
  ) املكسيك(فرنانديز أوبازو، كارولينا ماريا 

]باألسبانية: األصل[  

  شفوية مذكرة

دي سفارة مجهورية املكسيك حتياا إىل أمانة مجعية الدول األطراف يف نظام روما 
 ICC-ASP/9/S/CBF/10األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية وتتشرف، باإلشارة إىل مذكرة األمانة 

، بإبالغ الدول األطراف بأن حكومة املكسيك قررت ترشيح السيدة ٢٠١٠مايو / أيار٢٠املؤرخة 
، ٢٠١٤ – ٢٠١١ يف جلنة امليزانية واملالية للفترة كارولينا ماريا فرنانديز أوبازو إلعادة انتخاا عضواً

 ١٠ إىل ٦  من جلمعية الدول األطراف يف الفترةالتاسعةخالل االنتخابات اليت ستجري أثناء الدورة 
  .نيويوركبيف املقر الرئيسي لألمم املتحدة  ٢٠١٠ديسمرب /كانون األول

واصلة ويعكس ترشيح السيدة كارولينا ماريا فرنانديز أوبازو اهتمام حكومة املكسيك مب
الة ، واستقرار ميزانيتها، والنهوض باإلدارة الفعإجراءات احملكمة املتعلقة بامليزانيةاإلسهام يف تعزيز 

 واملكسيك مقتنعة. اإلستراتيجية ألولوياا تمكني احملكمة من ممارسة واليتها وفقاًذلك ل وملواردها،
، كما درجت على ذلك أثناء  يف أعمال اللجنةالة مشاركة فع السيدة فرنانديز أوبازومشاركة بأن

 لنظام روما  وفقاًبواليتهاسيساعد على تزويد احملكمة باألدوات الالزمة لالضطالع واليتها احلالية، 
 لديها إجراءات الة مؤسسة قضائية قوية وفعوسيعزز جماالا املالية واإلدارية مبا يتناسب معاألساسي 

  .شفافة ومستقرة تتعلق بامليزانية

للجنة لعضوية ا كارولينا ماريا فرنانديز أوبازوبترشيح السيدة اهتمام حكومة املكسيك و
مساهم يف ميزانية احملكمة وأكرب املسامهني سابع أكرب  اً كوابل ويعكس أيض التزامها باحملكمة يعكس

املكسيك أن هناك ما حكومة ولذلك تعتقد .  جمموعة دول أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييبمن
 . رغبتها يف وجود من ميثلها يف هذه اهليئة متاماًيربر

  من٦والفقرة  ICC-ASP/1/Res.4  من القرار٢ الواردة يف الفقرة  باألحكاموفيما يتعلق
 أن تسترعي انتباه األمانة إىل اخلربة الواسعة واملتعددة سفارة املكسيك، تود  ICC-ASP/1/Res.5القرار

على وذلك خربا يف املسائل املالية واملسائل املتعلقة بامليزانية، والسيما ملرشحة، اليت تتمتع ا ااجلوانب 
وتستويف السيدة . ية املرفقة ذه املذكرة باللغتني األسبانية واإلنكليزيةالنحو الوارد يف السرية الذات

 لتسهم إسهاماً كبرياً ولديها ما يلزم من املعارففرنانديز أوبازو الشروط املطلوبة للعضوية يف اللجنة، 
ملالية، تقييم األنصبة املقررة، والشؤون امنها  يف جماالت مشهودة اهلام، ولديها خربة عمل اللجنةيف 

وبرهنت مشاركة السيدة فرنانديز أوبازو احلالية يف أنشطة اللجنة على ما تتمتع . وامليزانيات، والربامج
 التوازن به املرشحة من التزام وخربة ومهنية، وسامهت هذه املشاركة فضالً عن ذلك يف ضمان حتقيق

،  يف اللجنةنية ومنطقة البحر الكارييبأمريكا الالتيبلدان  ويف مشاركة ،بني اجلنسني يف اللجنةاملناسب 
  .إذ تعد مشاركتها يف احملكمة اجلنائية الدولية هي أكرب املشاركات حبسب كل إقليم
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وحكومة املكسيك مقتنعة بأن السيدة فرنانديز أوبازو، مبا لديها من معرفة ومكانة وخربة 
 هذه اهليئة ضمان وفاءجيابية يف  إمسامهة يف الشؤون املالية على املستوى الدويل، ستساهم مشهودة

  . التابعة للجمعية بواليتهاالفرعية املوقرة
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