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 الدورة اخلامسة املستأنفة 
 نيويورك

 ٢٠٠٧فرباير / شباط١ -يناير / كانون الثاين٢٩

 
 ماين للضحايااالنتخاب الثاين ألعضاء جملس إدارة الصندوق االستئ

 مذكرة من األمانة

                                                                                         أنـشأت مجعية الدول األطراف الصندوق االستئماين لفائدة ضحايا اجلرائم املشمولة باختصاص             - ١
  .     ٢٠٠٢       سبتمرب   /        أيلول  ٩          املؤرخ   ICC-ASP/1/Res.6               ُ                                   احملكمة ولفائدة أُسر هؤالء الضحايا مبوجب قرارها        
  .  ار                                           واختصاصات جملس اإلدارة مبينة يف املرفق ذا القر

                                                                                             وحـددت مجعية الدول األطراف اإلجراءات املتعلقة بترشيح وانتخاب األعضاء اخلمسة لس اإلدارة              - ٢
                       من ذلك القرار، جيب أن  ٦     ً        وطبقاً للفقرة   .     ٢٠٠٢      سبتمرب  /       أيلول ٩        املؤرخ ICC-ASP/1/Res.7                 وذلك يف قرارها    

                                      من نفس القرار، أي أن يتمتع خبلق       ١                                                                        يبني كل ترشيح كيف أن املرشح يفي بالشروط املنصوص عليها يف الفقرة           
ٍ                                                                   عاٍل وباحلياد والرتاهة وأن يكون ذا كفاءة يف جمال مساعدة ضحايا اجلرائم اخلطرية   .  

  .                                  يكون لكل جمموعة إقليمية مقعد واحدICC-ASP/1/Res.7            من القرار  ٨     ً        ووفقاً للفقرة  - ٣

                            هود من أجل انتخاب أعضاء                       ، تبذل قصارى اجل   ICC-ASP/1/Res.7               من القرار      ١٠     ً          ووفقاً للفقرة    - ٤
             وجيوز التغاضي   .                                                          ويف غياب مثل هذا التوافق، جيري االنتخاب بواسطة االقتراع السري  .                  الس بتوافق اآلراء

                                                                                                عـن هذا الشرط إذا كان عدد املرشحني يوافق عدد املقاعد الواجب أن تشغل أو يف حالة املرشحني الذين         
  .                            ً                              أن يطلب وفد من الوفود حتديداً إجراء تصويت على انتخاب بعينه                                 ترشحهم اموعات اإلقليمية املعنية إال

ٍ                                             على أنه يف حالة التعادل لشغل مقعد متبٍق، جيري اقتراع يقتصر على املرشحني                ١١              وتنص الفقرة    - ٥                                      
ٍ           الذين فازوا بعدد متساٍو من األصوات                      .  

              من كل جمموعة                                                             على أن األشخاص املنتخبني جيب أن يكونوا هم املرشحون             ١٢                وتـنص الفقرة     - ٦
                                                                                                       الـذين فازوا بأعلى عدد من األصوات وبأغلبية ثلثي الدول األطراف احلاضرة واملصوتة، شرط أن تكون                

  .                                                  األغلبية املطلقة من الدول األطراف تشكل النصاب للتصويت
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  ،     ٢٠٠٦      مايو   /       أيار   ١٦                                                                      وقرر مكتب مجعية الدول األطراف، يف جلسته اخلامسة عشرة املعقودة يف             - ٧
    ٢٧           يونيه إىل    /         حزيران  ٥                                                                   ترشيح لالنتخاب الثاين ألعضاء جملس اإلدارة، ومتتد هذه الفترة من                          فـتح فتـرة     

     ً وطبقاً   .                                                                                ويف اية هذه الفترة تعذر استيفاء الشروط الدنيا لترشيح أعضاء جملس اإلدارة            .     ٢٠٠٦      أغطس   /  آب
        تشرين   ١٩      غاية                                                  ، جرى التمديد يف فترة الترشيح أربع مرات ل        ICC-ASP/1/Res.5                 مـن القرار      ٤          للفقـرة   

  .    ٢٠٠٦      نوفمرب  /     الثاين

      نوفمرب  /               تشرين الثاين    ٣٠                                                                     وعمـدت اجلمعية، يف جلستها السادسة من دورا اخلامسة املعقودة يف             - ٨
  :                                                           ، إىل انتخاب أعضاء جملس إدارة الصندوق االستئماين التالية أمساؤهم    ٢٠٠٦

  )              الدول األفريقية (                  القس ديزموند توتو 
  )                أوروبا الشرقية   دول (                       السيد تاديوس مازوفيسكي 

  )                                        جمموعة دول أمريكا الالتينية والبحر الكارييب (        روبينسن   .  ر  .              السيد آرثور ن
  )                        أوروبا الغربية ودول أخرى (                  السيدة سيمون فايل 

                                                                                          وقـررت اجلمعية، يف جلستها السادسة، إرجاء االنتخاب املتعلق باملقعد املخصص موعة الدول             - ٩
         كانون    ٢٩                                                               سة املستأنفة للجمعية اليت ستلتأم يف نيويورك يف الفترة من                                              اآلسـيوية حلني انعقاد الدورة اخلام     

        كانون  ١     ً                                             وتبعاً لذلك حدد املكتب فترة ترشيح متتد من يوم االثنني،   .     ٢٠٠٧      فرباير  /      شباط ١         يناير إىل  /     الثاين
  .    ٢٠٠٧      يناير  /             كانون الثاين  ٢٨                  يناير إىل يوم األحد  /     الثاين

  :                      مت تلقي الترشيح التايل  ٠٧  ٢٠      يناير  /             كانون الثاين  ١٨       ولغاية  -  ١٠

              الدول اآلسيوية 
  )       منغوليا (                      السيد بولغا ألتانغرييل  - 

                                            ، ترد يف مرفق هذه املذكرة معلومات تتصل        ICC-ASP/1/Res.7               من القرار     ٧     ً              وطـبقاً للفقـرة      -  ١١
  .                                          باملرشح اآليت الذكر مع الوثائق املرافقة لترشحه



ICC-ASP/5/28/Add.1 
Page 3 

 املرفق

  )       منغوليا (                      السيد بولغا ألتانغرييل 
 

                                                                    رة شفوية من وزارة اخلارجية املنغولية موجهة إىل أمانة مجعية الدول األطراف   مذك
 

 ]باإلنكليزية:األصل[
 

                                                                                         ـدي وزارة الـشؤون اخلارجية يف منغوليا حتياا إىل أمانة مجعية الدول األطراف يف نظام روما         
                  تقدمي ترشيح صاحب                                                                                     األساسـي للمحكمـة اجلنائية الدولية وتتشرف بإبالغها أن حكومة منغوليا قررت             

                                                                                                                السعادة السيد بولغا ألتانغرييل، السفري فوق العادة واملفوض، املدير العام إلدارة القانون واملعاهدات بوزارة              
  .                                                                                 اخلارجية املنغولية لالنتخاب كعضو يف جملس إدارة الصندوق االستئماين للضحايا التابع للمحكمة

 
                                                شحها، السيد بولغا ألتانغرييل كمرشح تتوفر فيه مجيع                                        ووزارة الشؤون اخلارجية يف منغوليا تقدم مر 

   ٩          ، املؤرخ   ICC-ASP/1/Res.6                                                                       الـشروط الـضرورية املـتوخاة يف مـرفق قرار مجعية الدول األطراف              
                                                                                     واملتعلق بإنشاء الصندوق لفائدة ضحايا اجلرائم املشمولة باختصاص احملكمة ولفائدة               ٢٠٠٢       سبتمرب   /     أيلول

ٍ                                  ً      ً                    يتمتع خبلق عاٍل وباحليادية والرتاهة ونعتقد اعتقاداً جازماً بأن لـه                   وهو شخص   .                       أسـر هـؤالء الضحايا                  
  .                                              املؤهالت املطلوبة يف جمال مساعدة ضحايا اجلرائم اخلطرية

 
             بيان باملؤهالت

 
                 البيانات الشخصية

 
     ١٩٥٥       أكتوبر  /            تشرين األول  ٢٥  :            تاريخ الوالدة
                      مقاطعة خوفود، منغوليا  :           مكان الوالدة

      منغويل  :      اجلنسية
                متزوج، ثالث بنات  "           الة الزوجية  احل
 

       املؤهالت
 

                                        املدرسة الثانوية، مقاطعة خوفود، منغوليا؛     ١٩٧٣-    ١٩٦٣
                                                                    درجة املاجستري يف القانون الدويل، من معهد العالقات الدولية مبوسكو، روسيا؛     ١٩٧٩-    ١٩٧٤
                                                                   درجة املاجستري يف العلوم السياسية، معهد العلوم السياسية مبوسكو؛ روسيا؛     ١٩٩٠-    ١٩٨٨
          األمريكية؛                                                               تدريب خاص يتصل بالشؤون الدولية، جامعة كولومبيا، الواليات املتحدة      ١٩٩٢
  .                                                                     دكتوراه يف القانون الدويل، جامعة تاراس شيفشينكو الوطنية، كييف، أوكرانيا     ٢٠٠٣
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           املنصب احلايل /     املهنة
 

     ليا؛                                                                      مدير عام، إدارة القانون واملعاهدات التابعة لوزارة الشؤون اخلارجية يف منغو
                                      أستاذ القانون، جامعة منغوليا الوطنية؛

  .                                                               أستاذ أكادميية، بأكادميية األمن والدفاع وحكم القانون، االحتاد الروسي
 

               اللغات األجنبية
 

                             اإلنكليزية والروسية واإلسبانية
 

             اخلربة العملية
 

                               وزارة الشؤون اخلارجية، منغوليا؛     ١٩٨١-    ١٩٧٩
   ن؛                        سفارة منغوليا يف أفغانستا     ١٩٨٥-    ١٩٨١
                               وزارة الشؤون اخلارجية، منغوليا؛     ١٩٨٨-    ١٩٨٥
                                         مستشار يف السياسة اخلارجية، برملان منغوليا؛     ١٩٩١-    ١٩٩٠
                                                مدير شعبة العالقات اخلارجية، أمانة برملان منغوليا؛     ١٩٩٢-    ١٩٩١
                                                   سفري فوق العادة ومفوض ملنغوليا لدى اجلمهورية التركية؛     ٢٠٠٣-    ١٩٩٧

  .                                       لدى بلغاريا، ولبنان ورومانيا وأوزبكستان                             سفري فوق العادة ومفوض ملنغوليا  
 

            املهام األخرى
 

                                                                                      عـضو اللجـنة احلكومية الدولية املعنية بتفتيش احلدود الدولية بني منغوليا واحتاد                  ١٩٨٨-    ١٩٨٥
                                اجلمهوريات االشتراكية السوفياتية؛

                                               سكرتري مسؤول، اموعة الربملانية املشتركة املنغولية؛     ١٩٩٧-    ١٩٩٠
         الرئيس     ١٩٩٧                                                 ً           ورئيس مجعية الصداقة املنغولية اإلسرائيلية، واعتباراً من عام       مؤسس     ١٩٩٧-    ١٩٩٣

                                         الشريف، مجعية الصداقة املنغولية اإلسرائيلية؛
                                      عضو جملس، اجلمعية املنغولية لألمم املتحدة؛         حىت اآلن-    ١٩٩٣
                                                  عضو جملس، اجلمعيات الوطنية املنغولية املناهضة لإلرهاب؛         حىت اآلن-    ٢٠٠٢

                            ً       األكادميية املنغولية ملناهضة اًإلرهاب؛        عضو جملس، 
                                        عضو جملس، منظمة العفو الدولية يف منغوليا؛         حىت اآلن-    ٢٠٠٣
                                                                          سكرتري، الفريق العامل الوطين املعين بقضية االنضمام إىل اتفاقية األمم املتحدة بشأن          حىت اآلن-    ٢٠٠٤

                                وضع الالجئني والربوتوكول امللحق ا؛
                                                      كومي املعين باتفاقية بالريمو بشأن اجلرمية املنظمة عرب                                    سـكرتري، الفريق العامل احل     

                     الوطنية وبروتوكوالا؛
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                         ً  لتعزيز مركز منغوليا بلداً Blue Banner's"  (Tsenher Suld)"                 عـضو جملس إدارة،           حىت اآلن-    ٢٠٠٥
      ً                                    خالياً من األسلحة النووية على املستوى الدويل؛

  .                                      عضو جملس، اللجنة الوطنية للقانون اإلنساين 
 

                              اخلربات األخرى واألعمال املتصلة ا
 

  ؛ )    ١٩٨١  ،     ١٩٨٠               نيويورك، جنيف،  (                                     دورات مؤمتر األمم املتحدة لقانون البحار  -
                                                                            عـضو الوفد املنغويل لدى اجلمعية العامة لألمم املتحدة الدورتان احلادية واألربعون     -

  ؛ )    ١٩٨٧  ـ     ١٩٨٦         نيويورك،  (                  والثانية واألربعون 
  ،     ١٩٩٣-    ١٩٩٠  ،     ١٩٨٨  ،     ١٩٨٤-    ١٩٨٢ (          الــدويل                       دورات االحتــاد الــربملاين -

  ؛ )    ١٩٩٦-    ١٩٩٥
                                                                                   الـدورة االستثنائية للجمعية العامة لألمم املتحدة واالحتاد الربملاين الدويل املكرسة            -

  ؛ )    ١٩٩٥         نيويورك،  (                               للذكرى اخلمسني إلنشاء األمم املتحدة 
                 الروسي وأملانيا                                                            عضو الوفد الرمسي لرئيسي منغوليا ورئيس الربملان املنغويل إىل االحتاد -

                                                                                   وأوكرانيا وبلغاريا وتايلند وتركيا ومجهورية كوريا والدامنرك وفرنسا وكازاخستان         
  ؛ )    ٢٠٠٦-    ١٩٩٠ (                                               ومصر والنمسا والواليات املتحدة األمريكية واليابان 

                                                                              دورة مؤمترات االحتاد الربملاين الدويل، مؤمترات احملفل الربملاين آلسيا واحمليط اهلادي           -
  ؛ )    ١٩٩٦  ،     ١٩٩٥ (

                                                                    التعاون الدويل يف ميادين الدراسات القانونية وجدول األعمال الحتاد           :            ندوة دولية  -
  ؛ )    ٢٠٠٤                اليابان، طوكيو،  (                   الدراسات القانونية 

  /                                           اجتاهات وقضايا بشأن تشريعات كوريا الشمالية   :                                 املؤمتـر الدويل لكوريا ومنغوليا     -
  ؛ )    ٢٠٠٤                    منغوليا أوالن باتار،  (                 اجلنوبية ومنغوليا 

  ؛ )    ٢٠٠٤                اليابان، طوكيو،  (                                         ة الدراسية الثانية عشرة للصادرات اآلسيوية     احللق -
                                                                      املؤمتر اآلسيوي وللمحيط اهلادئ املعين بالالجئني واألشخاص املشردين  واملهاجرين     -

  ؛ )    ٢٠٠٥      الصني،  (
           أوزبكستان،  (                                                                       الفـريق العامـل املعين بالقضايا القانونية املتصلة مبكافحة اإلرهاب            -

  ؛ )    ٢٠٠٥
                                                                             السادسة والسابعة للعملية االستشارية غري الرمسية املفتوحة التابعة لألمم                    الـدورتان  -

  ؛ )    ٢٠٠٦-    ٢٠٠٥         نيويورك،  (                                     املتحدة واملعنية باحمليطات وقانون البحار 
      الهاي،  (                                                                        ممثل إىل الدورة اخلامسة جلمعية الدول األطراف يف احملكمة اجلنائية الدولية          -

  ؛ )    ٢٠٠٦
                                                       اسة الوسائل العملية لتعزيز االحترام التام للقانون                                      عضو الفريق احلكومي الدويل لدر     -

  ؛ )    ٢٠٠٦ (                              اإلنساين الدويل والتقيد بالقانون 
  ؛ )    ٢٠٠٦               ماليزيا، الصني،  (                          مؤمتر القانون اإلنساين الدويل  -
                                                                                 رئـيس الـوفد املنغويل إىل املفاوضات بني وفود مجهورية الصني الشعبية ومنغوليا              -

   ).        حىت اآلن-    ٢٠٠٤   من  (             املرور العابر                                واالحتاد الروسي بشأن مشروع اتفاق 
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 أو مشارك/املشاركة يف احللقات الدراسية واملؤمترات كمتحدث ومقرر و
 

    حول   "                        املاضي واحلاضر واملستقبل    :                 تركيا وأوكرانيا  "                                متكلم يف املؤمتر العلمي الدويل       -
   اة                                                                        االتفاقات الثنائية واملتعددة األطراف بني أوكرانيا وتركيا بوصفها األد         "       موضوع  

  ؛ )    ٢٠٠٢                أوكرانيا، كييف،    " (            مشاكل التفسري  :                       األساسية لتعاوما الدويل
                               ريب األشخاص، االجتار غري املشروع يف   :                                     املؤمتـر املـشترك بني بايل وبودابست       -

  ؛ )    ٢٠٠٤               أستراليا، بريث،  (                                              األشخاص واإلجرام العابر للحدود الوطنية ذو الصلة 
              سويسرا، الصني   (                             عاون الدويل املتعلق باهلجرة               إدارة الت   :                             املؤمتـر املتعلق مببادرة برن     -

  ؛ )    ٢٠٠٤          وهنغاريا، 
                                                     منغوليا واتفاقية مكافحة الفساد اليت وضعتها األمم         :                              جهـة اتـصال تابعة للمؤمتر      -

  ؛ )    ٢٠٠٥                     منغوليا، أوالن باتار،  (       املتحدة 
                                                                           جهة اتصال تابعة للمؤمتر املعين بالتنفيذ التشريعي للصكوك الدولية ملكافحة اإلرهاب  -

  ؛ )    ٢٠٠٥                     منغوليا، أوالن باتار،  (               وغريه من اجلرائم 
  ؛ )    ٢٠٠٦                     منغوليا، أوالن باتار،  (                                    جهة اتصال معنية مبؤمتر القانون اإلنساين  -
                                                                                أو مشارك بالفعل يف العملية التفاوضية املتعلقة بصياغة اتفاقات منغوليا مع            /       رئيس و  -

  :                                   البلدان األجنبية حول امليادين التالية
                            املساعدة القانونية املتبادلة؛              تسليم األشخاص و  •
                      تعزيز ومحاية االستثمار؛  •
                                                                      الطـريان املدين واالتصاالت السلكية والالسلكية والفضاء اخلارجي والعلم           •

              والتكنولوجيا؛
                                                 التعاون االقتصادي والتجاري وتفادي االزدواج الضرييب؛  •
  .                                    الوالية القنصلية وحقوق امللكية الفكرية  •

 
 اجلوائز

 
  ؛ )    ١٩٩١ (              العمل الشرفية         ميدالية  -
  ؛ )    ١٩٩٧ (                          أمسى ميدانية حلكومة منغوليا  -
  ؛ )    ١٩٩٩ (                                 الوزير فوق العادة واملفوض ملنغوليا  -
  ؛ )    ٢٠٠١ (          ، بلغاريا  "             مودرسكي كونيك "        ميدالية  -
  ؛ )    ٢٠٠١ (                            للمحكمة الدستورية يف منغوليا   "            الشرف األعلى "     وسام  -
  ؛ )    ٢٠٠١ (                                   وسام وزارة الشؤون اخلارجية املنغولية  -
   ).    ٢٠٠٢ (                             سفري فوق العادة ومفوض ملنغوليا  -
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