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جمعية الدول األطراف

عشرةةثانيلدورة الا
٢٠١٦نوفمرب/تشرين الثاين٢٤–١٦،الهاي

انتخاب أعضاء لجنة الميزانية والمالية

مذكرة من األمانة

نتخاباتاالإجراء("اجلمعية") قرر مكتب مجعية الدول األطراف ،٢٠١٦مارس/آذار١٠يف- ١
يفااملقرر عقدهجمعيةللعشرة امسة اخلالدورةأثناء أعضاء جلنة امليزانية واملاليةاخلاصة بستة من

ذا القرار، ح  ٢٠١٦تشرين الثاين/نوفمرب٢٤إىل ١٦يف الفرتة من الهاي  ددت فرتة ً              ُ . وعمال  
.٢٠١٦آب/أغسطس ٩إىل أيار/مايو ١٨مقاعد الستة بلجنة امليزانية واملالية من الرتشيح لل

٣املؤرخICC-ASP/1/Res.4رهاقرالية بة واملاامليزانيةجلناف ر ول األطدوقد أنشأت مجعية ال- ٢
٢. وعدلت اجلمعية الفقرة القرارهذااللجنة يف مرفق هذه . وترد اختصاصات ٢٠٠٢أيلول/سبتمرب 

.٢٠٠٣أيلول/سبتمرب ١٢املؤرخ ICC-ASP/2/Res.5رفق هذا القرار بقرارهامن م

-ICCوقد حددت مجعية الدول األطراف إجراءات ترشيح وانتخاب أعضاء اللجنة يف قرارها - ٣

ASP/1/Res.5 . وع د لت الفقرة           ّ ١٢املؤرخ ICC-ASP/2/Res.4بالقرارمن هذا القرار١٥ُ
حيدد كل ترشيح املعلومات ، ICC-ASP/1/Res.5رارلقمن ا٦قرة ووفقا للف. ٢٠٠٣أيلول/سبتمرب 

أي  ، ICC-ASP/1/Res.4رمن القرا٢نصوص عليها يف الفقرة لمتطلبات امللاملرشح استيفاء اليت تثبت 
.دولة طرفاملكانة واخلربة يف الشؤون املالية على الصعيد الدويل، من باملشهود هلممن اخلرباء كونه

موعات اإلقليمية ألغراض االنتخاب األولديدّ  وقد مت  حت- ٤ من ٨يف الفقرة توزيع املقاعد بني ا
:كما يليICC-ASP/1/Res.5القرار

موعة الدول األفريقية؛مقعدان (أ)

موعة الدول اآلسيوية؛(ب) مقعدان 

موعة دول أوروبا(ج) ؛الشرقيةمقعدان 
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موعة (د) ينية ومنطقة البحر الكارييب؛أمريكا الالتدول مقعدان 

.والدول األخرىالغربية موعة دول أوروبا أربعة مقاعد)ه(
موعات ٢٠١٧نيسان/أبريل ٢٠الذين تنتهي مدة واليتهم يف الستة وينتمي األعضاء - ٥ إىل ا

اإلقليمية التالية:

موعة الدول األفريقية؛واحدمقعد(أ)

موعة دولواحد مقعد(ب) ؛الشرقيةأوروباا

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

والدول األخرى.الغربية موعة دول أوروبا ثالثة مقاعد(د)

، ينبغي بذل كل اجلهود املمكنة ICC-ASP/1/Res.5من القرار٩وحسب ما تقتضيه الفقرة - ٦
يف حال عدم ، ١٠اء بناء على توصية من املكتب. ووفقا للفقرة النتخاب أعضاء اللجنة بتوافق اآلر 

انتخاب أعضاء جلنة امليزانية واملالية مسألة موضوعية ختضع للمتطلبات يصبح وجود توافق يف اآلراء، 
:ّ           اليت تنص  على ما يلي، اسيساألنظام رومامن ١١٢(أ) من املادة ٧املنصوص عليها يف الفقرة 

ُ                              طرف صوت واحد. وي بذل كل جهد للتوصل إىل القرارات يكون لكل دولة -٧"
بتوافق اآلراء يف اجلمعية ويف املكتب. فإذا تعذر التوصل إىل توافق يف اآلراء، وجب القيام 

على غري ذلك:سياسمبا يلي، ما مل ينص النظام األ

تني خذ القرارات املتعلقة باملسائل املوضوعية بأغلبية ثلثي احلاضرين املصو ّ ت  ُ تـ  (أ)
.ت"على أن يشكل وجود أغلبية مطلقة للدول األطراف النصاب القانوين للتصوي

وجيوز االنتخاب باالقرتاع السري. رى جي، ICC-ASP/1/Res.5من القرار١١فقرةللوفقا- ٧
املقاعد املقرر ملؤها، أو فيما االستغناء عن هذا الشرط إذا كان عدد املرشحني مساويا لعدد

الذين حيظون بتأييد جمموعتهم اإلقليمية، ما مل يطلب أحد الوفود صراحة يتعلق باملرشحني
التصويت على انتخاب بعينه.

، يكون الشخص املنتخب هو املرشح عن كل جمموعة الذي حيصل على ١٢وفقا للفقرة - ٨
أكرب عدد من األصوات وعلى أغلبية ثلثي الدول األطراف احلاضرة واملشرتكة يف التصويت، 

توافر أغلبية مطلقة من الدول األطراف تشكل النصاب القانوين الالزم للتصويت.شريطة
ترشيحات.مثانية٢٠١٦آب/أغسطس ٩وقد ورد حبلول موعد إغالق باب الرتشيح وهو - ٩

ان من جمموعة الدول األفريقية، وترشيحان، كان هناك ترشيحثمانيةالومن بني الرتشيحات -١٠
من جمموعة دول أمريكا الالتينية ومنطقة البحر ترشيح واحد ، و أوروبا الشرقيةمن جمموعة دول اثنان

ودول أخرى.الغربية من جمموعة دول أوروبا اتترشيحثالثة و ،الكارييب
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، ترد يف مرفق هذه املذكرة قائمة مرتبة وفقا ICC-ASP/1/Res.5من القرار٧ووفقا للفقرة -١١
م.نكليزي بأمساءللرتتيب األجبدي اإل مجيع املرشحني، مع الوثائق املرفقة برتشيحا
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المرفق

(مع بيانات بالمؤهالت)مرتبة أبجدياالمرشحين القائمة 
إلنكليزية/الفرنسية]اب[األصل: 

احملتويات

الصفحة*االسم واجلنسية

٥.................)البوسنة واهلرسك(، أمينة تشرييتش-١

٩ارولينا ماريا (املكسيك)......................فرنانديز أوبازو، ك-٢

١٢.... ................يل، أورميت (إستونيا)-٣

١٧(بوروندي) فرانسوا كزافييه انسابيمانا، -٤

٢٣..........................................) ملانيا(أسوب، غريد -٥

٣٣................................فينو، ريشار (فرنسا)-٦

٣٨...)املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشماليةاململكة(هيلنيوارن،-٧

٤٣.........زوندي، فرانسوا ماري ديديي (بوركينا فاسو)-٨

.والدولة املقدمة للرتشيح أيضا، ما مل يُذكر خالف ذلك*
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)البوسنة والهرسك(، أمينة تشيريتش-١
]نكليزية[األصل: باأل

مذكرة شفوية

شفويةمذكرة
ا إىل سنة واهلرسكالبو دي سفارة  يف نظام روما األساسي مجعية الدول األطراف أمانةحتيا

١١املؤرخة ICC-ASP/15/S/CBF/09باإلشارة إىل مذكرة األمانةو ،للمحكمة اجلنائية الدولية
ّ                            قر رت ترشيح السيدة أمينة تشرييتشالبوسنة واهلرسكّ أن  باإبالغهبتشرفت، ٢٠١٦آذار/مارس 

ا عضو  ً                                                                                   ا  يف جلنة امليزانية واملالية التابعة للمحكمة اجلنائية الدولية، يف االنتخابات املزمع إجراؤها النتخا
تشرين ٢٤إىل ١٦الفرتة من أثناء الدورة اخلامسة عشرة جلمعية الدول األطراف يف الهاي يف

.  ٢٠١٦الثاين/نوفمرب 
يف وزارة املالية امليزانية ونية يف قطاع لشؤون القانهي كبرية املستشارين يف اتشرييتش ة أمينةدالسي

الذاتية.ا رفق طيه سري يواخلزانة يف البوسنة واهلرسك. و 

بيان المؤهالت
البيانات الشخصية

تشرييتشأمينة :ّ  الل قباالسم و 
١٩٧٥يناير كانون الثاين/٨مكان وتاريخ امليالد: ترافنيك، 

اجلنسية: البوسنة واهلرسك

التعليم
وق، جامعة سراييفو، سراييفو، البوسنة واهلرسككلية احلق-
١٩٩٩-١٩٩٦مدة الدراسة: -
لدرجة املاجستري يف جامعة سراييفو، كلية احلقوقةمرشح-

ريب والندواتاالتد
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالتيف جمال دورات تدريبية -ندوات -
ت اإلداريةامتحان اخلرباء لضباط من اهليئات اإلدارية واخلدما-
ISOمعيــار املنظمــة الدولية للتوحيد القياسي (اجلودةضبط نظام ةمدير - 9001:2000
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الخبرة العملية
لشؤون القانونية يف قطاع ة كبرية يف ا: وزارة املالية واخلزانة يف البوسنة واهلرسك: مستشار اليومإىل –٢٠٠٩

امليزانية:
تتطلب مستوى عال من اخلربة واملسؤولية واالستقالل؛أداء املهام األكثر تعقيدا اليت-
العامة يف نطاق عمليات القطاع، وإعطاء اآلراء األحكام إعداد القوانني وغريها من األنظمة و -

امليزانية؛بتحليلية وغريها من املواد ذات الصلة ّ   املواد   الو ،واملقرتحات واملشاركة يف إعداد املعلومات
التفاقات واملعاهدات واالتفاقيات الدولية لات ومقرتحات ّ ظر حول مسود  إعداد وجهات الن-

جلس وزراء البوسنة ذلك من األحكام املتصلة مبغريو والقوانني والقرارات واللوائح واملعلومات
واهلرسك فيما يتعلق باجلوانب املالية لتنفيذها؛

؛قطاع امليزانيةبزارة املالية، والسيما و لإعداد املراسالت املختلفة داخل نطاق األنشطة التنفيذية -
اللوائح القانونية يف جمال امليزانية؛بإبداء الرأي القانوين فيما يتعلق -
عمل متعددة التخصصات وإعداد املواد ذات الصلة الختصاص عدة وزارات أفرقةاملشاركة يف -

؛والقضايا املنهجية العامة
وزارة املالية وغريها من اإلدارات.واللجان يفأفرقة العمل املشاركة يف-

:ةقانونية/خبري ةحماميحتاد البوسنة واهلرسك: اللرقابة على األدوية ا: معهد ٢٠٠٩-٢٠٠٥
املؤمتر و واالحتاد األورويب ، ويفعلى الصعيد الوطينمراقبة التشريعات يف جمال سالمة الدواء، (-

)؛الدويل بشأن تنسيق القوانني
؛وانب القانونية وشؤون املوظفني والشؤون العامةاجلذ االلتزامات القانونية من مسؤول عن تنفي-
سيما يف جمال التصنيع ومراقبة اجلودة وتوزيع األدوية حتليل النظم يف القطاع الصحي، الرصد و -

؛لالستهالك
قوانني ذات األدوية وغريها من الباملشورة وتقدمي تعليقات على القوانني واللوائح اخلاصة إسداء -

؛التعدياليف الصلة باختصاص املعهد، يف املسودات و 
؛املكاتب واألرشفةإدارة -
تجارية مع أطراف ثالثة، فضال عن وثائق العالقات الإعداد العقود واالتفاقيات اليت تنظم -

رساهلا إىل اجلهات املختصة واملؤسسات والكيانات القانونية األخرى؛إلأخرى 
العامة األخرى اليت يقرها لقوانني القواعد اإلجرائية واو نظام األساسي للمعهدالوإعداد وضع-

للنظر فيها واعتمادها؛دارة ومدير املعهداإلجملس 
إجراءات الرقابة الداخلية؛وضع-
وضع خطط العمل والتقارير؛-
د؛القوانني واللوائح من قبل املعهضمان مشروعية العمل: تنظيم وتنفيذ-
لمواد واملعدات؛لواملشاركة الفعالة يف املشرتيات العامة رصدال-
لس إدارة املعهد.عمل قانوين الاملسؤولية عن -
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:ةقانونيةمستشار /ةاميحمسراييفو: Hidrogradnja: شركة ٢٠٠٥-٢٠٠٠
ون التشريعية (املشاركة يف صياغة القوانني املعيارية)ؤ الش-
مهام يف جمال قانون العمل-
تمع)ق- ضايا امللكية (قرار الشؤون القانونية يف مجيع شرائح ا
العقود (إعداد وصياغة أنواع خمتلفة من العقود)-

التزامات أخرى

قانون الشركاتات بواءمة وضع الشركاملتعلقة مبعضو يف جلنة تنفيذ األنشطة -

عضو يف معهد مراقبة املخدرات التابعة الحتاد البوسنة واهلرسك-

مركز القوات بشأن وضع مقرتح شامل فيما يتعلق بتطبيق وتنفيذ اتفاق املعين بضو فريق اخلرباءع-
الشراكة من أجل السالم )و (الناتو 

في مجال الحاسوب مهارات ال

MS Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Office), Adobe Acrobat, Internet Explorer,
Outlook Express

ات األجنبيةاللغ

األنكليزية (اللغة الفعلية)
جيدة جدا  القراءة 
جيدة جدا  الكتابة

جيدة جدا  مهارة التعبري اللغوي 

)معرفة عملية(لغة جناماكي 
جيدة جدا  القراءة    

جيدة جدا  الكتابة
جيدة مهارة التعبري اللغوي 

مهارات أخرى

ت االتصالمهارا-
جلماعياالعمل -
املرونة-
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مهارات تنظيمية-
قوةال-
ديناميةال-
. اجلودة والكفاءةأجل من االستعداد يف أداء مهام متعددة-
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فرنانديز أوبازو، كارولينا ماريا (المكسيك) -٢
]نكليزية[األصل: باأل

شفويةكرةمذ 
ا إىل  طراف للمحكمة اجلنائية مجعية الدول األرئيس دي سفارة مجهورية املكسيك حتيا

ICC-ASP/15/S/CBF/09باإلشارة إىل مذكرة األمانةالوزير صديقي كابا يد الستشرفيو ،الدولية

بقرارات وإجراءات تقدمي مرشحني للجنة املالية وامليزانية جلمعية املتعلقة ٢٠١٦آذار/مارس ١١املؤرخة 
جلمعية الدول األطراف يف عشرة اخلامسة لدورة النتخابات اليت ستجري أثناء االدول األطراف برسم ا

.٢٠١٦تشرين الثاين/نوفمرب ٢٤إىل ١٦الفرتة من 

الواليات املتحدة املكسيكية حكومة ّ         أن تبل غ اهتمام املكسيك ويف هذا الصدد تود سفارة 
ا عضوا  يف جلنة امليزانية و السيدة  رتشيحب ، وجتدون طيه املاليةً                  كارولينا ماريا فرنانديز أوبازو إلعادة انتخا

ا الذاتية. بيانا بسري

موظفة يف وزارة الشؤون اخلارجية. ويعكس منصبها احلايل كمديرة فرنانديز أوبازو والسيدة 
ً                                  للشؤون املالية يف املديرية العامة ملنظومة األمم املتحدة معرفة  وخربة عميقتني بإجراءات وعمل العديد 

ملكسيك بالعضوية فيها.من املنظمات الدولية اليت تتمتع ا

ً  استيفاء  كامال  فرنانديز أوبازو السيدة وتستويف  -ICCمن القرار٢الشروط الواردة يف الفقرة ً    

ASP/1/Res.4 (املعدل) املتعلق بإنشاء جلنة املالية وامليزانية، باعتبارها مواطنة من بلد (املكسيك) يف
ا منطقة قد تتعرض لسوء التمثيل إذا ما مل يتم انتخا ب أي مواطن منها. وباإلضافة إىل خصائص كفاء

بأنه ينبغي أن تستويف متاما الشرط الذي يقضي فرنانديز أوبازو املشار إليها يف الفقرة السابقة، فإن السيدة 
تنتهي ساملرشح صفة اخلبري املايل املشهود له باملكانة، وهي حاليا عضوة يف جلنة املالية وامليزانية و تتوفر يف 

.٢٠١٧نيسان/أبريل ٢٠يف تها والي

بيان المؤهالت
البيانات الشخصية

يف كينغستون جبمايكا يف  كارولينا ماريا فرنانديز أوبازو (املكسيك) السيدة  ولدت -
. ١٩٧٢كانون األول/ديسمرب 

بويبال يف شهادة البكالوريوس يف العالقات الدولية من جامعة األمريكتنيحتمل -
باملكسيك.

اإلدارة يف جامعة األمريكتني يف بويبال، كما درست االقتصاد يف ؤون شً درست أيضا  -
اجلامعة الكاثوليكية البوليفية يف الباز ببوليفيا.
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ّ       متزوجة وهي أم  لطفلني.فرنانديز السيدة -10

الخبرة العملية

شغلت السيدة فرنانديز مناصب خمتلفة يف وزارة الشؤون اخلارجية، مجيعها يف جماالت متعددة 
اف:األطر 
حىت ٢٠٠٧الشؤون املالية، شعبة منظومة األمم املتحدة، من تشرين الثاين/نوفمرب ةمدير -

؛اآلن
نائب مدير الشؤون اإلدارية وشؤون امليزانية، شعبة منظومة األمم املتحدة، من تشرين -

؛٢٠٠٧إىل تشرين األول/أكتوبر ٢٠٠٠نوفمرب /الثاين
ون امليزانية، شعبة منظومة األمم املتحدة، من تشرين إدارة الشؤون اإلدارية وشؤ ةرئيس-

؛٢٠٠٣إىل أيلول/سبتمرب ٢٠٠٠الثاين/نوفمرب 
إىل ٢٠٠٠املدير العام املعين مبنظومة األمم املتحدة، من كانون الثاين/يناير ةمستشار -

؛٢٠٠٠تشرين األول/أكتوبر 
ومة األمم املتحدة، من عن الرتشيحات والشؤون السياسية، شعبة منظةمسؤولةحملل-

.١٩٩٩إىل كانون األول/ديسمرب ١٩٩٩نيسان/أبريل 

األنشطة الرئيسية

يف جلنة امليزانية واملالية يف احملكمة اجلنائية الدولية (من نيسان/أبريل خبرية استشارية-
.٢٠١٤ّ                 وهي حتتل  منصب الرئيس منذ حىت اآلن).٢٠٠٧

منصب وقد احتلت ‘ التحكيم الدائمةة يف حمكمة يف جلنة املاليخبرية استشارية-
.٢٠١٥يف الرئيس 

وامليزانية العادية لألمم املتحدة، وجدول األنصبة التفاوض بشأن مشاركة يف عمليات -
حىت اآلن. ٢٠٠٣، منذ حفظ السالموعمليات املقررة،

عاهدة مللدول األطراف يف الذي شارك يف املؤمتر األول يف الوفد املكسيكي ةعضو -
.٢٠١٥شهر آب/أغسطسيف جتارة األسلحة

لتقييم عضوية املكسيك يف املنظمات الدولية (من كانون األول/ديسمرب ةالفنيةاألمين-
).٢٠٠٧إىل أيار/مايو ٢٠٠٦

دى اجلمعية العامة لألمم املتحدة لعملية تقييم وفد املكسيكي لللة الرئيسيةضِ فاو  امل-
(من آذار/مارس إىل كانون ٢٠٠٩–٢٠٠٧تني األنصبة املقررة لفرتة السن

).٢٠٠٦األول/ديسمرب 
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الفريق اخلاص بوزارة الشؤون اخلارجية املكسيكية املعين بتقييم األنصبة املقررة يف رئيسة-11
).٢٠٠٦املنظمات الدولية (كانون الثاين/يناير 

لس االقتصادي واالجتماعي اّ    كل فة بُ م  - لتابع لألمم رتشيح املكسيك للعضوية يف ا
).٢٠٠٢إىل كانون األول/ديسمرب ٢٠٠١املتحدة (من تشرين األول/أكتوبر 

املكسيك لعضوية جملس األمن التابع لألمم املتحدة (من كانون رتشيح ّ    كل فة بُ م  -
).٢٠٠١إىل تشرين األول/أكتوبر ٢٠٠٠األول/ديسمرب 

المؤتمرات 

ة ألمريكا الالتينية والواليات : خط٢١لقرن اللندوة حول "بناء النظام املايل -
.٢٠١٤نوفمرب تشرين الثاين/كلية احلقوق جبامعة هارفارد، ،املتحدة"

تنظيم املؤمتر الوطين للشباب املعين باملؤمتر العاملي ملكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره -
).٢٠٠١هاألجانب وما يتصل بذلك من تعصب (حزيران/يوني

ية املعنية بالتعاون القضائي يف الشؤون اجلنائية املتعلقة باملخدرات حلقة العمل اإلقليم-
).٢٠٠٠هواجلرمية املنظمة (حزيران/يوني

).٢٠٠٠املؤمتر الوطين للشباب املعين جبمعية األلفية (أيار/مايو -

ً         االجتماع اإلقليمي الرفيع املستوى بعنوان "حنو نظام مايل دويل أكثر استقرارا  وقابلية -
تمع" (أيلول/سبتمرب للت ).١٩٩٩نبؤ وصلته با

اللغات
تتحدث السيدة فرنانديز اللغتني األسبانية واإلنكليزية بطالقة ولديها معرفة باإليطالية -

والفرنسية.
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لي، أورميت (إستونيا)-٣

[األصل: باإلنكليزية]

شفويةمذكرة

ا إىل البعثات الدائمة للدول إستونيا يف مملسفارة مجهوريةدي كة هولندا حتيا
وتتشرف بتقدمي اإلفادة التالية.الدوليةاجلنائيةللمحكمةاألساسيرومانظاماألطراف يف

ترجو حكومة مجهورية إستونيا من الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة 
ً   ورية إستونيا النتخابه عضوا  يف اجلنائية الدولية أن تدعم ترشيح السيد أورميت يل من مجه

ُ        جلنة امليزانية واملالية التابعة للمحكمة اجلنائية الدولية يف االنتخابات اليت ست جرى خالل 
الدورة اخلامسة عشرة جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية 

يف الهاي. ٢٠١٦فمرب تشرين الثاين/نو ٢٤إىل ١٦ُ               الدولية اليت ست عقد يف الفرتة من 
وجتدون طيه السرية الذاتية للسيد أورميت يل.

بيان المؤهالت
البيانات الشخصية

أورميت يل

التعليم

–٢٠١١أيلول/سبتمرب 
:٢٠١٣آب/أغسطس 

مدرسة هرييت للحوكمة، برلني: ماجستري تنفيذي يف اإلدارة العامة:
احلسابات آفاق املؤسسات العليا ملراجعة ’’موضوع األطروحة: -

يف االحتاد األورويب: فعالية إدارة األداء إلنفاذ احملاسبة يف 
‘‘.احلوكمة الضريبية

–٢٠٠٠كانون الثاين/يناير 
:٢٠٠٠أيار/مايو 

جامعة هلسنكي: طالب زائر بقسم العلوم السياسية.

جامعة تارتو: كلية العلوم االجتماعية، قسم اإلدارة العامة؛:١٩٩٧- ١٩٩٣
آداب يف اإلدارة العام، املوضوع الفرعي: العلوم السياسية؛ بكالوريوس

).١٩٩٦-١٩٩٥إىل جانب دراسات يف جامعة آرهوس بالدامنرك (
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يف تارتو:٥املدرسة الثانوية رقم :١٩٩٣- 13١٩٩٠
التخرج مبيدالية فضية.- 

الخبرة المهنية
املناصب احلالية

يف إستونيا (مكتب احلسابات): مدير املكتب الوطين ملراجعة احلسابات:٢٠١٦آذار/مارس 
التنمية:

للمشاريع والتخطيط،)ً شخصا  ١١(التنميةاملهام الرئيسية: رئاسة إدارة
ا مكتب احلسابات وتنفيذها، إلداراتالدعموتقدمياإلمنائية اليت يضطلع 

ووضع الرتتيبات الالزمةواملعايري،باملنهجيةيتعلقمراجعة احلسابات فيما
املكتب العامة وتنفيذها، والتخطيط لعالقاتاخلارجيني،دام اخلرباءالستق

وتنفيذها.املكتب اخلارجيةلعالقاتوالتخطيط
ممثل مكتب احلسابات بالنيابة لدى جلنة مراقبة متويل األحزاب السياسية :٢٠١٥آب/أغسطس 

(جلنة املراقبة):
حزاب السياسية يف املهام الرئيسية: تتوىل اللجنة مسؤولية رصد وفاء األ

ا املتعلقة باإلبالغ املايل. وتتمثل املهمة الرئيسية للجنة يف  إستونيا بالتزاما
منع األحزاب من مجع واستخدام أموال من مصادر غري مشروعة.

كانون الثاين/يناير 
٢٠١٥:

لس اإلحصائي إلستونيا: عضو يف ا
وضع اإلحصاءات الرمسية املهمة الرئيسية: إسداء املشورة للجهة اليت تتوىل

(مثل مكتب اإلحصاءات الوطين ومصرف إستونيا) بشأن جتميع الربنامج 
اإلحصائي الرمسي.

املهام السابقة

–٢٠١٤آب/أغسطس 
٢٠١٦شباط/فرباير 

املكتب الوطين ملراجعة احلسابات يف إستونيا: مستشار لدى 
املراجع العام للحسابات:

شورة االسرتاتيجية بشأن املسائل املهام الرئيسية: إسداء امل
املؤسسية واملواضيع املتصلة مبراجعة احلسابات، وإعداد اخلطة 
السنوية ملراجعة احلسابات ملكتب احلسابات؛ وإعداد التقرير 

السنوي الذي يقدمه املكتب إىل الربملان؛ والعالقات الدولية.
راجعة احلسابات يف إستونيا: مدير مراجعة املكتب الوطين مل–٢٠٠٦أيلول/سبتمرب 
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احلسابات، إدارة مراجعة األداء::٢٠١٤آب/أغسطس 14
املهام الرئيسية: ختطيط وإجراء عمليات مراجعة األداء يف جمايل 
املالية العامة والسياسات االقتصادية. وإدارة العالقات مع 
أعضاء الربملان (ريغيكوغو) ومع الكيانات اخلاضعة للمراجعة 

التخطيط لتطوير الكفاءات املهنية ملراجعي وعامة الناس. و 
ُ                  احلسابات يف فريق املراجعة الذي أ شرف  عليه. واملسامهة يف    ُ
تطوير املنهجية املتبعة يف مكتب احلسابات وتوفري التدريب 

الداخلي.
ا: ُ            خنبة من عمليات مراجعة احلسابات اليت أشرفت  على إدار

قدرة تأثري تدابري دعم االبتكار على ال’’٢٠١٤- 
؛‘‘التنافسية للشركات

؛‘‘تنظيم عملية تقييم أثر التشريعات القانونية’’٢٠١١- 
تأثري دعم املؤسسات احلكومية على القدرة ’’٢٠١٠- 

؛‘‘التنافسية لالقتصاد اإلستوين
لس الضرييب واجلمركي يف معاجلة ’’٢٠٠٩-  أنشطة ا

؛‘‘وحتصيل املتأخرات الضريبية
ة يف جمال تطوير مبادئ أنشطة وزارة املالي’’٢٠٠٨- 

؛‘‘امليزنة
أمهية اإلحصاءات الرمسية والكفاءة يف مجع ’’٢٠٠٧- 

‘‘.البيانات

الخلفية

ال األكادميي ا

كانون األول/ديسمرب 
١٩٩٩:

أخالقيات ’’معهد اإلدارة العامة اإلستوين، دورة دراسية: 
اضر.‘‘: اخلدمة املدنية ُ    حم 

الجتماعية، قسم اإلدارة العامة.جامعة تارتو: كلية العلوم ا:١٩٩٨
‘‘ اإلدارة العامة’’مساعد يف الدورتني الدراسيتني التاليتني: 

‘‘.األخالقيات’’و
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القطاع غري احلكومي15

–٢٠٠٤أيلول/سبتمرب 
:٢٠٠٦حزيران/يونيه 

مركز براكسيس لدراسات السياسة العامة: مدير تنفيذي:
كرب وأقدم فريق تفكري ً           املهام الرئيسية: كنت مسؤوال  عن إدارة أ

مستقل يف إستونيا. واشتملت املهام على التخطيط 
االسرتاتيجي للتطوير التنظيمي؛ والتخطيط جلمع األموال، 
وإدارة العالقات مع املمولني واألوساط األكادميية واملسؤولني 
السياسيني واحلكوميني. ووضع خطة البحث السنوية، وإرساء 

ت ودراسات السياسة العامة. وإدارة نظم مراقبة اجلودة لتحليال
املوارد البشرية واحملاسبة.

اخلدمة املدنية

–٢٠٠٣متوز/يوليه 
:٢٠٠٤أيلول/سبتمرب 

وزارة الشؤون اخلارجية: مستشار شؤون التنمية (ختطيط 
العمليات، والتطوير التشغيلي لتكنولوجيا املعلومات 

واالتصاالت، وإدارة الشؤون العامة):
لرئيسية: متثلت مسؤولييت يف تصميم وتنفيذ نظام جديد املهام ا

ً                 لتخطيط العمل بالوزارة. وتوليت أيضا  مهمة إرساء نظام 
ً                      لتكنولوجيا املعلومات دعما  إلجراءات التخطيط تلك. 
وأسديت املشورة للوزير والرئيس اإلداري للوزارة يف ختطيط 
العمل وحتسني الكفاءة، واضطلعت مبهمة االتصال بإدارة

الشؤون املالية حول مسائل ختطيط امليزانية.
–٢٠٠٠حزيران/يونيه 
:٢٠٠٣آذار/مارس 

جملس املواطنة واهلجرة: نائب املدير العام (املسائل املتعلقة 
باملواطنة والسياسات املتصلة بوثائق اهلوية الشخصية):

املهام الرئيسية: متثلت املهمة الرئيسية يف إدارة عملية إصدار 
ات السفر اإلستونية، وتنظيم املشرتيات الدولية اخلاصة جواز 

باملستندات األمنية، وإدارة العالقات الدولية وإعداد الوكالة 
) EST-IDإلصدار بطاقات اهلوية اإللكرتونية اجلديدة (

(مشروع كبري لتطوير تكنولوجيا املعلومات ساهم يف إنشاء بنية 
ونية على الصعيد ُ                          حتتية ت ستخدم يف توفري اخلدمات اإللكرت 
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الوطين من قبيل التوقيع الرقمي واالنتخابات اإللكرتونية). 16
لس احمللية  ً    ً                                 وكنت مسؤوال  أيضا  عن إدارة شبكة مكاتب ا

ً     ً   موظفا  مدنيا ).١٨٠ً     مكتبا  يضم ١٧(
–١٩٩٩شباط/فرباير 
:١٩٩٩حزيران/يونيه 

مستشارية الدولة، مكتب اإلدارة العامة: مستشار.

–١٩٩٨اير شباط/فرب 
:١٩٩٨نيسان/أبريل 

مستشارية الدولة: مساعد وزير اخلارجية.

–١٩٩٦متوز/يوليه 
:١٩٩٦آب/أغسطس 

احلكومة البلدية فاستسي كوسيت، بولفاما: مساعد للمستشار 
االقتصادي.

اللغات

اللغة األماإلستونية
إملام تاماإلنكليزية

إملام نسيبالروسية
١-١- املستوى ألفمبتدئ، الفرنسية

االهتمامات الشخصية

التصوير، علم الفلك، حتاليل السياسة العامة.
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(بوروندي)هزافييكفرانسوا  ، انسابيمانا-٤
[األصل: بالفرنسية]

مذكرة شفوية
برتشيح ّ  تتشر ف و ،إىل أمانة مجعية الدول األطرافابوروندي حتياسفارة مجهوريةدي

بوروندي للعمل يف جلنة امليزانية واملالية، ألغراض انتخاب اختارته سابيمانا، الذي السيد فرانسوا كزافييه إن
يف االنتخابات املزمع إجراؤها أثناء الدورة اخلامسة عشرة جلمعية الدول األطراف ، دداجلعضاء األ

.  ٢٠١٦يف الهاي يف شهر تشرين الثاين/نوفمرب 

بيان المؤهالت

ا الشؤون املالية يفربة اخلكانة و املعن إعالن (السيد إنسابيمانا، مرشح بوروندي ّ     الذي يتمت ع 
لدول األطراف يف نظام روما األساسي.ارانسوا كزافييه) النتخاب جلنة امليزانية واملالية يف أمانة مجعية ف

ثالث درجات: درجة البكالوريوس واملاجستري حاصل على اخلبري فرانسوا كزافييه إنسابيمانا -١
- II)، من جامعة ياوندي يف الشؤون املالية) يف االقتصاد واإلدارة (ختصص DEAسات العليا (والدرا

الكامريون.

يف شؤون امليزانية واملالية، بعد أن عمل يف مكتب برنامج األمم املتحدة ّ  مؤك دةخربة و معرفة متعمقة له -٢
"مشروع دعم ّ فيما خيص  املالية والرباجمية بوروندي كموظف مسؤول عن اجلوانب املتعلقة بامليزانية و باإلمنائي 

).٢٠١٠إىل ٢٠٠٧من تعزيز آليات مكافحة الفساد واختالس األموال يف مجيع أحناء البالد "(

تكامل خلدمات املركز املنتيجة عمله يف يف شؤون امليزانية واملاليةّ  مؤك دةخربة و معرفة متعمقة لديه أيضا-٣
املشاريع يفلشركاء لتنفيذ ال يف برنامج التحويالت النقدية املوحد األمم املتحدة يف بوروندي كمحل

).٢٠١١إىل ٢٠١٠من وكاالت منظومة األمم املتحدة يف بوروندي (التابعة لوالربامج 

يف جمال تدقيق احلسابات العامة والرقابة اإلدارية للشركات، ّ  مؤك دةخربة و معرفة متعمقة كما ميتلك -٤
ة العامة، وحتليل انتظام ومشروعية تنفيذ املوازنة العامة للدولة، وحتليل االقتصاد الكلي على املاليوالرقابة

كان ، عندما  ٍ اعتماد امليزانية الربناجمية، نتيجة لعمله كقاض  قبل يزانية املوامليزانية للتحقق من مستوى واقعية 
).٢٠٠٧إىل ٢٠٠٤من روندي (بو بشغل منصب مستشار يف شؤون امليزانية واملالية يف ديوان احملاسبة ي

ملنظمة التجارة التابعطار املتكامل املعززاإلقوم حاليا بتقدمي خربته يف رصد وتقييم املشاريع يف يو -٥
يف سياق هذا الربنامج، هو مسؤول و مكتب بوروندي. -هدف إىل دعم البلدان األقل منوا ذي يالعاملية ال

إىل ٢٠١٢(من ّ  املنف ذةامليزانية واملالية للمشاريع والربامج ّ   املتعل ق بو رصد الربناجميبالعن اجلوانب املتعلقة 
).اليوم
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جامعة ويف ، بوروندي-املدرسة اإلدارية الوطنيةوهو أيضا يدرس حاليا االقتصاد واإلدارة والتنظيم يف -٦
إىل الوقت احلاضر).٢٠٠٣ذخل (منإجامعة لوميري، وجامعة حبرية تنجانيقا، و نغوزي، 

التنمية يف جمال ّ  مؤك دةخربة و معرفة متعمقة اخلبري فرانسوا كزافييه إنسابيمانا وإضافة إىل ذلك، ميتلك -٧
وثيقة معلومات يف تأليف، ورونديبب، بصفته مستشار يف وزارة الشؤون اخلارجيةشاركوقد االقتصادية؛ 

ؤمتر الدويل املعين مبنطقة واملألغراض املؤمتر الدويل األول ُ     است خدمت أساسية حلكومة بوروندي، 
التعاون والتكامل اإلقليمي."و "التنمية االقتصادية، حول، البحريات الكربى يف أفريقيا

إذيف جمال السياسة التجارية، ّ  مؤك دةخربة و معرفة متعمقة اخلبري فرانسوا كزافييه إنسابيمانا وميتلك -٨
تابعة لوزارة التجارة اخلارجية، واخلدمة التعاون الدولية لتجارة والصناعة اللعمل مستشارا يف وزارة بوروندي 

)٢٠٠٤.(

:ملقالني منشورينمؤلف -٩

»«،٢٠٠٣أكتوبر تشرين األول/(أ)  Mouvements des populations et reconstruction des pays

de la région des Grands Lacs africains à la lumière du Plan Marshall السكان "حركات» ( «
وإعادة بناء الدول يف منطقة البحريات الكربى يف أفريقيا يف ضوء خطة مارشال ")، اليت نشرت يف دورية 

Great Lake Advocacy Net Work؛، بروكسل

»«، ٢٠٠٣أغسطس آب/(ب)  Causes et conséquences de la crise socio-économique actuelle

au BURUNDI : quelle leçon»?" ) أسباب وتداعيات األزمة االقتصادية واالجتماعية الراهنة يف
يف الفصل، www.abarundi.orgاح على املوقع ؟") متُ      امل ستفادةبوروندي: ما هي الدروس 

التحليالت االقتصادية (املالحق اخلاصة).ّ   املتعل ق ب

ية واملاليةفرانسوا كزافييه إنسابيمانا إىل جلنة امليزاناخلبري مالحظة إضافية لتقدمي 

يف نظام روما األساسي، احملكمة اجلنائية جلمعية الدول األطرافباإلشارة إىل مذكرة األمانة
جلمعية فيما يتعلق بانتخاب أعضاء جدد يف جلنة امليزانية واملالية ICC-ASP/15/S/CBF/09الدولية، 

اخلامسة عشرة أثناء الدورة النتخابات اليت ستجري برسم ا، يف نظام روما األساسيالدول األطراف 
ّ   ، قد قر رت ٢٠١٦تشرين الثاين/نوفمرب ٢٤إىل ١٦يف الفرتة من ، يف ال هاي،جلمعية الدول األطراف

ترشيح السيد فرانسوا كزافييه إنسابيمانا.حكومة مجهورية بوروندي 

ا وميتلك بري خالسيد إنسابيمانا ّ يعد   جمال الشؤون املالية ميلك مستوى عال من اخلربة يفمبكانة معرتف 
خلدمات األمم ّ  املعز ز تكامل املاإلطار، يف برنامج األمم املتحدة اإلمنائيعلى املستوى الوطين والدويل (يف

رنامج منظمة بوروندي، يف إطار ببغرفة شؤون امليزانية واملالية يف ديوان احملاسبة و ، يف بوروندياملتحدة 
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بوروندي، وما إىل ّ   املعز ز بتكامل املاإلطار-ام املعين بأقل البلدان منو إىل دعذي يهدف التجارة العاملية ال19
ذلك).

تخصص بثالث درجات يف االقتصاد واإلدارة، كونه حاصل علىحبكم  ّ  مؤك دة، إنه يتمتع خبربة بالفعل
روندي) (مكتب بو برنامج األمم املتحدة اإلمنائي يف ؛ وألنه عمل دراساته العليابيف التمويل فيما يتعلق 

هو ربنامج دعم البلدان األقل منوا (مكتب بوروندي)، و ، فيما يتعلق بمنظمة التجارة العامليةيفوكذلك 
يفيف ديوان احملاسبة ً أيضا  واملالية. وقد عمل امج موظف مسؤول عن املسائل اخلاصة بامليزانية والرب 

يفمراقبة تنفيذ املوازنة العامة للدولة ال يف جمبوروندي، داخل غرفة شؤون امليزانية واملالية، مبا يف ذلك 
.احلسابات العامة، اخلمراجعة بوروندي، واالستخدام السليم لألموال العامة و 

البيانات الشخصية

فرانسوا كزافييه  ، إنسابيمانااللقب:اإلسم و 
١٧/١٠/١٩٧٢:ريخ امليالدتا

ة جيتيغا يف وسط بورونديبوجيندانا، مقاطعبلدية ، مووريريكولني: مكان امليالد
مركوريتإنسابيمانا باسكال ومينايننيانغوا جنل السيداألب واألم: 

بورونديةاجلنسية:
، أب لسبعة أطفالمتزوج: احلالية العائلية

يف العلوم االقتصادية واإلداريةّ   شهادة الدروس املعم قة املستوى التعليمي:
ملنظمة ّ                بري يف رصد وتقييم اإلطار املتكامل املعز ز بربوندي التابع أستاذ حماضر وخالوظيفة احلالية:

التجارة العاملية
، الكينيارواندية والسواحليةكليزيةكريوندي، الفرنسية، األّ                      اليت يتحد ثها ويكتبها ويفهمها:  اللغات 

,MS Office Word, Excel, PowerPointخبري يف:يف جمال احلاسوبمهارات  Atlas, Outlook, Lotus
note, Internet, Access

التعليم

لدكتوراه يف العلوم اإلدارية، دبلوم الدراسات العليا ة شهادة اإعداد أطروحإىل اليوم٢٠٠٠
، الكامريون، ودبلوم الدراسات ةثانياليف العلوم اإلدارية، جامعة ياوندي 

.قةّ املتعم  

، ةثانيالجامعة ياوندي ، واإلداريةشهادة املاجستري يف العلوم االقتصادية:٢٠٠٠–١٩٩٩
.الكامريون

ة، ثانيالاإلدارية، جامعة ياوندي و يةاالقتصادالعلوم بكالوريوس يف :١٩٩٩–١٩٩٥
الكامريون.
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ة، جامعة بوروندي، كلية االقتصاد واإلدارةيالعلوم االقتصادية واإلدار :١٩٩٥–20١٩٩٤

، كلية إكلرييكية ثانوية موريكي، ، باءلومالع، شعبة الدراسات الثانوية:١٩٩٤–١٩٨٧
غيشويب، شهادة ثانوية ، ثانوية نيابيهاراجدي موينغا، يب العاشرالقديس

وهي الوحدات األساسية، يفبنجاح من االمتحان الوطين اية الدروس 
، شعبة العلوم، باء. دبلوم يف العلوم اإلنسانيةتعادل 

الوطنية اإلجناز االبتدائية، شهادة إنكاندا، مدرسةاالبتدائيةالدراسات :١٩٨٧–١٩٧٨

العملحلقات التدريب المهني و/ أو المشاركة في الندوات و 

استفاد من الفرص التالية للتطوير فقد ،العمل والندواتحلقات من حيث الدورات التدريبية واخللوات و 
املهين:

ملنظمة التجارة ّ  املعز ز يف اإلطار املتكاملحلقة عمل تدريبية : ٢٠١٤مارس ٢٨إىل ٢٤الفرتة من -
بناء القدرات يف جمال تعميم مراعاة حوليف لومي، توغو، تقدُ يت ع  العاملية ومركز التجارة الدويل، ال
اإلطار املتكاملشهادة) يف مشاريع وبرامج حصل على واالتصاالت (املنظور اجلنساين والرصد والتقييم

.ّ املعز ز

اجلماعة االقتصادية لدول وسط أفريقيا (اجلماعة ّ    قامت كل  من : ٢٠١٤مارس ١٩إىل١٧الفرتة من -
يف ، االجتماع اإلقليمي لدول اجلماعة االقتصاديةبتنظيمواملنظمة الدولية للفرنكوفونية االقتصادية)

ملنظمة التاسعشارة إىل املؤمتر الوزاري باإلنتائج ومتابعة ووضع خارطة الطريق ، الذي مشل بوجومبورا
يف بايل، إندونيسيا.٢٠١٣ديسمرب كانون األول/التجارة العاملية، الذي عقد يف  

: ندوة ٢٠١٣أبريل نيسان/١٩إىل ١٥نظمها األونكتاد يف كوتونو، بنني من دورة تدريبية -
الفرنكوفونية لألونكتاد عن تنفيذ تدابري تيسري التجارة.

رية واملتوسطة احلجم، من خالل مشروع لبناء القدرات تدريب املروجني احتادات للشركات الصغ-
التالية:اضيعاملو حولالتجارية يف بوروندي 

oمقدمة عن احتادات التصدير: املفهوم، األمناط، اخلدمات؛
o ؛شركاتّ    جتم ع الاإلطار القانوين، وإدارة ومتويل
oاسرتاتيجية التسويق وخطة عمل كونسورتيوم التصدير؛
o؛دولية الحتادات التصديرالتجارب ال
o حتادات االإىل األسواق: تعزيز وصول الشركات الصغرية واملتوسطة مناهج خمتلفة لتعزيز

للمنتجات احمللية وشبكات األعمال األخرى؛
o الحتادات يف الرتويج للمنتجات احمللية؛ لالتجارب الدولية
o الشهادة).احلصول علىاألنشطة امليدانية املقرتحة. (مت
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، وزارة أفريقياأمانة جمموعة شرق ها يف بومجبورا نظمتيةتدريبدورة : ٢٠١٣يناير كانون الثاين/٣١-21
املسؤولة عن شؤون جتمع و لرئاسة التابعة لوزارة اللتجارة والصناعة واخلدمات الربيدية والسياحة و لبوروندي 

:املسائل التاليةحول، أفريقياشرق 
o التابعة له؛وللمشاريع والربامج االسرتاتيجيةأفريقياشرق خطة تنفيذ سياسة التصنيع يف
oموعة شرق يني حت .أفريقياوحتديث برامج التصنيع 

العالقة بني الغذاء واملناخ والتجارة، من بشان ةوطنية: إنشاء جمموعة مرجعي٢٠١٣مارس /آذار٢٥-
املناخ -(النهوض بالزراعةPACT-EAC، ومشروع اجلمعية الدولية لوحدة وثقة املستهلكنيخالل 

).بورونديبيقليماإلالتكامل و عمل التنمية دير (َ أ  مشروع ) و أفريقياجتمع شرق التجارة الروابط يف 
االسرتاتيجيات إدماج التنوع البيولوجي يف حولاملنظمة INCENّ          دورة تدريبية نظ مها مشروع -

التنوع عن ية : وضع خطة وطنية وخطة عمل الوطنية القطاعية وعرب القطاعوالسياسات واخلطط والربامج
.٢٠١٣مارس آذار/البيولوجي؛ 

مبشاركةبورونديبم يف بومجبورا من قبل وزارة التجارة والصناعة واخلدمات الربيدية والسياحة ّ ظ  ُ تدريب ن  -
:حول املواضيع التاليةاألونكتاد 
o؛تسهيل التجارة
o؛حتديات تسهيل التجارة يف بوروندي
o تيسري التجارة (للفئات تدابريخمتلفA وB وC؛(
o وطنية لتنفيذ التدابري املنصوص عليها يف اتفاقية منظمة التجارة العاملية يف الطة اخلعرض عام عن

املستقبل لتسهيل التجارة،
oوطنية لتنفيذ تدابري تيسري التجارة يف بوروندي؛ الطة اخلبشأناألعمال التحضريية
oتشرين ٨-٧تنفيذ تدابري تيسري التجارة يف البلدان النامية؛ نعاألونكتادحتليل برنامج

.٢٠١٢نوفمرب /الثاين
لتجارة والصناعة واخلدمات الربيدية والسياحة لبومجبورا، من قبل وزارة بوروندي م يف ِّ ظ  ُ برنامج للتدريب ن  -

:سائل التاليةحول امل)، األفريقينوب اجلو أفريقيايف شراكة مع الكوميسا (السوق املشرتكة لشرق 
o لتجارة يف اخلدمات؛بشأن ااالتفاق العام
o ؛املفاوضات بشأن حترير التجارة يف اخلدمات داخل الكوميساعملية تقييم حالة
oداول األولية اللتزامات حمددة يف سياق انفتاح التجارة يف اخلدمات اجلالتوجيهية لتحرير طوط اخل

؛داخل الكوميسا
o بوروندي يف القطاعات الرئيسية األربعة للكوميسا لت احملددة جداول االلتزامامشروع

(االتصاالت، واملالية والنقل والسياحة).
شراكة عة واخلدمات الربيدية والسياحة بلتجارة والصنالوزارة بوروندي ّ   نظ مته(ندوة) برنامج للتدريب -

،ات منظمة التجارة العامليةاتفاقبباإلخطارّ   املتعل قة تزامات لتطلبات واالاملمع منظمة التجارة العاملية بشأن 
:٢٠١٢أكتوبر تشرين األول/١٨إىل ١٦يف الفرتة من 
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22o النظام التجاري املتعدد األطراف ومنظمة التجارة العاملية ومبادئها األساسية، والتحديات
والعقبات؛

o منظمة التجارة العاملية: السوابق واإلجراءات؛مبقتضى متطلبات اإلخطار
oا من حيث اإلخطار؛ات فاقيات منظمة التجارة العاملية ومتطلبا
o استعراض حالة اإلخطارات يف بوروندي؛
o خطار، وال سيما فيما اإلاستعراض القوانني واألنظمة و/أو غريها من التدابري اليت قد تتطلب

املتعلقة التدابرياالتفاقات بشأن و االتفاق بشأن الزراعة، واالتفاق على اخلدمات، بيتعلق 
الوصول إىل األسواق وعدم أمام التجارة، تقنية ة وتدابري الصحة النباتية واحلواجز الالصحب

الزراعية (ناما )، اخل
o النظام التجاري املتعدد األطراف ومنظمة التجارة العاملية ومبادئها األساسية، والتحديات

؛قيودوال
o املية: السوابق واإلجراءات؛منظمة التجارة العمبقتضيات متطلبات اإلخطار
oا من حيث اإلخطار؛اتفاق ات منظمة التجارة العاملية ومتطلبا
o استعراض حالة اإلخطارات يف بوروندي؛

o خطار، والسيما فيما اإلاستعراض القوانني واألنظمة و/أو غريها من التدابري اليت قد تتطلب
صحة وتدابري الاالتفاقات بشأن و دمات، االتفاق بشأن الزراعة، واالتفاق على اخلبيتعلق 

الوصول إىل األسواق الزراعية (ناما )، اخل.وعدم أمام التجارة، تقنيةالصحة النباتية واحلواجز ال

اد)الدويل حلركات الزراعة العضويةاالحتادّ   نظ مه تدريب برنامج - حركة الزراعة بالشراكة معّ   (االحت 
:على املسائل التالية٢٠١٣نوفمرب /تشرين الثاينيف ، بورونديالعضوية

o  ؛ادّ معلومات عامة عن الزراعة العضوية واالحت
oذات العالمات التجارية يف شرق أفريقيا؛العضوية عايري واملنتجات امل
o؛الزراعة العضوية يف شرق أفريقيا: أسئلة عامة
o؛عامةالاتالقطاع الزراعي العضوي يف كينيا: األسواق احمللية والتدريب والسياس
oتعبئة القطاع الزراعي العضوي يف رواندا؛
o ؛البيئية العضوية وخطة عمل االحتاد األفريقيمبادرة الزراعة
o :بوروندي.املتاحة لفرص الالزراعة العضوية

قسم اإلعالم واالتصاالت يف مكتب األمم املتحدة املتكامل يف بوروندي حول ّ   نظ مه تدريب برنامج -
؛شهادة)(حصل على ٢٠٠٨نوفمرب شرين الثاين/تتقنيات االتصاالت، يف 
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يفللجامعة الكاثوليكية التابعة يف أفريقيا الوسطى تعزيز حقوق اإلنسان مجعية ه تّ نظ متدريب برنامج -23
إىل ١٩٩٩يناير كانون الثاين/حقوق اإلنسان والعمل اإلنساين، خالل الفرتة من  حول أفريقيا الوسطى) 

الكامريون.، يف ياوندي،١٩٩٩مايو أيار/

لتدريب يف جماالت إجراءات برنامج األمم املتحدة لبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي معتكف نظمه -
ديسمرب كانون األول/اإلمنائي فيما يتعلق باملشرتيات، والتمويل، وإدارة املوارد البشرية، وما إىل ذلك، يف  

٢٠٠٧.

لتقدمي التدريب يف بوروندي مم املتحدة املتكامل كتب األالتابع ملوكمة السلم واحلقسم معتكف نظمه -
مفاهيم النوع االجتماعي واحلكم الدميقراطي (دعم التنمية املؤسسية)، واحلكم اإلداري (دعم على

.٢٠٠٨يناير كانون الثاين/إصالحات اإلدارة العامة) واحلكم احمللي (الالمركزية)، يف  

ائي ومكتب األمم املتحدة املتكامل يف جماالت ختطيط وتنفيذ األمم املتحدة اإلمنّ   نظ مه تدريب برنامج -
.٢٠٠٨يناير كانون الثاين/ملشاريع، يف  اورصد وتقييم 

اإلمنائي ومكتب األمم املتحدة املتكامل على استخدام األمم املتحدة مكتب ّ   نظ مه تدريب برنامج -
.٢٠٠٨مارس آذار/إىل ٢٠٠٧سبتمرب أيلول/، يف الفرتة من ATLASبرنامج 

اليت وضعتها نيباد (الشراكة اآللية األفريقية لالستعراض من جانب األقران على تدريب برنامج -
ةكمو واحلاملعين بالسلم اجلديدة من أجل تنمية أفريقيا)، من خالل قسم مكتب األمم املتحدة املتكامل 

.٢٠٠٨يونيو حزيران/كندا، يف خرباء من جلنة األمم املتحدة االقتصادية ألفريقيا، يف شراكة معجنزها وأ

يف برامج معاجلة النصوص وجداول البيانات يف ّ                                نظ مها برنامج احلساب الشخصي للتدريب يةتدريبدورة -
Word-processing ،Word and Excel ،وبرنامج قواعد البيانات ،Access ،وPower Point ، يف

حصل على شهادة.و ،٢٠٠٦ديسمرب كانون الثاين/يوليو إىل  من متوز/الفرتة

يف ةمراكز املساعدة الفنية اإلقليميو ،البنك الدويل وصندوق النقد الدويلّ    كل  من ّ    نظ مه  تدريب برنامج -
، إدارة اجلودة والشفافية يف املعلومات املتعلقة بامليزانية واحملاسبةاملعين ب، والصندوق الفرنسي للتنميةأفريقيا

.يف باماكو، مايل٢٠٠٥مايو أيار/يف 

يف جماالت ً مدرسا  ، شارك فيهمكافحة الفساد وسوء التصرف االقتصاديمرصد ّ   نظ مه تدريب برنامج -
يف بومجبورا، بوروندي.٢٠٠٤ديسمرب كانون األول/مكافحة الفساد واختالس األموال، يف  

يناير انون الثاين/كبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي، يف إدارة املشاريع والربامج، يف  ّ   نظ مه تدريب برنامج -
٢٠٠٩.
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كانون ، يف  لتنمية البلدعمليات الشراء حول برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، ّ   نظ مه تدريب برنامج -24
.٢٠٠٩يناير الثاين/

إدارة مكتب األمم املتحدة وبروتوكول عنمكتب األمم املتحدة املتكامل ّ   نظ مه تدريب برنامج -
(حصل على شهادة).٢٠٠٩أغسطس /آب٦إىل ٥من يف الفرتة املراسالت 

برنامج األمم املتحدة اإلمنائي من خالل مشروع ّ   نظ مه على املناصرة وكسب التأييد، تدريب برنامج -
(حصل على شهادة).٢٠٠٩ديسمرب كانون األول/٩إىل ٨مكافحة الفساد، يف بوروري من 

املنفذين للمشاريع للشركاء الوطنينيدية للتحويالت النقق ّ ج املنس  النه(برنامج تدرييب للمدربني على-
األمم املتحدة اإلمنائي يف بوروندي (برنامج األمم لربنامجوكاالت اللجنة التنفيذية ّ    نظ مته ، والربامج

ديسمرب كانون األول/٣-٢يفاملتحدة اإلمنائي وبرنامج األغذية العاملي وصندوق السكان واليونيسيف)،
يف نغوزي وبوروندي.٢٠١٠

، يف ٢٠١١نوفمرب تشرين الثاين/أكتوبر و تشرين األول/على املعايري احملاسبية الدولية، برنامج تدرييب -
بومجبورا، بوروندي (حصل على شهادة).

مهنية والروابط مع الجمعياتالخبرة ال

اخلربة املهنية 
ّ  لنهج املنس ق ا: حملل يف برنامج ٢٠١١ديسمرب كانون األول/٣١حىت ٢٠١٠يوليو شهر متوز/من -

موعة التابع ل، املنفذين للمشاريع والربامجللشركاء الوطنينيللتحويالت النقدية  وكاالت اللجنة التنفيذية 
برنامج األمم املتحدة اإلمنائي وبرنامج األغذية العاملي وصندوق السكان األمم املتحدة اإلمنائية (

) يف بوروندي.واليونيسيف

مشروع مكافحة الفساد ً    مسؤوال  عن ، عمل٢٠١٠فرباير شباط/إىل ٢٠٠٧أغسطس شهر آب/من -
يف إطار منظومة األمم املتحدة يف بوروندي يف روع مع برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، وشارك يف إدارة املش

تمع، من خالل توطيد السلب، فيما يتعلق النزاعات وما بعد النزاعسياق  م واإلنعاش املبكر، وانتعاش ا
: قسم السلم واحلوكمة املتكاملنييف بوروندي، كجزء من اء مشروع مكتب األمم املتحدة املتكاملإنش
، يف إطار املشاريع »مشروع دعم تعزيز آليات مكافحة الفساد واختالس األموال يف مجيع أحناء بوروندي«

م.ماين لتوطيد السلاملمولة من قبل صندوق األمم املتحدة االستئ

طار املتكاملاإلإىل الوقت احلاضر: خبري وطين يف املراقبة والتقييم يف ٢٠١٢سبتمرب /شهر أيلولمن -
ّ    امل ع ز ز ب لتجارة والصناعة واخلدمات انية لوزارة تقلتابعة ملنظمة التجارة العاملية: مشروع املساعدة ال، ابورونديَُ 

هورية بوروندي ومكتب األمم اتفاق التمويل بني حكومة مجب، فيما يتعلق ببورونديالربيدية والسياحة
. ويتكون هذا املشروع من دمج أقل البلدان منوا ٢٠١٠مايو أيار/٢٥يف وقعاملتحدة خلدمات املشاريع،
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تعزيز قدرات العرض وزيادة االستثمار يف قطاع ب(مبا يف ذلك بوروندي) يف النظام التجاري العاملي 25
وصندوق النقد الدويل، العاملية ومركز التجارة الدويلةترعاه ست منظمات دولية: منظمة التجار ؛التصدير

واألونكتاد وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي.

حىت الوقت احلاضر: مسؤول عن الرصد والتقييم، وعضو ٢٠١٢أكتوبر شهر تشرين األول/من-
تديره منظمة التنمية الصناعية لألمم ذييف بوروندي، الالتجاريةاللجنة التوجيهية ملشروع بناء القدرات

املتحدة (اليونيدو).

مراجعي حمكمة قاضي يف ّ      توىل  منصب ، ٢٠٠٧أغسطس آب/إىل ٢٠٠٤يوليو متوز/يف الفرتة من -
احملكمة.يف نفس شؤون امليزانية واملالية بوروندي ومستشار يف غرفة يف احلسابات 

: مستشار يف وزارة التجارة والصناعة يف ٢٠٠٤يو يولمتوز/إىل ٢٠٠٤مارس آذار/الفرتة من يف -
اإلجنازات وقام بالتعاون التجاري/التجارة الدولية. يف جمال يف وزارة التجارة اخلارجية، وعمل و بوروندي، 

:التاليةواملهام واملسؤوليات

o إىل الوقت احلاضر: مسؤول عن التدريس واإلشراف على البحوث يف ٢٠٠٣منذ العام الدراسي
بوروندي، يف جامعة دي  باملدرسة الوطنية لإلدارةو معة نغوزي، وجامعة لوميري يف بوجومبورا، جا

:التاليةاإلجنازات واملهام واملسؤولياتوقام بكولني ويف جامعة حبرية تنجانيقا. 

يف حتليل املشاريع يف وزارة االقتصاد والدراسات التجارية العليا يف جامعة نغوزي،حول يةدورة تعليم-
بوروندي؛

التسويق الدويل، يف كلية اإلدارة واالقتصاد التطبيقي يف جامعة حبرية تنجانيقا يف حول يةدورة تعليم-
وحىت الوقت احلاضر.٢٠٠٤-٢٠٠٣بوروندي: منذ العام الدراسي 

ك يف كلية ، وكذلوالتدبريإدارة املشاريع يف كلية اإلدارةالنظرية العامة للمنظمات و حول يةدورة تعليم-
إدارة تكنولوجيا املعلومات يف جامعة لوميري يف بوجومبورا.

، الوطنية يف بوروندياإلدارية اإلدارة القائمة على النتائج وإدارة املشاريع، يف املدرسة حول يةدورة تعليم-
يف إدارة الشؤون اإلدارية واملالية العامة؛

دارة، يف جامعة دي كولني يف بوروندي؛ مبادئ اإلدارة وعمليات اإلحول يةدورة تعليم-

.تدبرياإلدارة والو يف جماالت االقتصاد واألعمال، اإلشراف على أعمال البحث العلمي-

املشاريع البحثية األكادميية يف جماالت االقتصاد واألعمال واإلدارة والتنظيم.علىالتوجيه واإلشراف 

: مستشار مسؤول عن تطوير ٢٠١٢كتوبر أتشرين األول/٢٤إىل ٢٠١٢أغسطس آب/٢٣من -
هدف إىل تعزيز بناء القدرات يف جمال تنفيذ املشاريع والرصد يهج) اوحدات تدريب (يف شكل من

مسؤويل من، شرق أفريقياجمموعة دول عمل حول هذا املوضوع، للمشاركني من حلقة والتقييم، وقيادة 
ا:زاتاملهام واإلجناومن ليونسكو. يف االلجان الوطنية  تزويد املشاركني بالتدريب فيما يتعلق مبا اليت قام 

يلي:
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26oدورة حياة املشاريع؛
o ؛ع: اإلطار املنطقي وأسلوب التحكمتصميم املشرو

o؛اإلدارة القائمة على النتائج

oمقاييس األداء: املؤشرات؛

oدورة املشروع مبا يف ذلك الرصد والتقييم؛جيدة لإدارة

o؛اريعشمتابعة امل

oاملشاريع؛تقييم

o ؛ املشاريعرصد وتقييم

oت.االاحلةدراس

؛العامةدارةاإل، والتنمية االقتصادية و وكمةإىل الوقت احلاضر: مستشار مستقل يف احل٢٠٠٤ذمن-
اإلجنازات واملهام واملسؤوليات:

oموعة للكخبري استشاري يف وزارة بوروندي ، عمل  ٢٠٠٤يف تعزيز لشؤون اخلارجية ويف ا
والتعاون دف االخنراط يف موضوع "التنمية االقتصادية، عيات الشباب يف بوروندي مج
برامج واسرتاتيجيات مكافحة الفقر على البحوث يف". كما عمل يف مكتب التكامل اإلقليميو 

يف سياق التحضري للمؤمتر امت استخدامه، صياغة وثيقة معلومات أساسية حلكومة بوروندي
من والتنمية يف منطقة البحريات الكربى، حول موضوع "التنمية االقتصادية، الدويل للسالم واأل

عن التوظيف.ً مسؤوال  ً ا  مستشار ، وعمل عاون والتكامل اإلقليمي"والت

تمع املدين واجلمعيات وغريها: املشاركة يف منظمات ا

لصغرىادن املمجعياتدعم يمشروع يف ، شغل منصب مستشار اقتصادي ٢٠٠٣إىل ١٩٩٩من -
قرب ياوندي)؛ّ    اليت يقطنها الط لبة (احملليات 

عصبة : نيالدفاع عن املواطنعصبة ويشغل حاليا منصب مفوض مسؤول عن احلكم الرشيد يف -
روميشة؛

؛مية يف مقاطعة غيتيغا يف بورونديوهو عضو يف مجعية دعم التن-

؛٢٠٠٤م منذ عام وهو أيضا نائب رئيس مجعية تشجيع املواهب الشابة يف كرة القد-

ياوندي يف بوروندي اجلالية الالشؤون املدرسية واألخالق داخل بكما شغل منصب مفوض االتصاالت، -
.٢٠٠١-٢٠٠٠يف الكامريون، 

؛ ١٩٩٤إىل ١٩٩٠كريمييب، من رئيس ونائب رئيس رابطة الطالب وخرجيي-

.إخل،١٩٩١-١٩٩٠موينغا، يف)Petit Séminaireبييت سيمينار (جمموعة كسافريي، يف رئيس-
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المنشوراتالبحوث و 27

، على ٢٠٠٣أكتوبر تشرين األول/أغسطس و شهري آب/من حيث األحباث واملنشورات، نشر مقالني يف 
»«التوايل:  Causes et conséquences de la crise socio-économique actuelle au BURUNDI :

quelle leçon»? االقتصادية واالجتماعية الراهنة يف بوروندي: ما هي ( "أسباب وتداعيات األزمة
التحليالت ّ   املتعل ق بيف الفصل، www.abarundi.orgاح على املوقع ؟") متُ      امل ستفادةالدروس 

»«،، االقتصادية (املالحق اخلاصة) Mouvements des populations et reconstruction des pays de

la région des Grands Lacs africains à la lumière du Plan Marshall "حركات السكان » ( «
َ    مل ي نش ر، وإعادة بناء الدول يف منطقة البحريات الكربى يف أفريقيا يف ضوء خطة مارشال ")،  رغم كونه ُ 

«Compétitivité de l’économie:ثيةً        قد نوقش بشكل عميق، كما صيغت أيضا  أوراق حب

Burundaise«تقرير حكومة شارك يف تأليف ؛ ٢٠٠٠افسية لالقتصاد بوروندي")، ياوندي ("القدرة التن
»:بعنوانورقة حبثيةألفالتكامل اإلقليمي". كما و التعاون و "التنمية االقتصادية، نبوروندي ع Style de

Management et compétitivité de l’industrie bancaire au Cameroun : cas de l’Afriland First
Bank et du Crédit Foncier du Cameroun "أسلوب اإلدارة والقدرة التنافسية يف القطاع املصريف «

ملاجستريأطروحة الدراسات العليا، ا، "الكامريونومصرف فونسيي يف Afrilandالكامريون: حالة البنك
Profil des managers etيف العلوم االقتصادية واإلدارية، جامعة ياوندي الثانية، الكامريون،

compétitivité de l’industrie bancaire au Burundi ( "التشكيالت اإلدارية والقدرة على املنافسة «
أطروحة الدكتوراه ال تزال جارية.، بوروندي")بالقطاع املصريف يف

ةخبر المجاالت 
ُ   نـ ه ج و ؛وشراء وتوزيع السلعهاليلإدارة املشاريع وحتو اإلدارة العامة للمنظمات، جماليتمتع خبربة يف  البحث ُ

إدارة املوارد البشرية، وإدارة اإلنتاج، ؛ و والتنظيماحملاسبة واملالية والتسويق-عة خدمات املراجو العلمي، 
التسويق، وإدارة الشركات، و اإلدارة االسرتاتيجية، وعمليات التخطيط، وإدارة املشاريع، ومراقبة اإلدارة، و 

حتليل وتقييم التنمية البشرية واقتصاد التنمية، وإدارة األعمال، واإلدارة املصرفية، و الفقر، وحتليل وتقييم 
إدارة حقوق اإلنسان و االقتصاد اجلزئي واالقتصاد الكلي، وحتليل والقانون التجاري والعقود القانون، 

ُ   ؛ ون ظ م والعمل اإلنساين، والتحليل الدميوغرايف ظائف، الو اقبة هلياكل اإلدارة و أنظمة التحكم ومر ؛ و ملراقبةاُ
.، اخلةكمو واحل
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سوب، غيرد (ألمانيا)-٥

[األصل: باإلنكليزية]

مذكرة شفوية

ااالحتاديةأملانيامجهوريةسفارةدي نظاميفاألطرافالدولمجعيةأمانةإىلحتيا
األمانةمذكرةتشري إىلإذ وتتشرف،الدولية.اجلنائيةللمحكمةاألساسيروما

ICC/ASP/15/SP/09ترشيح قررتأملانيابأنبإبالغها،٢٠١٦مارس/آذار١١املؤرخة
اجلنائيةللمحكمةالتابعةواملاليةامليزانيةجلنةيفً عضوا  انتخابهإلعادةسوبغريدالدكتور
يفاألطراف،لدولاجلمعيةعشرةاخلامسةالدورةيفستجرياليتاالنتخاباتأثناءالدولية
.٢٠١٦نوفمرب/الثاينتشرينيفالهاي

الشؤون املالية والنقدية واالقتصادية الدولية. يفكبريةخبربةسوبغريدويتمتع الدكتور
على الصعيد األورويب وعلىالدوليةوله معرفة خاصة بالتسيري املايل واإلداري للمنظمات

ً                           د سوب منصبا  يف جملسي إدارة املصرف األورويب وشغل الدكتور غري . املتحدةاألمممستوى
لالستثمار واملصرف األورويب لإلنشاء والتعمري. وتوىل رئاسة جلنة امليزانية التابعة للمصرف 
ً                                                 األورويب لإلنشاء والتعمري. وهو حاليا  رئيس اللجنة املالية للمحكمة الدائمة للتحكيم. وقد 

ً      ً                             املالية، فهما  واسعا  للتحديات اليت تواجهها املؤسسة ً                  اكتسب، بصفته عضوا  يف جلنة امليزانية و 
يف جمايل امليزانية واإلدارة.

حملةيشملالذيسوبالدكتورمؤهالتبيانمننسخةاملذكرةهذهطيُ   وت رفق
يكونأنيقتضيالذيالشرطيستويفأن الدكتور سوبّ ويوض ححياته املهنية.عامة عن
.الدويلاملستوىعلىاملاليةالشؤونيفواخلربةاملكانةبهلمً مشهودا  خرباءاملرشحون

المؤهالتبيان

البيانات الشخصية

الدكتور غريد سوب

١٩٤١حزيران/يونيه ٩تاريخ امليالد: 
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المهنيةالحياةعننبذة29

مبهاراتويتمتع. الدوليةواالقتصاديةوالنقديةاملاليةالشؤونجماليفكبريةخربة-
.التفاوضالجميفامشهود

ذلكمباالدولية،للمنظماتالسياساتورسمامليزانيةإدارةجماليفخاصةخربة-
.األورويبواالحتاداملتحدةاألمممنظومة

األورويبواملصرفلإلنشاء والتعمرياألورويباملصرفإدارةجملسييفً عضوا  عمل-
وهو . لإلنشاء والتعمرياألورويبملصرفبااإلداريةوالشؤونامليزانيةجلنةوترأس. لالستثمار

واملالية التابعة للمحكمةاملالية حملكمة التحكيم الدائمة، وعضو يف جلنة امليزانيةرئيس اللجنة
.الدوليةاجلنائية

المهنيةالحياةعنتفاصيل

).Rechtsanwaltاألعمال (دوائرلدىوحماممستشاراآلن:حىت–٢٠٠٦
الدائمة، التحكيمحملكمةاملالية) اللجنة٢٠١٦(ورئيسوعضحىت اآلن:–٢٠١٢

الهاي.
عضو جلنة امليزانية واملالية التابعة للمحكمة اجلنائية الدولية، حىت اآلن:–٢٠٠٨

الهاي.
املصرفإدارةجملسيفوعضوأملانياعننائبتنفيذيمدير:٢٠٠٦–٢٠٠٣

لي مهام أعضاء وفيما يلإلنشاء والتعمري بلندن.األورويب
لس: ا
املشاريع؛وإقرارالسياساتورسماملصرف،عملياتإدارة- 

األداءومراقبةاألعمال،وخططامليزانياتواعتماد
املتعلقةالسياساتعلىواإلشرافاملخاطر،وإدارة
البشرية؛باملوارد

لس التشاوريةزياراتيفاملشاركة-  ُ  َّ      ت نف ذ فيهابلدانإىلا
أوروبا؛شرقوجنوبوسطيفصرفاملعمليات

األعمالورجالاحلكوميةوالوكاالتبالوزراءواالجتماع
اميكنأفضل السبل اليتملناقشةالدبلوماسيةوالدوائر

والنمواالقتصاديةاإلصالحاتيدعمأنللمصرف
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املستدام؛30
وعقد اجتماعات األعمال؛بدوائراالتصالأداء مهمة- 

سياساتالستعراضوميةاحلكغريمع املنظمات
.املنظماتهذهماليتومشاريعهاملصرف

األورويبللمصرفالتابعةاإلداريةوالشؤونامليزانيةجلنةرئيس:٢٠٠٦–٢٠٠٤
لإلنشاء والتعمري يف لندن. وفيما يلي مهام اللجنة:

لسمساعدة-  بامليزانيةاخلاصةاملصرفمواردتوجيهيفا
عليها؛املتفقاألولوياتحتقيقإىلواإلدارةواملوظفني

لرصداألعمالوخططامليزانيةمشاريعواستعراض
لألداءأهدافوحتديدالتكاليف؛ومراقبةالكفاءة

ورصدها؛
خاصاهتمامإيالءمعالبشريةاملواردسياساترصد- 

ً واستبقاء موظفني أكفاء، وتقييم األداء فضال  لتعيني
اجلنسني؛بنياملساواةعن حتقيق التنوع اجلغرايف و 

م؛املوظفنيتعويضاتواستعراض يفوالنظرواستحقاقا
وسالمتهماملصرفموظفيبصحةاملتصلةالقضايا
وأمنهم؛

املتعلقة باحلوكمة واألخالقيات؛السياساتاإلشراف على- 
ملواءمتهاقواعد السلوكشامل ملدونةوإجراء استعراض

اإلجراءاتيثوحتدالدولية؛املمارساتأفضلمع
ً متاشيا  املوظفنيمحايةلتعزيزوالطعونبالشكاوىاملتعلقة

الدولية.املعايريمع
. لكسمربغلالستثمار،األورويباملصرفإدارةجملسيفعضو:٢٠٠٣–١٩٩٥

لس: وفيما يلي مهام أعضاء ا
ووضعاألجل،واملتوسطةالسنويةالعملخططاعتماد- 

ورصدواملايل،الوظيفياءباألداملتعلقةاألهداف
واإلشراف على وإقرارها،املشاريعواستعراضالنتائج،
املخاطر؛بإدارةاملتعلقةوالسياساتاألداء

احمللية؛الربملانيةاللجانإىلاملصرفعن أداءتقاريرتقدمي- 
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ومنالشركاتمنالواردةاالستفساراتعلىالرد- 
.احلكوميةغرياملنظمات

األملانية. ومشلت مسؤولياته ما املاليةيف وزارةالعاماملديرائبن:٢٠٠٣- ١٩٩٣
يلي:

وضععمليةيفشارك: األورويباالحتادوسياساتميزانية- 
األجل؛متوسطةاملاليةاآلفاقوحتديدالسنويةامليزانية
األورويباالحتادمستوىعلىمفاوضاتيفوشارك

السياسةوعرضليةاحمللإلداراتاملاليةوزارةموقفّ وبني  
الربملانية؛اللجانعلىاحلكومية

االحتيالمناألورويبلالحتاداملاليةاملصاحلمحاية- 
األوروبيةدوائر املفوضيةمعتعاون: واملخالفات
وإجراءّ   فع الةمراقبةإرساء نظملضماناحملليةواإلدارات
مبلغأيباسرتدادوالتعجيلالالزمةالتفتيشعمليات

ً د خطأ ؛ُ ِّ س د  
للدولاملقدمةباملعونةاخلاصةاألورويباالحتادقواعد- 

اخلاصاإلطاروضعيفشارك: األورويباالحتادوقانون
الفردية؛القضاياوتسويةللدولاملقدمةاملعونةمبراقبة

املعنيةاملالية،لوزارةالتابعةالعمللفرقةً رئيسا  ُ ع ني- 
األطراف؛متعددةالتجاريةباملفاوضات

األمممنظومةومؤسساتاملتحدةاألممميزانيات- 
امليزانيةوضعوعملياتحتديد األولويات: املتحدة
األجل؛متوسطةواالسرتاتيجيةالسنوية

احملليةاملاليةاألسواقحتليل: األملانيةاحلكومةديونإدارة- 
وتطويرالديون،شؤونوترتيبوجدولةوالدولية،
.السائلةاألموالوإدارةبالديون،اخلاصةاألدوات

رئيس وحدة يف وزارة املالية: مشلت مسؤولياته ما يلي::١٩٩٣–١٩٨٤
وأسواق رأس املال؛النقدية،والسياساتالدويلاالقتصاد- 
الدويل،النقدوصندوقالعاملية،االقتصاديةالقمةمؤمترات- 

والتنمية يف امليدان التعاونومنظمةالدويل،والبنك
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.ياالقتصاد32
والسياساتالدويل،االقتصاد واملالية: االقتصادوزاريتيفعمل:١٩٨٤–١٩٧١

.احلكوميالدينوإدارةاملال،رأسوأسواقالنقدية،

التعليم

.كولونياجامعةاألورويب،القانونيفدكتوراه:١٩٧١
قانوين وتدريبوكولونيا،بونقانونية يف جامعيتدراسات:١٩٦٧–١٩٦٠

.رمسيةامتحاناتواجتياز،عملي

اللغات

إملام تاماإلنكليزية:

ً إملام جيد جدا  الفرنسية:

اللغة األماألملانية:
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فينو، ريشار (فرنسا)-33٦
[األصل: بالفرنسية]

مذكرة شفوية
ا إىل أمانة مجعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي  تقدم سفارة فرنسا حتيا

وتتشرف، إذ تشري إىل مذكرة ‘) أمانة مجعية الدول األطراف(’ولية للمحكمة اجلنائية الد
، بإعالمها مبا يلي. لقد ٢٠١٦آذار/مارس ١١املؤرخة ICC-ASP/15/SP/09األمانة 

قررت حكومة مجهورية فرنسا ترشيح السيد ريشار فينو إلعادة انتخابه لشغل منصب عضو 
ة للمحكمة اجلنائية الدولية أثناء االنتخابات اليت التابع‘) اللجنة(’يف جلنة امليزانية واملالية 

تشرين الثاين/نوفمرب، خالل الدورة اخلامسة عشرة ٢٤و١٦ستجري يف الهاي يف الفرتة بني 
جلمعية الدول األطراف.

ّ                                                               والسيد فينو خر يج معهد العلوم السياسية يف باريس ومعهد الدراسات التجارية العليا 
ً                ملاجستري يف القانون الدويل، ويشغل حاليا  منصب مدير شؤون يف باريس، وحائز شهادة ا

لس أوروبا. وقد سبق له أن شغل عدة  التنسيق الدويل واملوارد البشرية يف مصرف التنمية 
لس  مناصب لدى األمانة العامة للمصرف األورويب لالستثمار، ولدى مصرف التنمية 

ّ                              مك نته من اكتساب خربة متينة يف جمال أوروبا، ولدى منظمات مالية ومصرفية أخرى، 
ً                   الضوابط اإلدارية وضوابط امليزانية فضال  عن الرقابة املالية.

وسيتمكن السيد فينو، خالل واليته الثانية، من االستفادة الكاملة من اخلربة اليت 
.اكتسبها خالل السنتني املاضيتني يف إطار عمل جلنة امليزانية واملالية التابعة للمحكمة

ذه املذكرة الشفوية،  ومن مث فإن السيد ريشار فينو، كما يرد يف سريته الذاتية امللحقة 
من مرفق القرار املتعلق بإنشاء جلنة امليزانية واملالية.٢يستويف املؤهالت املطلوبة يف الفقرة 

بيان المؤهالت

البيانات الشخصية

ريشار فينو- 
متزوج وأب لطفلني.- 
حائز -ات التجارية العليا ومعهد العلوم السياسية يف باريس ّ              خر يج معهد الدراس- 

شهادة املاجستري يف القانون الضرييب الدويل.



ICC-ASP/15/6

6-A-160916 34

IC
C

-A
SP/9/[…

]
Page

34

مهارات إدارية وقيادية –مدير دويل كبري للموارد البشرية يتمتع بكفاءة عالية - 
وتفاوضية ودبلوماسية على مجيع املستويات.

الخبرة

رية على الصعيد الدويل (إدارة املوارد البشرية يف سجل حافل يف جمال إدارة املوارد البش- 
بيئة متعددة الثقافات؛ ورصد العمليات العامة الدولية وترشيدها).

اإلدارة والتمثيل (خربة يف احلوكمة الدولية، وترشيد العمليات اإلدارية، وعرض القضايا - 
الس). االسرتاتيجية على ا

ت-  مع الدويل، واتصاالت رفيعة املستوى بالدول التفاوض والتواصل (معرفة متعمقة با
األعضاء، والتفاوض على مجيع املستويات).

األوسمة

).٢٠١٦أيار/مايو ١٣وسام االستحقاق الوطين برتبة فارس (فرنسا، مرسوم رئاسي، - 

اللغات

اللغة األم.الفرنسية:

خرية.إملام تام، لغة عمله اليومي على مدى السنوات العشرين األاإلنكليزية:

إملام تام، درس يف أملانيا.األملانية:

المسؤوليات الحالية

لس أوروبا، باريس: مدير شؤون التنسيق الدويل واملوارد البشرية: مصرف التنمية 

عضو يف جلنة إدارة املؤسسة؛- 
يدير السياسات املتعلقة باملوارد البشرية، يف بيئة متعددة األطراف؛- 
(النظام األساسي للموظفني ونظام املعاشات التقاعدية)؛يشرف على إدارة التغيري- 
يقود املفاوضات مع الدول األعضاء وممثلي املوظفني؛- 
ينفذ السياسات املتعلقة بأداء املنظمة؛- 
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يضطلع مبهمة التنسيق الدويل مع املؤسسات الدولية األخرى؛- 
بة.يرصد القضايا املتعلقة باحلوكمة، وأفضل املمارسات، وهيئات الرقا- 

احملكمة اجلنائية الدولية، الهاي: نائب رئيس جلنة امليزانية واملالية

عضو منتخب يف جلنة معنية باملصادقة على ميزانية احملكمة؛- 
خربة يف إدارة احملكمة، ويف احلوكمة وعملية إعادة التنظيم املتواصل.- 

الخبرة المهنية

- ٢٠١٣لألمانة العامة (املصرف األورويب لالستثمار (لكسمربغ): مستشار رئيسي
٢٠١٤:(

إسداء املشورة لألمني العام بشأن إدارة العمليات وحتديات احلوكمة:- 
oإدارة التغيري التنظيمي؛
o الرؤية االسرتاتيجية والرصد القانوين بشأن قضايا الشركات (وال سيما توقعات املصرف

اخلارجية).
التنسيق مع املديريات العامة األخرى.- 

لس أوروبا: مدير املوارد البشرية واالتصاالت، مث مدير اإلدارة العامة مصرف التنمية  التابع 
)٢٠٠٢- ٢٠٠١:(

إدارة مجيع موارد املصرف اإلدارية:- 
oإدارة السياسات والعمليات املتعلقة باملوارد البشرية؛
oترشيد العمليات اإلدارية (مرونة نظام األجور، وتبسيط نظام املعاشات التقاعدية)؛
ا فضال  عن قسم املراقبة:اإل-  ً                 شراف على ميزانية املصرف وإدار     ُ
oتقدمي معلومات ذات صلة للمجلس الختاذ القرارات؛
o.(تطوير امليزنة القائمة على النتائج) حتسني أدوات وأساليب الرصد
التوصية باسرتاتيجية املصرف املؤسسية للموارد البشرية وتنفيذها (وال سيما اإلسهام يف - 

اعد السلوك اليت وضعتها املؤسسة ومدونة مكتب مستقل معين باالمتثال) مدونة قو 
يف بيئة متعددة الثقافات.

االضطالع مبهمة متثيل الشركة واالتصال املؤسسي.- 
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):٢٠٠١- ١٩٩٦رئيس مكتب احملافظ (36

إدارة االتصاالت الدبلوماسية مع السلطات الوطنية وعالقات العمل مع املؤسسات - 
الدولية األخرى.

تنسيق توجهات املصرف االسرتاتيجية (التوصية بزيادة رأس املال وإدارة عملية - 
االكتتاب، ووضع خطة التنمية املتوسطة األجل، وما إىل ذلك).

التفاوض مع الدول األعضاء بشأن مجيع القضايا املتصلة باسرتاتيجية املصرف (وال - 
الية).سيما يف شؤون التنمية يف البلدان اليت متر مبرحلة انتق

اإلشراف على إعداد مجيع الوثائق الرمسية (التقرير السنوي واملذكرات اخلاصة مبجلس - 
اإلدارة، وما إىل ذلك) وتنسيق االجتماعات اإلدارية الداخلية.

-١٩٩٤قسم التفتيش: مفتش (–) Société Générale Groupجمموعة الشركة العامة (
١٩٩٦:(

موعة مراجع داخلي للحسابات ومستشار اس-  رتاتيجي (حتليل سياسات فروع ا
ا). ا الفرعية؛ وحتديد جماالت التحسني والتوصية  وهيئا

التعليم/المؤهالت

): حاصل على شهادة يف جمال ١٩٩٤- ١٩٩٢معهد العلوم السياسية يف باريس (- 
اإلدارة العامة.

يف ): ماجستري١٩٩٢- ١٩٩٠جامعة باريس احلادية عشرة (–كلية جون مونيه - 
القانون الدويل.

): حاصل على شهادة يف إدارة ١٩٩٢- ١٩٨٩معهد الدراسات التجارية العليا (- 
األعمال (بدرجة الشرف).

االهتمامات الشخصية
األدب/املسرح

إصدار كتاب بشأن القضايا األوروبية املتوسطية (منشورات ٢٠١٢حزيران/يونيه - 
‘).نوفو موند’

مهرجان أفينيون.–) Passager‘ (فرمسا’مسرحية ٢٠٠٨متوز/يوليه - 
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نص –) La Foi du Charbonnier‘ (ّ  عقيدة الفح ام’مسرحية ٢٠٠٢متوز/يوليه - 
ُ                          إبداعي ع رض خالل مهرجان فيالي املسرحي.

املشاركة يف تأليف قاموس بشأن القضايا الدولية (منشورات ١٩٩٥شباط/فرباير - 
‘).التولييه’

الرياضة
اطق الريفية (فانواز وميج، ومناطق أخرى).التزجل، والتزجل عرب املن- 
املشي يف املرتفعات (جزيرة الريونيون، ولداخ، وجبل توبقال، وكورسيكا، وغريها).- 

تمعي العمل ا
عضو يف شبكة مديري املوارد البشرية للمؤسسات املالية الدولية.- 
عضو رابطة إدارة املوارد البشرية يف املنظمات الدولية.- 
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)المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشماليةالمملكة(لينهيوارن،-38٧

]باإلجنليزية: األصل[

شفويةمذكرة

االربيطانيةامللكةجاللةسفارةدي وتتشرف، األطرافالدولمجعيةأمانةإىلحتيا
برتشيح،٢٠١٦آذار/مارس ١١املؤرخة ASP/15/SP/09إذ تشري إىل مذكرة األمانة 

ا لعضوية جلنةوارنهيلنيالسيدة األطراف الدولجلمعيةالتابعةواملاليةامليزانيةإلعادة انتخا
تشرين ٢٤إىل ١٦أثناء االنتخابات املقرر إجراؤها يف اجلمعية بالهاي، يف الفرتة من 

.٢٠١٦الثاين/نوفمرب 

اً وبيانا  وارنالسيدةملؤهالتّ  مفص لةذاتيةوجتدون طيه سرية .لةالصذاتخبرب

وهلا مبكانتها،هلامشهودخبريةوارنالسيدةألنالتزكيةهذهاملتحدةاململكةوتقدم
ولدى السيدة وارن . الدويلاملستوىواملسائل املتعلقة بامليزانية علىاملاليةاملسائليفخربة

ةكبري مسؤولةخربة كبرية ذات صلة يف عدد من وزارات حكومة اململكة املتحدة. فباعتبارها
(وزارة الشؤون املالية يف اململكة املتحدة)، على سبيل املثال، اجلاللةصاحبةخزانةيف

األوملبيةيف سياق األلعاباخلزانةيفاملاليةالقضاياإدارةيفرائدبدوروارنالسيدةاضطلعت
نتدى للماملتحدةاململكةبرئاسةاخلاصةاللوجستيةالتدابريجانبإىل،٢٠١٢عاملندنيف

وتولت، يف وزارة العمل واملعاشات التقاعدية، إدارة مشروعها لتقدمي .السبعةموعةالدويل
ً                                                          اخلدمات، وعملت أيضا  على تقييم املخاطر وإدارة املدخالت يف العملية احلكومية الواسعة 

جلنة النطاق إلعداد امليزانية. وقد استفادت بالفعل من هذه اخلربة خالل واليتها األوىل يف 
امليزانية واملالية لدعم فحص امليزانية واإلسهام يف استعراض احملكمة لعمليات امليزانية.

المؤهالتبيان

البيانات الشخصية

هيلني لويز وارن
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الخبرة المهنية39

مديرة املشاريع، وزارة العمل واملعاشات التقاعدية:حىت اآلن:–متوز/يوليه 
لتخطيط ملركزين للتقييم يف إدارة مشروع لتقدمي اخلدمات مشل ا

موقعني خمتلفني وإنشاءمها وتعيني موظفيهما الستجواب مقدمي 
ذا النشاط  ُ                طلبات االستفادة من إعانة اإلعاقة. وي ضطلع 
الوطين عرب عقد خارجي غري أن املشروع يسمح للوزارة بتحديد 
القيمة مقابل التكلفة يف العقود ويتيح إمكانية اختبار وتعقب 

ريات إدارية أو سياساتية دون تعطيل الرتتيبات التعاقدية أي تغي
ماليني جنيه ٧املتفق عليها. وتبلغ ميزانية املشروع حوايل 

إسرتليين. وكال املركزين مفتوح ويشتغل يف الوقت املناسب ويف 
إطار امليزانية احملددة.

–٢٠١٥نيسان/أبريل 
:٢٠١٥متوز/يوليه 

ات املالية، وزارة العمل واملعاشات رئيسة الفريق املعين بالعملي
التقاعدية:

الفريق قيادةاألداء علىوإدارةمديرية التخطيطالعمل ضمن
وزارة العمل واملعاشات التقاعدية مدخالتإدارةاملسؤول عن

ا يف عملية وضع امليزانية على نطاق احلكومة اليت تضطلع 
حدثوإدارة. صاحبة اجلاللة لتحديد النفقات السنويةخزانة
لتقليص اإلنفاق على ً سعيا  األغلبيةحكومةانتخاببعدواحد

اجلنيهات يف إطار برنامج قطاع الرعاية االجتماعية بباليني
ومشمولة بأمن شديد سريعةهذه العمليةوكانت. التقشف

املكتب املستقل املعين منالضماناتً    ً    وتطلبت قدرا  كبريا  من
وتأثريهااإلجراءاتبشأن نزاهة) ملكتبا(يف امليزانيةباملسؤولية
املقرتحاتلتبادلالعملياتوقاد الفريق كل.اجلماعي

ومناقشتها على نطاق الوزارات كافة، وأدار سجل املسامهات 
املطاف، وتوىل مهمة االتصال ايةيفُ  ن شرالعام الذي

باملكتب.
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–٢٠١٣أيلول/سبتمرب 40
:٢٠١٤آذار/مارس 

إدارة –مستشارة اقتصادية –اشات التقاعدية وزارة العمل واملع
املخاطر:

يفعلى التحقيقاألداءوإدارةالتخطيطضمن مديريةالعمل
جماالت املخاطر اليت تشمل أنشطة الوزارة ومراقبة كيفية حتديد 

ّ          ورفع حتديات بن اءة وتقدمي . املخاطر ورصدها واإلبالغ عنها
والعمل بفعالية مع الدعم للمقرتحات والعمليات الداخلية، 

خزانة صاحبة اجلاللة ذلكيفمباالزمالء يف هيئات أخرى،
الوزراء ومكتب رئيس الوزراء بشأن املسائل ذات الصلة وجملس

على الشامل، وال سيما املساعدةبربنامج االئتمانفيما يتعلق
إجازة دراسة اجلدوى اجلديدة والتدابري املتعلقة بالعمليات 

صال باملكتب املعين باملسؤولية يف امليزانية والتعاون املالية، واالت
األهلية يف جمالمعه. ومواصلة الدراسة للحصول على شهادة

واإلدارة العامة.العامةاملالية
تشرين األول/أكتوبر 

أيلول/سبتمرب –٢٠١٢
٢٠١٣:

السبعة،جمموعةيف رئاسةاللوجستيةاخلدماترئيسة وحدة
:)املتحدةاململكةيفاملاليةوزارة(صاحبة اجلاللةخزانة

املتعلقةاللوجستيةاجلوانبيتناول كلمشروعمسؤولة عن
يف عامالسبعةموعةالدويلللمنتدىاملتحدةاململكةبرئاسة

إسرتليين، وعملت جنيهبليونتبلغميزانيةتولت إدارة.٢٠١٣
عة يف خزانةاملتباملناسبةواحلوكمةاملساءلةترتيباتعلى ضمان

باعتبارمها صاحيب امليزانية. وقامت إجنلرتاوبنكاجلاللةصاحبة
علىهلاالدعموتقدمياملؤمتراتإىلالدعواتكذلك بتنظيم

التخطيطجانبإىلالوزارة،وعلى صعيد نيابةالوزارياملستوى
) املاليةوزير(اخلزانةوزيراستضافهالجتماعالكاملواإلعداد
ورؤساءاملركزيةالبنوكوحمافظياملاليةلوزراءإجنلرتابنكوحمافظ

.الدوليةاملاليةاملؤسساتمنعدد
–٢٠١٠حزيران/يونيه 

تشرين األول/أكتوبر 
٢٠١٢:

خزانةواإلنفاق الرياضي،يف األلعاب األوملبيةاإلنفاقمسؤولة
:)املتحدةاململكةيفاملاليةوزارة(اجلاللةصاحبة
لأللعابإسرتليينجنيهباليني٩,٣تبلغمليزانيةخليةالداالقيادة
جنيهمليون٢٠٠وحوايلللمعوقني،األوملبيةواأللعاباألوملبية
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وفهم.الرياضيةالسياسةعلىمن نفقات احلكومةإسرتليين41
املشورةوتقدمياحلايلالوضعسياقيفالالزمةحجم املوارد

يفاإلنفاقجوانبيعمجبشأناجلاللةصاحبةخزانةلوزراء
االت،هذه وضمان.امليزانياتيفالتغيرياتوانعكاساتا

للمخاطراملناسبةواإلدارةومراقبتهاإلنفاقيفالفعالالتحكم
وحتقيق الكفاءة سعربأفضلجودةحتقيق أعلىجانبإىل

أجلمناالقتضاء،عندّ    بن اءة،حتدياتورفع.الضرائبلدافعي
.مجاعيةبصورةاملرجوةالنتائجحتقيق

–٢٠٠٩شباط/فرباير 
:٢٠١٠حزيران/يونيه 

العملوزارةاالجتماعي،الصندوقفريقاقتصادية،مستشارة
املتحدة:واملعاشات التقاعدية يف اململكة

يفمبااالجتماعي،الصندوقمنخمتلفةعناصرعنمسؤولة
تمعية،الرعايةِ  م نحتقدميحتسنيذلك مليون١٣٩بقيمةا
.٢٠١٠عاميفإسرتليينجنيه

–٢٠٠٨حزيران/يونيه 
كانون الثاين/يناير 

٢٠٠٩:

وزارةاملدى،طويلةاملنافعاسرتاتيجيةشعبةاقتصادية،مستشارة
واملعاشات التقاعدية يف اململكة املتحدة:العمل
الرعايةخطةإلصالحاحلوكمةهيكلأمانةيفعملت

املديرين،فريقإدارةدورهاومشل.٢٠٠٩يف عاماالجتماعية
إدارةمكتبوعضويةالرمسي،التوجيهفريقواملشاركة يف رئاسة

.املشاريع
–٢٠٠٦آذار/مارس 

:٢٠٠٨حزيران/يونيه 
واملعاشات العملوزارةالدولة،لكاتباخلاصةالسكرترية

التقاعدية يف اململكة املتحدة:
باألطفالاملتعلقةضاياالقمجيعيفالدولةلكاتبالدعمقدمت
.الدوليةوالشؤونوالفقر

–٢٠٠٥أيلول/سبتمرب 
:٢٠٠٦آذار/مارس 

ولالحتادالدوليةالعملسوقشعبةاقتصادية،مستشارة
واملعاشات التقاعدية:العملوزارةاألورويب،

خارج اململكة العملأسواقجوانبجلميعحمللةعملت
سوقبوضعاملتعلقةياناتالبقاعدةبإدارةوقامت. املتحدة
َّ  ومث لتاألخرى.بالبلدانمقارنةاملتحدةاململكةيفالعمل

موعةيفاملتحدةاململكة االحتادللجنةالتابعةالفرعيةا
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.للتشغيلاألورويب42
–٢٠٠٤يوليه/متوز

:٢٠٠٥أيلول/سبتمرب 
التقاعدية اخلاصة،املعاشاتحتليلمديريةاقتصادية،مستشارة

املتحدة:واملعاشات التقاعدية يف اململكةالعملرةوزا
حتليليةً حبوثا  X-Gov group on Annuitiesموعة قدمت

ً    ً  وورقات سياساتية ودعما  فنيا .
التعليم والمهارات

تشرين األول/أكتوبر 
حزيران/يونيه –١٩٩٩
٢٠٠٣:

(باكالوريوس علوم بدرجة ٢:١جامعة باث، اململكة املتحدة: 
اليفتدريبيةدورة) يف االقتصاد معالشرف الصناعي.ا

Prince2 Foundation andبرنامج يفتدريبيةدورة:٢٠٠٩

Practitioner.
خبرية متخرجة معنية بالتقييم يف دائرة االقتصاد احلكومية.وما يليها:٢٠٠٨
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زوندي، فرانسوا ماري ديديي (بوركينا فاسو)-٨

[األصل: بالفرنسية]

كرة شفويةمذ 

ا إىل أمانة احملكمة اجلنائية الدولية يف  دي سفارة بوركينا فاسو يف مملكة هولندا حتيا
الهاي، وتتشرف بأن تبلغها بقرار حكومة بوركينا فاسو ترشيح السيد فرانسوا ماري ديديي 

التابعة زوندي، نائب وزير سابق معين بامليزانية، النتخابه لعضوية جلنة امليزانية واملالية
للمحكمة اجلنائية الدولية مبناسبة االنتخابات املقبلة املقرر عقدها خالل مجعية الدول 

األطراف يف نظام روما األساسي.

وحتيل السفارة طيه، إىل عناية أمانة احملكمة اجلنائية الدولية، سرية املرشح الذاتية.

بيان المؤهالت

البيانات الشخصية

زوندي، فرانسوا ماري ديديي:االسم العائلي والشخصي

داسوري (بوركينا فاسو)–يف تانغني ١٩٥٤تشرين الثاين/نوفمرب، ٢٠تاريخ ومكان امليالد:

متزوج وأب لطفلنياحلالة الزوجية:

التعليم والتدريب

مركز أفريقيا الغربية للتدريب والدراسات املصرفية (السنغال).:١٩٨٠- ١٩٧٨

ومي (توغو) (شهادة الدراسات اجلامعية العامة جامعة بنن، ل:١٩٧٨- ١٩٧٤
واإلجازة واملاجستري يف االقتصاد).

باتيست دي ال سال -الدراسة الثانوية يف إعدادية سان جون:١٩٧٤- ١٩٦٧
(شهادة تعليم السلك األول وباكالوريا التعليم الثانوي).
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نابا (شهادة –الدراسة االبتدائية يف املدرسة االبتدائية يف كولوغ :١٩٦٧- 44١٩٦١
التعليم االبتدائي).

الخبرة المهنية
–٢٠١٠آذار/مارس 

كانون األول/ديسمرب 
٢٠١٢:

عضو يف احلكومة بصفة نائب وزير معين بامليزانية (اإلشراف 
على العمل املتعلق بإعداد امليزانية ورصد تنفيذها، ورصد 

املشرتيات العامة).
–٢٠٠٢أيلول/سبتمرب 

:٢٠١٠آذار/مارس 
األمني الدائم املعين برصد السياسات والربامج املالية لدى وزارة 
االقتصاد والشؤون املالية. وتشمل هذه املهمة ما يلي: تصميم 
ورصد إصالح املالية العامة؛ وتنسيق وضع إطار اإلنفاق 
املتوسط األجل إلعداد امليزانية. وتنسيق املفاوضات وتنفيذ 

وبرامج دعم امليزانية مع الربامج مع صندوق النقد الدويل 
الشركاء املاليني والتقنيني من خالل إطار مشرتك للرصد أقرته 
احلكومة وتسعة شركاء (بنك التنمية األفريقي والبنك الدويل 
واالحتاد األورويب وأملانيا والدامنرك والسويد وسويسرا وفرنسا 

وهولندا).
–٢٠٠١متوز/يوليه 

:٢٠٠٢أيلول/سبتمرب 
نفيذي لألمانة الفنية املعنية بتنسيق برامج التنمية األمني الت

االقتصادية واالجتماعية، يف وزارة االقتصاد والشؤون املالية. 
وتشمل املهام يف مجلة أمور تنسيق تصميم الربامج ورصد 
تنفيذها مع صندوق النقد الدويل، واإلصالحات املالية، وبوجه 

ذ الورقة أعم، السياسات القطاعية يف سياق رصد تنفي
االسرتاتيجية الوطنية للحد من الفقر، وتنسيق وضع إطار 

اإلنفاق املتوسط األجل إلعداد امليزانية.
–٢٠٠١متوز/يوليه 

:٢٠٠٢أيلول/سبتمرب 
مستشار فين لدى وزارة االقتصاد والشؤون املالية.

–١٩٩٦آذار/مارس 
كانون األول/ديسمرب 

٢٠٠٠:

ة واملالية لدى الوزير األول.رئيس إدارة الشؤون االقتصادي

وكيل معين باإلشراف يف مقر املصرف املركزي لدول غرب –١٩٨٠حزيران/يونيه 
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أفريقيا يف داكار بالسنغال، وتوىل املناصب التالية على التوايل::١٩٩٦آذار/مارس 45
: مسؤول عن ١٩٩٦آذار/مارس –١٩٩٥كانون الثاين/يناير 

ية واملبادالت اخلارجية قسم صفقات االستثمارات النقد
واالستثمارات يف الذهب، يف إدارة العمليات املالية؛

: مسؤول ١٩٩٤كانون األول/ديسمرب –١٩٩٢حزيران/يونيه 
عن قسم التحليل والتوليف، لدى شعبة املالية العامة يف إدارة 

الدراسات املركزية؛
: مسؤول ١٩٩٢كانون األول/ديسمرب –١٩٨٨متوز/يوليه 
الديون والتمويل اخلارجي لدى شعبة املالية العامة يف عن قسم

إدارة الدراسات املركزية؛
: مسؤول عن ١٩٨٨متوز/يوليه –١٩٨٠حزيران/يونيه 

املنشورات يف شعبة اإلحصاءات والتوثيق واحملفوظات يف إدارة 
الدراسات املركزية.

ً محليا  ً   االجتماعات والحلقات الدراسية والدورات الدراسية خارجيا  و 

: رئيس وفد بوركينا فاسو ٢٠١٢تشرين الثاين/نوفمرب ١٩- ١٦واشنطن العاصمة: - 
إىل املؤمتر املعين باألمراض املدارية املهملة، الذي اشرتك يف تنظيمه البنك الدويل 

ومؤسسة بيل ومليندا غيتس؛
:٢٠١١كانون األول/ديسمرب ١–تشرين الثاين/نوفمرب ٢٩سيول (كوريا اجلنوبية)، - 

رئيس وفد بوركينا فاسو إىل املنتدى الرفيع املستوى الرابع املعين بفعالية املعونة؛
: رئيس وفد بوركينا فاسو إىل ٢٠١٠أيلول/سبتمرب ١٥سيول (كوريا اجلنوبية)، - 

؛٢٠١٠منتدى التعاون االقتصادي بني كوريا وأفريقيا 
سو إىل املنتدى الرفيع : رئيس وفد بوركينا فا٢٠٠٨أيلول/سبتمرب ٨-٤أكرا (غانا)، - 

املستوى الثالث املعين بفعالية املعونة؛
: املشاركة يف املنتدى املعين مبواءمة ٢٠٠٨شباط/فرباير ١٠-٦هانوي (فييت نام)، - 

املعونة؛
: عضو يف الفريق العامل املخصص التابع ملنظمة التعاون والتنمية يف ٢٠٠٨- ٢٠٠٦- 

ية العامة، واملنشأ يف إطار رصد إعالن باريس امليدان االقتصادي املعين بإدارة املال
بشأن فعالية املعونة؛
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: املشاركة يف منتدى املمارسني ٢٠٠٥أيار/مايو ٤-٣كيب تاون (جنوب أفريقيا)، - 
املتخصصني يف دعم امليزانية العامة؛

: املشاركة يف املنتدى الرفيع املستوى الثاين ٢٠٠٥آذار/مارس ٢- ١باريس (فرنسا)، - 
بفعالية املعونة؛املعين 

: املشاركة يف اجللسات العامة للشراكة االسرتاتيجية مع أفريقيا ٢٠٠٦- ٢٠٠٤- 
)، وجوهانسربغ (كانون الثاين/يناير ٢٠٠٤(تونس العاصمة (كانون الثاين/يناير 

))، واملشاركة يف أعمال فريق التفكري ٢٠٠٦)، وأكرا (كانون الثاين/يناير ٢٠٠٥
عم امليزانية؛بشأن دPSAالتابع ملؤسسة 

انعكاسات ’’: املؤمتر الوزاري بشأن ٢٠٠٤حزيران/يونيه ٣- ٢داكار (السنغال)، - 
إطار اإلدارة القائمة على النتائج اخلاص باإلنفاق املتوسط األجل ودعم امليزانية على 

؛‘‘املالية العامة
اشرتكت : املؤمتر املعين مبواءمة املعونة، الذي ٢٠٠٤مراكش (املغرب)، شباط/فرباير - 

يف تنظيمه جمموعة مصرف التنمية اآلسيوي والبنك الدويل؛
ْ       : حلقة دراسية بشأن من ح عقود ٢٠٠٠نيسان/أبريل ٢١- ٣داكار (السنغال)، - 

اإلمدادات واملعدات، اشرتك يف تنظيمها البنك الدويل ومنظمة العمل الدولية واملركز 
األفريقي للدراسات العليا يف اإلدارة؛

: حلقة دراسية بشأن معاهدة ٢٠٠٠كينا فاسو)، كانون الثاين/يناير واغادوغو (بور - 
منظمة مواءمة قانون األعمال يف أفريقيا والقوانني املوحدة، نظمها مكتب رئيس 

الوزراء؛
: حلقة عمل بشأن نظام ١٩٩٩آب/أغسطس ١٣- ٩واغادوغو (بوركينا فاسو)، - 

ألساليب العملية املتطورة) غرب أفريقيا للحسابات (دليل اإلجراءات: التحديات وا
-PANAUDITنظمتها شركة  Burkina؛

: حلقة دراسية بشأن نظام ١٩٩٩حزيران/يونيه ١٨- ٧واغادوغو (بوركينا فاسو)، - 
غرب أفريقيا للحسابات: النظرية واملمارسة، نظمتها تنسيقية دعم الربامج اإلدارية 

؛Burkina PANAUDITوMINOUNGOUمبساعدة من شركيت 
: املشاركة يف مؤمتر الشراكة بني ١٩٩٩آذار/مارس ١٨-١٣ن العاصمة، واشنط- 

الواليات املتحدة األمريكية وأفريقيا من منظور القرن احلادي والعشرين؛
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: حلقة دراسية بشأن ١٩٩٧تشرين األول/أكتوبر ٢٥- ١٧واشنطن العاصمة، - 
ن مبشاركة اجلوانب القانونية للخصخصة، نظمها معهد القانون الدويل يف واشنط

جامعة جورج تاون؛
: حلقة دراسية بشأن تنظيم ووظائف وكالة ١٩٩٧أيار/مايو ٢٣- ١٩سنغافورة، - 

لتشجيع االستثمار، مع مصرف التنمية يف سنغافورة؛
: زيارة عمل إىل ١٩٩٧شباط/فرباير ٢–كانون الثاين/يناير ٢٥واشنطن العاصمة، - 

إعداد ملف أهلية بوركينا فاسو صندوق النقد الدويل والبنك الدويل من أجل 
لالستفادة من املبادرة املتعلقة بالبلدان الفقرية املثقلة بالديون؛

: حلقة دراسية دولية بشأن ١٩٩٥أيار/مايو ٣٠-٢١أبيدجان (كوت ديفوار)، - 
إدارة العمالت األجنبية، مع جمموعة سييت بنك؛

ريس على الدين اخلارجي باريس (فرنسا): املشاركة يف إعادة التفاوض يف نادي با- 
)، وبنن ١٩٩١)، وكوت ديفوار (كانون األول/ديسمرب ١٩٩٥لتوغو (شباط/فرباير 

)؛٢٠٠٢)، وبوركينا فاسو (حزيران/يونيه ١٩٩١(تشرين الثاين/نوفمرب 
: املشاركة يف العمل على وضع وتنفيذ مؤشرات املراقبة ١٩٩١داكار (السنغال)، - 

حتاد النقدي لغرب أفريقيا؛املالية للبلدان األعضاء يف اال
: املشاركة يف عدة أفرقة عاملة أنشئت يف منطقة الفرنك: األفرقة ١٩٩٤–١٩٩٠- 

العاملة املعنية باالدخار والتأمني والرعاية االجتماعية؛
: املشاركة يف بعثة تقييم مشرتكة بني مؤمتر األمم ١٩٩٢حزيران/يونيه –أيار/مايو - 

(األونكتاد) واملصرف املركزي لدول غرب أفريقيا بشأن نظم املتحدة للتجارة والتنمية 
وهياكل إدارة الديون يف البلدان األعضاء يف االحتاد النقدي لغرب أفريقيا؛

: عضو يف اللجنة التحضريية التقنية املعنية بإعداد ١٩٩٢كوتونو (بنن)، شباط/فرباير - 
بشأن تنسيق سياسات امليزانية احللقة الدراسية الوزارية لالحتاد النقدي لغرب أفريقيا

الوطنية ومواءمة برامج التكيف؛
: حلقة دراسية لعرض الصيغة الرابعة من ١٩٩١جنيف (سويسرا)، أيلول/سبتمرب - 

نظام األونكتاد إلدارة الديون والتحليل املايل؛
: املشاركة يف دورات دراسية ١٩٩١حزيران/يونيه –واشنطن العاصمة، نيسان/أبريل - 

اءات املالية العامة مع معهد صندوق النقد الدويل؛بشأن إحص
: عضو اللجنة التقنية املعنية بإعداد ١٩٩١سايل بورتودال (السنغال)، نيسان/أبريل - 

التكامل االقتصادي ’’احللقة الدراسية الوزارية لالحتاد النقدي لغرب أفريقيا بشأن 
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عمل الذي أدى إىل وقد وجهت االستنتاجات ال‘‘. للبلدان األعضاء يف االحتاد48
؛١٩٩٤إنشاء االحتاد االقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا يف عام 

: املشاركة يف الدورة الدراسية الالمركزية اليت ١٩٩٠داكار (السنغال)، نيسان/أبريل - 
نظمها معهد صندوق النقد الدويل بشأن اإلحصاءات النقدية واملصرفية، باالشرتاك 

ريب والدراسات املصرفية؛مع مركز أفريقيا الغربية للتد
: عضو يف اللجنة التقنية املعنية ١٩٩٠واغادوغو (بوركينا فاسو)، كانون الثاين/يناير - 

بإعداد احللقة الدراسية الوزارية لالحتاد النقدي لغرب أفريقيا بشأن تنسيق السياسات 
املالية الوطنية والسياسات النقدية املشرتكة؛

ة اإلعالمية املتجولة من مركز أفريقيا الغربية للتدريب : عضو يف البعث١٩٨٦أيار/مايو - 
ِ                                   والدراسات املصرفية بشأن النظم املنت جة يف البلدان األعضاء يف االحتاد النقدي 

لغرب أفريقيا؛
: املشاركة يف أدوات ١٩٨٥حزيران/يونيه –داكار (السنغال)، نيسان/أبريل - 

.لنقديةاإلحصاءات والبحوث مع املركز األفريقي للبحوث ا

أنشطة أخرى

: رئيس اللجنة التوجيهية لتنفيذ امليزانية الربناجمية لبوركينا فاسو؛٢٠١٢- ٢٠١٠- 
: رئيس جملس وزراء هيئة التنمية املتكاملة ملنطقة ليبتاكو غورما اليت ٢٠١١–٢٠١٠- 

تضم بوركينا فاسو ومايل والنيجر؛
لس التفاهم ممثل بوركينا فاسو يف جملس وزراء الصندوق األفريقي -  للضمان التابع 

الذي يضم بنن وبوركينا فاسو وتوغو وكوت ديفوار والنيجر؛
: رئيس جلنة السياسات املالية: وضع مشروع إصالح السياسات ٢٠١٢–٢٠٠٨- 

، ومتابعة تنفيذه، واقرتاح ٢٠٠٨ُ                       الضريبية الذي اعت مد يف تشرين األول/أكتوبر 
الية العامة واالقتصاد الوطين؛تدابري تتماشى مع ديناميات إصالح امل

: رئيس جملس التفكري املشرتك بني الوزارات يف مشاكل ٢٠٠٩متوز/يوليه –أيار/مايو - 
قطاع القطن، املعين بإعداد تقرير عن وضع هذا القطاع، وتقدمي توصيات 
ومقرتحات خطة عمل من أجل تنفيذ اإلصالحات الرامية إىل إعادة هيكلة القطاع؛

: منسق فريق حكومي مع الشركاء الفنيني ٢٠٠٧حزيران/يونيه –نيسان/أبريل - 
واملاليني من أجل رصد اإلنفاق العام واملساءلة املالية؛
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: رئيس اللجنة املشرتكة بني الوزارات املعنية بوضع مشروع ٢٠٠٧نيسان/أبريل - 
السياسة الوطنية ملكافحة الفساد، ومشروع مقرتح القانون املتعلق بإنشاء اهليئة 

احلكومية العليا للمراقبة، ومشروع املرسوم املتعلق بتنظيم اهليئة وعملها؛
: عضو الفريق التوجيهي املسؤول ٢٠٠٥أيار/مايو –٢٠٠٤تشرين األول/أكتوبر - 

ُ                                         عن تقييم دعم امليزانية العامة الذي أ جري حتت رعاية جلنة املساعدة اإلمنائية التابعة 
ان االقتصادي يف سبعة بلدان هي: بوركينا فاسو ملنظمة التعاون والتنمية يف امليد

ذه الصفة  وماالوي وموزامبيق ورواندا وأوغندا ونيكاراغوا وفييت نام. واضطلع 
مبهمة املنسق الوطين لفريق رصد الدراسة يف بوركينا فاسو؛

: رئيس اللجنة التوجيهية خلطة العمل املتعلقة بتعزيز إدارة امليزانية ٢٠٠٥–٢٠٠٣- 
ً      ً              . وتشكل هذه اخلطة إطارا  مرجعيا  إلصالح املالية ٢٠٠٢ُ          اعت مدت يف عام اليت 

العامة وإلجراء احلوارات ذات الصلة مع الشركاء الفنيني واملاليني؛
: رئيس اللجنة الوطنية املعنية بتنظيم االجتماع األول بني احلكومة ١٩٩٩آذار/مارس - 

؛٢٠٠٠ز/يوليه ديوالسو يف متو - ُ         والقطاع اخلاص، الذي ع قد يف بوبو
عضو يف عدد من اللجان األخرى املنشأة على الصعيد الوطين، ومنها: اللجنة الوطنية - 

املعنية بالسياسات االقتصادية، واللجنة الوطنية املعنية بالدين العام، واللجنة 
التوجيهية ملشاريع تكنولوجيا املعلومات، واللجنة املعنية برصد تنفيذ امليزانية واخلزانة 

مة، واللجنة املعنية برصد األطر الزمنية لإلنفاق العام؛العا
: ممثل بوركينا فاسو لدى جملس السياسات يف املركز اإلقليمي ٢٠٠٧–٢٠٠٦- 

للمساعدة الفنية لغرب أفريقيا التابع لصندوق النقد الدويل.

مجلس اإلدارة/واغادوغو

بوركينا فاسو الدويل.ممثل مكتب رئيس الوزراء يف جملس إدارة مصرف :٢٠٠٠–١٩٩٧

ً ) بصفته ممثال  SONABHYعضو جملس إدارة الشركة الوطنية للنفط (:٢٠٠٠–١٩٩٧
ملكتب رئيس الوزراء.

ممثل وزارة االقتصاد والشؤون املالية يف جملس الشركة الوطنية للنفط.:٢٠٠٩–٢٠٠٨
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؛PowerPointوExcelوWordمعرفة جيدة بربامج - 
معرفة جيدة باإلنرتنت.- 

االهتمامات الشخصية

املطالعة واألفالم واملوسيقى والسفر.

اللغات

ً        اللغة األم، إملام تام نطقا  وقراءة؛موري:

ً               إملام تام نطقا  وكتابة وقراءة؛الفرنسية:

ً               إملام متوسط نطقا  وكتابة وقراءة.اإلنكليزية:

األوسمة (بوركينا فاسو)

)؛٢٠٠٠حقاق الوطين برتبة فارس (كانون األول/ديسمرب وسام االست- 
).٢٠٠٨وسام االستحقاق الوطين برتبة ضابط (كانون األول/ديسمرب - 

____________


