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الدورة الثانية عشرة

الهاي 02 – 02 ،تشرين الثاين/نوفمرب 0223

انتخاب أعضاء لجنة الميزانية والمالية
مذكرة من األمانة
 -2يف  20شباط/فرباير  ،0223قرر مكتب مجعية الدول األطراف ("اجلمعية") إجراء االنتخابات
اخلاصة بستة من أعضاء جلنة امليزانية واملالية أثناء الدورة الثانية عشرة للجمعية املقرر عقدها يف الهاي
يف الفرتة من  02إىل  02تشرين الثاين/نوفمرب  .0223وعمالً هبذا القرار ،حددت فرتة الرتشيح
للمقاعد الستة بلجنة امليزانية واملالية من  00أيار/مايو إىل  23آب/أغسطس .0223

-0

وقد أنشأت مجعية الدول األطراف جلنة امليزانية واملالية بقرارها  ICC-ASP/1/Res.4املؤرخ 3

أيلول/سبتمرب  .0220وترد اختصاصات هذه اللجنة يف مرفق هذا القرار .وعدلت اجلمعية الفقرة 0
من مرفق هذا القرار بقرارها  ICC-ASP/2/Res.5املؤرخ  20أيلول/سبتمرب .0223

-3

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

 .ASP/1/Res.5وع ّدلت الفقرة  21من هذا القرار بالقرار

ICC-ASP/2/Res.4

ICC-

املؤرخ 20

أيلول/سبتمرب  .0223ووفقا للفقرة  6من القرار  ،ICC-ASP/1/Res.5حيدد كل ترشيح املعلومات
اليت تثبت استيفاء املرشح للمتطلبات املنصوص عليها يف الفقرة  0من القرار  ،ICC-ASP/1/Res.4أي
كونه من اخلرباء املشهود هلم باملكانة واخلربة يف الشؤون املالية على الصعيد الدويل ،من دولة طرف.
 -4وقد تّ حتديد توزيع املقاعد بني اجملموعات اإلقليمية ألغراض االنتخاب األول يف الفقرة  2من
القرار  ICC-ASP/1/Res.5كما يلي:

22-A-281010

(أ)

مقعدان جملموعة الدول األفريقية؛

(ب)

مقعدان جملموعة الدول اآلسيوية؛

(ج)

مقعدان جملموعة دول أوروبا الشرقية؛

(د)

مقعدان جملموعة دول أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب؛
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(ه)

أربعة مقاعد جملموعة دول أوروبا الغربية والدول األخرى.

 -1وينتمي األعضاء الستة الذين تنتهي مدة واليتهم يف  02نيسان/أبريل  0224إىل اجملموعات
اإلقليمية التالية:

(أ)

مقعد واحد جملموعة الدول األفريقية؛

(ب) مقعد واحد اجملموعة دول أوروبا الشرقية؛
(ج) مقعد واحد جملموعة دول أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب؛
(د)

ثالثة مقاعد جملموعة دول أوروبا الغربية والدول األخرى.

 -6وطبقا ملا هو مطلوب يف الفقرة  9من القرار  ،ICC-ASP/1/Res.5ينبغي بذل كل اجلهود املمكنة
النتخاب أعضاء اللجنة بتوافق اآلراء بناء على توصية من املكتب .ووفقا للفقرة  ،22فإنه يف حال عدم
حصول توافق يف اآلراء ،يكون انتخاب أعضاء جلنة امليزانية واملالية مسألة موضوعية ختضع للمتطلبات
تنص على ما يلي:
املنصوص عليها يف الفقرة ( 7أ) من املادة  220من نظام روما األساسي ،اليت ّ
" -7يكون لكل دولة طرف صوت واحد .ويبذل كل جهد للتوصل إىل القرارات
بتوافق اآلراء يف اجلمعية ويف املكتب .فإذا تعذر التوصل إىل توافق يف اآلراء ،وجب القيام
مبا يلي ،ما مل ينص النظام األساسي على غري ذلك:
(أ) تتخذ القرارات املتعلقة باملسائل املوضوعية بأغلبية ثلثي احلاضرين املصوتني
على أن يشكل وجود أغلبية مطلقة للدول األطراف النصاب القانوين للتصويت".
-7

وفقا للفقرة  22من القرار  ،ICC-ASP/1/Res.5يكون االنتخاب باالقرتاع السري .ولكن جيوز

االستغناء عن هذا الشرط إذا كان عدد املرشحني مساويا لعدد املقاعد الواجب ملؤها ،أو فيما يتعلق
باملرشحني احلاصلني على موافقة اجملموعة اإلقليمية املعنية ،ما مل يطلب أحد الوفود صراحة إجراء
التصويت يف انتخاب بعينه.
 -2ومبوجب الفقرة  20من هذا القرار ،يكون األشخاص املنتخبون هم املرشحون الذين حصلوا
على أعلى عدد من األصوات وعلى أغلبية تتمثل يف ثلثي الدول األطراف احلاضرة واملشرتكة يف
التصويت ،شريطة توفر أغلبية مطلقة من الدول األطراف تشكل النصاب القانوين الالزم للتصويت.
-9

وقد ورد حبلول موعد إغالق باب الرتشيح وهو  23آب/أغسطس  0223سبعة ترشيحات.

 -22ومن بني الرتشيحات السبعة ،كان هناك ترشيحان من جمموعة الدول األفريقية ،وترشيح واحد
من جمموعة دول أوروبا الشرقية ،وترشيح واحد من جمموعة دول أمريكا الالتينية ومنطقة البحر
الكارييب ،وثالثة ترشيحات من جمموعة دول أوروبا الغربية ودول أخرى.
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 -22ووفقا للفقرة  7من القرار  ،ICC-ASP/1/Res.5ترد يف مرفق هذه املذكرة قائمة مرتبة وفقا
للرتتيب األجبدي اإلنكليزي بأمساء مجيع املرشحني ،مع الوثائق املرفقة برتشيحاهتم.
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المرفق

قائمة المرشحين المرتبة أبجديا (مع بيانات بالمؤهالت)
[األصل :باألسبانية/اإلنكليزية/الفرنسية]

احملتويات
االسم واجلنسية

*

الصفحة

-2

بانيانكا ،دافيد (بوروندي) ....................................

1

-0

فرنانديز أوبازو ،كارولينا ماريا (املكسيك)......................

22

-3

فنكلشتاين ،جيل (فرنسا) ................................ ....

23

-4

مليك ،جوهاين (استونيا) ......................................

22

-1

سوب ،غريد (أملانيا) ..........................................

03

-6

طراوري نوموسيي هربر (بوركينا فاسو) .......................

07

-7

وارن ،هيلني لويز (اململكة املتحدة) ...........................

30

* والدولة املقدمة للرتشيح أيضا ،ما مل يذكر خالف ذلك.
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 -1بانيانكا ،دافيد (بوروندي)

[األصل :بالفرنسية]

مذكرة شفوية
هتدي البعثة الدائمة جلمهورية بوروندي لدى األمم املتحدة حتياهتا إىل أمانة مجعية الدول
األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية ،وباإلشارة إىل املذكرة الشفوية ICC-
 ASP/12/S/CBF/009املؤرخة  23شباط/فرباير  0223تتشرف بأن تقدِّم السرية الذاتية للسيد دافيد
بانيانكا ،مفتش دولة ،املرشح الذي عينته حكومة بوروندي النتخابه عضواً يف جلنة امليزانية واملالية التابعة
للمحكمة اجلنائية الدولية.
[…]
______________

بيان المؤهالت
البيانات الشخصية
اللقب:

االسم:

الجنس:

تاريخ الميالد:

مكان الميالد:
البلدية:

الجنسية:

الحالية العائلية:

بانيانكا

دافيد

ذكر
2967/20/32
جيتابا
بوراميب
بوروندية
متزوج

التعليم:
:0221

شهادة يف تصميم الدروس والدورات وإعدادها من املبادرة اإلمنائية للمنظمة
الدولية للمؤسسات العليا ملراجعة احلسابات.

:0222 – 0222
جامعة ياوندي  :0برنامج يف إدارة السياسات االقتصادية بكلية االقتصاد
واإلدارة :دبلوم الدراسات اجلامعية العليا .ودبلوم الدراسات العليا
التخصصية يف اإلدارة والسياسة االقتصادية (الثانوية العامة  1 +سنوات).
25-A-060913

5

ICC-ASP/12/25

:2993 – 2992
جامعة بوروندي :كلية االقتصاد واإلدارة ،درجة البكالوريوس يف االقتصاد
(الثانوية العامة  4 +سنوات) ،فرع اإلدارة.
:2992 - 2922
جامعة بوروندي :كلية االقتصاد واإلدارة ،دبلوم الدراسات اجلامعية يف
االقتصاد (بعد إمتام السنتني األوليني بنجاح).
:2922 – 2927
جامعة بوروندي :كلية الزراعة.
الخبرة العملية
حزيران/يونيه  – 2996أيلول/سبتمرب :0226
مفتش مايل مسؤول عن مراقبة تنفيذ امليزانية يف اإلدارات العامة ،ومراقبة سري
العمل يف إدارات شؤون املوظفني يف املشاريع اإلمنائية ومجيع اجملاالت اليت
للدولة مصلحة فيها .وتضمنت املسؤولية التحقق من مدى قانونية النفقات
واإليرادات يف املؤسسات العامة وشبه العامة املذكورة ومشروعيتها ومناسبتها.
مكلف أيضا بالتدريب يف املفتشية العامة للمالية.
أيلول/سبتمرب  – 0226حىت اآلن:
مفتش دولة مكلف بنفس املسؤوليات السابقة باإلضافة إىل مراجعة األداء.
متوز/يوليه وتشرين األول/أكتوبر وتشرين الثاين/نوفمرب :0227
مفتش عام دولة باإلنابة مكلف بتنسيق عمل  72مفتش دولة واإلشراف
عليهم ،واإلشراف على مهام مراجعة احلسابات وقراءة مجيع التقارير املتعلقة
بالرقابة اإلدارية واملالية والشرعية واالنتظام يف خمتلف املرافق العامة قيد الرقابة.
كانون األول/ديسمرب  – 2994حزيران/يونيه :2996
مستشار يف إدارة التنمية احلضرية وتنسيق التجهيزات غري املنقولة يف وزارة
األشغال العامة.
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مجاالت االختصاص األخرى
خربة يف التدريب األكادميي:
-

مدرس مؤقت من عام  0221إىل عام  0222يف جامعة "لوميري" يف
ّ
بوجومبورا؛

-

مدرس مؤقت منذ عام  2992يف جامعة مارتن لوثر كينغ؛
ّ

-

مد ّرس مؤقت من عام  2996إىل عام  0222يف جامعة بوروندي (املعهد
التجاري العايل).

-

مدرس مؤقت من عام  0226إىل عام  0222يف جامعة "غريت ليكس".
ّ

املراجعة الداخلية للحسابات ومراجعة األداء:
-

شارك يف أيار/مايو وحزيران/يونيو  0221يف تنظيم حلقة عمل عن مراجعة
األداء يف كوتونو ببنني؛

-

قام شخصيا يف آب/أغسطس وبعد حلقة العمل املعقودة يف كوتونو بتنظيم دورة
تعليمية بشأن تقييم النظام الداخلي ملراجعة احلسابات؛

-

شارك يف كانون الثاين/يناير – شباط/فرباير  0226يف حلقة عمل معقودة
مبدينة سوسة يف تونس ،لتقييم دورة عقدت قبل ذلك بشأن مراجعة األداء.

نيسان/أبريل :0226
شارك يف تنسيق حلقة عمل معقودة يف ياوندي بالكامريون بشأن مراجعة األداء
جملموعة تضم  32مشاركاً من أكثر من  20بلداً.
تشرين الثاين/نوفمرب :0222
شارك يف حلقة عمل عقدت يف نيامي بالنيجر بشأن تقييم دورة عن تقنيات
تنفيذ الدورات التعليمية والتدريبية.
كانون الثاين/يناير – آذار/مارس :0229
شارك يف تنسيق حلقة عمل يف سوسة بتونس لتدريب املدربني يف املؤسسات
العليا ملراجعة احلسابات يف بلدان إفريقيا الناطقة بالفرنسية.
 07تشرين الثاين/نوفمرب 2 -كانون األول/ديسمرب :0226
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شارك يف تنسيق حلقة عمل عقدت يف لومي بتوغو ملراجعي احلسابات يف بلدان
غرب ووسط أفريقيا الناطقة باللغة الفرنسية عن مراجعة أداء إدارة الدين العام
باالشرتاك بني القطب اإلقليمي للتدريب على إدارة الديون يف إفريقيا الوسطى
والغربية وبني اجمللس اإلقليمي لتدريب املؤسسات العليا ملراجعة احلسابات يف
البلدان الناطقة باللغة الفرنسية يف أفريقيا ما دون الصحراء.
الدورات في الخارج:
شارك يف أيار/مايو – متوز/يوليه  0222يف دورة تدريبية متخصصة يف الرقابة
اإلدارية يف جامعة لييج ببلجيكا؛
شارك يف عام  0224يف حلقة عمل معقودة يف ليربفيل بالغابون لتقييم كفاءات
املشاركني.
المنشورات
آب/أغسطس :0222
عرض ورقة بعنوان "مشاكل الرقابة اإلدارية يف املرفق العام" للحصول على دبلوم
الدراسات العليا املتخصصة.
آذار/مارس :2994
خترج بعنوان "التدريب واملوارد البشرية يف الشركات الصغرية واملتوسطة
ناقش رسالة ّ
يف بوجومبورا".
:2993
عرض ورقة بشأن حتديث نظم املعلومات اخلاصة باإلدارة يف مخس مؤسسات
عامة:
-

مصرف بوروندي االئتماين؛
املعهد الوطين للضمان االجتماعي؛
صندوق التأمني املشرتك يف اخلدمة العامة؛
مزرعة راندا؛
هيئة إدارة املباين العسكرية.

آذار/مارس من كل عام ،من عام  2997إىل عام ،0222
عرض تقارير حمافظة احلسابات اخلاصة باملصرف الوطين للتنمية االقتصادية؛
 0222إىل عام ،0222
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تقارير حمافظة احلسابات اخلاصة مبستشفى كامنجي العسكري ،ومكتب املشاريع
التعليمية ،وصندوق التنمية البلدية.
آب/أغسطس :0221
التدريس يف دورة بشأن تقييم نظام املراجعة الداخلية للحسابات بعد حلقة العمل
املعقودة يف كوتونو بشأن مراجعة األداء اليت منح املشاركون فيها شهادة املبادرة
اإلمنائية ملنظمة املؤسسات العليا ملراجعة احلسابات نظري إمتام التدريب.
أنشطة أخرى
-

-

حمافظ حسابات يف اجمللس اإلقليمي لتدريب املؤسسات العليا ملراجعة احلسابات يف
البلدان الناطقة باللغة الفرنسية يف إفريقيا ما دون الصحراء (جملس إقليمي لدعم
قدرات املؤسسات العليا يف جمال رقابة املالية العامة يف البلدان الناطقة باللغة الفرنسية
يف إفريقيا ما وراء الصحراء الذي يتخذ الكامريون مقراً له)؛
رئيس فريق العمل الفين ملراجعة األداء التابع للمجلس اإلقليمي لتدريب املؤسسات
العليا ملراجعة احلسابات يف البلدان الناطقة باللغة الفرنسية يف إفريقيا ما وراء الصحراء.
عضو مؤسس جلامعة مارتن لوثر كنغ يف بوجومبورا.
منذ عام  0222عضو يف جلنة امليزانية واملالية التابعة للمحكمة اجلنائية الدولية.
_________________
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 -2فرنانديز أوبازو ،كارولينا ماريا (المكسيك)
[األصل :باألسبانية]

مذكرة شفوية
هتدي سفارة مجهورية املكسيك حتياهتا إىل رئيس مجعية الدول األطراف للمحكمة اجلنائية
الدولية ،وتتشرف السفرية تينا إنتلمان باإلشارة إىل مذكرة األمانة ICC-ASP/12/S/CBF/009 PBA-
 0442املؤرخة  23شباط/فرباير  0223ذات الصلة بقرارات وإجراءات تقدمي مرشحني للجنة املالية
وامليزانية جلمعية الدول األطراف برسم االنتخابات اليت ستجري أثناء الدورة الثانية عشرة جلمعية الدول
األطراف يف الفرتة من  02إىل  02تشرين الثاين/نوفمرب .0223
ويف هذا الصدد تود سفارة املكسيك أن تبلّغ اهتمام حكومة الواليات املتحدة املكسيكية
برتشيح السيدة كارولينا ماريا فرنانديز أوبازو إلعادة انتخاهبا عضواً يف جلنة امليزانية واملالية ،وجتدون طيه
بيانا بسريهتا الذاتية.
والسيدة فرنانديز أوبازو موظفة يف وزارة الشؤون اخلارجية .ويعكس منصبها احلايل كمديرة
للشؤون املالية يف املديرية العامة ملنظومة األمم املتحدة معرفةً وخربة عميقتني بإجراءات وعمل العديد
من املنظمات الدولية اليت تتمتع املكسيك بالعضوية فيها.
وتستويف السيدة فرنانديز أوبازو الشروط الواردة يف الفقرة  0من القرار
(املعدل) املتعلق بإنشاء جلنة املالية وامليزانية ،باعتبارها مواطنة من بلد (املكسيك) يف منطقة قد تتعرض
لسوء التمثيل إذا ما مل يتم انتخاب أي مواطن منها .وباإلضافة إىل خصائص كفاءهتا املشار إليها يف
الفقرة السابقة ،فإن السيدة فرنانديز أوبازو تستويف متاما الشرط الذي يقضي بأنه ينبغي أن تتوفر يف
املرشح صفة اخلبري املايل املشهود له باملكانة ،وهي حاليا عضوة يف جلنة املالية وامليزانية وتنتهي عهدهتا يف
 02نيسان/أبريل .0224
ICC-ASP/1/Res.4

[]...
_____________

بيان المؤهالت
ولدت اآلنسة السيدة كارولينا ماريا فرنانديز أوبازو (املكسيك) يف كينغستون جبمايكا يف كانون
األول/ديسمرب .2970
حتمل شهادة البكالوريوس يف العالقات الدولية من جامعة األمريكتني يف بويبال باملكسيك.
درست أيضاً اإلدارة يف جامعة األمريكتني يف بويبال ،كما درست االقتصاد يف اجلامعة
الكاثوليكية البوليفية يف الباز ببوليفيا.
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الخبرة العملية
شغلت السيدة فرنانديز مناصب خمتلفة يف وزارة الشؤون اخلارجية ،مجيعها يف جماالت متعددة
األطراف:
 مديرة الشؤون املالية ،شعبة منظومة األمم املتحدة ،من تشرين الثاين/نوفمرب  0227حىتاآلن؛
 نائب مدير الشؤون اإلدارية وشؤون امليزانية ،شعبة منظومة األمم املتحدة ،من تشريناألول/أكتوبر  0223إىل تشرين األول/أكتوبر 0227؛
 رئيسة إدارة الشؤون اإلدارية وشؤون امليزانية ،شعبة منظومة األمم املتحدة ،من تشرينالثاين/نوفمرب  0222إىل أيلول/سبتمرب 0223؛
 مستشارة املدير العام املعين مبنظومة األمم املتحدة ،من كانون الثاين/يناير  0222إىلتشرين األول/أكتوبر 0222؛
 حمللة مسؤولة عن الرتشيحات والشؤون السياسية ،شعبة منظومة األمم املتحدة ،مننيسان/أبريل  2999إىل كانون األول/ديسمرب .2999

األنشطة الرئيسية

25-A-060913

-

عضوة يف جلنة امليزانية واملالية يف احملكمة اجلنائية الدولية (من نيسان/أبريل 0222
حىت اآلن).

-

األمينة الفنية لتقييم عضوية املكسيك يف املنظمات الدولية (من كانون األول/ديسمرب
 0226إىل أيار/مايو .)0227

-

املفاوضة الرئيسية للوفد املكسيكي لدى اجلمعية العامة لألمم املتحدة لعملية تقييم
األنصبة املقررة لفرتة السنتني ( 0229 – 0227من آذار/مارس إىل كانون
األول/ديسمرب .)0226

-

مسؤولة الفريق اخلاص بوزارة الشؤون اخلارجية املكسيكية املعين بتقييم األنصبة املقررة
يف املنظمات الدولية (كانون الثاين/يناير .)0226

-

عضوة يف الوفد املكسيكي لعملية التفاوض بشأن ميزانية األمم املتحدة لفرتة السنتني
 ،0227 - 0226الدورة الستون للجمعية العامة (كانون األول/ديسمرب .)0221

-

عضوة الوفد املكسيكي لعملية التفاوض بشأن ميزانية قوات حفظ السالم التابعة
لألمم املتحدة ،الدورة التاسعة واخلمسون للجمعية العامة (أيار/مايو .)0221

-

عضوة الوفد املكسيكي يف الدورة التاسعة واخلمسني للجمعية العامة لألمم املتحدة
(من تشرين األول/أكتوبر إىل كانون األول/ديسمرب .)0224
11
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-

مسؤولة عن ترشيح املكسيك للعضوية يف اجمللس االقتصادي واالجتماعي التابع
لألمم املتحدة (من تشرين األول/أكتوبر  0222إىل كانون األول/ديسمرب .)0220

-

مسؤولة عن ترشيح املكسيك لعضوية جملس األمن التابع لألمم املتحدة (من كانون
األول/ديسمرب  0222إىل تشرين األول/أكتوبر .)0222

المؤتمرات في جامعة األمريكتين في بويبال
-

تنظيم املؤمتر الوطين للشباب املعين باملؤمتر العاملي ملكافحة العنصرية والتمييز العنصري
وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب (حزيران/يونيه .)0222

-

تنظيم حلقة العمل اإلقليمية املعنية بالتعاون القضائي يف الشؤون اجلنائية املتعلقة
باملخدرات واجلرمية املنظمة (حزيران/يونيه .)0222

-

تنظيم املؤمتر الوطين للشباب املعين جبمعية األلفية (أيار/مايو .)0222

-

تنظيم االجتماع اإلقليمي الرفيع املستوى بعنوان "حنو نظام مايل دويل أكثر استقراراً
وقابلية للتنبؤ وصلته باجملتمع" (أيلول/سبتمرب .)2999

اللغات
 تتحدث السيدة فرنانديز اللغتني األسبانية واإلنكليزية بطالقة ولديها معرفة باإليطاليةوالفرنسية.
 -السيدة فرنانديز متزوجة وأم لطفلني.

_______________
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 -3فنكلشتاين ،جيل (فرنسا)
[األصل :بالفرنسية]

مذكرة شفوية
هتدي سفارة فرنسا حتياهتا إىل أمانة مجعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة
اجلنائية الدولية ،وباإلشارة إىل مذكرهتا  ICC-ASP/12/S/009تتشرف بإبالغكم بأن حكومة مجهورية
فرنسا قررت ترشيح السيد جيل فنكلشتاين ،املستشار الرئيسي يف الغرفة اإلقليمية للمحاسبة ملقاطعة
أكيتان بواتو -شارانت حاليا ،إلعادة انتخابه عضوا يف جلنة امليزانية واملالية التابعة للمحكمة اجلنائية
الدولية خالل االنتخابات اليت ستجري أثناء الدورة الثانية عشرة جلمعية الدول األطراف يف الهاي يف
الفرتة من  02إىل  02تشرين الثاين/نوفمرب .0223
وكما أبلغت البعثة احملكمة من قبل يف عام  ،0227أثناء تقدمي هذا الرتشيح لوالية أوىل ،فإن
ترشيح السيد فنكلشتاين قد أبقي عليه هلذه االنتخابات وفقاً للفقرة ألف من القرار املتعلق بإجراءات
تقدمي الرتشيحات النتخاب أعضاء جلنة امليزانية واملالية.
وكما يتبني من السرية الذاتية للسيد فنكلشتاين فإنه يستويف الشروط املنصوص عليها يف
الفقرة  0من مرفق القرار اخلاص بإنشاء جلنة امليزانية واملالية.
كان السيد فنكلشتاين ،قبل تعيينه يف الغرفة اإلقليمية للمحاسبة ملقاطعة أكيتان بواتو-
شارانت يف عام  ،2999مفتشا رئيسيا للجمارك ،ومستشارا خارج التصنيف ومقررا للجنة الوطنية
آلداب املهنة باخلدمة العامة ،ووكيال للنيابة باحملكمتني الكربيني يف بواتييه وتور ،مث مستشارا أول يف
الغرفة اإلقليمية للمحاسبة ملقاطعة أكيتان بواتو -شارانت .ولذلك ،يتمتع السيد فنكلشتاين جبميع
اخلربات واملؤهالت املطلوبة يف قرارات مجعية الدول األطراف يف املالية واحملاسبة ،واإلدارة فضال عن
اخلربة يف اإلجراءات اجلنائية.
وميكن على وجه اخلصوص أن يوظِّف السيد فنكلشتاين ،أثناء الوالية الثانية ،اخلربة اليت
اكتسبها منذ مخس سنوات يف إطار أعمال جلنة امليزانية واملالية التابعة للمحكمة ،سيما بصفته رئيسا
هلذه اللجنة منذ نيسان/أبريل .0220
[]...

______________
25-A-060913
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بيان المؤهالت
معلومات شخصية:
مولود بتاريخ  3أيلول/سبتمرب  2912يف باريس (الدائرة الرابعة عشرة)
اجلنسية فرنسية ،متزوج 4 ،أبناء
قاضي يف الشؤون املالية
وسام الشرف من درجة فارس

األنشطة المهنية
منذ نيسان/أبريل 0220

رئيس جلنة امليزانية واملالية.

 0نيسان/أبريل 0220

مستشار أول ،الغرفة اإلقليمية للمحاسبة يف منطقة أكيتان بواتو-
شارانت مكلف بالقطاع الصحي.

كانون األول/ديسمرب 0222

أعيد انتخابه عضوا يف جلنة امليزانية واملالية للمحكمة اجلنائية الدولة.

 3كانون األول/ديسمرب 0227

انتخبته مجعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي عضواً يف جلنة
امليزانية واملالية التابعة للمحكمة اجلنائية الدولية (.)0222-0222

 2كانون األول/ديسمرب 0221

عاد بناء على طلبه إىل الغرفة اإلقليمية للمحاسبة ،مقاطعة بواتو-
شارانت  -مستشار رئيسي – عضو يف الفريق املعين باملستشفيات يف
غرفة احملاسبة /الغرف اإلقليمية للمحاسبة.

 2كانون الثاين/يناير -0223

انتداب قضائي:

 32تشرين الثاين/نوفمرب 0221

منتدب لدى حمكمة الدائرة الكربى ملدينة تور (من  2كانون
الثاين/يناير  0223إىل  32حزيران/يونيه .)0223
منتدب لدى حمكمة الدائرة الكربى ملدينة بواتييه (من  2متوز/يوليه
 0223إىل  32تشرين الثاين/نوفمرب  - )0221وكيل نيابة اجلمهورية
(جرائم املرور ،القضايا املدنية ،قضايا املخدرات ،القضايا العسكرية،
ممثل اإلدعاء يف احملاكمات اجلنائية).
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مقرر اللجنة الوطنية آلداب املهنة باخلدمة العامة.
 2أيلول/سبتمرب 2999

ع ّني يف الغرفة اإلقليمية للمحاسبة ،مقاطعة بواتو  -شارانت.

 0أيلول/سبتمرب -2996

مستشار أول من الدرجة األوىل يف الغرفة اإلقليمية للمحاسبة ،مقاطعة
نور  -با دي كاليه.

 32آب/أغسطس 2999
 22متوز/يوليه 2996

وقع عليه االختيار للدورة اخلارجية للمستشارين التابعني للغرفة
اإلقليمية للمحاسبة  -كان ترتيبه األول بني املستشارين من الدرجة
األوىل.

 2متوز/يوليه  32 -2991رئيس فريق التحقيق اإلقليمي – اإلدارة الوطنية للضمانات والدوائر
الصناعية  -اإلدارة العامة للجمارك والضرائب غري املباشرة – مع
آب/أغسطس 2996
اإلقامة يف مدينة رين ( 29مقاطعة).

 32حزيران/يونيه 2991

أحيل إىل مصلحة باريس اخلاصة بصفته رئيسة شعبة للقيام هبام إعادة
تنظيم مصاحل الوون ( ،)20وسرتاسبورغ ( ،)67وأوريل ولوريان
( ،)16وبراد ( .)66وإدارة التحقيقات.

شباط/فرباير إىل حزيران/يونيه
2993

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

أواخر عام  -2992شباط/فرباير
2993

رئيس دائرة الشؤون القانونية – اإلدارة اإلقليمية املشرتكة للجمارك
مبدينة نانت – مسؤول املتابعات القضائية اجلمركية.

 2أيلول/سبتمرب -2922
كانون األول/ديسمرب 2992

مفتش مجارك  -مركز شوليه – مراجعة حسابات الشركات ،واملسائل
الزراعية ،وإعادة التوطني الصناعي.

 2أيلول/سبتمرب 32 -2921
آب/أغسطس 2922

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

 2أيلول/سبتمرب 32 -2924
آب/أغطس 2921

املعهد الوطين للجمارك – الدفعة .37

 2920و2923

حمامي قيد التمرين – مكتب األستاذ غونتييه – أجنيه.

 2متوز/يوليه -2993

25-A-060913
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أنشطة تعليمية إضافية
-

-

دروس يف القانون اجلنائي العام  -كلية احلقوق مبدينة أجنيه (فرع شوليه) من عام 2992
إىل عام  ،2993ودورة يف القانون التجاري (فرع شوليه) ،ويف اللغات األجنبية التطبيقية
خالل نفس الفرتة)؛
حماضرات يف القانون اجلنائي للجمارك مبدرسة الطلبة احملامني مبدينة ليل (2992
و)2999؛
حماضرات يف القانون اجلنائي للجمارك والقانون اجلنائي املايل باملركز اإلقليمي للتدريب
املهين للمحامني مبدينة ليل ( 2992و)2999؛
دروس يف الصفقات العمومية وتفويض سلطات اخلدمة العامة -املعهد اإلقليمي لإلدارة
مبدينة ليل ()2999/2997؛
حماضرات يف املنازعات اجلنائية املتعلقة بالصفقات العمومية وتفويض سلطات اخلدمة
العامة  -كلية احلقوق يف بواتييه ،املاجستري ،املرحلة الثانية (من السنة األكادميية
 0220/0222إىل السنة )0222/0229؛

 أعمال تطبيقية يف قانون الصفقات العمومية – ماجستري املرحلة األوىل ()0227/0226– كلية احلقوق يف بواتييه.
مقاالت ودروس منشورة:
-

قانون اجلمارك والسياسة الزراعية املشرتكة يف :جملة القانون الريفي.2992 ،
التدقيق اجلمركي ،يف :ندوة املعهد اإلقليمي لإلدارة يف نانت ،يف الذكرى العشرين للمعهد
اإلقليمي لإلدارة.
دروس يف القانون اجلنائي العام ،مطبوعة ،كلية احلقوق يف مدينة أجنيه.
عناصر املنازعة اجلنائية يف الصفقات العمومية وتفويض اخلدمات العامة .ماجستري ،0
كلية احلقوق يف بواتييه .0222
التدريب املتواصل ملوظفي اخلدمة العامة للدولة ،نشر جلنة التحقيق يف تكلفة اخلدمات
العامة وكفاءهتا يف عام ( 0222عمل مجاعي)
التفاوض يف الصفقات وجنحة احملاباة :املخاطر ،يف :جملة العقود العامة ،يناير/جانفي
.0229
جنحة احملاباة :أي مستقبل؟ يف :جملة العقود العامة فرباير .0229

أنشطة مهنية األخرى
 عضو اللجنة اإلقليمية للتسجيل والغرفة اإلقليمية التأديبية حملافظي احلسابات التابعةحملكمة استئناف مدينة بواتييه.
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-

مقرر اللجنة التوجيهية للتدريب يف االختصاصات القضائية املشرتكة املتعلقة مبدارس
التجارة واإلدارة.
عضو فريق املستشفيات يف حمكمة احملاسبة ()0229/0226؛
مقرر جلنة التحقيق يف تكاليف وأداء املرافق العامة( ،عام )0226؛
مقرر جلنة آلداب املهنية باخلدمة العامة (من  0222إىل أواخر عام )0221؛
مقرر اللجنة املعنية حبسابات احلملة االنتخابية (عام )0222؛
مستشار يف حمكمة العمل يف شوليه -قسم أرباب العمل  -من عام  2922إىل عام
.2990

التعليم األساسي
 ماسرت يف القانون اخلاص (املسارات املهنية القضائية) ،جامعة بواتييه ومعهد العلومالقانونية يف بواتييه؛
 دبلوم الدراسات العليا يف القانون االجتماعي ،كلية احلقوق والعلوم السياسية ،جامعةنانت؛
 -طالب سابق يف املعهد الوطين للجمارك ،الدفعة .37

_______________
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 -4ليميك ،جوهاني (إستونيا)
[األصل :باإلنكليزية]

مذكرة شفوية
هتدي سفارة مجهورية إستونيا حتياهتا إىل أمانة مجعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي
للمحكمة اجلنائية الدولية ،وتتشرف ،باإلشارة إىل مذكرة األمانة  ICC-ASP/12/S/009املؤرخة 23
شباط/فرباير  ،0223بإبالغها بأن حكومة إستونيا قررت ترشيح السيد جوهاين ليميك إلعادة انتخابه
عضواً يف جلنة امليزانية واملالية خالل االنتخابات اليت ستجرى أثناء الدورة الثانية عشرة جلمعية الدول
األطراف يف الفرتة من  02إىل  02تشرين الثاين/نوفمرب .0223
والسيد ليميك عضو يف جلنة امليزانية واملالية منذ أيلول/سبتمرب  0226ولديه خلفية قوية يف
إدارة املالية العامة وإعداد امليزانية العامة واحلوكمة العامة ومراجعة احلسابات .ويعمل السيد ليميك حالياً
مستشارا للحوكمة يف وحدة اإلسرتاتيجية التابعة لديوان احلكومة الكرواتية .وقد شغل منصب مدير
مراجعة احلسابات يف مكتب مراجعة حسابات الدولة يف إستونيا ،وشغل نائباً ملدير إدارة ميزانية الدولة يف
وزارة املالية ،ومديراً ملكتب اإلدارة العامة يف ديوان الدولة.وخدم أيضا يف مكتب جلنة احلوكمة العامة التابعة
ملنظمة التعاون االقتصادي والتنمية.
ويرى السيد ليميك أن املهمة الرئيسية للجنة امليزانية واملالية يف السنوات القادمة هي يف إعادة
صياغة نفسها وطرائق عملها يف سياق االنضباط املايل اجلاري من جهة ،وتزايد حجم عمل احملكمة من
جهة أخرى .لقد قامت اللجنة خبطوات أوىل إلقامة عالقة قوية مع "فريق عمل الهاي" من أجل فه ٍم
أفضل لتطلعات للدول األعضاء وحقائقها املالية ،ولكن أيضا حىت تتمكن الدول األطراف من االستخدام
الكامل خلربة جلنة املالية وامليزانية يف اجملال الفين والسياسة العامة ،وسيكون من الضروري تقدمي املشورة إىل
احملكمة بشأن وضع االسرتاتيجيات الفنية اليت تظهر يف هناية املطاف يف اإليداع السنوي للميزانية ،وذلك
من أجل سد الفجوة املستمرة بني حاجاهتا التمويلية والواقع املايل .وختضع األنظمة والوسائل القائمة من
قبيل ممارسات إدارة املوارد البشرية وصندوق الطوارئ وصندوق رأس املال املتداول إخل ،ملراقبة دقيقة وتعديل
ممكن يف الوقت املناسب لتواصل خدمة الغرض الذي أنشئت من أجله بصورة فعالة.
[]...
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بيان المؤهالت
التعليم
المؤسسة ،التاريخ من – إلى ،الشهادة (الشهادات) أو الدبلوم (الدبلومات)
اجلامعة األوروبية املركزية،2999 – 2992 ،
شهادة املاجستري يف العلوم السياسية (ختصص يف االقتصاد السياسي).
جامعة تارتو2997 – 2993 ،
شهادة البكالوريوس يف اإلدارة العامة (ختصص يف االقتصاد العام)
المهارات اللغوية
القراءة
اللغة األم
2
0
2
1

اللغة
اإلستونية
اإلنكليزية
الروسية
الفنلندية
الفرنسية

التحدث
2
0
0
1

الكتابة

)(2

2
3
0
1

العضوية في الهيئات المهنية
 عضو مؤسس يف احتاد طالب اإلدارة العامة اإلستونيني. عضو يف جلنة امليزانية واملالية يف احملكمة اجلنائية الدولية (منذ عام .)0226الخبرة العملية

مستشار يف احلوكمة العامة ،وحدة اإلسرتاتيجيا ،ديوان احلكومة (يناير/جانفي )- 0222

تكمن املسؤولية الرئيسية يف إعادة تنظيم وتطوير نظام التخطيط احلكومي بعيد املدى .ومت ّكن أيضا من
تطوير "املبادئ التوجيهية لتقدير األثر" للوزارات و"مدونة االلتزام العام" ،وقد صدر كالمها عن جملس
الوزراء .ويشمل جانب من العمل أيضا املشاركة يف جتديد نظام التخطيط اإلسرتاتيجي للحكومة وتصميم
وسائل السياسة اإلدارية للتمويل من "آفاق االحتاد األورويب املالية إىل ما بعد  "0224ومتابعة "مراجعة
احلوكمة العامة ملنظمة التعاون والتنمية األوروبية املتعلقة بإستونيا" .وهو يصمم برامج تدريب لواضعي
السياسات الذين ينفذون "املبادئ التوجيهية لتقدير األثر" و"املدونة" ،ويطور ويدير شبكات من يعملون
) (2يشار إىل الكفاءة على مقياس من  2إىل  – 2( 1معرفة ممتازة و – 1معرفة أساسية).
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بتلك الوسائل ويوجه الوزراء يف استخدام هذه املبادئ التوجيهية ،وجيري دورات تدريبية قصرية املدى .وقام
باعتباره مديرا للصندوق االجتماعي األورويب بتمويل برنامج يتم فيه دعم صناعة السياسيات احلكومية
القائمة على أدلة مقنعة بتمويل دراسات السياسات وتقديرات األثر.

شغل منصب خبري تدريب رئيسي لدى شركة هيومان داينامكس )( ،(Human Dynamicsجرى العمل
املضطلع به لدى وزارة املالية الكرواتية) ،يف كرواتيا (من متوز/يوليو  0229إىل تشرين الثاين/نوفمرب
.)0222
يف إطار مشروع "حتسني إجراءات امليزنة" ،قام بقيادة التدريب على تقدير االحتياجات وتطوير
برامج التدريب واملواد الدراسية وتقدمي التدريب لوزارة املالية وموظفي الوزارات املختصة .وشارك يف تأليف
وحترير دليل إلجراءات امليزنة والتخطيط وألّف دليل الرصد واإلبالغ.

مدير مراجعة احلسابات ،مكتب مراجعة احلسابات الوطين يف استونيا ،استونيا (من تشرين األول/أكتوبر
 0226إىل كانون األول/ديسمرب )0222
سري إدارة مراجعة احلسابات .وقام باملراجعة املالية ومبراجعة األداء ،أثناء مراجعة حسابات وزارة
ّ
املالية ،ووزارة الشؤون اخلارجية وديوان الدولة واهليئات التابعة هلا واملؤسسات الدستورية (مكتب الرئيس
ومستشار العدالة وديوان الربملان واحملكمة العليا ومصرف استونيا) .وتوىل تنظيم مراجعة حسابات احلكومة
برمتها وإصدار تقرير توجه االحتاد األورويب وهو ملخص حتليلي جلميع التقارير الصادرة عن نتائج مراجعة
استخدام أموال االحتاد األورويب يف استونيا لفرتة حمددة وتقييمها ورصدها (مثل املنظور املايل للفرتة 0224
– .)0226

مدير مراجعة احلسابات ،مكتب مراجعة احلسابات الوطين يف استونيا (من كانون الثاين/يناير  0226إىل
أيلول/سبتمرب  )0226ومراجع أقدم للحسابات ،مكتب مراجعة احلسابات الوطين يف استونيا (من كانون
الثاين/يناير  0221إىل كانون األول/ديسمرب )0221
قاد فرقاً صغرية وأدارها إلجراء مراجعات لألداء يف وزارات العدل والداخلية والدفاع .وراجع
جانب "قيمة النقود" يف نفقات احلكومة (معايري الفعلية والفاعلية) .وتوىل تقدمي مقرتحات إصالحية
لتحسني أداء الوزارات املعنية (من حيث التشريع وتنظيم احلكومة واإلسرتاتيجيات والتمويل وما إىل
ذلك) .وعضو يف الفريق الداخلي املسؤول عن اإلشراف على استخدام أموال االحتاد األورويب يف استونيا.

إدارة ميزانية الدولة ،نائب املدير ،وزارة املالية اإلستونية ،استونيا (كانون الثاين/يناير – 0220
أيلول/سبتمرب )0224
وضع نظام التخطيط اإلسرتاتيجي للحكومة املركزية وربط بينها وبني عملية وضع امليزانية .وقاد
فريق اخلرباء الذي صاغ مرسوم التخطيط اإلسرتاتيجي .ووضع إطاراً متوسط األجل لإلنفاق وإجراءات
التخطيط اإلسرتاتيجي الشامل ووضع امليزانية له واإلبالغ عنه ووضع إطاراً لتطوير تدابري األداء جلميع
الوزارات .وتعاون مع خرباء دوليني يف وضع دليل للتخطيط اإلسرتاتيجي.
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ووضع ون ّفذ برامج تدريبية جلميع الوزارات والوكاالت فيما يتعلق باإلصالح .وشارك يف تنسيق
تطوير معايري اخلدمة العامة جلميع املؤسسات احلكومية .وأسدى املشورة للمؤسسات احلكومية بشأن
املنهجية (وفقاً للمبادئ التوجيهية املنهجية اليت وضعتها وزارة املالية) اليت عليها أن تتبعها يف صياغة مواثيق
اخلدمات ،وذلك إلعادة هيكلة اإلجراءات اليت تتبعها يف تقدمي اخلدمات وإلعادة تنظيم آلية التواصل مع
الزبائن وقنوات تقدمي اخلدمات ولتقدمي حلول احلكومة اإللكرتونية وكيفية إدراج النهج املوجه حنو الزبائن
يف اإلدارة اإلسرتاتيجية للتنظيم عن طريق إدخال مناذج لإلدارة مثل السجل املتكامل لقيام اإلجناز وإطار
التقييم املشرتك.
ووضع سياسات وإحصاءات األجور للقطاع العام جلعل املقارنة بني األجور أمراً ممكناً .وقاد
فريق اخلرباء الذي صاغ ترتيباً جديداً لألجور يف الوظائف احلكومية يف قانون اخلدمة يف الوظائف
احلكومية .ومثّل وزارة املالية يف املفاوضات اخلاصة باألجور مع نقابات العمال املركزية.
وعمل مديراً للمشروع احمللي "حتسني أداء القطاع العام يف استونيا والتفيا ولتوانيا" الذي متوله
وزارة التنمية الدولية.

مدير بالنيابة ،مكتب اإلدارة العامة ،ديوان الدولة اإلستونية ،استونيا( ،تشرين الثاين/نوفمرب – كانون
األول/ديسمرب )0222
أدار عمل مكتب اإلدارة العامة وكانت مهمته الرئيسية هي إعداد وتنسيق تنفيذ الربنامج
احلكومي إلصالح اإلدارة العامة .وأشرف على إصالحات امليزنة اليت يوجهها األداء وإصالحات احلكومة
املركزية واستعراض وظائف حكومات املقاطعات وتفويض مهام عامة ملستويات أدىن يف احلكومة وتطوير
معايري اخلدمة لكربى اخلدمات العامة وآليات تقدمي مشورة للزبائن ووضع معايري األداء لدعم فعالية تقدمي
اخلدمات ،وأدخل نظام تقدمي اخلدمات عن طريق املراكز الشاملة واملراكز العامة اإللكرتونية.

مستشار ،مكتب اإلدارة العامة ،ديوان الدولة اإلستونية ،استونيا (تشرين الثاين/نوفمرب  – 2999تشرين
األول/أكتوبر )0222
ونسق تنفيذه .ونظّم اجتماعاً كل أسبوعني بني
أع ّد الربنامج احلكومي إلصالح اإلدارة العامة ّ
مدير املكتب ورئيس الوزراء ملناقشة اسرتاتيجيات ومهام اإلصالح .وأبلغ الشركاء الرئيسيني (وزارات املالية
والعدل والداخلية) يف برنامج اإلصالح وأشرف على التقدم الذي أحرزوه يف تنفيذ الربنامج .وق ّدم الدعم
للجنة احلكومية إلصالح اإلدارة العامة اليت تتكون من الوزراء الرئيسيني ،لتناقش القرارات الكربى
وتقرتحها على جملس الوزراء .وعضو يف الفريق العامل املشرتك بني الوزارات الذي أعد بوابة إلكرتونية
للمواطنني ) (www.eesti.eeوهي صفحة على شبكة اإلنرتنت للوقوف على احتياجات املواطنني
وميوهلم بشأن خدمات عامة معينة ،ولتسجيل شكاوى الزبائن وردودهم ولتقدمي املعلومات للمواطنني
بشأن اخلدمات العامة.
متوله وزارة التنمية الدولية
ونسق برنامج حتسني أداء القطاع العام يف استونيا والتفيا ولتوانيا الذي ّ
ّ
25-A-060913
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مدير برنامج ،املعهد اإلستوين لإلدارة العامة ،إستونيا (تشرين األول/أكتوبر  – 2997آب/أغسطس
)2992
أعاد ترتيب املواد الدراسية ومجعها لوضع برنامج شامل لكفاءة كبار املوظفني املدنيني .ومشلت
هذه املواد القانون واالقتصاد والسياسة العامة وتكنولوجيا االتصاالت يف اإلدارة العامة والتسيري اإلداري.
وقام بتدريس مواد دراسية عن جمتمع املعلومات وكان عضواً يف الفريق العامل املعين بالتخطيط اإلسرتاتيجي
التابع للمؤسسة.
ووضع إسرتاتيجية جديدة خلدمة الزبائن تضمنت وضع آليات جلمع الردود عن طريق
الدراسات االستقصائية ومؤشرات األداء اخلاصة بكل الوحدات وإجراء دراسات استقصائية وحتليالت
الحتياجات منظمات الزبائن اخلاصة بالتدريب (املنظمات العامة اليت حتصل على التدريب من املؤسسة).
المناصب المهنية
منذ خريف عام 0226
نيسان/أبريل – تشرين
الثاين/نوفمرب 0227

عضو يف جلنة امليزانية واملالية يف احملكمة اجلنائية الدولية.
عضو يف فرقة عمل وزارة املالية املعنية بإصالح امليزانية.

تشرين األول/أكتوبر – كانون عضو يف فرقة عمل وزارة املالية املعنية بإصالح إدارة العقارات اليت
متلكها الدولة.
األول/ديسمرب 0226
0224 – 0220

عضو يف الوفد احلكومي (ممثالً لوزارة املالية) ملفاوضة أجور القطاع
العام وظروف العمل مع نقابات العمال الوطنية.

0223 – 0222

عضو يف اجمللس االستشاري للمعهد اإلستوين لإلدارة العامة.

____________
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 -5سوب ،غيرد (ألمانيا)

[األصل :باإلنكليزية]

مذكرة شفوية
هتدي سفارة مجهورية أملانيا االحتادية حتياهتا إىل أمانة مجعية الدول األطراف يف نظام روما
األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية وتتشرف ،باإلشارة إىل مذكرة األمانة ICC/ASP/12/S/CBF/009
املؤرخة  13شباط/فرباير  ،0223بإبالغها بأن أملانيا قررت تعيني الدكتور غريد سوب مرشحاً إلعادة
انتخابه عضواً يف جلنة امليزانية واملالية التابعة للمحكمة اجلنائية الدولية أثناء االنتخابات اليت ستجري يف
الدورة الثانية عشرة جلمعية الدول األطراف يف الهاي يف الفرتة من  02إىل  02تشرين الثاين/نوفمرب
.0223
وترفق طي هذه املذكرة نسخة من بيان مؤهالت الدكتور غريد سوب الذي يشمل حملة عن
يوضح أنه يستويف الشرط الذي يقضي بأنه ينبغي أن تتوفر يف املرشحني صفة اخلرباء
سريته الذاتية ،و ّ
املشهود هلم باملكانة واخلربة يف املسائل املالية على املستوى الدويل.
وقد اكتسب الدكتور غريد سوب خالل حياته املهنية خربة كبرية يف جمال إدارة ومتويل املنظمات
الدولية أوروبيا وعلى مستوى األمم املتحدة .وتوىل مراقبة مسائل وقضايا إدارية وعاين سياسات تتعلق
باملوارد البشرية خالل شىت الوظائف اليت تقلدها ،وعمل يف السابق رئيساً للجنة امليزانية والشؤون اإلدارية
التابعة للمصرف األورويب إلعادة اإلعمار والتنمية.
[]...
______________

بيان المؤهالت
نبذة عن الحياة المهنية
 خربة كبرية يف جمال الشؤون املالية والنقدية واالقتصادية الدولية .ويتمتع مبهارات مشهود هبا يفجمال التفاوض.
 خربة خاصة يف جمال إدارة امليزانية ورسم السياسات للمنظمات الدولية ،مبا ذلك منظومة األمماملتحدة واالحتاد األورويب.
 عمل عضواً يف جملسي إدارة املصرف األورويب إلعادة اإلعمار والتنمية واملصرف األورويبلالستثمار .ورأس جلنة امليزانية والشؤون اإلدارية باملصرف األورويب إلعادة اإلعمار والتنمية.
25-A-060913
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وعمل عضواً يف جلنة امليزانية واملالية التابعة للمحكمة اجلنائية الدولية .وترأس اللجنة املالية
حملكمة التحكيم الدائمة.
تفاصيل عن الحياة المهنية
آب/أغسطس  – 0226حىت اآلن
مستشار وحمام لدى دوائر األعمال.
نيسان/أبريل  – 0222حىت اآلن
عضو يف جلنة امليزانية واملالية التابعة احملكمة اجلنائية الدولية ،الهاي.
 – 0220حىت اآلن
عضو ورئيس اللجنة املالية حملكمة التحكيم الدائمة.
 - 0223آب/أغسطس 0226
ع ّني مديراً تنفيذيا نائباً عن أملانيا وعضواً يف جملس إدارة املصرف األورويب إلعادة اإلعمار
والتنمية ،لندن .واضطلع بصفته هذه باملهام التايل ذكرها:
 قام بإدارة عمليات املصرف ورسم السياسات وإقرار املشاريع؛ واعتمد امليزانياتوخطط العمل ،وقام مبراقبة األداء وإدارة املخاطر وأشرف على السياسات املتعلقة
باملوارد البشرية؛
 شارك يف الزيارات التشاورية اليت قام هبا اجمللس إىل بلدان جتري فيها عمليات املصرفيف وسط وجنوب شرق أوروبا؛ والتقى بالوزراء والوكاالت احلكومية ورجال األعمال
والدوائر الدبلوماسية ملناقشة الكيفية اليت ميكن هبا للمصرف أن يدعم اإلصالح
االقتصادي والنمو املستدام؛
 قام مبهمة االتصال بدوائر األعمال؛ واجتمع باملنظمات غري احلكومية الستعراضسياسات املصرف ومشاريعه اليت هتم هذه املنظمات.
 - 0224آب/أغسطس 0226
رئيس جلنة امليزانية والشؤون اإلدارية التابعة للمصرف األورويب إلعادة اإلعمار والتنمية،
لندن .وقامت اللجنة املذكورة مبا يلي:
 مساعدة اجمللس يف إدارة موارد املصرف اخلاصة بامليزانية واملوظفني واإلدارة يف سبيلحتقيق األولويات املتفق عليها؛ واستعراض مشاريع امليزانيات وخطط األعمال لرصد
الكفاءة ومراقبة التكاليف؛ وحتديد أهداف لألداء ورصدها؛
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 رصد السياسات املرسومة يف جمال املوارد البشرية مع إيالء االهتمام اخلاص لتعينيموظفني ذوي كفاءة واستبقائهم ،وتنمية مؤهالت املوظفني وتقييم أدائهم وحتقيق
املساواة بني اجلنسني؛ واستعراض تعويضات املوظفني واستحقاقاهتم؛ والنظر يف القضايا
ذات الصلة بصحة موظفي املصرف وسالمتهم وأمنهم؛
 مراقبة السياسات ذات الصلة باإلدارة وبأخالقيات املهنة؛ واستعراض مدونة سلوكاملوظفني استعراضاً كامالً جلعلها تتماشى مع أفضل املمارسات الدولية؛ وحتديث
اإلجراءات املتعلقة بالشكاوي والطعون لتعزيز احلماية اليت توفر للموظفني متاشياً مع
املعايري الدولية ذات الصلة.
0223 - 2991
ع ّني عضواً يف جملس إدارة املصرف األورويب لالستثمار ،لوكسمبورغ .واضطلع بصفته
هذه مبا يلي:
 اعتماد خطط العمل السنوية واملتوسطة األجل ،ووضع األهداف املتعلقة باألداءالوظيفي واملايل ،وبرصد النتائج واستعراض املشاريع وإقرارها ،ومراقبة األداء والسياسات
املتعلقة بإدارة املخاطر؛
 تقدمي تقارير تتعلق بأداء املصرف إىل اللجان الربملانية احمللية؛ توجيه الردود على االستفسارات الواردة من الشركات ومن املنظمات غري احلكومية.0223 - 2993
نائب املدير العام ،وزارة املالية األملانية ،ومسؤول عما يلي:
 ميزانية وسياسات االحتاد األورويب :شارك يف عملية وضع امليزانية السنوية وتعيني اآلفاقوبني موقف
املالية متوسطة األجل؛ وشارك يف مفاوضات على مستوى االحتاد األورويب ّ
وزارة املالية لإلدارات احمللية وعرض السياسة احلكومية على اللجان الربملانية؛
 محاية املصاحل املالية لالحتاد األورويب من االحتيال واملخالفات :تعاون مع املصاحلالتابعة للمفوضية األوروبية واإلدارات احمللية لضمان قيام نظم مراقبة فعّالة وإجراء
عمليات التفتيش الالزمة واملسارعة باسرتداد أي مبلغ ت تسديده خطأً؛
 قواعد االحتاد األورويب اخلاصة باملساعدة املقدمة للدول وقانون االحتاد األورويب :شاركيف وضع اإلطار اخلاص مبراقبة املساعدة املقدمة للدول وتسوية القضايا الفردية؛
 عني رئيساً لفرقة العمل التابعة لوزارة املالية واملعنية باملفاوضات التجارية متعددةاألطراف.
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 ميزانيات األمم املتحدة ومؤسسات منظومة األمم املتحدة :األولويات وعمليات وضعامليزانية السنوية واإلسرتاتيجيات متوسطة األجل.
 إدارة ديون احلكومة األملانية :حتليل األسواق املالية احمللية والدولية وجدولة وترتيبشؤون الديون وتطوير األدوات اخلاصة بالديون وإدارة األموال السائلة.
2993 – 2924
رئيس وحدة ،وزارة املالية:
االقتصاد الدويل والسياسات النقدية ،ومؤمترات القمة االقتصادية العاملية ،وصندوق النقد
الدويل ،والبنك الدويل ،ومنظمة التنمية والتعاون االقتصادي.
2924 – 2972
عمل يف وزاريت املالية واالقتصاد يف جمال :االقتصاد الدويل ،والسياسات النقدية وأسواق
رؤوس األموال وإدارة الدين احلكومي.
2972 – 2962
حماضر مساعد يف جمال القانون األورويب جبامعة كولونيا.

التعليم
:2972

دكتوراه يف القانون األورويب ،جامعة كولونيا.

:2967 – 2962

دراسات يف جمال القانون جبامعة بون وجامعة كولونيا وتدريب قانوين
واجتياز امتحانات رمسية.

اللغات
يتحدث اإلنكليزية بطالقة؛
ولديه معرفة جيدة جدا بالفرنسية؛
واألملانية (اللغة األم).
 تاريخ امليالد 9 :حزيران/يونيو 2942 متزوج وأب لبنتني.______________
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 -6طراوري ،نوموسيي هربر (بوركينا فاسو)

[األصل :بالفرنسية]

مذكرة شفوية
هتدي سفارة بوركينا فاسو لدى مملكة هولندا حتياهتا إىل أمانة مجعية الدول األطراف يف احملكمة
اجلنائية الدولية يف الهاي ،وتتشرف بأن تقدم إليها طلب ترشيح السيد نوموسيي هربر طراوري ،مدير
املصاحل املالية ،الرئيس األول حملكمة احملاسبة لبوركينا فاسو ،ألحد مقاعد األعضاء الستة يف جلنة امليزانية
واملالية التابعة للمحكمة اليت ستجري انتخاباهتا خالل الدورة الثانية عشرة جلمعية الدول األطراف يف
الفرتة من  02إىل  02تشرين الثاين/نوفمرب .0223
وللسيد طراوري ،الذي حيمل شهادة ماسرت يف اإلدارة تتمحور حول نتائج جامعة الفال
(الكيبيك) وشهادة من املدرسة الوطنية لإلدارات املالية لبوركينا فاسو ،خربة  09سنة يف خدمة إدارة
كرس جزءا كبريا من مساره املهين يف تدقيق احلسابات ومراقبة املالية العامة ،حيث شغل
املالية العامة .وقد ّ
مناصب اسرتاتيج ية بوصفه مديرا عاما للرقابة املالية ومفتشا عاما للمالية يف وزارة االقتصاد واملالية وهو
اليوم الرئيس األول حملكمة احملاسبة لبوركينا فاسو.
وعلى املستوى الدويل ،توىل عهدة بوصفه عضوا يف جلنة تدقيق احلسابات التابعة للجماعة
االقتصادية لدول غرب إفريقيا من  0229إىل  ،0222وهو ميثل منذ أيلول/سبتمرب  0222حمكمة
احملاسبة لدى العديد من املنظمات اإلفريقية والدولية العاملة يف جمال الرقابة على املالية العامة.
]…[

________________

بيان المؤهالت
البيانات الشخصية
طراوري
االسم:
نوموسيي
اللقب:
هربر
الكنية:
مدير املالية العامة
الوظيفة:
تاريخ امليالد ومكان 2919/23/02 :يف ماهون ،مقاطعة كينيدوغو
بوركينايب
اجلنسية:
متزوج
احلالية العائلية:
الوضع إزاء اخلدمة العسكرية :ت أداء اخلدمة الوطنية /دفعة 2924
25-A-060913
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المسار الدراسي:
ماسرت يف اإلدارة تتمحور حول نتائج الربامج العمومية وحتليل املخاطر
وإدارهتا ،جامعة الفال واملعهد الدويل للتنمية االقتصادية واإلدارية يف
كيبيك ،كندا.

:0229

:2991-2990

شهادة متصرف إداري ،املالية العمومة ،املدرسة الوطنية لإلدارة والقضاء.

:2929-2927

إجازة يف االقتصاد واملالية ،املدرسة الوطنية لإلدارة والقضاء.

:2924-2920

شهادة يف التكوين املهين واملايل ،ختصص املالية ،مركز التكوين املهين
التابع لوزارة املالية.

:2920-2979

شهادة البكالوريا (الثانوية العامة) (شعبة اقتصاد) ،ثانوية ويزين كوليبايل
– بوبو ديوالسو.

المعارف اللغوية:
 الفرنسية (جيدا جدا)
 االجنليزي (مقبول)
الخبرة العملية 09 :سنة.
النشاطات الرئيسية :إدارة املالية العامة من خالل:
 تنسيق مهام مراجعة حسابات املالية العامة واألعمال اإلدارية.
 مراقبة تنفيذ ميزانية الدولة وفروعها.
 الدعم االستشاري للمسريين واإلداريني واآلمرين بالصرف يف املالية العامة.
 دراسة تقارير مراجعة احلسابات اليت يضعها حمافظو احلسابات.
 تقييم حسابات التسيري اليت يعدها احملاسبون العموميون.
 تقييم الربامج العمومية.
 املعاقبة على أخطاء التسيري.

28

25-A-060913

ICC-ASP/12/25

المعارف في مجال اإلعالم اآللي:
استخدام احلاسوب ،وبرنامج "ويندووز  "3.2وبرامج معاجلة النصوص "إكسل" و"وورد"
و"أكسس  "97و"األنرتنت" ،إىل جانب التدريب على برجميات WPROGID 4.O
و Microsoft Office Project 2003إلدارة املشاريع.

المسار المهني:
أيلول/سبتمرب  022إىل اليوم:
رئيس أول ،حمكمة احلسابات (مؤسسة عليا ملراقبة املالية العامة) ،واغادوغو.
 إدارة حمكمة احلسابات. مستشار لدى الربملان واحلكومة.:0222-0229
مفتش عام للمالية ،املفتشية العامة للمالية ،واغادودغو.
 مراجعة حسابات اهلياكل اليت تسري املالية العامة وتفتشيها.:0229-0221
مدير عام الرقابة املالية ،املديرية العامة للرقابة املالية ،واغادوغو.
 الرقابة ال َقْبلية للنفقات العمومية واألعمال اإلدارية.:0221-0223
مراجع داخلي ،الربنامج القطاعي للنقل/وزارة البنية التحتية والنقل والسكن،
واغادوغو.
 متابعة تنفيذ إجراءات التسيري.:0223-0222
مدير اإلدارة واملالية ،املركز االستشفائي الوطين لطب األطفال شارل ديغول،
واغادوغو.
 إدارة املوارد البشرية واملالية واللوجستية.:0222-2999
عون ،املديرية العامة للتعاون ،واغادوغو.
25-A-060913
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 متابعة التنفيذ املايل للمشاريع والربامج.:2999-2997
مدير إداري ومايل ،وزارة املوارد احليوانية ،وغادوغو.
 إدارة املوارد املالية والبشرية واللوجستية.:2997-2996
مدير إداري ومايل ،املفتشية العامة للدولة ،واغادوغو.
 إدارة املوارد املالية والبشرية واللوجستية.:2996-2991
عون ،الديوان الوطين للصفقات العمومية ،واغادوغو.
 مراقبة احرتام إجراءات إبرام الصفقات العمومية.:2990-2992
رئيس مصلحة والئي ،مراقب مايل والئي يف بوين ،غاوا.
 الرقابة املسبقة للنفقات ،مستشار. عون مايل والئي وبلدي.:2927-2924
عون ،مديرية الرقابة املالية ،واغادوغو.
 -دراسة امللفات ومتابعة تنفيذ ميزانية الدولة.

وظائف أخرى ومهام تمثيلية:
 عضو جملس إدارة اليانصيب الوطين البوركينايب :نيسان/أبريل إىل .0229
 عضو جلنة مراجعة احلسابات للجماعة االقتصادية لدول غرب إفريقيا.0222-0229 :
 ممثل حمكمة احلسابات لدى:
 املنظمة الدولية للمؤسسات العليا ملراقبة املالية العامة.
 املنظمة اإلفريقية للمؤسسات العليا ملراقبة املالية العامة.
 مجعية املؤسسات الفرانكفونية العليا ملراقبة املالية العامة.
 اجمللس اإلقليمي لتدريب املؤسسات العليا ملراقبة املالية العامة يف البلدان الناطقة باللغة
الفرنسية يف أفريقيا ما دون الصحراء.
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 اجلمعية اإلفريقية للهيئات الفرانكفونية العليا.

المنشورات والملتقيات:
 مذكرة هناية الدراسة من املدرسة الوطنية لإلدارات املالية" :إدارة املوارد احمللية والالمركزية".
 تدريب على "املقاربات واألدوات احلديثة يف إدارة املخاطر يف القطاع العام" يف آذار/مارس
.0222
 املشاركة يف دروس التدريب على "تنظيم وإدارة مصلحة مراجعة حسابات داخلية" ،نظمها
معهد أبيدجان الدويل لإلدارة من  27إىل  22كانون الثاين/يناير  0224يف لومي،
طوغو.
 تدريب على "التسيري املايل وإجراءات استالم املشاريع اليت ميوهلا البنك الدويل" ،يف املركز
اإلفريقي للدراسات العليا يف التسيري يف داكار/السنغال من  6إىل  27أيلول/سبتمرب
.0224

__________________
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 -7وارن ،هيلين لويز (المملكة المتحدة)

[األصل :باإلجنليزية]

مذكرة شفوية
هتدي سفارة جاللة امللكة الربيطانية حتياهتا إىل أمانة مجعية الدول األطراف وتتشرف برتشيح
ٍ
ملنصب يف جلنة امليزانية واملالية التابعة جلمعية الدول األطراف .وتأيت هذه التزكية طبقا
السيدة "هيلني وارن"
إلجراءات ترشيح أعضاء جلنة املالية وامليزانية وانتخاهبم (القرار  ICC/ASP/1/Res.5املعدل بالقرار
.)ICC/ASP/2/Res.4
مفصلة ملؤهالت السيدة وارن وبيانا خبربهتا ذات الصلة.
وكما هو مطلوب جتدون طيه سرية ذاتية ّ
وتقدم اململكة املتحدة هذه التزكية ألن السيدة "وارن" خبرية مشهود هلا باملكانة واخلربة يف
املسائل املالية على املستوى الدويل .فباعتبارها مسؤولة كبرية يف وزارة اخلزانة لصاحبة اجلاللة اضطلعت
السيدة "وارن" بدور رائد يف إدارة القضايا املالية يف وزارة اخلزانة املتعلقة باأللعاب األوملبية يف لندن عام
 0220إىل جانب التدابري اللوجيستية اخلاصة برئاسة اململكة املتحدة ملنتدى جمموعة السبعة.
[]...
________________

بيان المؤهالت
تشرين األول/أكتوبر  2112إلى اليوم
مسؤولة الخدمات اللوجستية لرئاسة مجموعة السبعة ،في وزارة الخزانة

لصاحبة الجاللة (وزارة المالية في المملكة المتحدة)

مسؤولة مشروع عن كل اجلوانب اللوجستية املتعلقة برئاسة اململكة املتحدة للمنتدى
الدويل جملموعة السبعة عام  ،0223حيث قامت بإدارة ميزانية تبلغ  2بليون جنيه
اسرتلين وضمان ترتيبات املساءلة واإلدارة املناسبة اليت تتّبعها وزارة اخلزانة لصاحبة
اجلاللة وبنك اجنلرتا ومسؤويل امليزانية ،فضال عن تنظيم الدعوات إىل املؤمترات
وتقدمي الدعم هلا على املستوى الوزاري ونيابة الوزارة ،إىل جانب التخطيط
واإلعداد الكامل الجتماع استضافه وزير اخلزانة (وزير املالية) وحمافظ بنك اجنلرتا
لوزراء املالية وحمافظي البنوك املركزية ورؤساء عدد من املؤسسات املالية الدولية.
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حزيران/يونيو -2111تشرين األول/أكتوبر :2112
مسؤولة اإلنفاق األولمبي والرياضي ،وزارة الخزانة لصاحبة الجاللة (وزارة

المالية في المملكة المتحدة)

القيادة الداخلية مليزانية تبلغ  9.3بليون جنيه اسرتليين اخلاصة باأللعاب األوملبية
واأللعاب األوملبية للمعاقني ،وحوايل  022مليون جنيه اسرتليين تنفقها احلكومة
على السياسة الرياضية.
فهم املوارد الالزمة يف سياق املشهد احلايل وتقدمي املشورة لوزراء خزانة صاحبة
اجلاللة بشأن مجيع جوانب اإلنفاق يف هذه اجملاالت ،واآلثار املرتتبة عن التغيريات
يف امليزانيات.
ضمان التحكم الفعال يف اإلنفاق ومراقبته واإلدارة املناسبة للمخاطر إىل جانب
أعلى جودة بأفضل سعر وفعالية لدافعي الضرائب.
رفع حتديات بنّاءة ،عند االقتضاء ،من أجل حتقيق النتائج املرجوة بصورة مجاعية.
شباط/فبراير -2112حزيران/يونيو 2111
مستشارة اقتصادية ،فريق الصندوق االجتماعي ،وزارة المملكة المتحدة
للعمل والمعاشات

مسؤولة عن عناصر خمتلفة من الصندوق االجتماعي ،مبا يف ذلك حتسني تقدمي
منح الرعاية اجملتمعية ،بقيمة  239مليون جنيه اسرتليين يف عام .0222
حزيران/يونيو  -2112حزيران/يونيو 2112
مستشارة اقتصادية ،شعبة استراتيجية المنافع طويلة المدى ،وزارة المملكة
المتحدة للعمل والمعاشات

عملت يف أمانة هيكل احلوكمة إلصالح خطة الرعاية االجتماعية عام ،0229
ومشل الدور إدارة جمموعة املديرين ،والرئاسة املشرتكة لفريق التوجيه الرمسي وعضوية
مكتب إدارة املشروع.
آذار/مارس -2116حزيران/يونيو 2112
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السكرتيرة الخاصة لكاتب الدولة ،وزارة المملكة المتحدة للعمل

والمعاشات

قامت بدعم كاتب الدولة يف مجيع القضايا املتعلقة باألطفال ،والفقر واملسائل
الدولية.
أيلول/سبتمبر -2115آذار/مارس 2116
مستشارة اقتصادية ،شعبة سوق العمل الدولية ولالتحاد األوروبي ،وزارة
العمل والمعاشات

عملت حمللة جلميع جوانب أسواق العمل غري الربيطانية .وقامت بإدارة قاعدة
البيانات املتعلقة بوضع سوق العمل يف اململكة املتحدة مقارنة بالدول األخرى،
ومثلت اململكة املتحدة يف اجملموعة الفرعية التابعة للجنة االحتاد األورويب
للتشغيل.
تموز/يوليو -2114أيلول/سبتمبر 2115
مستشارة اقتصادية ،مديرية تحليل المعاشات الخاصة ،وزارة المملكة

المتحدة للعمل والمعاشات

قدمت جملموعة  X-Govحبوثا حتليلية وأحباثا تتعلق بالسياسات وخدمات الدعم
لألمانة بشأن املعاشات.

التعليم والمهارات:
تشرين األول/أكتوبر  -1222حزيران/يونيو :2113
جامعة باث ،اململكة املتحدة
 2:0بكالوريوس علوم مع مرتبة الشرف يف االقتصاد مع دورة تدريبية يف اجملال
الصناعي
0229

دورة تدريبية يف مؤسسة  Prince2 Foundation and Practitionerعلى أساليب تنظيم املشروع
وإدارته املشاريع واعتماده (تتمحور حول إدارة املشروع وتنظيمه ومراقبته)

 0222وما يليها

خرجية لدى دائرة االقتصاد احلكومة.
خبرية استشارية ّ
________________
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