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جمعية الدول األطراف

عشرةثالثةلدورة الا
٢٠١٤/ديسمرب كانون األول١٧–٨،نيويورك

انتخاب أعضاء لجنة الميزانية والمالية

مذكرة من األمانة

اخلاصة نتخاباتاالإجراء، قرر مكتب مجعية الدول األطراف ("اجلمعية") ٢٠١٤س ذار/مار آ١٧يف- ١
٨الفرتة من يف نيويورك يفااملقرر عقدهجمعيةللالثالثة عشرة الدورةأثناء أعضاء جلنة امليزانية واملاليةمنبستة
ذا القرار، ُحددت فرتة الرتشيح ل٢٠١٤األول/ديسمرب كانون١٧إىل  لمقاعد الستة بلجنة امليزانية . وعمًال 

أيلول/سبتمرب ١٤متديدها مرة واحدة إىل غاية مت ٢٠١٤آب/أغسطس ٣١حزيران/يونيو إىل ٩واملالية من 
).ICC-ASP/13/SP/61(املذكرة الشفوية ٢٠١٤

٣يفاملؤرخICC-ASP/1/Res.4ها ر قرابلية امليزانية واملاةجلناف ر ول األطدالنشأت مجعيةُ وقد أَ - ٢
من مرفق ٢الفقرة دلت اجلمعيةُ . وعَ القرارهذااللجنة يف مرفق هذه د اختصاصات . وترِ ٢٠٠٢أيلول/سبتمرب 

.٢٠٠٣أيلول/سبتمرب ١٢يف املؤرخ ICC-ASP/2/Res.5هذا القرار بقرارها

-ICCيف قرارها م الدول األطراف إجراءات ترشيح أعضاء اللجنة وانتخاوحددت مجعيةُ - ٣

ASP/1/Res.5 . بالقرارمن هذا القرار١٥وُعّدلت الفقرةICC-ASP/2/Res.4أيلول/سبتمرب ١٢يفاملؤرخ
املرشح استيفاء حيدد كل ترشيح املعلومات اليت تثبت ، ICC-ASP/1/Res.5رارلقمن ا٦ووفقا للفقرة . ٢٠٠٣

ا مشهودخبريا من دولة طرف كونهأي  ، ICC-ASP/1/Res.4رمن القرا٢نصوص عليها يف الفقرة لمتطلبات املل
.لشؤون املالية على الصعيد الدويلاملكانة واخلربة يف ابله

موعات اإلقليمية ألغراض االنتخاب األولوّمت حتديد- ٤ -ICCمن القرار٨يف الفقرة توزيع املقاعد بني ا

ASP/1/Res.5كما يلي:

موعة الدول األفريقية؛مقعدان(أ)
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موع(ب) ة الدول اآلسيوية؛مقعدان 

موعة دول أوروبا(ج) ؛الشرقيةمقعدان 

موعة (د) أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب؛دول مقعدان 

.والدول األخرىالغربية موعة دول أوروبا أربعة مقاعد)ه(
موعات اإلقليمية إىل ا٢٠١٥نيسان/أبريل ٢٠الذين تنتهي مدة واليتهم يف الستة وينتمي األعضاء - ٥

التالية:

موعة الدول األفريقية؛واحدمقعد(أ)

موعة الدول اآلسيوية(ب) ؛مقعدان 

؛الشرقيةموعة دول أوروباواحد مقعدا(ج)

أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب؛دول موعة واحدمقعد(د)

ول األخرى.والدالغربية موعة دول أوروبا واحد مقعد)(ه

، ينبغي بذل كل اجلهود املمكنة ICC-ASP/1/Res.5من القرار٩يف الفقرة مطلوبطبقا ملا هوو - ٦
، فإنه يف حال عدم حصول ١٠النتخاب أعضاء اللجنة بتوافق اآلراء بناء على توصية من املكتب. ووفقا للفقرة 

ة مسألة موضوعية ختضع للمتطلبات املنصوص عليها يف توافق يف اآلراء، يكون انتخاب أعضاء جلنة امليزانية واملالي
:اليت تنّص على ما يلي، اسيساألنظام رومامن ١١٢(أ) من املادة ٧الفقرة 

يكون لكل دولة طرف صوت واحد. ويُبذل كل جهد للتوصل إىل القرارات بتوافق اآلراء -٧"
اء، وجب القيام مبا يلي، ما مل ينص يف اجلمعية ويف املكتب. فإذا تعذر التوصل إىل توافق يف اآلر 

على غري ذلك:سياسالنظام األ

تخذ القرارات املتعلقة باملسائل املوضوعية بأغلبية ثلثي احلاضرين املصوتني على تُ (أ)
.ت"أن يشكل وجود أغلبية مطلقة للدول األطراف النصاب القانوين للتصوي

يكون االنتخاب باالقرتاع السري. ولكن جيوز ، ICC-ASP/1/Res.5من القرار١١فقرةللوفقاو - ٧
ها، أو فيما يتعلق باملرشحني ؤ مساويا لعدد املقاعد الواجب ملاالستغناء عن هذا الشرط إذا كان عدد املرشحني

موعة اإلقليمية املعنية، ما مل يطلب أحد الوفود صراحة إجراء التصويت يف انتخاب  احلاصلني على موافقة ا
بعينه.

القرار، يكون األشخاص املنتخبون هم املرشحون الذين حصلوا على أعلى هذامن ١٢وجب الفقرة ومب- ٨
ثلثي الدول األطراف احلاضرة واملشرتكة يف التصويت، شريطة توفر تتمثل يف عدد من األصوات وعلى أغلبية 

أغلبية مطلقة من الدول األطراف تشكل النصاب القانوين الالزم للتصويت. 
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، ٢٠١٤أيلول/سبتمرب ١٤، مبا يف ذلك فرتة التمديد، أي ق باب الرتشيحالغإحبلول موعد توردوقد - ٩
ترشيحات.سبعة

ثالثة ترشيحات من من جمموعة الدول األفريقية، و واحد ، كان هناك ترشيحبعةالسومن بني الرتشيحات -١٠
؛ وترشيح واحد ينية ومنطقة البحر الكارييبمن جمموعة دول أمريكا الالتترشيح واحد و ؛ موعة الدول اآلسيوية
ودول أخرى.الغربية من جمموعة دول أوروبا 

أعلنت سفارة اجلمهورية الكورية سحب ترشيح السيد ٢٠١٤نوفمرب /الثاينتشرين١٧وببالغ مؤرخ يف -١١
سوك كيمغيون

قائمة مرتبة وفقا للرتتيب ، ترد يف مرفق هذه املذكرة ICC-ASP/1/Res.5من القرار٧ووفقا للفقرة -١٢
م.األجبدي اإل نكليزي بأمساء مجيع املرشحني، مع الوثائق املرفقة برتشيحا
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المرفق

(مع بيانات بالمؤهالت)مرتبة أبجدياالمرشحين القائمة 

احملتويات

الصفحة١السم واجلنسيةا

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

١٠.......................................)غرايبة فوزي أ. (األردن-٢

١٥..............................كوزاكي، هيتوشي (اليابان) .... -٣

١٨.....روبيمانانا، ريفومانانتسوا أورالندو (مدغشقر) ..............-٤

٢٢......) ...........وادوركاإل (شيز إيزكيريدو، مونيكا سوليداد سان-٥

٢٥...................................فاكيا) و سوبكوفا، إلينا (سل-٦

.والدولة املقدمة للرتشيح أيضا، ما مل يُذكر خالف ذلك١
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(كندا)يوغت، هيأدس-١
]بالفرنسية:[األصل

مذكرة شفوية
ا إىل األمانة العامة جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي دي سفارة كندا أطيب حتيا

٧املؤرخة يف ICC-ASP/10/S/CBF/05رقم:امحكمة اجلنائية الدولية وتتشرف، باإلشارة إىل مذكر لل
أدسيت النتخابه يف جلنة غح السيد هيو يترش، بإبالغها بأن حكومة كندا قررت تقدمي ٢٠١١شباط/فرباير 

شرة جلمعية الدول عالثالثة الدورة امليزانية واملالية للمحكمة اجلنائية الدولية يف االنتخابات اليت ستجرى خالل
. ٢٠١٤يف نيويورك يف كانون األول/ديسمرباملقرر عقدها األطراف 

نتخب يف اُ قد فيتمتع السيد أدسيت باخلربة املتعمقة يف املسائل املالية وإدارة املؤسسات القضائية الدولية. 
. ٢٠١٥نسيان/أبريل ٢٠إىل ٢٠١٢يسان/أبريل ن٢١للوالية املمتدة من ٢٠١١جلنة امليزانية واملالية يف عام 

كان مسؤوًال ذه الصفة، و )٢٠٠٨-٢٠٠٥منصب رئيس اللجنة اإلدارية للمحكمة اخلاصة بسرياليون (وشغل 
من مبسؤوليتهاممثلني لعدد من الدول األعضاء يف األمم املتحدة، مننةاملكو ،اللجنةهذه ضمان اضطالع عن 

، يهاواإلشراف عليزانية احملكمةإجراء استعراض مفصل ملعلى وجه التحديـد و ،ة وفعاليةكفاءبإدارة احملكمةأجل 
يسري ، وقيادة الزيارات السنوية للمحكمة، وتاألوقات احملددةيفملقرتحات املتعلقة بتعزيز الكفاءةاستعراض او 

لى التواصل املستمر للدول االتصاالت والعالقات بني احملكمة وبني الدول األعضاء يف نيويورك، واحلفاظ ع
قبل أن يشغل منصب رئيس اللجنة، كان السيد أدسيت و األعضاء يف األمم املتحدة نيابة عن اللجنة اإلدارية. 

.٢٠٠٥إىل٢٠٠٤عضواً يف اللجنة اإلدارية للمحكمة اخلاصة بسرياليون يف الفرتة من 
املستشار القانوين يف وزارةالقانونية ونائب الشؤون قسم العام لدير املشغل السيد أدسيت حالياً منصب وي

بشأن جمموعة واسعة من توعيةاملشورة والدعم والتقدمي. وباإلضافة إىل الكنديةلشؤون اخلارجية والتجارة الدوليةا
نعن إدارة فريق مكو أيضا مسؤول ، مبا يف ذلك تلك املتعلقة باحملاكم اجلنائية الدولية فإنه القانون الدويلمسائل 

.والتوظيفقسم الميزانيةإدارة عن و ،دعمين قانونيني، وموظفي ، ومساعدِ حمام٤٢من 
السيد أدسيت املستشار القانوين للشؤون القانونية واالقتصادية كان ٢٠٠٨إىل ٢٠٠٤يف الفرتة من و 

ندا لدى اللجنة ذه الصفة، كان ممثل كالدائمة لدى األمم املتحدة يف نيويورك. و كنداواالجتماعية يف بعثة  
القانونية (السادسة)، وكان أيضًا عضوًا يف بعثة كندا لدى مجعية الدول األطراف للدورات الرابعة واخلامسة 

. والسادسة
خربتهحملكمة اجلنائية الدولية والقانون اجلنائي الدويل باإلضافة إىل بامعرفة السيد أدسيت الواسعة إن

امليزانيةهامة للجنة نقاط قوة ارية للمحكمة اخلاصة بسرياليون، تشكل ذات الصلة بصفته رئيس اللجنة اإلد
. للمحكمةودراسة امليزانية واملوارد البشرية وغريها من متطلبات البنية التحتية استعراض واملالية عند قيامها ب

٢متطلبات الفقرة يف مسائل ميزانيات املؤسسات القضائية العاملية على تلبيتهتانمعرفته وخربته الكبري وتشهد 
أعضاء اللجنة ون يك)، بأنه جيب أن ICC-ASP/1/Res 4القرار الذي أسس جلنة امليزانية واملالية (مرفق من 

ا خرباء  .مور املالية على املستوى العامليخربة يف األوهلم يتمتعون مبكانة مشهود 
.ؤهالت السيد أدسيتمبذه املذكرة بيان مفصل مرفق و 
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تمؤهالبيان ال

انتخب السيد أدسيت أوال يف جلنة ، حيث يف املسائل املالية وإدارة املؤسسات القضائية الدوليةعميقة خربة 
منصب رئيس اللجنة اإلدارية للمحكمة اخلاصة شغل ٢٠٠٨إىل ٢٠٠٥. ومن ٢٠١١امليزانية واملالية يف عام 

يزانية احملكمةملاملفصلاالستعراضمن خالل كفاءة وفعاليةعن ضمان إدارة احملكمة بمسؤوًال كان فبسرياليون 
ة القانونين و الشؤ مستشار . وبوصفه لمقرتحات املتعلقة بتعزيز الكفاءةإجراء استعراض ل، و واإلشراف عليها

لدى اللجنة القانونية ثل كندا ممواالقتصادية واالجتماعية يف البعثة الكندية الدائمة لدى األمم املتحدة، كان 
).٢٠٠٧- ٢٠٠٥(كان أيضاً عضواً يف بعثة كندا لدى مجعية الدول األطراف(السادسة)، و 

الوظيفة الحالية

الكنديةلشؤون اخلارجية والتجارة والتنميةاوزارة الشؤون القانونية، قسم مدير عام ونائب املستشار القانوين يف 

الوظيفيالمسار 

إىل اليوم٢٠١٣

: الكنديةلشؤون اخلارجية والتجارة والتنميةبوزارة لالشؤون القانونيةم يف قسمدير عام ونائب املستشار القانوين
داريني؛ وأربعة لغويني قانونيني. وأربعة اإلدعم الموظفي من ٣حمام و٣١املكّون من قسم ة المسؤول عن إدار 

شأن مجيع بتوعية املشورة واللقسم ويقدم اعداد املعاهدات؛ وأربعة مصادقني على صحة الوثائق. إلموظفني 
جوانب القانون الدويل العام، مبا يف ذلك حقوق اإلنسان والقانون اإلنساين؛ والعقوبات االقتصادية؛ واجلرمية 

قانون احمليطات البيئة.و واألمن؛ والقانون الدبلوماسي والقنصلي؛ وقانون املعاهدات؛ 

٢٠١٣آذار/مارس –٢٠١١أيلوا/سبتمرب 

لشؤون اخلارجية والتجارة الدوليةايف وزارة اإلنسان والقانون االقتصاديحقوق األمم املتحدة و شعبة مدير 
القانون الدويل من يف توعيةالوالدعم و : مسؤول عن إدارة فريق من مثانية حمامني وموظفني يقدمون املشورة الكندية

. ويف تشرين ساينالدويل اإلنوالقانونوالعقوبات االقتصادية، الدولية حقوق اإلنسان بالتعاون حيث صلته 
٢٠١١للوالية املمتدة من لمحكمة اجلنائية الدولية لنتخب عضوا يف جلنة امليزانية واملالية اُ ٢٠١١الثاين/نوفمرب 

.٢٠١٤إىل 

٢٠١١آب/أغسطس –٢٠٠٨أيلول/سبتمرب 

: مسؤول عن نديةالكلشؤون اخلارجية والتجارة الدوليةلمدير قسم القانون الدبلوماسي واجلنائي واألمن يف وزارة 
دعوة يف جمال والاملشورة والدعمقدميدعم، لتين قانونيني، وموظفيومساعدِ ،حمامٍ ١٣من نإدارة فريق مكو 

، العابرة لألوطانيف األمور اجلنائية واملدنية، واجلرمية القانونيةالقانون الدويل من حيث صلته بالتعاون واملساعدة 
بامليزانية واملوارد املتعلقة، واالمتيازات واحلصانات. وتشمل املسؤوليات اإلرهابومكافحةومكافحة الفساد، 
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- ٢٠٠٨(يف جلنة الوزارة االستشارية للموارد البشريةشعبةالومتثيل؛ التوظيفالبشرية إدارة ميزانية القسم؛ و 
٢٠١١.(

٢٠٠٨-٢٠٠٤

الدائمة لدى األمم املتحدة يف نيويورك، لشؤون القانونية واالقتصادية واالجتماعيـة يف بعثـة كندا يف امستشار 
، وعن إدارة موظفي (القانونية)السادسة: مسؤول عن متثيل كندا يف اللجنةنيويورك، الواليات املتحدة األمريكية
. وخالل تلك مسؤولني عـن متثيل كندا يف اللجنتني الثانية والثالثةموظفني الدعم وعن فريق مكون من مخسة 

ا يلي:مضافية اإلام هاملاملهمة مشلت 

عن ضمان ) ومسؤوال٢٠٠٥–٠٨ن (رئيس اللجنة اإلدارية للمحكمـة اخلاصة بسرياليو )أ(
ممثلني لعدد من الدول األعضاء يف األمم املتحدة، مننةاملكو ،اللجنة اإلداريةاضطالع 
ستعراض إجراء اعلى وجه التحديـد و ،كفاءة وفعاليةبحتقيق إدارة احملكمةمن أجل مبسؤوليتها
يفملقرتحات املتعلقة بتعزيز الكفاءةاستعراض ا، و يهاواإلشراف عليزانية احملكمةمفصل مل

االتصاالت والعالقات بني يسري حملكمة، وتإىل االسنويةالزيارات قيادة األوقات احملددة، و 
يف ضاءاألعاألعضاء يف نيويورك، واحلفاظ على التواصل املـستمر للـدول الدولاحملكمة وبـني 

جنة، كنت عضوًا يف اللرئيسشغل منصب أاألمم املتحدة نيابة عن اللجنة اإلدارية. قبل أن 
.٢٠٠٥إىل ٢٠٠٤يف الفرتة من بسرياليوناللجنة اإلداريـة للمحكمـة اخلاصـة 

الرابعة واخلامسة للدورةيف بعثة كندا لدى مجعية الدول األطراف يف نظام روما األساسيعضواً )ب(
). ٢٠٠٧،٢٠٠٦،٢٠٠٥دسة (والسا

٢٠٠٤-٢٠٠٢

ن: مسؤول عن إدارة فريق مكوّ الكنديةدوليةلشؤون اخلارجية والتجارة الالدى وزارةلقانون البيئي يف انائب مدير
عضوًا يف جلنة االمتثال املتعددة األطراف وكان . ةلبيئالدويل لقانون بشأن الاملشورةقدميمن مخسة حمامني لت

سبو" لتقييم األثر البيئي يف إطار عرب حدودي.التفاقية "إي

٢٠٠٢-٢٠٠٠

: دولية الكنديةلـشؤون اخلارجية والتجارة اللدى وزارة اشؤون حقوق اإلنسان والقانون اإلنـساين يف قانوينموظف 
اإلنـساين الدويل القانون بالقانون الدويل حلقوق اإلنسان و عدد مـن املسائل املتعلقة بشأن املشورة تقدمي مسؤول 

االمتيـازات واحلـصانات.اخلاصة بحملكمة اجلنائية الدولية اومتثيل كندا يف املفاوضات بشأن اتفاقيـة 

٢٠٠٠-١٩٩٨

إريرتيا وجيبويت والسودان: مسؤول عن دى لومعتمد الثاين لدى سفارة كندا يف إثيوبيا، سكرتري ال/األولسكرتريال
مع إثيوبيا وإريرتيا وجيبويت والسودان. تهادا يف عالقرفع التقارير بشأن التطورات ومتثيل كن
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١٩٩٨

: دولية الكنديةخلارجية والتجارة الاالـشؤونلدى وزارة شؤون حقوق اإلنسان والقانون اإلنـساين يف قانوينموظف 
دويل القوق اإلنسان والقانون بالقانون الدويل حلاملشورة بشأن عدد من املسائل املتعلقة تقدمي مسؤول عن 

اإلنساين. 

١٩٩٧

: ورك، الواليات املتحدة األمريكيةنيوياألمم املتحـدة، يف نيويـورك،لدى بعثة كندا الدائمة يف مستشار مبتدئ
يف اجلارية التطورات عن مـسؤول عـن املـشاركة يف االجتماعات واملفاوضات ورفع التقارير على النحو املطلـوب 

لألمم املتحدة. امة ) أثنـاء انعقاد اجلمعية العوالشؤون اإلنسانيةاللجنة الثالثة (حلقوق اإلنسان

١٩٩٧-١٩٩٦

: مسؤول عن تقدمي دولية الكنديةالشؤون اخلارجيـة والتجـارة اليف وزارة السالم موظف مكتب يف شعبة بناء 
النتخابات.راقبة االدولية مللبعثات لمساعدة كندا يف جمال الـسالم، خاصة بناء سياسة بشأن املشورة 

١٩٩٥

: مسؤول، روانديف عملية األمم املتحدة امليدانيـة حلقـوق اإلنسانلدى حقوق اإلنسانيف جمال ميداين موظف 
مبا يف ذلك بصفة عضو يف فريق صـغري يف كاياجنوجو، رواندا، عن تقدمي املشورة ومراقبة تطورات حقوق اإلنسان،

ت احمللية، وزيارة مراكز االحتجاز. تعليم حقوق اإلنسان، والتنسيق مع السلطا

١٩٩٣–١٩٩٥

طالب متدرب لدى شركة احملاماة أوسلر وهوسكني وهـاركورت يف أوتاوا، أونتاريو. 

االنتماءات المهنية

إىل اآلن–١٩٩٥

حمامي مرافع وحمامي وعضو يف مجعية احملامني ملنطقة كندا العليا (أونتاريو). 

التعليم 

ر.نقوق، جامعة كويحبكالوريوس ١٩٩٣

.يف الصحافة، جامعة أونتاريو الغربيةماسرت ١٩٨٨

بكالوريوس (مبرتبة الشرف) يف التاريخ والعلوم الـسياسية، جامعـة ماونت أليسون. ١٩٨٧
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التدريس والمنشورات 

.٢٠١٠حماضر يف القانون الدويل املتقدم، جامعة أوتاوا، كلية احلقوق، خريف عام –

(هريتسمينسو كاسل، ر، كلية احلقوقن، جامعة كويقوق اإلنسانالدويل حلقانون الورة تعليمية يف حماضر يف د–
.٢٠١١و حزيران/يونيو ٢٠١٠و حزيران/يونيو ٢٠٠٩إجنلرتا)، حزيران/يونيو 

٢٠٠٣و. ٢٠٠١، جامعة أوتاوا، كلية احلقوق، خريف عام قوق اإلنسانالدويل حلقانون الحماضر يف –
٢٠٠٢و

.٢٠٠٤اضر يف القانون اجلنائي الدويل، جامعة أوتاوا، كلية احلقوق، شتاء عام حم–

مسعود حسني، "جلان االمتثال واالتفاقيات املتعددة فسور تيد ماكدورمان وآن دانيال و مؤلف مشارك مع الربو –
اضاو ؛ التجربة الكندية يف مفاملعنية بالبيئةاألطراف األخرية السنوي الكندي لكتاب ا)، ٢٠٠٤("إعماهلاو ا

.١٤٢-٩١، ص ٤٢، العدد للقانون الدويل

:اللغات

.اإلجنليزية والفرنسية

***

_________________
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غرايبة فوزي أ. (األردن)-٢
[األصل: باإلنكليزية]

شفويةمذكرة
اف يف نظـام رومـا ألمانـة مجعيـة الـدول األطـر ـاي سفارة اململكة األردنية اهلامشية يف الهاي أطيـب حتياد

اململكــــة حكومــــةاملــــوقرة بـــأن ألمانـــة اعلــــمإىل وتتشــــرف بــــأن تنهـــي األساســـي اخلــــاص باحملكمـــة اجلنائيــــة الدوليـــة، 
كمــة امليزانيــة واملاليــة للمحجلنــةاألردنيــة اهلامشيــة قــررت أن ترشــح مــن جديــد ســعادة الــدكتور فــوزي غرايبــة لعضــوية 

.اجلنائية الدولية
و مــا وهــ، الــدويلا يف الشــؤون املاليــة علــى املســتوى ــة خبــربة واســعة ومكانــة مشــهود لــه الــدكتور غرايبــيتمتــع

.هاملرفق طيّ ه يبدو من بيان مؤهالت

بيان المؤهالت

الشخصية البيانات

األردن :الوالدةمكان
١٩٤٣:الوالدةتاريخ

أردنية :اجلنسية
متزوج / ثالثة أطفال :العائليةاحلالة

(ليس بطالقة)الفرنسية و اإلجنليزية، و ) ية (اللغة األمالعرب:اللغات

التعليم

ويسكنسن (الواليات املتحدة األمريكية).جامعة،دكتوراه دولة:١٩٧٢
).األمريكيةجامعة تكساس للتكنولوجيا (الواليات املتحـدة ، ماسرت إدارة أعمال:١٩٦٨
صر).بكالوريوس جتارة (مرتبة الشرف) جامعة القاهرة (م:١٩٦٥
أستاذ فخري، جامعة األردناللقب

وظائف سابقة

مان.عُ يف سلطنة رئيس جامعة الشرقية : مؤسس و ٢٠١٤-٢٠٠٩
أمناء اجلامعة األردنية للعلوم والتكنولوجيا.رئيس جملس : ٢٠١٣-٢٠١٢
شركة مناجم الفسفات األردنية.: رئيس جملس إدارة ٢٠٠٠-١٩٩٩
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وزير التعليم، األردن.: ١٩٩٩-١٩٩٨
ئيس اجلامعة األردنية.: ر ١٩٩٨-١٩٩١
ة.اجلامعة األردني: نائب رئيس ١٩٩٠-١٩٨٦
.م اإلدارية، اجلامعة األردنيةعميد كلية االقتصاد والعلو : ١٩٨٦-١٩٨٣

األلقاب العلمية

.أستاذ، اجلامعة األردنية١٩٨١
.أستاذ مشارك، اجلامعة األردنية:١٩٨١-١٩٦٧
.ة األردنيةأستاذ مساعد، اجلامع:١٩٧٦-١٩٧٢
.رسة العامة لألعمال، جامعة تكساسأستاذ زائر، املد: ١٩٧٩-١٩٧٨
.ند، الواليات املتحدة األمريكية(صيف) أستاذ زائر، جامعة والية بورتال١٩٧٨

عضوية (مختارات)

.جامعة البلقاء التطبيقية، األردنعضو جملس أمناء : ٢٠٠٩-٢٠٠٦
لس االستشاري لكلي٢٠٠٩-٢٠٠٦ ة إدارة األعمال، اجلامعة األردنية األملانية.: عضو ا
عضو جلنة املالية وامليزانية، احملكمة اجلنائية الدولية، الهاي، هولندا.: ٢٠٠٣
.لعلمية امللكية، األردنعضو جملس أمناء اجلمعية ا:٢٠٠٩-٢٠٠٣
عضو جملس أمناء مؤسسة امللك حسني، األردن .:٢٠٠٩-٢٠٠٣
.معة العلوم والتكنولوجيا، األردنء جاجملس أمنا: عضو ٢٠٠٦-٢٠٣

.عضو اللجنة العليا ملهنة احملاسبة: ٢٠٠٦-٢٠٠٣
.، اجلامعة األردنيةاالسرتاتيجيةعضو جملس مركز الدراسات :٢٠٠٩-٢٠٠١
لعضو :٢٠٠٥-٢٠٠١ .س التنفيذي لليونيسكو، باريس، فرنساا
.نائب رئيس جملس التعليم العايل، األردن: ٢٠٠٣-١٩٩٨
.عضو جملس أمناء املعهد الديبلوماسي، األردن: ٢٠٠٣-١٩٩٥
لس عضو : ١٩٩٨-١٩٩٥ .الدولية للجامعات، باريس، فرنساالتنفيذي للجمعيةا
فولربايت).جلنة عضو اللجنة األردنية األمريكية للتبادل الثقايف (: ١٩٩٨-١٩٩٤
.ضو جملس التعليم العايل، األردنع: ٢٠٠٤-١٩٩١
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.جلنة امتحانات التعليم العايل، األردنرئيس: ١٩٩٤-١٩٩١
لسعضو : ١٩٩٣-١٩٩١ .االقتصادي االستشاري للحكومة، األردنيةا
.عضو مجعية احملاسبة األمريكية، الواليات املتحدة األمريكية: ١٩٩٤-١٩٩١
.يةمن اجلامعات واملعاهد األمريكرئيس اجلمعية األردنية للخرجيني: ٢٠٠٩-١٩٩١
.دنارة جامعة البرتاء اخلاصة، األر و جملس إدعض: ١٩٩١-١٩٨٩
.لصياغة امليثاق الوطين، األردنعضو اللجنة الوطنية: ١٩٩٠-١٩٨٩
.رئيس جلنة معادلة الشهادات األجنبية، األردن: ١٩٩١-١٩٨٦
.عمال واالقتصاد، جامعة قطر، قطرعضو اللجنة االستشارية لكلية األ: ١٩٩٢-١٩٨٥

إنشاء جامعات جديدة:

) يف جامعة البرتاء اخلاصة، األردن٢٠٠٥س وشريك (إىل غاية مؤس

األعمال االستشارية:

االت يف التعليم العايل والتجارة واالقتصاد تغطية العديدة من ا

:المؤتمرات

عن التعليم العايل
عن التجارة واالقتصاد

عن الشرق األوسط
عن الشؤون الثقافية

:األوسمة

.رجة األوىلوسام االستقالل من الد-

.وسام االمتياز يف التعليم-

المنشورات

)الكتب (باللغة اإلجنليزية
The Economics of the West Bank and the Gaza Strip, Boulder, Westview Press, 1987, U.S.A.
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The Badia of Jordan: A Process of Change. Amman: University of Jordan Press, 1987 (with
others).

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).

الكتب (باللغة العربية)

العربية للدراسات نية معاصرة ، حترير وتقدمي، عمان وبريوت: مؤسسة عبد احلميد شومان واملؤسسة قضايا أرد-
.٢٠٠١والنشر، 

)(مع آخرين١٩٨٣وايلي وأبناؤه، أصول احملاسبة، نيويورك: جون-

(مع آخرين .)١٩٨٢احملاسبة للمديرين، عمان: مطابع الدستور، -

(مـع ١٩٧٧االجتماعية واإلنسانية، عما ن: مطـابع اجلمعيـة العلميـة امللكيـة،منهجية البحث العلمي يف العلوم -
.٢٠٠٢آخرين)، الطبعة الثالثة، 

.١٩٧٥عمان: دار فيالدلفيا للنشر حماسبة التكاليف: املبادئ، اإلجراءات، املراقبة،-

مقاالت (باللغة اإلنجليزية)
- 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, 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).

- Amman Region and its Weight in Jordan's Economy, Orient, 1976 (with others).

)قاالت (باللغة العربيةم
لة ملدى الطويل: إعادة نشر وتوسيع، العالقة بني املكاسب وعائدات األسهم على ا- إلدارة األردنيةا

مع آخر ).(٢٠٠٨األعمال 

لة دور التدفق النقدي والرتاكمات يف تفسري عائدات األسهم، - (، مع ٢٠٠٨األردنية إلدارة األعمال ا
).آخر

).آخرمع(٢٠٠٨متعددة األبعاد، دراسات، شركات املسامهة العامة يف األردن: مقاربة التنبؤ بتعثر -

.٢٠٠١الرتبية والتعليم يف األردن ومتطلبات القرن احلادي والعشرين، يف قضايا أردنية معاصرة، -
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يف لعامة العالقة بني املتغريات احملاسبية وبيتا السوق كمقياس للمخاطرة املنتظمة يف شركات املسامهة ا-
).(مع آخر١٩٩٦األردن، دراسات، 

ية النجاح، دراسات، استخدام النسب املالية للتنبؤ بشركات املسامهة العامة الصناعية األردنية العال-
).(مع آخر١٩٩٠

التقارير املالية السنوية لشركات املسامهة الصناعية يف األردن ومالءمتها لقرار االستثمار املايل، دراسات، -
).(مع آخر١٩٩٠

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

(مع ١٩٨٨توقيت إصدار التقارير املالية السنوية يف شركات املسامهة العامة الصناعية األردنية، دراسات، -
آخر).

١٩٨٨الريموك املعلومات يف شركات املسامهة العامة األردنية، جملة أحباثمضمون األرقام احملاسبية من-
مع (آخر).

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

،"األردنمدى توافر اإليضاحات يف التقارير املالية السنوية لشركات املسامهة العامة الصناعية يف -
).(مع آخر١٩٨٦دراسات، 

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

.١٩٨١لبحوث االقتصادية واإلدارة، حماسبة التضخم يف الشركات املسامهة العامة األردنية، ا-

. ١٩٨١العامة يف األردن"، دراسات، املسامهة الوظيفة احملاسبية والقائمون عليها يف الشركات -

.١٩٨٠توزيع تكاليف أقسام اخلدمات باستخدام املعدالت اآلنية: دراسة حالة، جملة البحوث التجارية،-

.١٩٧٨مار يف األردن، رجال أعمال، مناخ االستث-

).ر(مع آخ١٩٧٦يم كمي"، دراسات، املراقبة الداخلية يف شركات املسامهة العامة: تقي-

).(مع آخر١٩٧٥راسة حالة، دراسات، صناعات البناء احلديثة، د-

مطبوعات املؤمتر ، : حالة شركة مصانع الورق والكرتونةاستعمال الربجمة اخلطية يف توزيع التكاليف الثابت-
.١٩٧٥، العملياتبحوث اجلمعية املصرية لالثاين السنوي لبحوث العمليات، القاهر، 

***
_____________
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١٥

(اليابان)كوزاكي، هيتوشي -٣
]جنليزية[األصل: باإل

مذكرة شفوية

ا إىل أمانة مجعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي دي  سفارة اليابان يف هولندا أطيب حتيا
أن ب، تتشرف بإبالغها ICC-ASP/13/SP/07رقم للمحكمة اجلنائية الدولية، وباإلشارة إىل مذكرة األمانة 

٢٠١٨إىل ٢٠١٥من يابان قررت ترشيح السيد هيتوشي كوزاكي لعضوية جلنة امليزانية واملالية للفرتة حكومة ال
كانون يف  املقرر عقدها يف االنتخابات اليت ستجرى خالل الدورة الثالثة عشرة جلمعية الدول األطراف 

.٢٠١٤ديسمرب األول/
يةول لسفارة اليابان يف العراق، وعضو السيد كوزاكي، الذي يشغل حاليا منصب السكرتري األيتمتع 

ا يف املسائل املالية على خبعاشات التقاعدية ملوظفي األمم املتحدة املشرتك، املجملس  ربة واسعة ومكانة معرتف 
أكتوبر إىل تشرين األول/٢٠٠٣أغسطس آب/الفرتة من وقد شغل يف املستويات الدولية واحلكومية الدولية. 

برهن حيث اخلامسة (اإلدارة وامليزانية) للجمعية العامة لألمم املتحدة،يف اللجنة يابان ، منصب ممثل ال٢٠٠٧
عمليات خربة وقيادة يف املفاوضات الدولية بشأن إصالح إدارة األمم املتحدة، وامليزانيات العادية وميزانيات على 

إدارة األمم ببعد ذلك التحق و حفظ السالم، واإلشراف، وإدارة املوارد البشرية وغريها من القضايا ذات الصلة. 
تنسيق العمليات املشرتكة ل٢٠١١فرباير شباط/املتحدة للدعم امليداين، باعتباره مسؤول إدارة برامج أقدم حىت 

، دارة األمم املتحدة للدعم امليداينإلتب وكيل األمني العام مكيف بني اإلدارات واملنظمات احلكومية الدولية 
يف فظ السالم والبعثات السياسية اخلاصة يف شعبة امليزانية والتمويل حلألمم املتحدة اوصياغة وتنسيق ميزانيات 

لس املشرتك للمعاشات التقاعدية ملوظفي األمم اا، مت اختياره عضو ٢٠١٢يف عام و اإلدارة. تلك  ملتحدة يف ا
يف الفريق ا، وعضو ٢٠١٢ب مقرر للمجلس يف عام لجمعية العامة لألمم املتحدة، حيث شغل منصممثال ل
.٢٠١٣امليزانية يف عام املعين بالعامل 

ئهااستيفطيه، على ةلسيد كوزاكي املرفقلهذه التجربة واخلربة، على النحو املبني يف السرية الذاتية وتشهد 
الذي )، ICC-ASP/1 /RES.4من مرفق القرار بإنشاء جلنة امليزانية واملالية (٢يف الفقرة املنصوص عليها ط شر ال

اخلربة يف الشؤون املالية على املستوى الدويل.املشهود هلم بأعضاء اللجنة من اخلرباء يكون أن يقضي ب
رمسيا دولة ا أصبحت ا أوقد دعمت اليابان باستمرار أنشطة احملكمة اجلنائية الدولية منذ تأسيسها، ومب

يف ميزانية احملكمة، هي أكرب مساهم باستمرار ، و ٢٠٠٧أكتوبر تشرين األول/١يف نظام روما األساسي يف اطرف
ا  جلنة يف ترشيح السيد كوزاكي لالنتخاب قرار حكومة اليابان ويعكس . تعتزم البقاء داعما قويا للمحكمةفإ

متام الثقة حكومة اليابان واثقة و أنشطة احملكمة. يسري واصلة بذل أقصى اجلهود لتمبامليزانية واملالية التزامها الراسخ 
ا على معرفة يف الشؤون املالية وامليزانية، فضال عن مكاجتربة و خربة و ما يلزم من املرشح ميتلك بأن  نة معرتف 

للجنة.االذي تضطلع به لتقدمي مسامهة قوية يف العمل اهلام املستوى الدويل
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ان المؤهالتبي
الشخصيةالبيانات 

االسم: هيتوشي كوزاكي (اليابان)
شيجا، اليابان، ١٩٦٠/يوليومتوز٢: هومكانامليالد تاريخ 

الدراسيمسار ال
: درجة البكالوريوس يف العلوم السياسية، كلية أمهرست، أمهرست، ماساتشوستس، الواليات املتحدة ١٩٩٦

األمريكية
يف القانون من جامعة مدينة أوساكا، أوساكا، اليابان: درجة البكالوريوس ١٩٩٣

الوظيفة الحالية: 

سفارة اليابان يف العراق، : سكرتري أول٢٠١٤منذ 
جملس معاشات التقاعدية ملوظفي األمم املتحدة املشرتكيف جلمعية العامة لألمم املتحدة ا: ممثل ٢٠١٢منذ عام 

لس التاسعة واخلمسنيمقرر و  امليزانية.املعين بعضو الفريق العامل و اللجنة الدائمة، عضوو ، دورة ا

الخبرة المهنية

٢٠١٣-٢٠١١:
بني اليابان يا و أسرتالو اليابانالعالقات السياسية بني مسؤول يةوزارة الشؤون اخلارجية اليابانيف نائب مدير
ونيوزيلندا.

٢٠١١-٢٠٠٩:
مسؤول إدارة برامج أقدم، : تمويلالامليزانية امليدانية و ، شعبةيناألمانة العامة لألمم املتحدة وإدارة الدعم امليدا

امليزانية ومتويل عمليات حفظ السالم يف األمم املتحدة ومكاتبها السياسية.املعين بقسم الرئيس و 
٢٠٠٩-٢٠٠٧:

مسؤول إدارة برامج : األمانة العامة لألمم املتحدة وإدارة الدعم امليداين، مكتب وكيل األمني العام للدعم امليداين
مسؤول عن تنسيق السياسات والربامج واالتصال مع اهليئات احلكومية الدولية يف األمم املتحدة.أقدم

٢٠٠٧-٢٠٠٣:
كبري اخلرباء يف شؤون ٢٠٠٧يف عام ّني أول (عُ وسكرتري ثانٍ : سكرتري البعثة الدائمة لليابان لدى األمم املتحدة

امليزانية العادية لألمم املتحدة، و مسؤول عن اإلصالح اإلداري، جية اليابانية)، يف وزارة اخلار األمم املتحدة 
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١٧

ميزانيات احملكمتني الدوليتني لرواندا ويوغوسالفيا السابقة، وختطيط الربامج، وهيئات و وميزانيات حفظ السالم، 
ملشرتكة).وحدة التفتيش او الرقابة (جملس مراجعي احلسابات، ومكتب خدمات الرقابة الداخلية، 

٢٠٠٣-٢٠٠٠:
مسؤول عن العالقات : أمريكا األوىلشعبة وزارة الشؤون اخلارجية اليابانية، مكتب شؤون أمريكا الشمالية، 

السياسية بني اليابان والواليات املتحدة.
٢٠٠٠-١٩٩٨:

عن العالقات سؤولمالثانية: أوروبا الغربية شعبة وزارة الشؤون اخلارجية اليابانية، مكتب الشؤون األوروبية، 
السياسية بني اليابان واململكة املتحدة.

١٩٩٨-١٩٩٦:
مسؤول عن العالقات السياسية بني اليابان وسنغافورة سكرتري ثالثو ملحق :نغافورةسفارة اليابان يف س

والربوتوكول.
١٩٩٦-١٩٩٤:

أمهرست، أمهرست، مع ملحق مكلف بالشؤون الدراسية:سفارة اليابان يف الواليات املتحدة األمريكية
ماساتشوستس، الواليات املتحدة األمريكية.

١٩٩٤-١٩٩٣:
شعبة معاهدة األمن بني اليابان والواليات املتحدة.،ن أمريكا الشماليةؤو ؤون اخلارجية، مكتب شوزارة الش

اللغات

.الصينيةباللغة اليابانية واإلجنليزية ومعرفة أساسية 

***

______________
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١٨

ريفومانانتسوا أورالندو (مدغشقر)روبيمانانا، -٤
]فرنسية[األصل: بال

مذكرة شفوية

ا إىل أمانة مجعية الدول دي  البعثة الدائمة جلمهورية مدغشقر لدى األمم املتحدة أطيب حتيا
-IIIباإلشارة إىل املذكرة الشفوية رقم و األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية 

ASP/13/AP/07 بشأن إجراءات ترشيح وانتخاب أعضاء جلنة امليزانية ٢٠١٤مارس آذار/١٨املؤرخة يف
، روبيماناناترشيح السيد ريفومانانتسوا أورالندو تأن حكومة مدغشقر قرر بتشرف إبالغ األمانة تواملالية،
مدغشقر.يف لخزانة لاملدير العام و زانةاخلمفتش 

ذه املذكرة البعثة الدقد أرفقت و  ائمة ملدغشقر السرية الذاتية للمرشح (باللغتني اإلجنليزية والفرنسية) 
، رئيس مجهورية مدغشقر، أيضا السيد غريي راجاونارمياميانيناالشفوية مع خطاب التعيني الذي وقعه معايل 

باللغتني اإلجنليزية والفرنسية.
يف ستو يروبيماناناريفومانانتسوا أورالندو سيدأن ترشيح البد يلتأكاوتود البعثة الدائمة ملدغشقر 

مكانة لهكما ورد يف سريته الذاتية، فهو خبري و إنشاء جلنة امليزانية واملالية. من مرفق قرار ٢تطلبات الفقرة م
من دولة طرف يف نظام روما األساسي.يف الشؤون املالية على املستوى الدويلما وخربة معرتف

بيان المؤهالت

.قرار إنشاء جلنة امليزانية واملالية للمحكمة اجلنائية الدوليةبرفق املمن ٢وفقا ملقتضيات الفقرة ن املؤهالت ابي
،١٩٩٧نة الدولة منذ عام از خلا مفتشيعمل لغاشيممواطن روبيماناناريفومانانتسوا أورالندو السيد 

عاما من اخلربة يف إدارة ومراقبة األموال العامة.١٧ولديه 
الوطنية املالية ة احلكومةاغة وإدارة سياسشارك يف صيوهو ي.للخزانةاعامامدير همت تعيين٢٠٠٩يف عام و 

مدفوعات خدمة الدين) والتربعات واملساعدات القرتاض العام اخلارجي (التفاوض، ، وإدارة اواإلقليمية والدولية
لتفاوض مع املنظمات الدولية من خالل توفري ااد سرتداد الديون احلكومية، وإعداخلزانة واعمليات اخلارجية، و 

الوثائق ذات الصلة (بعثة استعراض وبعثات مشرتكة للماحنني اخل).
بناء على طلب ،هذهوبعضويته . صندوق النقد الدويلخرباء تعيينه عضوا يف فريق إىل وأدت هذه اخلربة 

حول العامل نيابة عن صندوق النقد هد له مهام تُعفريق اخلرباء الدويل الرمسي الذي يف اعضو أصبح املؤسسة، 
اسةرئيتوىل روبيماناناريفومانانتسوا أورالندو السيد فإن باإلضافة إىل ذلك، و الدويل يف إطار إدارة املالية العامة. 

وهو دولة من خمتلف أحناء العامل.٣٣مع جيناقشات املو اآلراء تبادللرب ، وهي مننةاخلدمات اخلز الرابطة الدولية 
أيضا حمافظ مناوب للبنك اإلفريقي للتنمية.

علـــى املســـتوى تـــدريبمـــا أجـــراه مـــن املهنيـــة و روبيمانانـــاريفومانانتســـوا أورالنـــدو نـــت جتربـــة الســـيد وقـــد مكّ 
الفعالية والكفاءة والشفافية.-مفهوم احلكم الرشيد بناصية همن إمساكالوطين والدويل 
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١٩

تقــدمي مســامهة هامــة يف بتســمح لــه األمــم املتحــدة أن هــذه املــؤهالت وتعتقــد البعثــة الدائمــة ملدغشــقر لــدى
عمل جلنة امليزانية واملالية للمحكمة اجلنائية الدولية.

هدفال

عضوية جلنة امليزانية واملالية للمحكمة اجلنائية الدولية

:الوظائف

إىل اآلن:٢٠٠٩

العامةنة امدير اخلز -

بلدا)٣٣ينة (خلدمات اخلز رئيس الرابطة الدولية -

الدويلعضو فريق خرباء صندوق النقد -

مدغشقريف رئيس جملس التأمينات-

لس األعلى للمحاسبة- مدغشقريفنائب رئيس ا

عضو جلنة الرقابة املالية واملصرفية يف مدغشقر-

مدير الوطنية للطريان شركة طريان مدغشقر-

مدغشقر-مدير بنك أفريقيا-

للتأمني وإعادة التأمنيرو" "أمدير شركة -

للتأمني وإعادة التأمني" "ين هافانامدير شركة -

االجتماعيحتياط الل) آلة تسجيل املدفوعات النقدية(الصندوق الوطين مدير -

مدغشقر لطبية مدير وكالة -

وبيئة السكن يف مدغشقرسكان مدير الوكالة الوطنية لإل-

يف مدغشقربرتبة قائد مصف االستحقاق الوطينوسام حيمل -

)٢٠٠٧- ١٩٨٦(الشهادات 

شهادة الثانوية العامة : ١٩٨٦
مدغشقرأنتاناناريفو، جامعة -ةالسياسيالعلوم : درجة املاجستري يف القانون العام و ١٩٩٣
.بامتياز، مدغشقر، تخطيطالتقنيات مدغشقر لمعهد -مفتش اخلزانة شهادة : ١٩٩٧
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٢٠

الواليــات ، االستشــاريةإنــرتادوس موعــة مــع تنميــة ســوق رأس املــال" رتاتيجيات "اســيف : شــهادة التــدريب١٩٩٨
املتحدة األمريكية.

املدرســـة الوطنيـــة للخزينـــة (فرنســـا) مـــن: شـــهادة التـــدريب علـــى املعـــايري الدوليـــة للتـــدقيق والرقابـــة الداخليـــة٢٠٠٥
واملعهد الفرنسي للتدقيق والرقابة الداخلية

فرنسامن معهد فورهوم الدويل، التدقيق والرقابة: شهادة تدريب يف ٢٠٠٦
اإلنفـــاق تـــدقيق "مراقبـــة وتقيـــيم و التخصـــص: : شـــهادة الـــدورة الدوليـــة املتخصصـــة يف اخلـــدمات احلكوميـــة، ٢٠٠٧

فرنسا.، املدرسة الوطنية لإلدارة-لعام" ا

قائمة من المقاالت والمنشورات

معجزة"مازنة املالية خالل األزمة: سحر أ"املو -

“finance balancing during the crisis: magic or miracle?”Chronicle of Treasury’s monthly Bulletin

TAHIRY Nº1, in November 2010.

: التحدي الكبري للخزانة"٢٠١١"متويل عجز امليزانية عام -

“Financing of budgeting deficit 2011: The big challenge of the Treasury” Chronicle Treasury’s

monthly Bulletin TAHIRY Nº02, in December 2010.

"العامةهاانتخز مدغشقر: ثورة يف املصطنع "الفقر -

“The artificial poverty of Madagascar: revolt of its Public Treasury”Chronicle of the Treasury’s

monthly Bulletin TAHIRY Nº12, in October 2011.

لعالمة ..."ا"جتاوز -

“Overstepping the mark…”Chronicle of the Treasury’s monthly Bulletin TAHIRY Nº14, in

December 2011.

" سياسة الدعميف ة: إعادة النظر"التدخالت املالية للدول-

“Financial interventions of the State: policy of subsidy in Reconsider” Chronicle of the Treasury’s

monthly Bulletin TAHIRY Nº23, in September 2012.

اية العامل مل- ذلك!" عاشت ... ولكن اخلزانة العامة دثحت"

“The end of the world did not take place…But the public Treasury has lived it!” Chronicle of the

Treasury monthly Bulletin TAHIRY Nº27, in January 2013.

" شروطا ...' املتمرد'مقرتحاتتصبح "عندما -
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“When the proposals of the “rebel” become conditionality…”Chronicle Bulletin TAHIRY Nº43,

in May 2014.

المؤتمرات:

٢٠١٤مارس ٢١س، باري-Ubifranceمعؤمترموضوع: "مدغشقر: إمكانات اقتصادية ل(إعادة) اكتشاف" امل
ن الناطقــة ملصــاحل اخلزانــة يف البلــداةعشــر ةالنــدوة الدوليــة اخلامســ،إدارة التغيــري يف تنفيــذ اإلصــالحات"املوضــوع: "

.٢٠١٤فرباير شباط/٥إىل ٣واغادوغو من بالفرنسية، 
اخلزانـــــة، إداراتاحلصــــملالرابطــــة الدوليـــــة مـــــؤمتر،متويــــل الســـــلطات احملليــــة ودور احملاســـــبني العمــــوميني"املوضــــوع: "

٢٠١٣نوفمرب تشرين الثاين/٢٨،بيدجانأ
أنتانانــاريفو، ، كــارلتون، فارقــات امللغاشــية" مــؤمتر جتمــع شــركات مدغشــقراملاملوضــوع: "املوازنــة العامــة للدولــة أمــام 

.٢٠١٣/نوفمرب تشرين الثاين
نقــاش كجــزء مــن االحتفــال -مــؤمتر عامــا مــن وجودهــا"٥٠خــالل موضــوع: "اإلدارة املاليــة يف مدغشــقر واخلزانــة 

.٢٠١٢يوليو متوز/. كارلتون أنتاناناريفو مدغشقر، إلنشاء اخلزانةبالذكرى اخلمسني 

أنشطة أخرى

للمعلومات والتواصل"TAHIRYمدير نشر نشرية "-

مدرس حماضر يف اجلامعة الكاثوليكية يف مدغشقر-

د امللغاشي لتقنيات التخطيطاملعهو املدرسة الوطنية لإلدارة يف مدغشقر حماضر يف -

الهوايات

السفر-

كتشافاتاال -

، كرة القدم الشاطئية والكرة الطائرة)جات سكيالرياضة (كرة القدم، كرة السلة، السباحة، -

تاريخال-

***
________________
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سانتشيز إيزكييردو، مونيكا سوليداد (إكوادور)-٥
باإلنكليزية]:[األصل

مذكرة شفوية

ا إىل أمانة مجعية الدول سفدي  كمة اجلنائية األطراف يف احملارة اإلكوادور يف مملكة هولندا أطيب حتيا
ا إلعادة انتخابأن حكومة مجهورية اإلكوادور قررت ترشيح السيدة مونيكا سانشيزبإعالمها الدولية وتتشرف 

ات اليت ستجرى خالل الدورة الثالثة عشرة جلمعية للمحكمة اجلنائية الدولية يف االنتخابجلنة امليزانية واملاليةيف 
نسخة من وجتدون طيه . ٢٠١٤ديسمرب كانون األول/١٧إىل ٨الدول األطراف يف نيويورك يف الفرتة من 

لسيدة مونيكا سانشيز.لالسرية الذاتية 

ل األطراف اليت يف جلنة امليزانية واملالية خالل مجعية الدو ةمت انتخاب السيدة مونيكا سانشيز عضو لقد 
يناير كانون الثاين/يف جلنة امليزانية واملالية يف  ةكعضو هامهامتولت . و ٢٠١١ديسمرب كانون األول/يف  انعقدت 
٣اللجنة ملدة يف عملت تكون قد ديسمرب من هذا العام، وبالتايل كانون األول/حىت  متتد عضويتها ، و ٢٠١٢

كانون مارس حيت  آذار/من جلنة امليزانية واملالية رئيس نائب منصب السيدة سانشيز وشغلت سنوات. 
عن ةخربة يف القضايا املالية من خالل عملها يف اللجنة اخلامسة، املسؤولوقد اكتسبت . ٢٠١٣ديسمرب األول/
أثناء الصني+ ٧٧جمموعة اليف املسائل بعض مكلفة بتميزانية األمم املتحدة واملسائل اإلدارية وكانحتليل 

إىل كانون ٢٠٠٥أغسطس آب/إلكوادور لدى األمم املتحدة يف نيويورك، من لالدائمة لبعثة يف اعملها 
.٢٠٠٩سبتمرب األول/

بيان المؤهالت
المعلومات الشخصية

االسم: مونيكا سوليداد سانشيز إسكيريو
١٩٧٧ناير كانون األول/ي٢٢التاكونغا،مكان وتاريخ امليالد:

التعليم

من كلية أمريكا الالتينية للعلوم االجتماعيةوم السياسية : ماجستري يف العل٢٠١٠
كيتويف  جامعة سان فرانسيسكو ، : شهادة البكالوريوس يف العالقات الدولية٢٠٠٠
كيتويف  جامعة سان فرانسيسكو ، االتصال التنظيميموضوع ثانوي يف : ٢٠٠٠
. الدوليةSEKمن ثانويةالدوليةالثانوية العامة : شهادة ١٩٩٦

للغاتا

متقدم، هيئة فولربايتمستوى اإلجنليزية: 
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متقدم، التحالف الفرنسي يف كيتومستوى الفرنسية: 
املستوى الرابع، معهد الربازيل للدراسات الثقافية، يف كيتوالربتغالية:

العربية: املستوى األول، معهد األمم املتحدة للتدريب والبحوث

الخبرة المهنية

٢٠١٤مايو أيار/
كوادور يف بوينس آيرس، األرجنتني.قنصلية اإل مكلفة بالشؤون القنصلية يف األعمال قائم ب

٢٠١٤أبريل نيسان/-٢٠١٢يونيو حزيران/
كوادور.اء املائية ومصايد األمساك يف اإل تربية األحيو لزراعة والثروة احليوانية، وزارة االشؤون الدولية يفةمستشار 

٢٠١٢يونيو حزيران/- ٢٠١١أغسطس آب/
وزارة الشؤون اخلارجية.، نائب وزير الشؤون اخلارجية والتكامل السياسيمكتبمديرة 

٢٠١١أغسطس آب/-٢٠١٠أكتوبر تشرين األول/
عن قضايا من بينها: مسؤولة ، إدارة منظومة األمم املتحدة: نيابة كتابة الدولة للمنظمات الدولية وفوق اإلقليمية

جلان جملس األمن، و وإصالح منظومة األمم املتحدة، وحركة عدم االحنياز، نزع السالح وعدم االنتشار النووي،
لس االقتصادي واالجتماعي .أمر أخرى، واستخدام الفضاء اخلارجي، من بني وا

٢٠١٠سبتمرب أيلول/–٢٠٠٩سبتمرب أيلول/
لألمم املتحدة خالل رئيس اجلمعية العامةومستشارة لدى املتحدةاألمم قضايا فعيليف التنمية وتةمستشار 
.هإصالحتطوير النظام و لقضايا خصصة املجلسات الرابعة والستني للالدورة 
٢٠٠٩سبتمرب أيلول/–٢٠٠٥أغسطس آب/
قرارات يف الة: منسقةثانياللجنة الإلكوادور لدى األمم املتحدة، نيويورك، اللجنة األوىل، لالدائمة البعثةوفد 

تفعيلوالصني؛ اجلمعية العامة: ٧٧قرارات يف جمموعة الة الخلامسة: منسقوالصني؛ اللجنة ا٧٧جمموعة ال
عمليات للسالم.، اجلمعية العامة؛ جملس األمن: قضايا نزع السالح

٢٠٠٥أغسطس آب/–٢٠٠٥مارس آذار/
املسائل القانونية والثقافية.يورك مكلفة باإلكوادور يف نيو قنصل عام أول، قنصلية

٢٠٠٥مارس آذار/–٢٠٠٣يونيو حزيران/
كوادور.مكتب وزير الشؤون اخلارجية يف اإل 

٢٠٠٣-٢٠٠٢
.الدفعة العاشرةدبلوماسية يف اإلكوادور،كيبيدو" ال."أنطونيو خيف أكادميية ةسكرتري ثالث، متدرب
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٢٠٠٢-١٩٩٩
ة السيادة اإلقليمية: وزارة الشؤون اخلارجية يف اإلكوادور، وكيل أمانة السيادة الوطنية، وزار ،املستشار الثاين

.احلدود اجلنوبيةعن قضية نزع األلغام اإلنساين يف مسؤولة 

الدورات والندوات والمشاركة في المؤتمرات

"حتديث قانون اهلجرة األرجنتيينبشأن : "لقاء ٢٠١٤يونيو حزيران/١٨
برنامج األمم ه، نظمملي"ديدة واحلكم العااجلتعددية ال: "حتول السلطة، ٢٠١١أكتوبر ن األول/يتشر ٧- ٣

٢٠١١كتوبر تشرين األول/أل٧إىل ٣مدريد، من ، األمانة األيبريية األمريكيةاملتحدة اإلمنائي و 
ندونيسياإ: املؤمتر الوزاري حلركة عدم االحنياز. بايل، ٢٠١١مايو أيار/

الح ومنع انتشار ميكن لألمم املتحدة بناء زخم لنزع السهل : أسلحة الدمار الشامل: ٢٠٠٩أبريل نيسان/
نيويورك.، بروك، راياألسلحة النووية

األسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة، ريو دي جانريو، الربازيلعن : ندوة ٢٠٠٨نوفمرب تشرين الثاين/
باولو، الربازيل، مريكوسري، ساو ١٥٤٠تنفيذ القرار عن : ندوة ٢٠٠٨يونيو حزيران/

ماناغوا، ،قليمي لألمم املتحدة حول مسألة التعاون يف التنمية: املؤمتر اإل٢٠٠٧يونيو حزيران/٢٨-٢٥
نيكاراغوا

أكادميية السالم ، ويست بوينت/املتحدةاألمم : التحديات األمنية العابرة للحدود و ٢٠٠٧مايو أيار/١٠-٠٧
الدولية

عتمدين لدى األمم : الندوة السنوية حول القانون الدويل اإلنساين للدبلوماسيني امل٢٠٠٧فرباير شباط/١٥-١٤
للقانون، كليةنيويورك، جامعة املتحدة

االقتصاد إطار سلسة : ندوة حول االستثمار األجنيب املباشر لتمويل التنمية يف ٢٠٠٦أغسطس آب/٢٣-٢٢
.املتحدة للتدريب والبحث وكلية ستيلمان لألعمال يف جامعة سيتون هولاألمم معهد اليت يقيمها الدويل واملالية

ة أخرىأنشط

جلنة امليزانية واملالية للمحكمة اجلنائية يف مجعية الدول األطرافعن منطقة أمريكا الالتينية يف حاليا منتَخبة 
.٢٠١٤إىل ٢٠١٢من الدولية، يف الهاي، للفرتة 

كانون إىل  ٢٠١٣مارس آذار/رئيس جلنة امليزانية واملالية للمحكمة اجلنائية الدولية يف الفرتة من ةنائب
.٢٠١٣ديسمرب األول/

.٢٠١١عام التقييم يف جلنة يف وزارة الشؤون اخلارجية املوظفني الديبلوماسيني واملساعدين ةممثلانتخبت 
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)ا، إيلينا (سلوفاكياوفسوبك-٦
]األصل: باإلنكليزية[

مذكرة شفوية
ا إىل أمان ة مجعية الدول األطراف يف دي البعثة الدائمة للجمهورية السلوفاكية لدى األمم املتحدة حتيا

ICC-ASP/13/SP/07اإلشارة إىل مذكرة األمانة، بالنظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية وتتشرف

ا يلينا سوبكوفا إلعادة انتخاإسلوفاكيا قررت ترشيح السيدة باإلبالغ بأن ، ٢٠١٤مارس آذار/١٨املؤرخة يف 
ة الدولية حمكمة يف االنتخابات اليت ستجرى خالل الدورة الثالثة عشرة جلمعية جلنة امليزانية واملالية يف اجلنائييف

.٢٠١٤ديسمرب عام كانون األول/١٧إىل ٨الدول األطراف يف نيويورك يف الفرتة من 
على املمارسة ذات مؤهالت السيدة سوبكوفا ودليالعن تفاصيل يقدم سرية ذاتية طيه بياُن ومرفق 

ا املهنية معرفة وخربة واسععلى مدار لسيدة سوبكوفا القد اكتسبت الصلة.  يف جمال احملاسبة، والتقييم، تني حيا
املؤسسات القضائية على املستوى الوطين والدويل على حد بوالرقابة املالية فيما يتعلق امليزنة وإدارة املشاريع، و 

٢٠٠٣محكمة اجلنائية الدولية منذ عام يف جلنة امليزانية واملالية للةالسيدة سوبكوفا كعضو وسامهت سواء. 
.بشكل كبري يف اجلهود الرامية إىل جعل احملكمة أداة فعالة وكفؤة للعدالة اجلنائية الدولية

شرط املنصوص الاستيفائها السيدة سوبكوفا على الواسعة لدى ربة اخلو املثرية لإلعجاب عرفة وتشهد امل
الذي يقضي بأن ، (ICC-ASP/1/RES.4)بإنشاء جلنة امليزانية واملاليةاملتعلق من مرفق القرار ٢عليه يف الفقرة 

.يف الشؤون املالية على املستوى الدويلما كون أعضاء اللجنة خرباء هلم مكانة وخربة معرتفي

بيان المؤهالت

ا يف املسائل املالية على الصعيد الدويل تعكس . و السيدة إيلينا سوبكوفا خبرية معرتف مبكانتها وخبرب
ا  ا يف املسائل املالية واالقتصادية كما تبني شىت املناصب احلكومية والدولية اليت سري الذاتية املرفقة تعكس خرب
ا.  قد عملت مدة سبع سنوات مديرة إلدارة الضرائب الدولية يف وزارة املالية يف اجلمهورية السلوفاكية وأحد فتبوأ

واملالية للمحكمة اجلنائية الدولية فاكتسبت خربة واسعة يف املسائل املالية يف جلنة امليزانيةةعاما عضو عشر
جتيد اللغتني اإلنكليزية ييدة سوبكوفا مواطنة سلوفاكية. وهالدولية وشاركت يف مفاوضات دولية متعددة. والس

والفرنسية.
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البيانات الشخصية

سوبكوفا اسم العائلة:
إيلينا االسم األول:

١٩٥٤متوز/يوليه ٢٧امليالد:تاريخ 
ترنافا، مجهورية سلوفاكيا مكان امليالد: 

متزوجة، لديها ولداناحلالة االجتماعية:

:التعلم

EN ISOمراِجعــــة حســــابات نظــــم إدارة اجلــــودة : يف براتيســــالفاRWTUVشــــركة التفتــــيش التقــــين : ٢٠٠٤

9001:2000

وع معتمدة  مديرة مشر : وكالة التنمية الريفية : ٢٠٠٣
خبـرية يف التقيـيم االقتصـادي : لعلـوم االقتصـادية يف براتيسـالفامركز الدراسات املتقدمة، جامعـة ا: ٢٠٠٢-٢٠٠٠

واخلربة الفنية  
درجة املاجستري  : لتجارةامعة العلوم االقتصادية يف براتيسالفا، كلية ا:  ج١٩٧٨-١٩٧٣
براتيسالفاالثانوية لالقتصاد يف املدرسة : ١٩٧٣-١٩٦٩

تعليم خاص في الخارج

: تـــدريب عـــن التســـعري مركـــز التعلـــيم التـــابع ملنظمـــة التعـــاون والتنميـــة يف امليـــدان االقتصـــادي يف بوداِبســـت: ١٩٩٨
التحويلي

: تــدريب مقـدم إىل املتفاوضــني يف امليـدان االقتصــادي يف فيينـامركـز التعلـيم التــابع ملنظمـة التعــاون والتنميـة: ١٩٩٧
أن االتفاقيات الضريبية   بش

دراسة اللغة الفرنسية : رفة التجارة والصناعة يف بروكسلغ: ١٩٩٦-١٩٩٣

الخبرة العملية:

:  ٢٠٠٣منذ 
معتمدة مسؤولة عن تقدمي خبرية تقييم قانوين يف جمايل االقتصاد واإلدارةوزارة العدل يف مجهورية سلوفاكيا: 
ة املختلفة بشأن أي مشكلة ترتبط بالقضايا االقتصادية، أي الضرائب، املشورة إىل القضاة واجلهات القانوني
القضائية؛ وتزويد القضاة بتقارير خطية أساسية ضرورية من أجل إلجراءات واحملاسبة، واحلسابات وامليزنة أثناء ا

شركات يف عملية اختاذ القرارات القضائية على الصعيدين الوطين والدويل؛ وتقييم األصول من أجل تسجيل ال
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حمكمة التسجيل، وتقييم األضرار لغرض دفع تعويضات؛ وتقييم إدارة املخاطر، وإدارة املشاريع، وامليزنة والرقابة 
املالية، وإدارة املوارد البشرية. 

٢٠٠٣-٢٠٠٢:
مشلت سؤوليايت استحداث نظام ختطيط اسرتاتيجي من أجل حيث ،خبرية تقييمذات األسهم:KZTشركة 

ا باخلربة الفنية يف إدارة عمليات امليزانية ويف ختطيط السياسات، الشركات و  ربطه بامليزنة، وتزويد الشركات وإدار
، والكفاءة وإضفاء الطابع األمثل على الشركة، وإعادة تنظيم إجراءات االسرتاتيجيةمع تقدمي توصيات بشأن 

ء العمل وإعادة تصميمها.  العمل واهلياكل اإلدارية وترشيدها عن طريق حتليل إجراءات أدا
٢٠٠٢-١٩٩٦:

مديرة إدارة الضرائب الدوليةا: مجهورية سلوفاكيوزارة املالية يف 
١٩٩٦-١٩٩٣:

اقتصادية يف اإلدارة االقتصادية والتجارية.  :يف بلجيكاااخلارجية، سفارة مجهورية سلوفاكيوزارة 
١٩٩٣-١٩٩٢:

: اقتصادية.ا، مجهورية الكونغو الدميقراطيةوفاكية يف كينشاسسفارة اجلمهورية االحتادية التشيكية والسل
١٩٩٢-١٩٩١:

مؤسِّسة مشارِكة للشركة ومالكة هلا. و مراجِعة حسابات، : راَجعة احلساباتاحملدودة ملشركة ال
١٩٩١-١٩٨٥:

رئيسة إدارة املالية والرقابة. : مكتب املالية املركزي يف براتيسالفا
١٩٨٥-١٩٧٨:

اقتصادية بإدارة احلسابات:ق "إنرتهوتيلز" براتيسالفا وفندق "بوريك"سلة فنادلس

األنشطة المهنية األخرى:

حماِضرة خبرية. : جامعة عموم أوروبا، كلية االقتصاد
٢٠٠٣منذ 
لمحكمة اجلنائية الدولية يف الهاي. لجلنة امليزانية واملالية ةعضو 

٢٠٠٨-٢٠٠٧
كان إنشاء احملكمة اجلنائية الدولية معلمًا هامًا يف مسرية : الية باحملكمة اجلنائية الدوليةاملنائبة مدير جلنة امليزانية و 

القانون اإلنساين. ويتمثل اهلدف الرئيسي للجنة يف إسداء املشورة إىل مجعية الدول األطراف وإىل احملكمة بشأن 
وامليزنة.  واملالية، واألخذ بالوضع األمثل مالياً،االسرتاتيجيةاإلدارة 
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:٢٠٠٢منذ 
مبجلــس التعــاون للعمــل يف إعــداد قــوانني ولــوائح يف ميــادين ةالرابطــة الســلوفاكية خلــرباء التقيــيم االقتصــادي، عضــو 

امليزانية واملالية والضرائب.    
:٢٠٠٣منذ 

رة يف لسيدات األعمال، وهو رابطة مستقلة غري حكومية منسقة مشاريع وحماِضرة خبرية حماضِ ‘ توب’مركز 
دف إىل حفز قيام املرأة بتنظيم املشاريع يف سلوفاكيا وكذلك على الصعيد الدويل. ومركز  ‘ توب’حلقات عمل 

Les‘ (رابطة النساء رئيسات مؤسسات األعمال العاملية’لسيدات األعمال هو منظمة هلا وضع املراِقب يف 

femmes chefs d’entreprises mondiales يف باريس.    ) اليت يوجد مقرها
١٩٩٨-١٩٩٦

ال الضرييب أثناء عملية انضمام سلوفاكيا إىل النظام : وزارة املالية مفاِوضة باسم اجلمهورية السلوفاكية يف ا
الضرييب ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي. 

اللغات:

السلوفاكية: اللغة األم
التشيكية واإلجنليزية: إملام تام

: مستوى متقدمالفرنسية
األملانية والروسية: معرفة سلبية.

مهارات أخرى: 

.مهارات يف اإلعالم واالتصال: استخدام اإلعالم اآليل، نظام مايكروسوفت، وورد وإكسل، واالنرتنت 

***

___________


