
38-A-241114

ICC-ASP/13/38 المحكمة الجنائية الدولية
Distr.: General
24 November 2014

ARABIC
Original: English

جمعية الدول األطراف

عشرةالثالثةالدورة 
٢٠١٤كانون األول/ديسمرب ١٧–٨،نيويورك

االنتخاب لشغل منصب شاغر في لجنة الميزانية والمالية

مذكرة من األمانة

جلنة امليزانية ، شغر منصب يف ٢٠١٤متوز/يوليو ٣٠إثر استقالة السيد جيل فنكلشتاين، مبفعول سرى اعتباراً من 
قرر مكتب مجعية الدول االطراف انتخاب من يشغل هذا ٢٠١٤آب/أغسطس ١٥. ويف جنة")ل("الواملالية

كانون ١٧إىل٨من نيويورك، ("اجلمعية")، اليت سُتعقد يف معية الدول األطرافجلالثالثة عشرةاملنصب يف الدورة 
تشرين ٢٦أيلول/سبتمرب حىت١٤ح لشغل هذا املنصب من ي. وقد امتدت فرتة الرتش٢٠١٤األول/ديسمرب 
.٢٠١٤١األول/ أكتوبر 

، وجيوز ٢٠١٧نيسان/أبريل ٢٠نة لباقي فرتة والية السيد فنكلشتاين، أي حىت جوسُينتخب العضو اجلديد يف الل
انتخابه جمدَّداً لفرتة والية أخرى.

اية الفرتة املتاحة للرتشح لشغل منصب العضو يف  رشَّحت السيد كانت فرنسا قدجلنة امليزانية واملاليةوعند 
ريشار فينو لالنتخاب لشغل هذا املنصب.

.ICC-ASP/13/SP/58املذكرة الشفوية ١
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المرفق
المرشح (مع بيان مؤهالته)

، متزوج وله من الولد اثنانفينو، ريشار (فرنسا)

مذكرة شفوية

[النص األصلي: بالفرنسية]

ا إىل أمانة مجعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية تقدِّم سفارة فرنسا حتيا
املؤرخة باألول ICC-ASP/13/SP/61("أمانة مجعية الدول األطراف") وتتشرف، إذ تشري إىل املذكرة الشفوية 

ة فرنسا ترشيح السيد ريشار فينو لشغل لقد قررت حكومة مجهوري، بإعالمها مبا يلي.٢٠١٤من أيلول/سبتمرب 
نيويوركيف سيجريالذيلالنتخاب("اللجنة") للمحكمة اجلنائية الدوليةجلنة امليزانية واملاليةمنصب العضو يف 

.الدورة الثالثة عشرة جلمعية الدول األطرافخالل ٢٠١٤كانون األول/ديسمرب يف

اسية يف باريس ومن معهد الدراسات التجارية العليا يف باريس، وحائز إن السيد فينو متخرِّج من معهد العلوم السي
بنك لاجستري يف القانون الضرييب الدويل، وهو يشغل حاليًا منصب مستشار رئيسي لدى األمانة العامة لاملشهادة 
لس أوروباالتابع التنمية. وقد سبق له أن شغل عدة مناصب إدارية رفيعة، يف جملس بنك الستثمارلاألورويب

اكتسب من خالهلا خربة راسخة يف ضوابط املراقبة اإلدارية والسريورات ولدى مؤسسات مصرفية ومالية شىت،
املتعلقة بامليزانية ويف الرقابة املالية.

ذه املذكرة الشفوية، باملتطلبات املبيَّنة  يف الفقرة فالسيد ريشار فينو يفي، كما يرد يف بيان خرباته ومؤهالته امللحق 
من املرفق بالقرار الذي أنشئت مبوجبه جلنة امليزانية واملالية.٢

بيان المؤهِّالت

اجستري يف املخرِّيج معهد العلوم السياسية يف باريس ومعهد الدراسات التجارية العليا يف باريس: وحائز شهادة 
القانون الضرييب الدويل.

خبربة مكتسبة على مدى عشرين سنة من العمل يف جمال اإلدارة، ويتميَّز بانفتاح الذهن وبالكفاءات يتمتع
.، يف البيئات الدوليةيف التدبر والتفاوض فيما خيص امليزانياتالراسخة

األساسيةلكفاءات ا

وحتسني األداء يف البيئات ، اخلدمات، وتدبر إدارة املوارد البشريةخربة راسخة يف جمال اإلدارة التخصصية:
املتعددة الثقافات.

تمع الدويل، وصالت رفيعة بإدارات التواصل والتفاوض: الدول األوروبية، ووزارات إحاطة متعمِّقة با
والتواصل املؤسسي، والتفاوض على مجيع املستويات.

املراقبة املالية.و ،السريورات اإلداريةوترشيداملراقبة اإلدارية وعمليات امليزنة، توجيه: يإلدار التدبر ا
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اللغات

لغته األمالفرنسية:

يتقنها، فهي لغة عمله اليومي على مدى السنني العشرين األخريةاإلنكليزية:

أيضاً يتقنها، فقد درس يف أملانيااألملانية:

الخبرة المهنية

)٢٠١٣(منذ مستشار رئيسي :في لكسمبرغالبنك األوروبي لالستثمار 

قسم احلوكمة والتنسيق(مستشار لألمانة العامة للمؤسسة(:

التعديل التنظيمي، متابعة-

.للمؤسسةياخلارجالتوجهوترشيدوضع -

ة والتخطيط:اإلدار و التدبرشاريع فيما خيص إدارة امل
استدراجات العروض،تنظيم-
؛للمعايري ذات الصلةاإلجراءات اإلداريةمطابقة السهر على-

التنسيق مع سائر املديريات العامةهمة يف جمال مباالضطالع.

)٢٠١٢- ٢٠٠٦: مدير الشؤون اإلدارية (بنك التنمية التابع لمجلس أوروبا

:إدارة موارد املؤسسة
قياس األداء وترشيد التكاليف،-
إدارة املوارد العامة (الدعم اإلمدادي، األمن، إخل)-
تسيري شؤون املوارد البشرية،-
إدارة نظام املؤسسة املستقل اخلاص باملعاشات التقاعدية.-

:وضع امليزانية وتدبرها ومراقبتها
،وعرضها على جملس اإلدارةللمتطلبات، وعن وضع تراتب تويل املسؤولية عن تثبيت امليزانية-
ال.- إعمال أداة اإلبالغ واملتابعة يف هذا ا

 اح السياسة املؤسسية وإعماهلا:اقرت
تطوير التنسيق مع املؤسسات املالية األخرى املماثلة،-
يئات الرقابة،- متابعة املسائل املتصلة باحلوكمة و
.ملؤسسةاالواقعة على عاتقتدبر اجلوانب املتصلة باملسؤولية-
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) ثم مديرهما  ٢٠٠٢-٢٠٠١بنك التنمية التابع لمجلس أوروبا: نائب مدير الموارد البشرية والتواصل (
)٢٠٠٥-٢٠٠٣(

:وضع وتدبر سياسة املوارد البشرية، يف حميط متعدد الثقافات
إجراء املفاوضات مع هيئات متثيل املوظفني،-
النظام املستقل اخلاص باملعاشات التقاعدية،إدارة -
النهوض بأساليب اإلدارة اجلديدة (تنويع جنسيات العاملني، احلراك الداخلي، زيادة مرونة نظام -

.حتديد األجور)

تويل املسؤولية عن التواصل الداخلي والتواصل اخلارجي للمؤسسة:
،إدارة العالقات مع وسائل اإلعالم وإقامة املوقع على شبكة اإلنرتنت-
ائط التواصل الكتابية.اإلعداد املباشر لوس-

)٢٠٠٠-١٩٩٦(مدير ديوان محافظ البنكبنك التنمية التابع لمجلس أوروبا: 

.تويل املسؤولية عن الصالت مع أصحاب األسهم يف املؤسسة
العالقات مع سائر املؤسسات الدولية.إدارة
:تنسيق التوجهات االسرتاتيجية للمؤسسة

االكتتاب،عملية بزيادة رأس املال وإدارة التوصية-
وضع خطة التنمية املتوسطة األجل،-
التنمية يف البلدان اليت متر مبرحلة انتقالية.-

 (التقرير السنوي، املذكرات املعدة من أجل جملس اإلدارة) اإلشراف املباشر على مجيع الوثائق الرمسية
وعلى االجتماعات اإلدارية الداخلية.

)١٩٩٦-١٩٩٤مفتش (: ) : جهاز التفتيشSOCIETE GENERALEمجموعة "الشركة العامة" (

:املشورة فيما خيص االسرتاتيجية
موعة وفروعها واقرتاح حماور التقدم،- حتليل السياسات اليت تتبعها وكاالت ا
إعادة تنظيم قاعات املقايضة وصون أمن العمليات،-
حتديد حمافظ مستثَمرات الزبائن وقطاعات السوق.إعادة-

:ا تويل مهمة مراقبة املخاطر واإلشراف على االلتزامات املرتَبط 
،األعواضائتماناملخاطر املتصلة بحتليل -
اقرتاح إجراءات رصد األخطار.-

)١٩٩٢الدائرة (مديرمكلَّف بمهمة لدى : وزارة العدل الفرنسية: دائرة الشؤون الدولية

اإلعداد

من قسم اخلدمات العامةشهادة–معهد العلوم السياسية في باريس١٩٩٤-١٩٩٢
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الدراسات العليا املتخصصةشهادة–جامعة جان مونيه في سو١٩٩٢-١٩٩٠

ممتازبدرجة تحيز شهادة–معهد الدراسات التجارية العليا١٩٨٩-١٩٨٩

معهد الدراسات التجارية اإلعداد لدخول–(لويس الرابع عشر) الكبيرثانوية لويس ١٩٨٩-١٩٨٧
العليا

مجاالت االهتمام الشخصي

الثقافة والنشر

)"نوفو موند"(منشورات خطاب إىل األمة املتوسطية، اجليوسياسةمقالة يف ٢٠١٢حزيران/يونيو 

(أُلفت ٢٠٠٨مهرجان أفنيون يف عام رضت على هامش ، عُ مسافرمسرحية، ٢٠٠٨آب/أغسطس -متوز/يوليو
)٢٠٠٧يف باريس عام 

املسرحي يف فيليه، أُلِّف إبان امللتقىعقيدة الفّحامحوار ذايت مسرحي، ٢٠٠٢متوز/يوليو 

مسامهة يف قاموس املسائل الدولية (منشورات التِلييه)١٩٩٥شباط/فرباير 

الفنواز، يف ميجيه)، املشي يف املرتفعات (يف التزجل (املشاركة يف سباقات جبل الرياضات
)GR 20املسار املسمى و جبل تبكال، و لداخ، و جزيرة رينيون، 

تماعياالجالعمل

بورتوروز (سلوفينيا)–املتوسطية يف بريان -حماضر يف اجلامعة األوروبية٢٠١٢منذ عام 

يف نادي مديري املوارد البشرية للمؤسسات املالية الدوليةعضو٢٠١٢-٢٠٠٢

األملانية-عضو هيئة إدارة احتاد الرابطات الفرنسية ١٩٩٤-١٩٩١

رئيس النادي األملاين ملعاهد الدراسات التجارية العليا (تنظيم منتدى للعامل ١٩٩١-١٩٩٠
الناطق باألملانية

____________


