشرطة
 .أوغندا ،٢٠٠٦ القارة، يف السالم وحفظ األفريقي اإلحتاد –
 .٢٠٠٥ األمريكية، املتحدة الواليات جريسي، نيو هوتاكا، تركيا، إىل املدهشة رحلة –
 .١٩٩٩، U (FIDA (،)مشترك حبث (النساء مرياث و شريعة" –
 شارك يف دليل ، الدولية للتنمية الكندية الوكالة خلرجيي الصحيح االستحضار – املشروع دورة" –

 .١٩٩٩ كندا ، الدولية للتنمية يةالكند الوكالة خرجيي \ من تأليفه
 .١٩٩٩، U (FIDA (،)قصصي أدب (للكأس املطفحة القشة –
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 .١٩٩٩ ،U( FIDA( -قصيدة – األم –
 .١٩٩٧ ،U (( FIDA( نقمة؟ أو نعمة: الزوجات تعدد قضية –
 الثامن السنوي املؤمتر يف قدم حبث. دولية مشتركة مياه مصادر حتكم آليات وأخريات، القانونية –

 .١٩٩٨ حزيران/يونيو كينيا، نريويب، ، إفريقيا لشرق البيئية للشبكة
: فيكتوريا البحرية على الداخلي املائي النقل ملعاجلة املؤسسايت واإلطار املالئم التشريع توضيح –

 .١٩٩٧ العاملية، البحرية جامعة مقالة،. أوغندا قضية
 النمو لتبني حماولة يف احلالية ئيةالبي أوغندا سياسة تشكيل عملية يف القطاعات تعدد منهج حتسني –

 .١٩٩٥ األمريكية، املتحدة الواليات تافتس، جامعة. املستوى ثابت
 .١٩٩٨ أوغندا، ماكرييري، جامعة مقالة،. أوغندا حالة: املنتج على وتأثريها املضاد التجارة –
 ، السنوية كورت موت جيسوب. سي فيليب ملسابقة مقدم.الدويل اإلرهاب على شهادتان –

 .١٩٩٨ األمريكية، املتحدة الواليات ،. سي.دي واشنطن
 .١٩٩٨ أوغندا، ماكرييري، جامعة مسرحية، , امرأة وحمن حماكمات –

  التطوعي العمل

 .املتزوجات غري األمهات جلمعية) خريي عمل (حمامي    ٢٠٠٣-١٩٩٨
 اعيـة الزر للتنميـة  الدويل الصندوق عن نيابة القانونية املساعدة توفري    ٢٠٠٤-١٩٩٨

برناجمه نشاطات جلان لكلّ كعضو عملت. 
 إدارة جمـال   يف جامعـات  وطالب االبتدائية املدارس معلّمي تدريب    ١٩٩٧

 .البيئة
 .إفريقيا لشرق البيئية للشبكة اإلدارة، جملس عضو ، مديرة تعييين مت    ١٩٩٦
 يزلتعز اخلرجني  الشبان ملنظمة اإلدارة، جملس عضو ، مديرة تعييين مت    ١٩٩٦

  .الفقر  وختفيف البيئية الربامج
 جمال يف النساء  من العمل عن نيابة النساء إىل القانونية املساعدة توفري    ١٩٩٦

 . التنمية
 .التنمية أجل من العمل تطوير    ١٩٩٧

 املهارات

 .احلاسوب استخدام حتسن –
 .كينريواندا  و السواحيلي و الفرنسية و االجنليزية: اللغات –
 .الشفهي التخاطب و التحليل و الكتابة يف فائقة مبهارات تتمتع –
 .والتنظيم والتعبئة واحملاماة اللويب جمال يف فائقة مبهارات وتتمتع –
 .واملؤمترات العمل ورشات تنظيم –

* * *  
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  )إكوادور (مونيكا، سانشيز إسكيريدو  .٥

  ]باإلسبانية: األصل[

  مذكرة شفوية

لمنظمات الدولية ل األمانة العامة املساعدة - ماج اإلداخلارجية والتجارة و دي وزارة الشؤون
 للمحكمة يف نظام روما األساسي الدول األطراف جلمعية إىل األمانة العامة حتياا - دون اإلقليمية

فرباير / شباط٧ املؤرخة ICC-ASP/10/S/CBF/05رقم  مذكرا وباإلشارة إىل اجلنائية الدولية،
  وإىل القرار، ٢٠١١سبتمرب / أيلول٥املؤرخة  ICC-ASP/10/S/CBF/58 وإىل مذكرا رقم ٢٠١١

ICC-ASP/10/S/CBF/Res.5 السيدة قررت ترشيح اإلكوادور أن حكومة بإبالغها، وتتشرف 
 إىل ٢٠١٢للفترة املمتدة من  واملالية لجنة امليزانية لسكرترية أوىل، إسكيريد، سانشيز مونيكا
 ٢١  إىل ١٢، من العاشرة للجمعية خالل الدورةى ، أثناء االنتخابات اليت سوف تجر٢٠١٥

 .نيويورك املتحدة يف األمم مقر يف ،٢٠١١ ديسمرب/كانون األول

 إجراءات امليزانيةتعزيز تنفيذ و ملسامهة يف إىل ااإلكوادورية احلكومة طموح وجيسد هذا التعيني
 احملكمة مساعدة و حملكمة، اوالشفاف ملوارد االستخدام الفعال، وضمان اجلنائية الدولية للمحكمة
  .على حنو فعال بواليتها مبهامها ويف الوفاء االضطالعبذلك يف 

 تعزيز اجلنائية الدولية، مراعاة احلاجة إىل احملكمة يف عمل ويلتزم اإلكوادور بالتايل باملشاركة
  .نظام روما األساسي تنفيذ عند التابعة هلا، آليات صنع القرار

من القرار  ٦، والفقرة ICC-ASP/1/Res.4القرار   من٢أحكام الفقرة  مع وذه الروح، ومتشيا
ICC-ASP/1/Res.5 ،اليت تتمتع جماالت العديد من اخلربة الواسعة يف تأكيد اإلكوادور سفارة تعتزم ،

، وال اإلكوادور من أجلها حافظ، واليت واملتعلقة بامليزانية يف املسائل املاليةا املرشحة، وخصوصا 
 واالمتثال للمعايري الشفافية، على موقف نفقات اللقسمة جدول األنصبة املقررة حولما سي

لديها  أن املرشحة اإلكوادور ويعتقد .استخدام األموالاإلدارة والكفاءة يف يف الرقابة و األساسية
قدير املُعرب والت، وأن االعتراف بعملها ذه املذكرة املرفقبيان املؤهالت  ترد يف املؤهالت الالزمة،

يف نظام روما  الدول األطراف معية جلواملالية جلنة امليزانية له على الصعيد الدويل سيساعدان
  .بصورة مرضية مهامها أداء على األساسي

* * * 

  البيانات الشخصية

    مونيكا سوليداد سانشيز إيسكيريدو  االسم
     بالتاكونا١٩٧٧يناير / كانون الثاين٢٢  تاريخ ومكان امليالد

     إكوادورية  اجلنسية

  التعليم

ماجستري يف العلوم السياسية، الكليـة الالتينيـة األمريكيـة للعلـوم              ٢٠١٠
  .االجتماعية
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درجة البكالوريوس يف العالقات الدولية من جامعة سان فرانسيـسكو            ٢٠٠٠
    .دي كيتو

    .شهادة يف االتصال املؤسسي، من جامعة سان فرانسيسكو دي كيتو  ٢٠٠٠

  ملهنيةاخلربة ا

  .رئيسة ديوان نائب وزير العالقات اخلارجية واإلدماج السياسي أغسطس/منذ شهر آب
٢٠١١   

   األمانة العامة املساعدةمديرية منظومة األمم املتحدة يف إطار  -٢٠١٠أكتوبر/تشرين األول
  .للمنظمات الدولية دون اإلقليمية  ٢٠١١أغسطس /آب

  :مسؤولة عن املسائل التالية 
جلنائية الدولية ورصد االلتزامات الناشئة عـن نظـام رومـا           احملكمة ا 

األساسي، ونزع السالح وعدم انتشار األسلحة النووية، وإصالح نظام         
األمم املتحدة وحركة عدم االحنياز، وجلنة العقوبات التابعـة لـس           
األمن لألمم املتحدة؛ والس االقتصادي واالجتمـاعي، واسـتخدام         

  .مجلة أمور أخرىالفضاء اخلارجي من 
  .٦٤يف دورا  مكتب رئيس اجلمعية العامة لألمم املتحدة  ٢٠٠٩سبتمرب /من أيلول

مستشارة بشأن املسائل املتصلة     ٢٠١٠سبتمرب /أيلول
  .باللجان الثانية اخلامسة وتعزيز املنظمة

  .يوركعضو يف وفد البعثة الدائمة إلكوادور لدى األمم املتحدة يف نيو   –٢٠٠٥أغسطس /من آب
 جدول األنصبة، وامليزانيات، واملسائل املتعلقة: اللجنة اخلامسة   ٢٠٠٩سبتمرب /أيلول

  .بالتقاعد، وميزانيات حفظ السالم
  .اللجنة األوىل
  .املسائل املتعلقة بالتنمية املستدامة: اللجنة الثانية 

  .تعزيز اجلمعية العامة
  . قضايا نزع السالح وعمليات حفظ السالملس األمنجم

   القنصل األول، القنصلية العامة إلكوادور يف نيويورك؛ مسؤولة عن  -٢٠٠٥مارس /من آذار
  .الشؤون القانونية  ٢٠٠٥أغسطس /آب

  .ديوان وزير العالقات اخلارجية  - ٢٠٠٣يونيو /من حزيران
  ٢٠٠٥مارس /آذار

سـية  السكرترية الثالثة؛ مشاركة يف الدورة التدريبية لألكادميية الدبلوما   ٢٠٠٣-٢٠٠٢
  .، اإلكوادور، الدفعة العاشرة"انطونيو كيفيدو"

األمانة املساعدة للـسيادة    . وزارة العالقات اخلارجية  . مستشارة ثانية   ٢٠٠٢-١٩٩٩
املسؤولة األوىل عن قضية اإلنسانية     . مديرية السيادة اإلقليمية  . الوطنية

  .إلزالة األلغام ألغراض إنسانية على طول احلدود اجلنوبية



ICC-ASP/10/21 

22 21-A-011211 

  احللقات الدراسية واحملاضراتالدروس و

  نقل السلطة، واحلكم : "درس رفيع املستوى للدبلوماسيني   / تشرين األول٧ - ٣
   ب-األمانة العامة األيبريية األمريكية" والتعددية اجلديدةالعاملي     ٢٠١١ أكتوبر 

  ).اسبانيا(املتحدة اإلمنائي، مدريد   األمم رنامجب
الرمسي يف املؤمتر الـوزاري لعـدم االحنيـاز، بـايل           عضو يف الوفد      ٢٠١١مايو /أيار

  ).اندونيسيا(
 مندوبة إكوادور يف مجعية الدول األطراف يف نظام روما األساسـي،            ٢٠١٠ديسمرب  /كانون األول 

  .)الواليات املتحدة(منظمة األمم املتحدة، نيويورك 
يف جمـال  قدما  ضي  هل ميكن لألمم املتحدة امل     ":أسلحة الدمار الشامل    ٢٠٠٩أبريل /نيسان

  .راي بروك، نيويورك"نزع السالح وعدم انتشاره؟ 
حلقة دراسية حول األسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفـة، ريـو دي             ٢٠٠٨نوفمرب /تشرين الثاين

  ).الربازيل(جانريو 
  لسوق املـشتركة لبلـدان     ، ا ١٥٤٠حلقة دراسية حول تنفيذ القرار        ٢٠٠٨يونيو /حزيران

  .لسوق املشتركة، ساو باولو، الربازيل ااملخروط اجلنويب
  ).نيكاراغوا(املؤمتر اإلقليمي للتعاون اإلمنائي لألمم املتحدة، ماناغوا   /حزيران٢٧-٢٥

  ٢٠٠٨يونيو 
  برة للحدود واألمم املتحدة، ويست بوينتالقضايا األمنية العا  مايو / أيار١٠- ٧

  .األكادميية الدولية للسالم/  ٢٠٠٧
  احللقة الدراسية السنوية حول القانون الدويل اإلنساين للدبلوماسيني   فرباير / شباط١٥-١٤

  .املعتمدين لدى األمم املتحدة، كلية احلقوق يف نيويورك   ٢٠٠٧
   التنميةحلقة دراسية حول االستثمار األجنيب املباشر لغرض متويل  / آب٢٣-٢٢

  .حماضرات يف علم االقتصاد والتمويلسلسلة   ٢٠٠٦أغسطس 
وكلية ستيلمان ) يونيتار(م املتحدة للمعلومات والبحوث معهد األم

  .لألعمال، جامعة سيتون هول

  األنشطة األخرى

  .٢٠١١ممثلة املوظفني الدبلوماسيني ومساعدة جلنة التقييم يف وزارة الشؤون اخلارجية يف عام 

  اللغات

  . والعربيةاإلسبانية واإلنكليزية واملعارف األساسية يف اللغة الفرنسية والربتغالية

* * * 
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  )سلوفاكيا (سوبكوفا، إيلينا  .٦

  ]باإلنكليزية: األصل[

  مذكرة شفوية

دي البعثة الدائمة للجمهورية السلوفاكية لدى األمم املتحدة حتياا إىل أمانة مجعية الدول   
األطراف يف النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية وتتشرف بأن تنقل إليها أن حكومة 

إيلينا سوبكوفا لعضوية جلنة امليزانية واملالية التابعة  هورية السلوفاكية قد قررت ترشيح السيدةاجلم
للمحكمة اجلنائية الدولية لشغل مقعد خمصص لدول أوروبا الشرقية وذلك يف االنتخابات اليت 

 ٢١ إىل ١٢ستجرى أثناء الدورة العاشرة جلمعية الدول األطراف واملقرر انعقادها يف الفترة من 
  . يف نيويورك٢٠١١ديسمرب /كانون األول

إيلينا سوبكوفا خبرية معترف مبكانتها وخبربا يف املسائل املالية على الصعيد السيدة  و  
سوبكوفا تعكس خربا يف املسائل املالية واالقتصادية كما  والسرية الذاتية املرفقة للسيدة .الدويل

وهي جتيد . سوبكوفا مواطنة سلوفاكيةوالسيدة . ية اليت شغلتهاة والدولتبني شىت املناصب احلكومي
  .اللغتني اإلنكليزية والفرنسية

* * * 

  املؤهالتبيان 

. إيلينا سوبكوفا خبرية معترف مبكانتها وخبربا يف املسائل املالية على الصعيد الدويل            السيدة  
سائل املالية واالقتصادية كما تبني شـىت       سوبكوفا تعكس خربا يف امل     والسرية الذاتية املرفقة للسيدة   

وقد عملت ملدة سبع سنوات مديرة إلدارة الضرائب الدولية    . املناصب احلكومية والدولية اليت تبوأا    
 والـسيدة . فاكتسبت خربة واسعة يف املسائل املالية الدولية وشاركت يف مفاوضات دولية متعددة           

  .ني اإلنكليزية والفرنسيةوهي جتيد اللغت. سوبكوفا مواطنة سلوفاكية

* * *  

  شخصيةال بياناتال
  سوبكوفا  اسم العائلة
  إيلينا  اإلسم األول
  ١٩٥٤يوليه /متوز  تاريخ امليالد
  ترنافا، اجلمهورية السلوفاكية  مكان امليالد

  متزوجة، لديها اثنان من األوالد  احلالة االجتماعية
  التعليم

الفا مراجِعة حسابات نظـم      يف براتيس  RWTUVشركة التفتيش التقين      ٢٠٠٤
  EN ISO 9001:2000.إدارة اجلودة 

  .وكالة التنمية الريفية مديرة مشروع معتمدة  ٢٠٠٣
  مركز الدراسات املتقدمة، جامعة العلوم االقتصادية يف براتيسالفا  ٢٠٠٢-٢٠٠٠

  .التقييم االقتصادي واخلربة الفنية: خبرية، التخصص
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  . يف براتيسالفا، كلية التجارة درجة املاجستريجامعة العلوم االقتصادية  ١٩٧٨-١٩٧٣
  .املدرسة الثانوية لالقتصاد يف براتيسالفا  ١٩٧٣-١٩٦٩

  اخلارج يف اخلاص التعليم

مركز التعليم التابع ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتـصادي يف             ١٩٩٨
  . التدريب بشأن التسعري التحويلي–بودابِست 

ابع ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتـصادي يف         مركز التعليم الت    ١٩٩٧
  . التدريب املقدم إىل املتفاوضني بشأن االتفاقيات الضريبية–فيينا 

  . دراسة اللغة الفرنسية–غرفة التجارة والصناعة يف بروكسل   ١٩٩٦-١٩٩٣

  العملية اخلربة

يف براتيـسالفا،  ) Pan-European University(جامعة عموم أوروبـا    حىت اآلن- ٢٠٠٣
معهد اخلربة الفنية والتعليم، خبرية تقييم قانوين يف جمـايل االقتـصاد            

  واإلدارة، مسجلة بوزارة العدل باجلمهورية السلوفاكية
مسؤولة عن تقدمي املشورة إىل القضاة واجلهات القانونية املختلفة بشأن      
، أي مشكلة ترتبط بالقضايا االقتصادية، أي الـضرائب، واحملاسـبة         

واحلسابات وامليزنة أثناء العملية القضائية؛ وتزويد القضاة بتقارير خطية         
أساسية ضرورية من أجل عملية اختـاذ القـرارات القـضائية علـى            
الصعيدين الوطين والدويل؛ وتقييم األصول من أجل تسجيل الشركات         
يف حمكمة التسجيل، وتقييم األضرار لغرض دفع تعويضات؛ وتقيـيم          

طر، وإدارة املشاريع، وامليزنة والرقابة املالية، وإدارة املـوارد    إدارة املخا 
  .البشرية

   ، وهي شركة مسامهة، خبرية تقييمKZTشركة   ٢٠٠٣-٢٠٠٢
كانت مسؤولياا تشمل استحداث نظام ختطيط استراتيجي من أجل         
الشركات وربطه بامليزنة، وتزويد الشركات وإدارا باخلربة الفنية يف         

ت امليزانية ويف ختطيط السياسات، مع تقدمي توصيات بشأن إدارة عمليا
اإلستراتيجية، والكفاءة وإضفاء الطابع األمثل على الشركة، وإعـادة         
تنظيم وترشيد إجراءات العمل واهلياكل اإلدارية عن طريـق حتليـل           

  .وإعادة تصميم إجراءات أداء العمل
  .وليةوزارة املالية، مديرة إدارة الضرائب الد  ٢٠٠٢-١٩٩٦
وزارة اخلارجية، سفارة اجلمهورية السلوفاكية يف بلجيكا اقتـصادية           ١٩٩٦-١٩٩٣

  .باإلدارة االقتصادية والتجارية
سفارة اجلمهورية االحتادية التـشيكية والـسلوفاكية يف كينـشاسا،            ١٩٩٣-١٩٩٢

  .مجهورية الكونغو الدميقراطية اقتصادية
  .، مؤسسة مشارِكة ومالكة للشركةشركة مراجعة احلسابات، احملدودة  ١٩٩٢-١٩٩١
  .مكتب املالية املركزي يف براتيسالفا، رئيسة إدارة املالية والرقابة  ١٩٩١-١٩٨٥
  .، اقتصادية بإدارة احلسابات‘إنترهوتيلز براتيسالفا وفندق بوريك  ١٩٨٥-١٩٧٨
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  أخرى مهنية أنشطة

    .خبريةجامعة عموم أوروبا، كلية االقتصاد، حماضرة    حىت اآلن- ٢٠٠٧
  عضو يف جلنة امليزانية واملالية باحملكمة اجلنائية الدولية يف الهاي   حىت اآلن- ٢٠٠٣
كـان إنـشاء     نائبة مدير جلنة امليزانية واملالية باحملكمة اجلنائية الدولية         ٢٠٠٨-٢٠٠٧

ويتمثل . احملكمة اجلنائية الدولية معلماً هاماً يف مسرية القانون اإلنساين        
 للجنة يف إسداء املشورة إىل مجعية الدول األطـراف          اهلدف الرئيسي 

وإىل احملكمة بشأن اإلدارة اإلستراتيجية واملالية، واألخذ بالوضع األمثل        
  مالياً، وامليزنة

الرابطة السلوفاكية خلرباء التقييم االقتصادي، عضو مبجلس التعـاون            حىت اآلن- ٢٠٠٢
  .يزانية واملالية والضرائبللعمل يف إعداد قوانني ولوائح يف ميادين امل

لسيدات األعمال، وهو رابطة مستقلة غـري حكوميـة         ‘ توب’مركز     حىت اآلن- ٢٠٠٣
حماضرة يف حلقات عمل ـدف إىل        منسقة مشاريع وحماضرة خبرية   

حفز قيام املرأة بتنظيم املشاريع يف سلوفاكيا وكذلك علـى الـصعيد            
ظمة هلا وضع املراقب    لسيدات األعمال هو من   ‘ توب’ومركز   .الدويل
 Les femmes(‘ رابطة النساء رئيسات مؤسسات األعمال العاملية’يف 

chefs d’entreprises mondiales (اليت يوجد مقرها يف باريس.  
وزارة املالية، مفاوِضة باسم اجلمهورية السلوفاكية يف اال الـضرييب            ١٩٩٨-١٩٩٦

لـضرييب ملنظمـة التعـاون      أثناء عملية انضمام سلوفاكيا إىل النظام ا      
  .والتنمية يف امليدان االقتصادي

  اللغات

  هي اللغة األم  السلوفاكية
  جتيدمها  التشيكية واإلنكليزية

  مستوى متقدم  الفرنسية
  معرفة سلبية  األملانية والروسية

  أخرى مهارات

  املهارات املتعلقة بتكنولوجيا املعلومات
  .، وبرنامج إيكِسل، واإلنترنت‘وفت ووردمايركوس’تستخدم احلاسوب الشخصي، وبرنامج 

* * *  
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  )اليابان(سوغيورا، ماساتوشي   .٧

  ]باإلنكليزية: األصل[

  مذكرة شفوية 

أطيب حتياا ألمانة مجعية الدول األطراف يف نظام اليابان يف اململكة اهلولندية دي سفارة 
 ICC-ASP110/CBF/05رقم األمانة روما األساسي اخلاص باحملكمة اجلنائية الدولية، وعمال مبذكرة 

السيد ماساتوشي سوغيورا ح يقررت ترشاليابان األخرية بأن حكومة نهي إىل علمِ  يشرفها أن تهفإن
نتخابات االيف  ٢٠١٥-٢٠١٢لعهدة لعضوية جلنة امليزانية واملالية التابعة للمحكمة اجلنائية الدولية 

ديسمرب /كانون األوليف  جلمعية الدول األطراف اليت ستجري يف نيويورك أثناء الدورة العاشرة
٢٠١١.   

السيد سيغيورا، وهو عضو يف جلنة املالية وامليزانية للمحكمة اجلنائية الدولية منذ ويتمتع 
وهو . يني الدويل والوطينخبربة واسعة ومكانة مشهود له ا يف الشؤون املالية على املستو، ٢٠١١

بان الدائمة لدى األمم املتحدة وممثال لليابان يف اللجنة اخلامسة يعمل حاليا مستشارا لبعثة اليا
للجمعة العامة لألمم املتحدة، حيث أظهر خربة وريادة يف املفاوضات الدولية ) اإلدارة وامليزانية(

املتعلقة جبدول األنصبة املقررة وامليزانية العادية لألمم املتحدة وميزانيات عمليات حفظ السالم 
لقد تقلَّد السيد سيغيورا من  .وإدارة املوارد البشرية واملسائل األخرى ذات الصلةواإلشراف 

 منصب النائب الرئيسي ملدير شعبة التعاون يف ٢٠٠٨سبتمرب / إىل أيلول٢٠٠٦أغسطس /آب
القضايا العاملية يف وزارة الشؤون اخلارجية حيث اضطلع مبسؤولية اإلشراف على عالقات اليابان مع 

أغسطس /ومن آب. رامج األمم املتحدة واملنظمات الدولية األخرى ومسامهاا فيهاصناديق وب
 تقلد السيد سيغيورا منصب نائب مدير شعبة الشؤون املالية ٢٠٠٢يناير / إىل كانون الثاين٢٠٠٠

وتضمنت مهامه اإلشراف على وضع امليزانية وتدقيق احلسابات . يف وزارة الشؤون اخلارجية
  . اسبية للوزارة وهو ما منحه معرفة أساسية بشأن عمل ميزانية هذه املنظماتوالعمليات احمل

 توضح أنه يليب ،طيهإن هذه اخلربة والتجربة، كما يبدو من بيان مؤهالت السيد سيغيورا املرفق 
-ICC) لقرار املؤسس للجنة املالية وامليزانية ل٤رفق املالشروط الواردة يف املادة الثانية من 

ASP/1/Res.4) واليت تنص على أنه ينبغي أنه يكون أعضاء اللجنة خرباء يتمتعون مبكانة وخربة 
  .مشهود ما يف القضايا املالية على املستوى الدويل

لقد دأبت اليابان على دعم أنشطة احملكمة اجلنائية الدولية منذ إنشائها، وهي إذ أصبحت رمسيا 
 وكانت باستمرار أكرب ٢٠٠٧أكتوبر / تشرين األول١دولة عضوة يف نظام روما األساسي بتاريخ 

إن قرار حكومة اليابان ترشيح السيد . مسامهة يف ميزانية احملكمة فإا تعتزم البقاء داعمة قوية هلا
سيغيورا النتخابات جلنة املالية وامليزانية يعكس التزامها الثابت مبواصلة قصارى جهدها لتيسري 

بان واثقة متاما بأن املرشح ميلك التجربة واخلربة واملعرفة الالزمة يف وحكومة اليا. أنشطة احملكمة
الشؤون املالية وامليزانية إىل جانب املكانة املشهود له ا على املستوى الدويل ليساهم مسامهة كبرية 

  .يف العمل اهلام الذي تضطلع به اللجنة

* * * 



ICC-ASP/10/21 

27 21-A-011211 

  بيان املؤهالت

  شخصيةالبيانات ال

  اوغيورماساتوشي س    االسم
  ١٩٧٠ديسمرب / كانون األول٢٠  تاريخ الوالدة
  هيوغو، اليابان  : مكان الوالدة

  اخلربة

 ، واكتسب خربة كبرية ١٩٩٣السيد سوغيورا وزارة الشؤون اخلارجية يف اليابان عام التحق 
  .يف عدد من ااالت

  العهدة( الدولية عضو جلنة امليزانية واملالية التابعة للمحكمة اجلنائية  ٢٠١١بريل أ/نيسان
  ).٢٠١٢ أبريل/تنتهي يف نيسان  إىل اليوم
  بعثة اليابان الدائمة لدى ،)٢٠٠٩متت ترقيته يف أغسطس  (مستشار  ٢٠٠٨سبتمرب /أيلول

  .األمم املتحدة  إىل اليوم
اإلدارة (ممثل اليابان يف اللجنة اخلامسة للجمعية العامة لألمم املتحدة  -

 ).وامليزانية
ل األنصبة املقررة لألمم املتحدة من مسؤول مفاوضات جدو -

 العادية وميزانية عمليات حفظ السالم، واإلشراف وإدارة .امليزانية
  .املوارد البشرية واملسائل األخرى ذات الصلة

  القضايا العاملية مبكتب التعاون يف نائب رئيسي ملدير شعبة   – ٢٠٠٦أغسطس /آب
  .التعاون الدويل  ٢٠٠٨سبتمرب / أيلول

ى عالقات اليابان مع صناديق وبرامج األمم املتحدة شرف علأ -
 .واملنظمات الدولية األخرى ومسامهتها فيها

ويف ) ODA(مساعدات التنمية جمال دار سياسات اليابان الرمسية يف أ -
  .قطاعات عديدة

  .األوروبية نائب رئيسي ملدير شعبة أوروبا الغربية يف مكتب الشؤون  –٢٠٠٣سبتمرب /أيلول
أغسطس /يف آب يف شعبة واحدةاألوىل والثانية اندجمت الشعبتان (  ٢٠٠٦يو يول/ متوز

٢٠٠٤(.  
  . أوروبا الغربيةبلدانمسؤول إدارة العالقات الثنائية بني اليابان و

  .السكرتري اخلاص لنائب وزير الربملان للشؤون اخلارجية  –٢٠٠٢يناير /كانون الثاين
  ة مساعدة اليابان يف مرحلة ما بعد انتهاء تضمنت الواجبات إدار -  ٢٠٠٣سبتمرب / أيلول

 .الرتاع يف أفغانستان والعراق  
  .أمانة الوزير. نائب مدير شعبة الشؤون املالية  – ٢٠٠٠أغسطس /آب

  اإلشراف على امليزانية ومراجعة احلسابات والعمليات احملاسبية  -  ٢٠٠٢يناير /كانون الثاين
  .للوزارة  
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   مكتب شؤون أمريكا،الشعبة الثانية ألمريكا الشماليةمسؤول   – ١٩٩٨يوليو / متوز 
   .الشمالية  ٢٠٠٠يوليو /متوز

القضايا االقتصادية والتجارية بني اليابان املتعلقة بقاد املفاوضات  -
  .والواليات املتحدة

   سفارة اليابان لدى.)١٩٩٧مايو /الترقية يف أيار(سكرتري أول   – ١٩٩٦يونيو /جزيران
  .هورية نيجرييا االحتاديةمج  ١٩٩٨يوليو /متوز

  .أخرىمسائل ، من بني ةمسؤول عن الشؤون السياسية واإلدار -
   مكتب شؤون. مسؤول يف شعبة معاهدة األمن اليابانية األمركية–١٩٩٣أكتوبر/تشربن األول

  .أمريكا الشمالية  ١٩٩٤فرباير /شباط
 قام ببحوث يف القضايا املتصلة بالتزام اليابان مبعاهدة األمن بني -

  .اليابان والواليات املتحدة
  .ساعد كبار املسؤولني يف املشاورات ثنائية -

   مكتب السياسة اخلارجيةمسؤول يف شعبة حقوق اإلنسان والالجئني  –مايو/أيار
  ان يف جمال حقوق اإلنسان ساعد يف صياغة سياسات الياب -    ١٩٩٣سبتمرب /أيلول

  .اإلنسانية والشؤون
حقوق اإلنسان معاهدات على راقب الوضع العام للتصديق  -

  .واملعاهدات اإلنسانية

  التعليم 

  .)بكالوريوس، القانون العام(جامعة طوكيو، كلية احلقوق    ١٩٩٣ -  ١٩٨٩
  ).التاريخ احلديثبكالوريوس، (جامعة أكسفورد، اململكة املتحدة    ١٩٩٦ -  ١٩٩٤

  اللغات

  )اللغة األم(اليابانية 
  اإلجنليزية

____________ 


