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 جمعية الدول األطراف

 

 عشرةثامنة لدورة الا

 2019ديسمبر /كانون األول 7–2 ،الهاي

 انتخاب أعضاء لجنة الميزانية والمالية

 مذكرة من األمانة

، قرر مكتب جمعية الدول األطراف 2019فبراير /شباط 26  في -1

 أعضاء لجنة الميزانية والمالية الخاصة بستة من نتخاباتاال )"الجمعية"( إجراء

الهاي، بهولندا، في الفترة  في االمقرر عقده جمعيةللالدورة الخامسة عشرة أثناء 

ح للمقاعد الستة . وُحددت فترة الترشي2019كانون األول/ديسمبر  7إلى  2من 

بتوقيت ) 2019آب/أغسطس  25حزيران/يونيو إلى  3بلجنة الميزانية والمالية من 

 *(وسط أوروبا

-ICCرها قرالية بالميزانية والما ةلجناف رول األطدوقد أنشأت جمعية ال -2

ASP/1/Res.4 اللجنة في هذه . وترد اختصاصات 2002أيلول/سبتمبر  3  المؤرخ

-ICC من مرفق هذا القرار بقرارها 2وعدلت الجمعية الفقرة . القرار هذامرفق 

ASP/2/Res.5  2003أيلول/سبتمبر  12المؤرخ. 

وقد حددت جمعية الدول األطراف إجراءات ترشيح وانتخاب أعضاء اللجنة  -3

-ICC بالقرار من هذا القرار 15وُعدّلت الفقرة . ICC-ASP/1/Res.5في قرارها 

ASP/2/Res.4  رارلقمن ا 6ووفقا للفقرة . 2003يلول/سبتمبر أ 12المؤرخ ICC-

ASP/1/Res.5 ، لمتطلبات لالمرشح استيفاء يحدد كل ترشيح المعلومات التي تثبت

من الخبراء  كونهأي ، ICC-ASP/1/Res.4 رمن القرا 2المنصوص عليها في الفقرة 

دولة من  المكانة والخبرة في الشؤون المالية على الصعيد الدولي،ب المشهود لهم

 .طرف

توزيع المقاعد بين المجموعات اإلقليمية ألغراض االنتخاب  وقد تّم تحديد -4

 :كما يلي ICC-ASP/1/Res.5 من القرار 8في الفقرة  األول

 لمجموعة الدول األفريقية؛مقعدان  )أ(

 مقعدان لمجموعة الدول اآلسيوية؛ )ب(

 ؛الشرقية مقعدان لمجموعة دول أوروبا )ج(

                                        

 .ICC-ASP/18/SP/06ة الشفوية المذكر( *) 
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 ICC-ASP/18/SP/10الشفوية المذكرة 

 أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي؛دول مقعدان لمجموعة  )د(

 .والدول األخرىالغربية لمجموعة دول أوروبا  أربعة مقاعد (ه)

 2020نيسان/أبريل  20وينتمي األعضاء الستة الذين تنتهي مدة واليتهم في  -5

 إلى المجموعات اإلقليمية التالية:

 لمجموعة الدول األفريقية؛ واحد قعدم )أ(

 ؛الشرقية المجموعة دول أوروباواحد  مقعد )ب(

 أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي؛دول لمجموعة  واحد مقعد )ج(

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

ينبغي بذل كل ، ICC-ASP/1/Res.5 من القرار 9وحسب ما تقتضيه الفقرة  -6

الجهود الممكنة النتخاب أعضاء اللجنة بتوافق اآلراء بناء على توصية من المكتب. 

انتخاب أعضاء يصبح في حال عدم وجود توافق في اآلراء، ، 10ووفقا للفقرة 

لجنة الميزانية والمالية مسألة موضوعية تخضع للمتطلبات المنصوص عليها في 

 :التي تنّص على ما يلي، اسياألس نظام روما من 112)أ( من المادة  7الفقرة 

يكون لكل دولة طرف صوت واحد. ويُبذل كل جهد للتوصل إلى  -7"

القرارات بتوافق اآلراء في الجمعية وفي المكتب. فإذا تعذر التوصل إلى 

سي على اتوافق في اآلراء، وجب القيام بما يلي، ما لم ينص النظام األس

 غير ذلك:

ارات المتعلقة بالمسائل الموضوعية بأغلبية ثلثي خذ القرتّ تُ  )أ(

الحاضرين المصوتين على أن يشكل وجود أغلبية مطلقة للدول األطراف 

 .ت"النصاب القانوني للتصوي

االنتخاب باالقتراع جرى ي، ICC-ASP/1/Res.5 من القرار 11 فقرةلل وفقا -7

حين مساويا السري. ويجوز االستغناء عن هذا الشرط إذا كان عدد المرش

المقاعد المقرر ملؤها، أو فيما يتعلق بالمرشحين الذين يحظون بتأييد  لعدد

 مجموعتهم اإلقليمية، ما لم يطلب أحد الوفود صراحة التصويت على انتخاب بعينه.

، يكون الشخص المنتخب هو المرشح عن كل مجموعة الذي 12وفقا للفقرة  -8

غلبية ثلثي الدول األطراف الحاضرة يحصل على أكبر عدد من األصوات وعلى أ

والمشتركة في التصويت، شريطة توافر أغلبية مطلقة من الدول األطراف تشكل 

 النصاب القانوني الالزم للتصويت. 

 2019آب/أغسطس  25وقد ورد بحلول موعد إغالق باب الترشيح وهو  -9

 ترشيحات. ستة

من مجموعة الدول حد وا ، كان هناك ترشيحستتةالومن بين الترشيحات  -10

من مجموعة ترشيح واحد ، وأوروبا الشرقيةمن مجموعة دول واحد األفريقية، و

من مجموعة دول  وثالثة ترشيحات ،دول أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي

 ودول أخرى.الغربية أوروبا 
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قائمة  ، ترد في مرفق هذه المذكرةICC-ASP/1/Res.5 من القرار 7ووفقا للفقرة  -11

نكليزي بأسماء جميع المرشحين، مع الوثائق المرفقة مرتبة وفقا للترتيب األبجدي اإل

 بترشيحاتهم.
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 المرفق

 )مع بيانات بالمؤهالت( مرتبة أبجدياالمرشحين القائمة 

     

 المحتويات

 الصفحة االسم والجنسية  

 4 ..................فرنانديز أوبازو، كارولينا ماريا )المكسيك(  -1

 8 ......................................... لي، أورميت )إستونيا(  -2

 11 ...ماتيا، لودون أوفرسون )مالوي(............................. -3

 15  .المتحدة( ..........................ماكدونيل، دانييل )المملكة   -4

 18 ......... ..............................شتاين، كالوس )ألمانيا(   – 5

 20 ............................................فينو، ريشار )فرنسا( -6
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 فرنانديز أوبازو، كارولينا ماريا )المكسيك( -1

 
 [واإلسبانية باإلنكليزية]األصل: 

 مذكرة شفوية

ي نظام روما سفارة المكسيك تحياتها إلى رئيس جمعية الدول األطراف فهدي ت    

شير إلى تأن  ا، ويشرفهأو غو كوون الدولية، سعادة السيد األساسي للمحكمة الجنائية

، المتعلقة بالقرارات 2019أبريل نيسان/ 18المؤرخة  ICC-ASP/18/SP/06المذكرة 

لعضوية لجنة الميزانية والمالية التابعة الترشيحات واإلجراءات المتعلقة بتقديم 

، لالنتخابات التي ستعقد خالل الدورة الثامنة عشرة لجمعية رافلجمعية الدول األط

 (.2019ديسمبر كانون األول/ 7-2الدول األطراف )

حكومة الواليات تُبلغ الجمعية برغبة وفي هذا الصدد، تود سفارة المكسيك أن 

، إلعادة أوبازو –السيدة كارولينا ماريا فرنانديز ترشيح في المتحدة المكسيكية 

 لسيدةل ،. يرجى االطالع على هذه السيرة الذاتيةها في لجنة الميزانية والماليةانتخاب

   المذكرة.  المرفقة بهذه فرنانديز أوبازو،

 ةيعكس منصبها األخير كمنسقوالسيدة فرنانديز أوبازو موظفة في وزارة الخارجية. 

فيما رة عميقة للقضايا المالية، المديرية العامة لمنظمة األمم المتحدة، معرفة وخب

 فيها.ا المكسيك عضوتعدّ اإلجراءات وعمل العديد من المنظمات الدولية، التي يخّص 

 2المتطلبات المنصوص عليها في الفقرة بأوبازو تماًما  -السيدة فرنانديز وتفي 

المعدلة( بشأن إنشاء لجنة الميزانية والمالية،  ا)بصيغته ICC-AS/1/Res.4من القرار 

ً ناقص هاتمثيلسيكون من بلد )المكسيك( في منطقة  كونها مواطنة إذا لم يتم انتخاب أي  ا

. باإلضافة إلى خصائص كفاءتها المشار إليها في الفقرة السابقة، بلدانها مواطن من

، مهمةنها خبيرة مالية مشهورة ووكل، متطلباتالأوبازو تماًما ب-السيدة فرنانديزتفي 

اليتها وحاليا عضو في اللجنة تنتهي وية والمالية، هي رئيسة سابقة في لجنة الميزانو

 .2020أبريل نيسان/ 20في 

 بيان المؤهالت

 

 البيانات الشخصية 

السيدة كارولينا ماريا فرنانديز أوبازو )مكسيكية( ولدت في كينغستون، 

 .1972ديسمبر األول/ كانون جامايكا، في
 السيدة فرنانديز متزوجة ولديها طفالن.

 

 لتعليميةالمؤهالت ا

 ،جامعة األمريكتينمن العالقات الدولية في بكالوريوس حاصلة على شهادة ال

 في بويبال، المكسيك.

واالقتصاد في جامعة ، في بويبال، جامعة األمريكتينفي ية اإلدارالشؤون كما درست 

 كاتوليكا بوليفيانا، الباز، بوليفيا.
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 الخبرة المهنية

ختلفة في وزارة الخارجية، وكلها في المجال المتعدد شغلت السيدة فرنانديز مناصب م

 األطراف.

مايو أيار/إلى  2018مايو أيار/للقضايا المالية، شعبة األمم المتحدة، من  ةمنسق -

2019. 

إلى  2007نوفمبر تشرين الثاني/شعبة األمم المتحدة، من في القضايا المالية،  ةمدير ˗

 .2018أيار/مايو 

من تشرين الثاني/نوفمبر إلدارة والميزانية، شعبة األمم المتحدة، مدير شؤون ا ةنائب -

 .2007أكتوبر تشرين األول/إلى  2000

 2000يناير كانون الثاني/لمدير العام لمنظومة األمم المتحدة، من ة لدى امستشار -

 .2000أكتوبر تشرين األول/إلى 

مم المتحدة، نيسان/أبريل محللة مسؤولة عن الترشيحات والشؤون السياسية، شعبة األ ˗

 .1999كانون األول/ديسمبر -1999

 

 الرئيسيةنشطة األ 

 2007أبريل نيسان/لجنة الميزانية والمالية للمحكمة الجنائية الدولية ) ة لدىخبير ˗

 .2014رئيسة منذ عام بصفتها عملت وحتى اآلن(. 

 2015لجنة خالل اللجنة المالية لمحكمة التحكيم الدائمة. وترأست ال ة لدىخبير ˗

 .2019و 2018و

في لجنة شؤون اإلدارة والميزانية التابعة لوكالة حظر األسلحة النووية في خبيرة  ˗

 تترأسها حاليًا.، وهي (2019-2016أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي )

المشاركة في مفاوضات الميزانية العادية لألمم المتحدة وجدول األنصبة المقررة  ˗

 حتى اآلن. 2003عام  ذمليات حفظ السالم منوع

عضو وفد المكسيك الذي شارك في المؤتمر األول للدول األطراف في معاهدة  ˗

 (2015أغسطس آب/تجارة األسلحة )

ديسمبر كانون األول/لتقييم العضوية المكسيكية في المنظمات الدولية. )األمين التقني  ˗

 (.2007مايو أيار/ – 2006

عية األنصبة المقررة للجم ةجدولعملية لوفد المكسيكي في في الرئيسي المفاوض ا ˗

ديسمبر كانون األول/-مارسآذار/. )2009-2007لفترة لالعامة لألمم المتحدة 

2006.) 

األنصبة جداول ، المعني التابع لوزارة الخارجية المكسيكية ،المتخصص الفريققائد  ˗

 (.2006ير يناكانون الثاني/المنظمات الدولية. )في 

عن الترشيح المكسيكي لعضوية المجلس االقتصادي واالجتماعي  ةمسؤول ةموظف ˗

 (2002ديسمبر كانون األول/ – 2001أكتوبر تشرين األول/التابع لألمم المتحدة. )

عن الترشيح المكسيكي لعضوية مجلس األمن التابع موظفة مسؤولة عن الترشيح  ˗

 (2001تشرين األول/أكتوبر  - 2000مبر كانون األول/ديسلألمم المتحدة. )

 

 المؤتمرات

  Century: An Agenda for Latin  st21Building the Financial System of the"ندوة  ˗
America and the United States"  :خطة )"بناء النظام المالي للقرن الحادي والعشرين

بجامعة هارفارد. تشرين  ألمريكا الالتينية والواليات المتحدة"(. كلية الحقوق

 .2014الثاني/نوفمبر 
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المؤتمر الوطني للشباب المعني بالمؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز  -

 .2001العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب. منّظمة. حزيران/يونيو 

بالمخدرات عمل إقليمية حول التعاون القضائي في المسائل الجنائية المتعلقة حلقة  ˗

 .2000حزيران/يونيو . منّظمةوالجريمة المنظمة. 

 .2000مايو أيار/المؤتمر الوطني للشباب حول جمعية األلفية. منّظمة. 

أكثر ، وروابطه االجتماعية، اجتماع إقليمي رفيع المستوى "نحو نظام مالي دولي -

 .1999سبتمبر أيلول/. منّظمة". وقابلية للتنبؤاستقراًرا 

 

 اللغات
تتحدث السيدة فرنانديز اإلسبانية واإلنجليزية بطالقة ولديها معرفة باللغة اإليطالية 

 والفرنسية.
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 لي، أورميت )إستونيا( -2
 [باإلنكليزية]األصل: 

 

 مذكرة شفوية

 

تهدي سفارة جمهورية إستونيا تحياتها إلى أمانة جمعية الدول األطراف في نظام روما 

الدولية وتتشرف بإبالغها بأن حكومة إستونيا قررت تقديم األساسي للمحكمة الجنائية 

ترشيح السيد أورميت لي إلعادة انتخابه في لجنة الميزانية والمالية في االنتخابات التي 

ستعقد خالل الدورة الثامنة عشرة لجمعية الدول األطراف في نظام روما األساسي 

في  2019ديسمبر انون األول/ك 7إلى  2للمحكمة الجنائية الدولية في الفترة من 

 .الهاي

ويشغل حاليًا  2015يعمل السيد لي كعضو في لجنة الميزانية والمالية منذ نوفمبر 

منصب نائب رئيس اللجنة. يرجى االطالع على السيرة الذاتية المرفقة للسيد أورميت 

 .لي

 

 بيان المؤهالت

 
 التعليم

 – 2011أيلول/سبتمبر 

 2013آب/أغسطس 

ي للحوكمة، برلين: ماجستير تنفيذي في اإلدارة مدرسة هيرت

 العامة:

آفاق المؤسسات العليا لمراجعة ’’موضوع األطروحة:  -

الحسابات في االتحاد األوروبي: فعالية إدارة األداء إلنفاذ 

 ‘‘.المحاسبة في الحوكمة الضريبية

 – 2000كانون الثاني/يناير 

 2000أيار/مايو 

 سم العلوم السياسية.جامعة هلسنكي: طالب زائر بق

 جامعة تارتو: كلية العلوم االجتماعية، قسم اإلدارة العامة؛ 1993-1997

بكالوريوس آداب في اإلدارة العام، الموضوع الفرعي: العلوم 

السياسية؛ إلى جانب دراسات في جامعة آرهوس بالدانمرك 

(1995-1996.) 

 ج بميدالية فضية.في تارتو:التخر 5المدرسة الثانوية رقم  1990-1993

 

 الخبرة المهنية

 المناصب الحالية
تشرين األول/أكتوبر 

  حتى اآلن- 2017

 

 

 

المكتب الوطني لمراجعة الحسابات في إستونيا )مكتب الحسابات(: 

ً  20) التنمية مدير: المهام الرئيسية: رئاسة إدارة . وتشمل (شخصا

االستراتيجي  تغطي مسؤولياتي التخطيطالمسؤوليات التي اضطلع بها 

والميزنة والخدمات القانونية والعاملين وإدارة البيانات وتكنولوجيا 

المشاريع اإلنمائية التي يضطلع بها المعلومات واالتصاالت وتخطيط 

 مراجعة الحسابات فيما إلدارات الدعم وتقديم مكتب الحسابات وتنفيذها،

 الستقدام الخبراء ووضع الترتيبات الالزمة والمعايير، بالمنهجية يتعلق

 المكتب العامة وتنفيذها، والتخطيط والتخطيط لعالقات الخارجيين،

في أفرقة أيًضا كخبير في والعمل  وتنفيذها. المكتب الخارجية لعالقات
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، يُجريى 2019وفي   الحسابات. التابع لمكتب استعراض األقران

يق أنا عضو في فرواستعراض األقران لديوان المحاسبة األوروبي )

نمرك االعليا في الد مراجعة الحساباتمؤلف من خبراء من مؤسسات 

 كنت عضواً في فريق 2018في عام ووهولندا والواليات المتحدة(. 

تقييم أنشطة مؤسسة الحسابات يتولّى  تابع لمكتب استعراض األقران

 .العليا في كازاخستان مراجعة الحسابات

 

تشرين الثاني/نوفمبر 

 حتى اآلن - 2015
المحكمة الجنائية الدولية للميزانية  فيلجنة الميزانية والمالية عضو في 

أثناء  ، ومقّرراً 2019دورات عام أثناء نائبا للرئيس  تانتخب ووالمالية. 

 .2018عام دورات 

 
تشرين الثاني/نوفمبر 

 حتى اآلن 2017
 للمحكمة الدائمة للتحكيمعضو في اللجنة المالية 

 2015آب/أغسطس 

 اآلن حتى
ممثل مكتب الحسابات بالنيابة لدى لجنة مراقبة تمويل األحزاب 

 السياسية )لجنة المراقبة(:

المهام الرئيسية: تتولى اللجنة مسؤولية رصد وفاء األحزاب السياسية 

في إستونيا بالتزاماتها المتعلقة باإلبالغ المالي. وتتمثل المهمة الرئيسية 

ستخدام أموال من مصادر غير للجنة في منع األحزاب من جمع وا

 مشروعة.

حتى  2018أيار/مايو 

 اآلن
وبرامج إدارة  ،عضو في المجالس االستشارية األكاديمية لإلدارة العامة

وتتمثل البكالوريوس والماجستير بمعهد راجنار نوركسي في تالتك؛ 

المناهج الدراسية بشأن صياغة المشورة للكلية  في إسداءالمهام الرئيسية 

 .امج البكالوريوس والماجستير في المعهدلبر

 – 2014آب/أغسطس 

 2016شباط/فبراير 

 

 

 

 

 

  – 2006أيلول/سبتمبر 

 2014آب/أغسطس 

 

 

 

 

 

 

 

المكتب الوطني لمراجعة الحسابات في إستونيا: مستشار لدى المراجع 

 العام للحسابات:

المشورة االستراتيجية بشأن المسائل المؤسسية المهام الرئيسية: إسداء 

والمواضيع المتصلة بمراجعة الحسابات، وإعداد الخطة السنوية 

لمراجعة الحسابات لمكتب الحسابات؛ وإعداد التقرير السنوي الذي 

 يقدمه المكتب إلى البرلمان؛ والعالقات الدولية.

 

راجعة المكتب الوطني لمراجعة الحسابات في إستونيا: مدير م

المهام الرئيسية: تخطيط وإجراء  الحسابات، إدارة مراجعة األداء:

عمليات مراجعة األداء في مجالي المالية العامة والسياسات االقتصادية. 

وإدارة العالقات مع أعضاء البرلمان )ريغيكوغو( ومع الكيانات 

الخاضعة للمراجعة وعامة الناس. والتخطيط لتطوير الكفاءات المهنية 

مراجعي الحسابات في فريق المراجعة الذي أُشرُف عليه. والمساهمة ل

في تطوير المنهجية المتبعة في مكتب الحسابات وتوفير التدريب 

 الداخلي.

مجموعة مختارة من عمليات مراجعة الحسابات التي أشرفُت على 
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المجال -الخلفية 
 األكاديمي

 إدارتها:

تأثير تدابير دعم االبتكار على القدرة التنافسية ’’ 2014 -

 ؛‘‘للشركات

 ؛‘‘تنظيم عملية تقييم أثر التشريعات القانونية’’ 2011 -

تأثير دعم المؤسسات الحكومية على القدرة التنافسية ’’ 2010 -

 ؛‘‘لالقتصاد اإلستوني

أنشطة المجلس الضريبي والجمركي في معالجة ’’ 2009 -

 ؛‘‘وتحصيل المتأخرات الضريبية

 ؛‘‘ميزنةأنشطة وزارة المالية في مجال تطوير مبادئ ال’’ 2008 -

 ‘‘.أهمية اإلحصاءات الرسمية والكفاءة في جمع البيانات’’ 2017-

 

أخالقيات الخدمة ’’معهد اإلدارة العامة اإلستوني، دورة دراسية: 

 ُمحاضر.‘‘: المدنية

 جامعة تارتو: كلية العلوم االجتماعية، قسم اإلدارة العامة.

‘‘ ة العامةاإلدار’’مساعد في الدورتين الدراسيتين التاليتين: 

  ‘‘.األخالقيات’’و

 القطاع غير الحكومي -الخلفية 

  – 2004أيلول/سبتمبر 

 2006حزيران/يونيه 

 مركز براكسيس لدراسات السياسة العامة: مدير تنفيذي:

المهام الرئيسية: كنت مسؤوالً عن إدارة أكبر وأقدم فريق 

تفكير مستقل في إستونيا. واشتملت المهام على التخطيط 

ستراتيجي للتطوير التنظيمي؛ والتخطيط لجمع األموال، اال

وإدارة العالقات مع الممولين واألوساط األكاديمية 

والمسؤولين السياسيين والحكوميين. ووضع خطة البحث 

السنوية، وإرساء نظم مراقبة الجودة لتحليالت ودراسات 

 السياسة العامة. وإدارة الموارد البشرية والمحاسبة.

 الخدمة المدنية - الخلفية

  – 2003تموز/يوليه 

 2004أيلول/سبتمبر 

: مستشار شؤون التنمية )تخطيط االجتماعيةوزارة الشؤون 

العمليات، والتطوير التشغيلي لتكنولوجيا المعلومات 

واالتصاالت، وإدارة الشؤون العامة(: المهام الرئيسية: 

تمثلت مسؤوليتي في تصميم وتنفيذ نظام جديد لتخطيط 

العمل بالوزارة. وتوليت أيضاً مهمة إرساء نظام لتكنولوجيا 

ً إلجراءات التخطيط تلك. وأسديت  المعلومات دعما

المشورة للوزير والرئيس اإلداري للوزارة في تخطيط 

العمل وتحسين الكفاءة، واضطلعت بمهمة االتصال بإدارة 

 الشؤون المالية حول مسائل تخطيط الميزانية.

  – 2000حزيران/يونيه 

 2003آذار/مارس 

مجلس المواطنة والهجرة: نائب المدير العام )المسائل 

المتعلقة بالمواطنة والسياسات المتصلة بوثائق الهوية 

المهام الرئيسية: تمثلت المهمة الرئيسية في  الشخصية(:

إدارة عملية إصدار جوازات السفر اإلستونية، وتنظيم 
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ندات األمنية، وإدارة المشتريات الدولية الخاصة بالمست 

العالقات الدولية وإعداد الوكالة إلصدار بطاقات الهوية 

( )مشروع كبير لتطوير EST-IDاإللكترونية الجديدة )

تكنولوجيا المعلومات ساهم في إنشاء بنية تحتية تُستخدم في 

توفير الخدمات اإللكترونية على الصعيد الوطني من قبيل 

اإللكترونية(. وكنت مسؤوالً  التوقيع الرقمي واالنتخابات

ً عن إدارة شبكة مكاتب المجلس المحلية ) مكتباً  17أيضا

 موظفاً مدنياً(. 180يضم 

 اللغات

 اللغة األم  اإلستونية

 إلمام تام اإلنكليزية

 إلمام نسبي  الروسية

 1-1-مبتدئ، المستوى ألف الفرنسية

 االهتمامات الشخصية

 ياسة العامة.التصوير، علم الفلك، تحاليل الس
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 ماتيا، لودون أوفرسون )مالوي(  -3

 
 ]األصل: باإلنكليزية[

 مذكرة شفوية
 

تهدي وزارة الخارجية والتعاون الدولي لجمهورية مالوي تحياتها إلى أمانة 

شير إلى المذكرة تأن  اويشرفهجمعية الدول األطراف وتتشرف باإلشارة إلى المذكرة 

ICC-ASP/18/SP/06  الترشيح  فترة، المتعلقة ب2019أبريل نيسان/ 18المؤرخة

 النتخاب أعضاء لجنة الميزانية والمالية.

مرشحين قديم تشير الوزارة كذلك إلى الدعوة الموجهة إلى الدول األطراف لت

لستة مقاعد في لجنة الميزانية والمالية، وتود إبالغ األمانة الموقرة بأن حكومة 

يرد موجز الذي  ،سيد لودون أوفرسون ماتياجمهورية مالوي ترغب في ترشيح ال

 في السيرة الذاتية المرفقة. ،ذات الصلة هعملخبرة و ،مؤهالته

 

 بيان المؤهالت

 
 البيانات الشخصية 

 1969مارس آذار/ 18تاريخ الميالد: 

 الجنسية: ماالوى

 ولديه طفالنالحالة العائلية: متزوج 

 

    مجاالت محددة من الخبرة

في بعثة مالوي كنائب  ،حاليًا في بيئة متعددة األطرافماتيا  ونلودالسيد  عملي

للممثل الدائم/نائب السفير لدى األمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية المسؤولة 

في  ،عن الصحة والعمل والشؤون اإلنسانية والملكية الفكرية والبيئية وحقوق اإلنسان

منظمة العمل ومة الصحة العالمية، التنسيق لبعثة مالوي في منظ، وكجهة جنيف

مكتب تنسيق الشؤون والمنظمة الدولية للهجرة، ومجلس حقوق اإلنسان، والدولية، 

الويبو، والمنظمة العالمية لألرصاد الجوية، وبرنامج األمم المتحدة للبيئة، واإلنسانية، 

يدز، برنامج األمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية/اإلو

المفوضية العليا لشؤون الالجئين، إلخ. وهو مسؤول أيًضا عن الشؤون اإلدارية و

ذا المنصب خاصة في بهخبرة مهنية ومؤهالت ذات صلة ويتمتع بوالمالية للبعثة. 

 يتبيّن ذلك اإلستراتيجية كمامجاالت الدبلوماسية والدعوة والمالية والميزانية واإلدارة 

 أدناه: الواردةدة محدالخبرة الفي مجاالت 

 المحاسبة المالية واإلدارية؛ ˗

 اإلدارة المالية االستراتيجية؛ ˗

 التقارير المالية السنوية والتخطيط. ˗

 ؛ةداراإلتطوير التخطيط االستراتيجي و -

 ؛ومراقبة الميزانية نةالميز -

 إدارة الربحية؛ ˗

 االئتمان وإدارة المخاطر؛ ˗
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 إدارة الخزينة واالئتمان؛ ˗ 

 تحليل السياسات؛ -

والمجال اإلنساني الدبلوماسية في بيئة متعددة األطراف بشأن الصحة والعمل   -

 ؛ومجال حقوق اإلنسان

 ؛ةواإلقليمي ةمتعدد األطراف والثنائيفي المجاالت الالحوار والتعاون   -

 ؛ اتالمفاوضات التجارية والترويج وصياغة القرار  -

 تحليل السياسات. -

 

 التعليم

: درجة الماجستير في العلوم في اإلدارة االستراتيجية، جامعة ديربي، 2004 - 2003

 المملكة المتحدة.

جامعة مالوي، كلية الفنون  -: شهادة بكالوريوس تجارة في المحاسبة 1994 - 1991

 التطبيقية.

 جامعة مالوي، كلية الفنون التطبيقية. -: دبلوم في الدراسات التجارية 1991 - 1989

المعهد القانوني للمحاسبين  -: دبلوم متقدم في اإلدارة المالية 2004 - 2002

 اإلداريين، المملكة المتحدة.

متعددة األطراف )قيد الفي الدبلوماسية على المستوى التنفيذي : دبلوم 2019 - 2018

 معهد األمم المتحدة للتدريب والبحث. -اإلنجاز( 

 
 العضوية المهنية/الشهادات

 ، المملكة المتحدة.لمعهد المعتمد لمحاسبي اإلدارةفي انهائية ال الجولة -

 مالوي للمحاسبين.المجلس المعتمد،  عامّ محاسب  -

 

 إنجازات خاصة

 التبغ.كافحة رئيس اللجنة التوجيهية إلعداد الخطة االستراتيجية لهيئة م ˗

 ،ميزانياتاللجنة إلعداد كتيب إرشادي عن خطة إدارة األداء والضمن مشاركة ال ˗

 لقطاع العام شبه الحكومي في مالوي.أدلّة ل

مشاركة كاملة في اللجنة التوجيهية لوضع المبادئ التوجيهية لسياسة فيروس نقص  ˗

المناعة البشرية/متالزمة نقص المناعة المكتسب )اإليدز( للقطاع شبه الحكومي بما 

 يتماشى مع السياسة الوطنية لمكافحة اإليدز.

الزراعيين وصندوق رومارك  تجارالاستراتيجيتين لجمعية وضع خطتين  ˗

(RUMARK - .)السوق الريفية 

، ACCPACالمتكاملة  المحاسبيةمجموعة البرمجيات ندوز من وي نسخة تنفيذ ˗

وتصميم التقارير المحاسبية وإعداد مشاريع الحسابات السنوية والفصلية في الوقت 

 المناسب.

 

 الخبرة المهنية 

حتى اآلن: نائب الممثل الدائم، البعثة الدائمة لمالوي في األمم  2016ر فبرايشباط/

لبعثة مالوي في جنيف بما في ذلك منظمة  ،المتحدة، والمنظمات الدولية األخرى

التجارة العالمية. الهدف من الوظيفة: نائب رئيس البعثة الذي يضطلع بجميع المهام في 

قوق اإلنسان والشؤون اإلنسانية وجميع البعثة بشأن التجارة والصحة والعمل وح

الشؤون االجتماعية األخرى بما في ذلك نظم اإلدارة والميزنة والمحاسبة والمراقبة. 

رفيعة المستوى الالمشاركة الفعالة في االجتماعات  ،من بين األنشطة المنجزة
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جنيف، والمعاهدات واالتفاقيات والشراكات مع األمم المتحدة والمنظمات الدولية في  

والتعاون وتنسيق قضايا الحوكمة للبعثة مع المنظمة الدولية التي تتخذ من جنيف مقراً 

لها، بما في ذلك االستشارات السياسية وصياغة البيانات والقرارات والترويج 

 الدعوة في مسائل حقوق اإلنسان.والتجاري، 

لتنفيذية لهيئة اإلدارة ا -: المدير المالي 2016فبراير شباط/ – 2000أغسطس آب/

مكافحة التبغ، هيئة تنظيم التبغ في مالوي، كيان شبه عام. الوظيفة: رئيس قسم تقديم 

التقارير مباشرة إلى المدير التنفيذي مع الهدف الوظيفي المتمثل في توفير القيادة 

الشاملة لإلدارة المالية وضمان اإلدارة المالية الفعالة، ووضع وتنفيذ خطط عمل فعالة 

شمل ذلك تنفيذ أنظمة محاسبية ومالية مختلفة وكذلك تطبيق يع الميزانية. وووض

التقنيات وصياغة خطط وسياسات استراتيجية في مجاالت اإلدارة اإلستراتيجية 

واإلدارة المالية وإدارة المعلومات وإدارة األداء. إعداد وتنفيذ ورصد ومراقبة 

الميزانيات السنوية للشركة بناًء على  بما في ذلك دمج -الميزانيات السنوية للهيئة 

تقديم خطط واإلدارات )القائمة على النشاط( بعد مناقشات لجنة الميزانية؛  إسهامات

العمل والتوجيه إلى مجلس اإلدارة والفريق التنفيذي حول القضايا المالية االستراتيجية 

 واألهداف التشغيلية األخرى؛

قبة البترول، هيئة تنظيم البترول التي تنظم : محاسب شركة، هيئة مرا2000 - 1997

استيراد الوقود وتسعيره في مالوي. الوظيفة: تقديم التقارير مباشرة إلى "المراقب 

المالي" لهيئة مراقبة البترول مع الهدف الوظيفي المتمثل في إعداد الميزانيات 

ت. وكانت والتقارير المالية وكذلك اإلشراف على إدارة شؤون الموظفين الحسابا

إعداد الميزانية و، متداولإدارة رأس المال الوإدارة الخزينة، تتمثل في المهام المحددة 

إدارة األصول الثابتة ونظام الرقابة الداخلية، والتقارير المالية، ووضوابط الميزانية، 

 اإلدارة العامة والضرائب.وواإلشراف عليها، 

. هدف لبترول، هيئة تنظيم البترولهيئة مراقبة ا: محاسب مساعد، 1997 - 1995

الوظيفة: تقديم التقارير مباشرة إلى "محاسب الشركة" لجنة مراقبة البترول مع الهدف 

الوظيفي المتمثل في المساعدة في إعداد الميزانية، والمدفوعات من الموردين 

 األجانب، والتسوية المصرفية وإنتاج التقارير المالية.

 

 شهاداتالالتدريب/

صحة المدينة،  اسيةموحول دبلتدريبية في المجال التنفيذي : دورة 2018مايو /أيار

 معهد الدراسات العليا بجنيف، جنيف سويسرا.

، القيادة من أجل التنمية دورة تدريبية للمسؤولين -: 2018نوفمبر تشرين الثاني/

 المستدامة، كلية موظفي منظومة األمم المتحدة، جنيف سويسرا.

والمفاوضات المتعددة األطراف،  ات: دبلوماسية المؤتمر2016ديسمبر كانون األول/

 معهد األمم المتحدة للتدريب والبحث، جنيف سويسرا.

: مهارات وتقنيات التفاوض، معهد األمم المتحدة للتدريب 2017يناير كانون الثاني/

 والبحث، جنيف سويسرا.

 ة للتدريب والبحث.: مهارات القيادة، معهد األمم المتحد2017مايو أيار/

: التفاوض وصياغة واعتماد قرار األمم المتحدة، معهد األمم المتحدة 2017مايو أيار/

 للتدريب والبحث، جنيف سويسرا.

: الرقابة المالية والمساءلة في القطاع العام، التسويق والتدريب 2009يونيو حزيران/

 الذكي في إفريقيا، دار السالم، تنزانيا.

: التخطيط االستراتيجي والتشغيلي للميزانية الناجحة للخدمة 2008 يونيوحزيران/

 العامة، التسويق والتدريب الذكي في إفريقيا، جوهانسبرج جنوب إفريقيا.
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 األنشطة المهنية األخرى

منسق بصفة : رئيس فريق الخبراء لمنطقة البحر الكاريبي األفريقية 2018 -2017

 لمنظمة التجارة العالمية.

 : عضو مجلس إدارة برنامج األمم المتحدة المشترك لمكافحة اإليدز.2018- 2016

 في مجلس إدارة لجنة المالية التابعة لألونكتاد.عمل : 2016

: المشاركة الكاملة في مفاوضات المؤتمر الحكومي الدولي الذي 2018- 2017

 أدى إلى اعتماد 

كانون في  ،اميةاالتفاق العالمي من أجل الهجرة اآلمنة والمنظمة والنظ

 .2018ديسمبر األول/

: حضور اجتماعات مجلس حقوق اإلنسان في جنيف والمشاركة في 2018- 2017

 عمليات االستعراض الدوري الشامل.

 

 المنشورات
 -ستراتيجية على تحسين أداء األعمال في القطاع العام في مالوي تأثير خطة العمل اال

ماجستير العلوم  - 2004الوسطى، أطروحة دراسة حالة لمجلس المياه في المنطقة 

 في اإلدارة االستراتيجية، جامعة ديربي، المملكة المتحدة.

وصندوق رومارك  الزراعيين رومارك تجارالستراتيجية لجمعية الخطط اال ˗

(RUMARK - السوق .)الريفية 

 

 الحاسوبمعرفة أنظمة 

-  Word Microsoft Word وExcel وPower Point -  متقدمة.معرفة 

 .معرفة متقدمة - ACCPACالمتكاملة  المحاسبيةمجموعة البرمجيات  -

 معرفة متقدمة. -Sun accounting systemنظــام صـن المحاسبي  -

 معرفة متقدمة. - Quantum payroll package الكموميكشف المرتبات نظــام  -

 .المتقدمة المعرفة - اإللكتروني والبريد اإلنترنت -

 

 اللغات
 .تمّكن منهام: ليزيةكاإلن اللغة ˗

 .مبتدئ: الفرنسية ˗

 األم. اللغة: شيشيواال ˗
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 ماكدونيل، دانييل )المملكة المتحدة(  -4 

 ]األصل: باإلنكليزية[ 

 مذكرة شفوية

 
تهدي سفارة صاحبة الجاللة البريطانية تحياتها إلى أمانة جمعية الدول 

لشغل منصب في لجنة الميزانية  دونيلالسيد دانييل ماكاألطراف وتتشرف بترشيح 

أبريل نيسان/ 18المؤرخة  ،لمذكرة الشفوية لألمانةعمالً باهذا الترشيح ويُقدّم والمالية. 

(ICC-ASP/18/SP/06)  وإجراءات ترشيح وانتخاب أعضاء لجنة الميزانية والمالية

(ICC ASP/1/Res.5بالقرارالمعدلة ا ، بصيغته ICC-ASP/2/Res.4.) 

ذات خبرة تفاصيل مؤهالت السيد ماكدونيل وإثبات البالسيرة الذاتية  طيّهق تُرفو

 الصلة.

تشيد المملكة المتحدة بترشيح السيد ماكدونيل كخبير من ذوي المكانة المتميزة و

بصفته مسؤواًل كبيًرا ومحاسبًا ووالخبرة في المسائل المالية على المستوى الدولي. 

لكمنولث في المملكة المتحدة، يشغل السيد ماكدونيل مؤهالً في وزارة الخارجية وا

وزارة الخارجية، حيث يدير في حاليًا منصب رئيس التخطيط المالي والتجاري 

تضمنت مسؤوليات ومخصصات الميزانية التي تقدر بعدة مليارات من الدوالرات. 

ار إلى الشبكة المشورة في مجال اإلدارة المالية واالستثم إسداءالسيد ماكدونيل السابقة 

يتمتع السيد ماكدونيل أيًضا بخبرة دولية واسعة، والخارجية الكاملة لوزارة الخارجية. 

بما في ذلك اإلدارة المالية للعمليات في الشرق األوسط وإدارة تطوير برامج األمن في 

 إفريقيا.

 بيان المؤهالت

 

 الخبرة المهنية

 .في المملكة المتحدة وزارة الخارجية والكومنولثحتى اآلن:  - 2010

رئيس التخطيط المالي والتجاري: التخطيط المالي والتجاري  حتى اآلن: - 2017

مليار جنيه إسترليني سنويًا؛ تصميم  1.7للميزانية األساسية لوزارة الخارجية بقيمة 

 وإدارة برامج التغيير لتعزيز عمليات التخطيط المالي والتجاري.

شبكة البعثات الدبلوماسية الخارجية التابعة : مستشار مالي ل2017- 2015

 500تتجاوز  ،خطة مالية استراتيجية مدتها أربع سنواتإنجاز لوزارة الخارجية: 

مليون جنيه إسترليني؛ تقديم  120مليون جنيه إسترليني؛ إدارة ميزانية سنوية تتجاوز 

 المشورة االستثمارية بما في ذلك لمشاريع العقارات.

المشورة  : إسداءجاللةصاحبة النة اخز مالي، مفاوضات الموازنة مع: مستشار 2015

المالية المتخصصة لمفاوضات ميزانية وزارة الخارجية مع وزارة الخزانة البريطانية 

بما في ذلك خطط استثمار رأس المال وإدارة العمالت األجنبية. النشر الخارجي إلى 

بو ظبي لتحسين حوكمة الشركات وإعداد اإلمارات العربية المتحدة: تمديد العمل في أ

 التقارير.

لشرق الخاصة با وزارة الخارجية والكومنولث: المدير المالي لعمليات 2014-2015

التابعة  ،الشرق األوسط، الخاصة باألوسط: إدارة عمليات التخطيط المالي والتجاري

تعزيز وترليني؛ سامليون جنيه  75لوزارة الخارجية بما في ذلك ميزانية سنوية تبلغ 
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الحوكمة الرشيدة والتقارير المالية من قبل بعثات وزارة الخارجية في منطقة الشرق  

 األوسط.

 : االنتشار الخارجي في مصر: تطبيق هياكل محّسنة لإلبالغ المالي.2014

: سكرتير خاص للمدير المالي: دعم المدير المالي في إعطاء التوجيه 2013-2014

تعزيز التطوير المهني المستمر بين وة المالية لوزارة الخارجية؛ االستراتيجي لإلدار

 الخبراء الماليين.

برنامج، برنامج مكافحة اإلرهاب في إفريقيا: إدارة مشاريع ال: مدير 2011-2013

مليون جنيه إسترليني؛ رصد  36 ته، كجزء من صندوق برنامج قيممكافحة اإلرهاب

 بما في ذلك نيجيريا وكينيا والمغرب. - ةليمياإلقمكافحة اإلرهاب وتقييم مشاريع 

عمال، وزارة الخارجية: توفير تحليل االمال وفي مجال ال: محلل 2010-2011

المشورة بشأن تقاسم التكاليف مع المنظمات الحكومية إسداء البيانات، والنمذجة، و

 البريطانية األخرى.

دوار بما في ذلك محلل العديد من األ - British Gas Limited شركة :2005-2010

عمليات المملكة المتحدة  يواسطةاألعمال والبيانات: النمذجة والتنبؤ بمتطلبات العمالة 

بناء قدرة المنظمة وتحديد وتأمين مصادر إضافية لإليرادات؛ ولتحقيق أهداف األداء؛ 

 على استغالل نظم المعلومات اإلدارية.

 

 المؤهالت المهنية واألكاديمية

 .ACCA جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين، اسب مؤهل: مح2014

 .1: 2مرتبة الشرف في االقتصاد واألعمال ب: بكالوريوس 2006
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 شتاين، كالوس )ألمانيا( -5 

 
 ]األصل: باإلنجليزية[ 

 مذكرة شفوية

تهدي سفارة جمهورية ألمانيا االتحادية تحياتها إلى المحكمة الجنائية الدولية 

بأن حكومة جمهورية ألمانيا االتحادية قد قررت ترشيح الدكتور  هاغوتتشرف بإبال

في الدورة  ،لمحكمة الجنائية الدوليةالمالية لكالوس شتاين النتخابه في لجنة الميزانية و

الثامنة عشرة لجمعية الدول األطراف، المقرر عقدها في الهاي في كانون األول / 

 .2019ديسمبر 

اين بخبرة واسعة في الشؤون المالية والنقدية يتمتع الدكتور كالوس شت

للمنظمات  بالتنظيم اإلداري واإلدارة الماليةواالقتصادية الدولية. لديه معرفة خاصة 

األمم المتحدة. وقد عمل في جملة أمور على صعيد الدولية على المستوى األوروبي و

الموازنة والشؤون وترأس لجنة ، في مجلس إدارة البنك األوروبي لإلنشاء والتعمير

قد اكتسب الدكتور شتاين فهًما شامالً للتحديات اإلدارية والمتعلقة واإلدارية في البنك. 

 متعددة األطراف.البالميزانية للمؤسسات 

 تتضمننسخة من بيان مؤهالت الدكتور كالوس شتاين  ،مرفق بهذه المذكرة

أن  اشتراطبكتور كالوس الدفي يوالوظيفي.  سارهالمهنية وم سيرتهنظرة عامة على 

خبراء لهم مكانة وخبرة معترف بهما في الشؤون المالية على يكون المرشحون 

 .الصعيد الدولي

 بيان المؤهالت

 يالوظيفمساره لمحة عامة عن 

 ثابتة في مهاراتو ،الدولية واالقتصادية والنقدية المالية الشؤون في واسعة خبرة ˗

 التفاوض.

الميزانية وتخطيط سياسات المنظمات الدولية بما في ذلك  تدبيرخبرة محددة في  ˗

 منظومة األمم المتحدة واالتحاد األوروبي.

 .البحثية والمؤسسات والبنوك الشركات مختلف إدارة مجالس في خدم ˗

مثل ألمانيا في لجنة الميزانية واإلدارة )اللجنة الخامسة( التابعة للجمعية العامة لألمم  ˗

عضًوا في اللجنة االستشارية لشؤون الميزانية والمسائل اإلدارية  خبالمتحدة وانتُ 

 لألمم المتحدة.

خمس سنوات تناهز وعمل لمدة ، رة كموظف في صندوق النقد الدوليخب اكتسب ˗

 في مجلس إدارة صندوق النقد الدولي. اتنفيذي اً مدير

 عمير.والت لإلنشاء األوروبي البنك إدارة مجلس في عمل ˗

 

 لمهنيالمسار ا

: مدير ألمانيا في البنك األوروبي لإلنشاء 2018يوليو تموز/إلى  2015سبتمبر أيلول/

رئيس لجنة  2017/2018و 2016/2017والتعمير، لندن، المملكة المتحدة؛ 

 الميزانية والشؤون اإلدارية.

: نائب مدير اإلدارة، قسم سياسات السوق 2015أغسطس آب/إلى  2011مارس آذار/

أبناك القضايا المصرفية الدولية، وزارة المالية االتحادية، برلين، ألمانيا؛ المالية، و
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حماية وأنظمة غسل األموال والدفع، والحكومة الفيدرالية، اإلشراف على المشرف،  

 المستهلك في األسواق المالية.

: عضو المجلس التنفيذي لشركة 2015نوفمبر تشرين الثاني/إلى  2011يوليو تموز/

Landwirtschaftliche Rentenbank/رئيس لجنة  2015-2013 ، ألمانيا؛م، فرانكفورت

 عة.المراج

: المدير التنفيذي أللمانيا في صندوق النقد الدولي، واشنطن العاصمة، 2006-2011

، وهي EURIMF مجموعة رئيس 2010 - 2007الواليات المتحدة األمريكية؛ 

حاد األوروبي في مجلس إدارة مجموعة غير رسمية من الدول األعضاء في االت

 صندوق النقد الدولي، تمثل االتحاد األوروبي ومنطقة اليورو في المجلس.

: نائب مدير اإلدارة العامة، إدارة الميزانية الفيدرالية، وزارة المالية 2003-2006

 ،مختلفتين )الدفاع والتنميةريتين االتحادية األلمانية، برلين، ألمانيا؛ ترأس مدي

 قضايا التخطيط المالي والسياسات في إعداد الميزانية(.واعة؛ والزر

، وهيئة BwFuhrparkservice GmbH مؤسسة : عضو مجلس إدارة2003-2006

 مراكز البحوث.مختلف ( وBaFinالرقابة المالية الفيدرالية )

البرلمان، ومجلس الوزراء لدى قسم االتصال رئيس و: مكتب الوزير، 2000-2003

 لية االتحادية، برلين، ألمانيا.وزارة الما

: مستشار )الشؤون المالية واإلدارية( في البعثة الدائمة أللمانيا لدى 1995-1999

األمم المتحدة، نيويورك، الواليات المتحدة األمريكية؛ مندوب في اللجنة الخامسة 

لجنة نائب رئيس ال 1996/1997للجمعية العامة )الميزانية واإلدارة( لألمم المتحدة؛ 

عضو اللجنة االستشارية  1998 - 1997الخامسة للجمعية العامة لألمم المتحدة؛ 

 لشؤون اإلدارة والميزانية لدى الجمعية العامة لألمم المتحدة، نيويورك.

: نائب رئيس الشعبة العامة إلعداد الميزانية والتخطيط المالي، إدارة 1992-1995

 التحادية، بون، ألمانيا.الميزانية االتحادية، وزارة المالية ا

: خبير اقتصادي، قسم إدارة اإلنفاق العام، إدارة الشؤون المالية، 1990-1992

 صندوق النقد الدولي، واشنطن العاصمة، الواليات المتحدة األمريكية.

: مناصب مختلفة في إدارة الميزانية االتحادية بوزارة المالية االتحادية 1985-1990

 مانيا.األلمانية، بون، أل

: أستاذ مساعد، جامعة ترير، ألمانيا؛ القانون الدولي العام والقانون 1982-1985

 األوروبي والقانون الدستوري األلماني.

 

 كاديميةالمؤهالت األ

 . )جامعة ترير، ألمانيا(.دكتوراه في القانون: 1986

ا، : دراسات في القانون في جامعة يوهانس غوتنبرغ، ماينز، ألماني1973-1979

 (.1982(، امتحان الدولة الثاني في القانون )1979امتحان الدولة األول في القانون )

 

 اللغات
 بطالقة.يتحدثها االنجليزية: 

 جيد.مستوى الفرنسية: 

 األلمانية: اللغة األم.
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 فينو، ريشار )فرنسا( -6 

 [والفرنسية ]األصل: باإلنكليزية 

 مذكرة شفوية

لى أمانة جمعية الدول األطراف في نظام روما تهدي سفارة فرنسا تحياتها إ

-ICCإلى مذكرتها الشفوية باإلشارة األساسي للمحكمة الجنائية الدولية، و

ASP/18/SP/06 ، الترشيح النتخاب  اتبشأن إجراء 2019أبريل نيسان/ 18المؤرخة

 :بما يلي ابإبالغه ، تتشرفأعضاء لجنة الميزانية والمالية

الفرنسية تعيين السيد ريشار فينو إلعادة انتخابه كعضو في  قررت حكومة الجمهورية

 أثناء ىجرلجنة الميزانية والمالية للمحكمة الجنائية الدولية، خالل االنتخابات التي ستُ 

 (.2019كانون األول/ديسمبر  7إلى  2دورة الثامنة عشرة لجمعية الدول األطراف )ال

مدرسة التابعة للة في باريس، من معهد الدراسات السياسيفينو تخرج السيد 

حاصل على درجة الماجستير في قانون الضرائب وهو  ،لتجارة في باريسالعليا ل

التنمية  مصرفالموظفين في الدولي، وهو مسؤول حاليًا عن إعادة صياغة نظام 

 شغل سابقًا مناصب مختلفة في األمانة العامة وقد األفريقي. 

وفي مختلف  امصرف التنمية لمجلس أوروبوفي ، لمصرف األوروبي لالستثمارل

الرقابة  متينة في مجالالمؤسسات المصرفية والمالية، مما مكنه من اكتساب خبرة 

 2متطلبات الفقرة فينو  يستوفي السيد بذاالمالية وإدارة المنظمات الحكومية الدولية. 

مالية، على المنشئ للجنة الميزانية وال ICC-ASP/1/ Res.4من مرفق القرار المعدل 

 هذه المذكرة الشفوية.رفقها بفي سيرته الذاتية، التي يسر السفارة أن تالمبيّن النحو 

استفادة كاملة، خالل فترة والية جديدة، من الخبرة التي سوف يستفيد السيد فينو 

 اكتسبها على مدى السنوات الخمس الماضية في عمل لجنة الميزانية والمالية للمحكمة.

 تبيان المؤهال
 دولي خبير ˗

 األطراف متعددةفي المجاالت ال الخبرة من عاما 20 ˗

 

 معلومات شخصية

 

 طفالنالحالة االجتماعية: متزوج وله 

 

 واألوسمةالواليات 
: المحكمة الجنائية الدولية: عضو لجنة الميزانية والمالية؛ عضو، 2014منذ عام 

مسؤول عن تقييم وتوجيه و؛ خبيرا دوليا 12من تتألف لجنة في وروبا، بالنسبة أل

 السياسات والعمليات التشغيلية للمنظمة.

 

 وسام االستحقاق الوطني

 فارس -
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 مهنيةالخبرة ال 

، أبيدجان: خبير مسؤول عن مراجعة نظام مصرف التنمية األفريقي: 2018منذ عام 

 تغيير اإلدارة كجزء من إعادة التوجيه االستراتيجي للمؤسسة.والموظفين؛ شؤون 

، باريس: مدير التعاون الدولي؛ امصرف التنمية لمجلس أوروب: 2015-2017

 مسؤول عن التنسيق مع المؤسسات المالية الدولية األخرى.

: كبير المستشارين؛ لكسمبرغ، لمصرف األوروبي لالستثمارا: 2013-2015

 المسؤول عن إعادة تصميم اإلطار التنظيمي.ومستشار لألمانة العامة، 

، باريس: مدير اإلدارة العامة؛ تعزيز امصرف التنمية لمجلس أوروب :2006-2012

 أساليب اإلدارة الجديدة )تنويع الجنسيات، والتنقل(؛ تعريف وإدارة ومراقبة الميزانية.

: مدير الموارد البشرية واالتصاالت: تعريف وإدارة سياسة الموارد 2001-2005

 التواصل الداخلي والخارجي للمؤسسة. الثقافات؛ مسؤولية ةمتعدد بيئةالبشرية، في 

جهات المساهمة محافظ: إدارة العالقات مع المدير ديوان ال: 1996-2000

 تنسيق التوجهات االستراتيجية للمؤسسة.ووالمؤسسات الدولية األخرى؛ 

 ، التفتيش: المفتش.Société Générale مصرف :1994-1996

 

 اإلصداراتا
2012: 

Discours à la Nation Méditerranéenne, Editions Nouveau Monde: Publication d’un essai 

géopolitique sur l’espace méditerranéen et les mécanismes régionaux de coopération, 

préface de Stefano Condorelli 

2018 : 
Co-ordonner, Editions Nouveau Monde 

 تسوده ة والحريات الفردية في عصرمقال إنساني حول حماية البيانات الشخصي

 .ةالرقمي

 

 أنشطة أخرى

 .زائر أستاذ(: بورتوروز بيران) األورومتوسطية الجامعة ˗

 .محاضرأستاذ : لكسمبرغ األوروبي، دوليبوا جون مركز ميامي، جامعة ˗

 .متدخل: تولون واألمن، للدفاع المتوسطي المعهد ˗

 

 التعليم
اريس: قسم الدراسات العليا في الخدمة العامة )القانون ، بالسياسية العلومكلية  :1994

 العام(.

دبلوم الدراسات العليا في  ه، جامعة باريس الحادي عشر:ي: كلية جان مون1992

 القانون الدولي.

( Ecole des Hautes Etudes Commerciales) خريج كلية الدراسات التجارية العليا :1992

االستراتيجية القانونية الدولية شعبة ( Majeure Stratégie Juridique Internationaleبتفّوق، )

 الرئيسية
 

 ويةاللغالمهارات 

 الفرنسية: اللغة األم.

 لغة العمل لمدة عشرين سنة.واللغة اإلنكليزية: يتحدثها بطالقة، 

 األلمانية: يجيدها، جزء من الدراسات الثانوية أجريت في ألمانيا.

____________ 


