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 الدورة الثانية والسبعون
 اللجنة اخلامسة

 جدول األعمال)د( من  ١١٥البند 

تعيينات مللء الشواغر يف األجهزة الفرعيةة 
 وتعيينات أخرى

   
 تعيني أعضاء يف جلنة اخلدمة املدنية الدولية  

 
 مذكرة من األمني العام  

 
ـــــ   ١٧املؤرخـــــ   A/72/104/Rev.1يف الوثيقـــــ   وردت اإلشـــــارةكمـــــا  - ١ ، ســـــي و  ٢٠١٧متوز/يولي

مطلواب من اجلمعي  العام ، يف دورهتا احلالي ، تعيني مخس  أشـاا  ملـ ا الاـواال الـن ستناـض يف ع ـوي  
 .٢٠١٨كانو  الثاين/ينايل   ١لفرتة أربع سنوات تبدأ يف  ،جلن  اخلدم  املدني  الدولي 

 :٢٠١٧كانو  األول/ديسمرب   ٣١ع ويتهم يف  فرتةاللجن  الذين ستنتهي  فيما يلي أع ااو  - ٢

 فولفغانغ شتوك  )أملانيا( )انئب اللئيس(؛ 

 مينورو إندو )اليااب (؛ 

 ريموسيو سوسا )امل سيك(؛هلويس ماراينو  

 ألدو مانتوفاين )إيطاليا(؛ 

 كريتيس مسيث )الوالايت املتحدة األملي ي (. 

 املناطق التالي : وبناا على ذلك، ينبغي أ  يـَُعني أع اا جدد من

 ع و واحد من دول آسيا واحمليط اهلادئ؛ 

 وع و واحد من دول أملي ا الالتيني  ومنطق  البحل ال ارييب؛ 

 وثالث  أع اا من دول أورواب الغلبي  ودول أخلى. 
  

https://undocs.org/ar/A/72/104/Rev.1
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 وقد وردت تلشيحات من الدول األع اا التالي : - ٣

 واحد(:من دول آسيا واحمليط اهلادئ )مقعد شاال  )أ( 

 يوجي كومامارو )اليااب (؛  

 من دول أملي ا الالتيني  ومنطق  البحل ال ارييب )مقعد شاال واحد(: )ب( 

 لويس ماراينو هريموسيو سوسا )امل سيك(؛  

 من دول أورواب الغلبي  ودول أخلى )ثالث  مقاعد شاالة(: )ج( 

 ألدو مانتوفاين )إيطاليا(؛  

 تحدة األملي ي (؛جيفلي ماونتس )الوالايت امل  

 فولفغانغ شتوك  )أملانيا(.  

مــن نمامهــا األساســي. وعمــال بتلــك  ٥ إىل ٣وخي ــع تعيــني أع ــاا اللجنــ  ألح ــا  املــواد مــن  - ٤
، أجــلى ٤٣/٢٢6مــن قـلار اجلمعيـ  العامـ  “ اثنيـا”مـن اجلـ ا  ٤و  ٣األح ـا ، ووفقـا ألح ـا  الفقــلتني 

األمني العا  مااورات مع الدول األع اا، عن طليق رؤساا اجملموعات اإلقليميـ  املاتلفـ ، ومـع اللؤسـاا 
التنفيــذيني للمنممــات األخــلى، ومــع ظثلــي املــوافني عــن طليــق انيــاد رابطــات املــوافني املــدنيني الــدوليني 

ي منمومــ  األمـم املتحــدة، ومـع اللجنــ  االستاــاري  وجلنـ  التنســيق بـني االنيــادات واللابطـات الدوليــ  ملـواف
 لاؤو  اإلدارة واملي اني .

امامـــــارو بتضييـــــد دول آســـــيا بـــــني الـــــدول األع ـــــاا، حمـــــي الســـــيد كجـــــلت ماـــــاورات  عقـــــبو  - ٥
اهلادئ، وحمي ك  من السيد مانتوفاين والسيد مـاونتس والسـيد شـتوك  بتضييـد دول أورواب الغلبيـ   واحمليط
 .أخلى ودول

إىل اللجنــ  اخلامســ  قائمــ  الرتشــيحات  مبوجــب هــذذ املــذكلة وبنــاا علــى ذلــك، يقــد  األمــني العــا  - 6
 :فيها ل ي تنمل ٢٠١٨ينايل كانو  الثاين/  ١ع سنوات تبدأ يف لع وي  جلن  اخلدم  املدني  الدولي  لفرتة أرب

 من دول آسيا واحمليط اهلادئ )مقعد شاال واحد(: )أ( 

 اليااب (؛يوجي كومامارو )  

 من دول أملي ا الالتيني  ومنطق  البحل ال ارييب )مقعد شاال واحد(: )ب( 

 لويس ماراينو هريموسيو سوسا )امل سيك(؛  

 من دول أورواب الغلبي  ودول أخلى )ثالث  مقاعد شاالة(: )ج( 

 ألدو مانتوفاين )إيطاليا(؛  

 جيفلي ماونتس )الوالايت املتحدة األملي ي (؛  

 غانغ شتوك  )أملانيا(.فولف  

   للملشحني يف ملفق هذذ الوثيق .وتلد السري الااصي - ٧

  

https://undocs.org/ar/A/RES/43/226
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 املرفق
 *السري الشخصية  

 
 يوجي كومامارو )الياابن(  

 
 ١9٥١كانو  األول/ديسمرب،   ٧ولد يف 

 
 التحق بوزارة اخلارجي  ١9٧٥نيسا /أبلي  

 اعُتمد لدى األمان  العام  لألمم املتحدة )نيويورك( ١9٨6 متوز/يولي 
 س لتري أول، البعث  الدائم  لليااب  لدى األمم املتحدة )نيويورك( ١9٨9ح يلا /يوني  

 مستاار، سفارة اليااب  يف الصني ١9٨9متوز/يولي  
 )طوكيو(مديل شعب  التعاو  االجتماعي، م تب األمم املتحدة  ١99٢شباط/فربايل 

مــديل شــعب  إدارة األمــم املتحــدة، إدارة املســائ  العامليــ ، م تــب السياســ   ١99٣آب/أاسطس 
 اخلارجي  )طوكيو(

 مستاار، البعث  الدائم  لليااب  لدى األمم املتحدة )نيويورك( ١99٤أاير/مايو 
 مديل الاؤو  العام ، م تب اتيبي ، رابط  التبادل ١996أاير/مايو 

 وزيل، البعث  الدائم  لليااب  لدى األمم املتحدة )نيويورك( ١999نيسا /أبلي  
 وزيل، سفارة اليااب  يف الصني ٢٠٠١شباط/فربايل 
 انئب اللئيس للاؤو  اإلداري ، مؤسس  اليااب  )طوكيو( ٢٠٠٤نيسا /أبلي  
 القنص  العا  لليااب  يف شنغهاي ٢٠٠٥شباط/فربايل 

 مبعوث فوق العادة ووزيل مفوض، سفارة اليااب  يف اتيلند ٢٠٠٨متوز/يولي  
 القنص  العا  لليااب  يف هونغ كونغ ٢٠١٠آب/أاسطس 

 ليااب  لدى كمبوداياسفري فوق العادة ومفوض  ٢٠١٣كانو  الثاين/ينايل 
 ظث  ح وم  اليااب  ٢٠١6تالين األول/أكتوبل 

اإلرهــــاب واجلل ــــ   الســــفري املســــؤول عــــن التعــــاو  الــــدو  علــــى م افحــــ 
  املنمم  الدولي 

 مت وج ول  طفال 

  

 
 

 تصدر السري الااصي  بدو  نيليل رمسي. * 
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 لويس ماراينو هريموسيو سوسا )املكسيك(  
 اؤو  املي اني  واملوارد املالي املديل العا  ل

 وزارة التعليم العا  )امل سيك(
 

 املؤهالت العلمية  

 ب الوريوس العلو  يف هندس  احلاسوب • 
 املستقل جامع  امل سيك الوطني    

 يف املائ ( ٨٠ماجستري يف اإلدارة العام  )كورسات متقدم  بنسب   • 

 املعهد الوطين لإلدارة العام   

 يف احملاسب  والاؤو  املالي  دبلو  • 

 الت نولوجي امل سي ي املستق  عهدامل  
 يف املي ن  القائم  على النتائج دبلو  • 

 ة املالي  واالئتماانت العام جامع  امل سيك الوطني  املستقل  ووزار   

 يف الاب ات احلاسوبي  دبلو  • 

 العلياالت نولوجي  والدراسات معهد مونتريي للدراسات   

 اجلودة وإعادة تصميم تسيري األعمال إدارةدراسات متنوع  يف جمال نمم  • 
 

 نبذة خمتصرة  

 املي اني  أو يف مناصبشؤو  و  يجمانلتاطيط الرب لمن اخلربة بصفت  مديلا عاما سن   ٢١للملشح  • 
ســنوات يف وزارة الاــؤو  االقتصــادي ،  ١٠يف احل ومــ  االنياديــ  للم ســيك، مبــا يف ذلــك  ظاثلـ 

 سنوات يف وزارة اخلارجي ، وسنتا  يف وزارة التعليم العا . 9 و

واملؤسســات  ،، ووكاالهتــا الالملك يــ والايتختطــيط وتنفيــذ إنفــاق احل ومــ  االنياديــ  يف وزارات الــ • 
 اململوك  للدول ، وكذلك يف م اتب التمثي  يف مجيع أحناا امل سيك ويف اخلارج.

تنفيذ نمم إدارة اجلودة من أج  نيديد خمتلف العمليات احل ومي  األساسي  وقياسها واإلشلاف  • 
 عليها ونيسينها.

 .دارة املي اني  وإدارة الديو  العام إلتطويل بلجميات  • 

وزاريت التابعــــ  لــــاهليئــــات احل وميــــ  للوكــــاالت الالملك يــــ  واملؤسســــات اململوكــــ  للدولــــ  يف  ع ــــو • 
 والتعليم العا . الاؤو  االقتصادي 

يف جلـــا  اللقابـــ  واألداا املؤسســـي، ف ـــال عـــن الوكـــاالت الالملك يـــ  واملؤسســـات اململوكـــ   ع ـــو • 
 .والتعليم العا  الاؤو  االقتصادي للدول  بتنسيق من وزاريت 
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 (٢٠٠٣-١996جملس ملاجعي احلساابت اخلارجيني ملنمم  الدول األملي ي  ) ع و يف • 

 (٢٠١٠-٢٠٠9جلن  االشرتاكات التابع  لألمم املتحدة )ع و يف  • 

 (٢٠١٧-٢٠١٢يف جلن  اخلدم  املدني  الدولي  التابع  لألمم املتحدة ) ع و • 
 

 اخلربة املهنية  

 وزارة التعليم العام

 إىل اآل ( ٢٠١٥عا   ذالعا  لاؤو  املي اني  واملوارد املالي  )مناملديل 

 :الواجبات

 مي اني  الوكاالت الالملك ي  واملؤسسات اململوك  للدول . دمجإعداد مي اني  وزارة التعليم العا  و  • 

 إدارة املي اني  املضذو  هبا لوزارة التعليم العا . • 
ـــــات املعلمـــــني يفالتنســـــيق واإلشـــــلاف علـــــى دفـــــع كاـــــوف  •   الوقـــــس املناســـــب يف الـــــوالايت ملتب

 .والي  ٣١ ن يبلغ عددهاالوطني  ال دو 

عمليات ملاجع   فائدةالتنسيق بني اهليئ  العليا مللاجع  احلساابت يف االنياد ووزارة التعليم العا  ل • 
 احلساابت الن ُُتلى لرباجمها املاتلف .

 املساال . إعداد التقاريل احملاسبي  وتقاريل • 

واألداا املؤسسـي، ف ـال عـن اهليئـات اإلداريـ  للوكـاالت الالملك يـ   لقابـ يف خمتلف جلا  ال ع و • 
 واملؤسسات اململوك  للدول  يف قطاع التعليم.

 
 اإلجنازات:

إعــادة تصــميم املي انيــ  مــن أجــ  تنفيــذ اإلصــالل الدســتوري يف الاــؤو  التعليميــ  الــذي ياــم   • 
 ابلعمـــــ  وتـــــلقيتهم عـــــن طليـــــق املنافســـــ ، وتقيـــــيم األداا، والتـــــدريب، واملنـــــاهج التحـــــاق املعلمـــــني

 اجلديدة، وال تب الدراسي  اجلديدة، وما إىل ذلك.

الــن يبلــغ مــ  وتطهــري كاــوف ملتبــات هيئــات التــدريس يف ال يــاانت االنياديــ  امالالعمــ  علــى  • 
 ليمي  واألح ا  القانوني  املنطبق .امتثاال لإلصالل الدستوري يف الاؤو  التعكياان  ٣١عددها 

 
 وزارة الشؤون االقتصادية  

 (٢٠١٥-٢٠١٣مديل عا  التاطيط الربانجمي وشؤو  املي اني  والتنميم )
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 :الواجبات
مي انيـــ   العمـــ  علـــى دمـــجواملي نـــ  يف وزارة الاـــؤو  االقتصـــادي  و  يجمـــانتاطـــيط الرب الاملاـــارك  يف  • 

 .وكاالهتا الالملك ي 
وزارة الاــؤو  االقتصــادي  والوكــاالت الالملك يــ  علــى حنــو يتســم لــ املاصصــ تنســيق أداا املي انيــ   • 

 .ابلفعالي  وال فااة
 إعداد التقاريل احملاسبي  وتقاريل املساال . • 
 تنسيق التحسني التنميمي لوزارة الاؤو  االقتصادي . • 
يئـــــات اإلداريـــــ  للوكـــــاالت الالملك يـــــ  ع ـــــو يف جلـــــا  اللقابـــــ  واألداا املؤسســـــي، ف ـــــال عـــــن اهل • 

 واملؤسسات اململوك  للدول .
 

 اإلجنازات:
تصــــميم وتنفيـــــذ نمـــــا  آ  لتاطــــيط وتع يـــــ  أداا املي انيـــــ  يف الوقــــس املناســـــب، ومـــــن   ُتنـــــب  • 

 العمليات الفلعي .
ـــــ   املاـــــارك  يف إعـــــادة •  ـــــ  وزارة الاـــــؤو  االقتصـــــهي ل ـــــن نفـــــذت يف عـــــا  مي اني ، ٢٠١٥ادي ، ال

 منهجي  املي ن  على أساس اللصيد الصفلي. مع
 

 وزارة اخلارجية  
 (٢٠١٢-٢٠٠٣مديل عا  التاطيط الربانجمي وشؤو  املي اني  والتنميم )

 :الواجبات
 وإدارة املي اني  السنوي  لوزارة اخلارجي ، ف ال عن بعثاهتا الدبلوماسي  يف اخلارج. دمجختطيط و  • 
 بي  وتقاريل املساال .إعداد التقاريل احملاس • 
 إدارة اإليلادات القنصلي  وملاقبتها. • 
 تنسيق التحسني التنميمي لوزارة اخلارجي . • 

 
 اإلجنازات:

 إضفاا الالملك ي  على إدارة املي اني . • 
ــــــ  وبعثاهتــــــا  •  ــــــ  يف وزارة اخلارجي ــــــذ املي اني إعــــــادة تصــــــميم السياســــــات واإلجــــــلااات املتعلقــــــ  بتنفي

 وتوحيدها. الدبلوماسي 
 البعثات الدبلوماسي  امل سي ي . عم نيديد مي اني  أساسي  ل • 
العام  من أج  احلصول على املوارد  تإجلاا مفاوضات رفيع  املستوى مع وزارة املالي  واالئتماان • 

 املالي  الالزم  لعمليات الوزارة.
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املي نــــــ  وكاــــــوف امللتبــــــات تصــــــميم وتنفيــــــذ نمــــــا  بلاجميــــــات يهــــــدف إىل نيســــــني إدارة وتنمــــــيم  • 
 واملصلوفات للاب   الدبلوماسي  يف اخلارج.

 تسلس  سري العم .حاالت تنفيذ نما  لتلبي  احتياجات البعثات يف اخلارج، استنادا إىل  • 
املسامه  يف تع ي  كفااة العمليات اإلداري  يف منمم  الدول األملي ي  عن طليق املاـارك  كع ـو  • 

 ٢٠٠٥و  ٢٠٠٤حلساابت اخلارجيني الذي استعلض التقاريل املالي  لألعوا  يف جملس ملاجعي ا
 .٢٠٠6 و

املوقـع الـذي اسـتقب  أكثـل وهي ، ٢٠١٠تصميم وتنسيق إنااا وتاغي  قلي  تغري املناخ يف عا   • 
تمـــاهلة وحــوارا للمنممــات اــري احل وميــ  خـــالل  ١6٠زائــل واست ــاف قلابــ   ١٢٨ ٠٠٠مــن 

 ملؤمتل األطلاف يف اتفاقي  األمم املتحدة اإلطاري  باض  تغري املناخ. الدورة السادس  عالة
ــــــوس كــــــابوس  التعاقــــــد باــــــض  اخلــــــدمات الالزمــــــ  وإدارهتــــــا ملــــــؤمتل قمــــــ  •  جمموعــــــ  العاــــــلين يف ل

 .٢٠١٢ عا  يف
 

 وزارة الشؤون االقتصادية  
 (٢٠٠٣-١996مديل عا  التاطيط الربانجمي وشؤو  املي اني  والتنميم )

 :الواجبات
 ُتميع وختطيط املي اني  السنوي  لوزارة الاؤو  االقتصادي . • 
 إدارة املي اني  والتاطيط الربانجمي. • 
 إعداد التقاريل احملاسبي  وتقاريل املساال . • 
 تنسيق التحسني التنميمي لوزارة الاؤو  االقتصادي . • 
ئماني  والوكـــاالت الالملك يــــ  واملؤسســــات تنســـيق بــــلامج ومي انيــــات الصـــناديق والصــــناديق االســــت • 

 .اململوك  للدول 
 ع و يف جلا  اللقاب  واألداا املؤسسي، ف ال عن اهليئات اإلداري  للمؤسسات اململوك  للدول . • 

 
 اإلجنازات:

 تنفيذ بلجميات إدارة املي اني . • 
تنفيــذ نمــا  إلدارة اجلــودة مــن أجــ  إدارة املي انيــ  وفقــا ملعــايري املنممــ  الدوليــ  لتوحيــد املقـــاييس  • 

ISO 9000:1994    إىل معـــايري املنممـــ  الدوليـــ  لتوحيـــد املقـــاييس االنتقـــالISO 9000:2000 ،
  والتنمـيم انطوى على التحوي  ال ام  لإلدارة العام  للتاطـيط الربانجمـي وشـؤو  املي انيـ وهو ما

 إىل م تب ح ومي يتسم ابل فااة والافافي  والتنميم.
 

 املهارات
 .Access، و PowerPoint، و Excel، و Wordاملهارات احلاسوبي : بلجميات  • 
  اللغات: اإلسباني  واإلن لي ي . • 
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 ألدو مانتوفاين )إيطاليا(  
ذلـك  يف طائف  واسع  من امليادين، مبـايف  فني  فاين، طوال حيات  الوايفي ، خربةمانتو راكم السفري  

  رئـــــيس إدارة الاــــؤو  اإلداريـــــ  تنمــــيم وإدارة املــــوارد، ابإلضـــــاف  إىل خلفيتــــ  يف العالقـــــات الدوليــــ . وبصــــفت
وزارة اخلارجيـ  اإليطاليــ  خـالل دورة واحــدة مــن دورات املي انيـ ، كــا  مســؤوال عـن إدارة مجيــع املمتل ــات  يف

واملســــتضجلة(، مبــــا يف ذلــــك ختصــــيخل املــــوارد الالزمــــ  خلــــدمات الصــــيان ، للســــفارات والقنصــــليات  )اململوكــــ 
 .من املعاهد الثقافي  الوطني  يف العامل ٨٠سفارة وقنصلي  ولـ  ٢٤٠اإليطالي  الن يبلغ عددها حنو 

  فــاين ملــدة ثــالث ســنوات يف إدارة املــوارد الباــلي ، حيــث كــامانتو وعقــب ذلــك، عمــ  الســفري  
مواف وإدارة تلك التحلكـات واإلشـلاف عليهـا.  ٢ ٥٠٠دبلوماسي و  9٠٠مسؤوال عن اقرتال نيلكات 

وابإلضــاف  إىل ذلــك، فقــد كــا  مســؤوال عــن التفــاوض باــض  العقــود وإدارهتــا واإلشــلاف عليهــا للمــوافني 
لن اعـات مواف، مـع كـ  مـا يصـاحب ذلـك مـن آاثر متصـل  اب ٢ ٥٠٠املعينني حمليا الذين يبلغ عددهم 

 قــد كــا االختالفــات بــني القــانو  اإليطــا  والتاــليعات احملليــ . وهبــذذ الصــف ، ف بســبباحملتمــ  أ  تناــض 
لــق بتنفيــذ املســؤوليات املنوطــ  أي ــا عــن التفــاوض مــع نقــاابت العمــال يف مجيــع املســائ  الــن تتع مســؤوال

 )من اإلطار العا  إىل أشد احلاالت نيديدا(. ب 
ألمـــم املتحــدة، فقـــد كــا  مســـؤوال انتوفـــاين انئــب املمثـــ  الــدائم إليطاليـــا لــدى اوبصــف  الســفري م 

تنميم وتنسيق األناط  املتعددة للبعث  ملدة مخس سـنوات ونصـف السـن ، حيـث كـا  يتـوىل اإلشـلاف  عن
موافا خالل فرتة ع وي   ٢٥موافا إىل  ١٥)الذين ارتفع عددهم من   الدبلوماسينيوافنياملعلى عم  

إيطاليا يف جملس األمن(. وخالل تلك الفرتة، شارك السفري مانتوفاين يف املفاوضات الن ُتلي ك  سنتني 
من،  باض  مي اني  األمم املتحدة ويف العملي  املؤدي  إىل اعتماد إعال  األلفي ، يف مجل  أمور. ويف جملس األ

كــا  الســفري مانتوفــاين أحــد املمثلَــني الــلمسينَي إليطاليــا، وهــو الــدور الــذي أعــلب مــن خاللــ  عــن مواقــف 
 إيطاليا وع ز مصاحلها باض  مجيع املسائ  احلامس  اللئيسي  اجلاري  على الساح  الدولي .

 
 تفاصيل عن املسار املهين للمرشح  

، وحصـ  علــى ١9٤٥يطاليـا يف كــانو  األول/ديسـمرب ولـد السـفري ألـدو مانتوفــاين يف فلورنسـا إ • 
   مع ملتب  الالف من جامع  جنوا.درج  يف العلو  السياسي

بعــد أداا اخلدمــ  اإلل اميــ  يف اجلــيز، فــاز ب مالــ  مــدهتا ســن  واحــدة مــن وزارة اخلارجيــ  اإليطاليــ   • 
 .  جامع  جون  هوب ن  يف بولونياللتاصخل يف العالقات الدولي  يف ملك

السـفارة  يف وزارة اخلارجي  اإليطاليـ ،  بعد اخنلاط  يف السلك الدبلوماسي، عم  يف األمان  العام  ل • 
يطاليـــــــ  يف واشـــــــنطن العاصـــــــم  اإليطاليـــــــ  يف ابريـــــــس، فالقنصـــــــلي  العامـــــــ  يف جـــــــدة، فالســـــــفارة اإل

 .انئب السفريرئيسا للقسم االقتصادي(،   يف السفارة اإليطالي  يف بري  يف منصب  )بصفت 
إلدارة املســؤول  عــن إدارة األصــول يف مجيــع أحنــاا العــامل. وبعــد لــ ارئيســ عمــ يف الــوزارة يف رومــا،  • 

 وافني الدبلوماسيني واإلداريني.تلقيت  إىل رتب  وزيل مفوض، أصبح رئيسا إلدارة تنق  امل
 األمم املتحدة بلتب  سفري. انئبا للممث  الدائم إليطاليا لدى ٢٠٠٣انُتدب إىل نيويورك يف عا   • 
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سفريا إليطاليا لدى بولندا، حيث عمـ  ملـدة ثـالث سـنوات، وحصـ  علـى  ٢٠٠9ُعني يف عا   • 
 كوموروس ي رئيس مجهوري  بولندا.  وسا  صليب اجلدارة بدرج  قائد من اللئيس

. وقــد تقاعــد مانــ  العامــ ، عــاد إىل الــوزارة يف رومــا وُعــني يف األ٢٠١١يف كــانو  األول/ديســمرب  • 
 مانتوفاين مؤخلا.السفري 

، انتابتــ  اجلمعيــ  العامــ  ع ــوا يف جلنــ  اخلدمــ  املدنيــ  الدوليــ  ٢٠١٣يف تاــلين الثــاين/نوفمرب  • 
 .٢٠١٤كانو  الثاين/ينايل   ١لفرتة أربع سنوات تبدأ يف 

األملانيـــــــــ  ا  مببـــــــــادئ يـــــــــت لم اإلن لي يـــــــــ  والفلنســـــــــي  بطالقـــــــــ  ولديـــــــــ  إملـــــــــ الســـــــــفري مانتوفـــــــــاينو  
 .والبولندي  واإلسباني 
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 جيفري ماونتس )الوالايت املتحدة األمريكية(  
جيفــلي ك. مــاونتس هــو املــديل العـــا  إلدارة األجــور العامليــ  يف م تــب امللاقــب املا /اخلـــدمات  

رجيـــ  دفـــع أجـــور يـــ  بـــوزارة اخلاتتـــوىل إدارة األجـــور العاملو املاليـــ  العامليـــ  بـــوزارة خارجيـــ  الـــوالايت املتحـــدة. 
 مجيـــــع أحنـــــاا العـــــامل عـــــن طليـــــق بلـــــدا يف ١٨٠مواـــــف يف الـــــوالايت املتحـــــدة ويف أكثـــــل مـــــن  9٠ ٠٠٠
لـــــك، يـــــديل الســـــيد مـــــاونتس العديـــــد عملـــــ . ابإلضـــــاف  إىل ذ ١٤٠حنـــــو ســـــتادا  خطـــــ  دفـــــع واب ٢٥٠

 صناديق االشرتاكات احملددة واالستحقاقات احملددة للموافني السابقني. من
عاما من اخلربة يف اإلدارة املالي  االنيادي  ونمـا  األجـور لـلأس املـال الباـلي،  ٢6تس وللسيد ماون 

مبا يام  اخلـربة الفنيـ  يف القيـادة التنفيذيـ  واخلـربة الفنيـ  املتاصصـ  يف سياسـات شـؤو  املـوافني واألجـور، 
تقاعديــــ  واســــتحقاقات ملعاشــــات الوتنفيــــذ املــــدفوعات واخلــــدمات املصــــلفي  علــــى الصــــعيد العــــاملي، وإدارة ا

 .املارتك  بعد اخلدم ، وتطويل النمم املؤسسي ، وإدارة الربامج، وتنفيذ وتاغي  اخلدمات العاملي  ما
 “PeopleSoft Global”وتام  املااريع البارزة الن أشلف عليها السيد مـاونتس تنفيـذ منصـ   

ليـــا، ومنصــــ  جديــــدة لتجهيــــ  مواــــف معــــني حم 6٠ ٠٠٠العامليـــ  لتجهيــــ  كاــــوف امللتبــــات ألكثـــل مــــن 
مدفوعات االستحقاقات احملددة لصندوق التقاعد والعج  ملوافي وزارة اخلارجي ، ف ال عن وضع وتنفيذ 

بليـو  دوالر مـن التحـويالت  ١٥نما  صلف عاملي معقد متعدد العمالت يقـو  إجنـاز مـا تتجـاوز قيمتـ  
ـــادة مبـــادرة جديـــاإلل رتونيـــ  لألمـــوال ومـــدفوعات الاـــي ات ســـنواي. وتـــوىل  دة، الســـيد مـــاونتس أي ـــا قي

بــلانمج مصــلف اإلجــازات الطــوعي، الــن تسـمح للمــوافني ابملســامه  يف مصــلف لإلجــازات املاــرتك   هـي
 ليستادم  أفلاد املصلف يف أوقات احلاج  الااصي  واألسلي .

ال املـــوارد و ثــ  الســـيد جيفـــلي مـــاونتس وزارة اخلارجيـــ  يف مبـــادرة ح ومـــ  الـــوالايت املتحـــدة جملـــ 
الباــلي  وأي ــا يف جملــس مقــدمي اخلــدمات يف منممــ  إدارة اخلــدمات املاــرتك  املوحــدة. وقــد عمــ  ســابقا 
يف اجمللــس التــوجيهي التنفيـــذي مل تــب اإلدارة واملي انيـــ  ويف اللجنــ  الفلعيــ  للاـــدمات املاــرتك  يف جملـــس  

 كبار موافي اإلعال .
يالنــد، وماجســتري القــانو  مــن كليــ  القــانو   امعــ  مري والســيد مــاونتس حاصــ  علــى دكتــوراذ يف  

اإلدارة العامـ  )املاليـ  العامـ ( مـن جامعـ  مرييالنـد، وب ـالوريوس يف العلـو  السياسـي /الرتبي  مـن جامعـ   يف
 والي  ساوث داكوات.
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 فولفغانغ شتوكل )أملانيا(  
 ئيس جلن  اخلدم  املدني  الدولي انئب ر  املنصب احلايل:

 رئيس اللجن  االستااري  لاؤو  تسوايت مقل العم 
 

 :واألنشطة السابقة املناصب  
 ع و جلن  اخلدم  املدني  الدولي  ٢٠١٧-٢٠٠6
 سفري ومنسق خا  لاؤو  املوافني األملا  يف املنممات الدولي  ٢٠٠6-٢٠٠٢
الاـؤو  العامليـ  بـوزارة مـديل إدارة الاـؤو  االقتصـادي  واإليائيـ  وشـؤو  األمـم املتحـدة و  ٢٠٠٢-٢٠٠٠

 خارجي  مجهوري  أملانيا االنيادي 
انئـــب املمثـــ  الـــدائم، البعثـــ  الدائمـــ  جلمهوريـــ  أملانيـــا االنياديـــ  لـــدى منممـــ  التعـــاو   ٢٠٠٠-١99٧

 والتنمي  يف امليدا  االقتصادي، ابريس
 مندوب لدى جلن  اإلدارة العام ، وجلن  التنسيق املعني  ابألجور  
 ع و يف جلن  اخلدم  املدني  الدولي  ٢٠٠٢-١99٧
 رئيس جلن  الربانمج والتنسيق ابألمم املتحدة  ١99٧
 ع و اللجن  االستااري  لاؤو  اإلدارة واملي اني  ابألمم املتحدة ١99٧-١99٥
مستاار، البعث  الدائم  جلمهوري  أملانيا االنيادي  لدى األمم املتحدة، نيويورك، م لف  ١99٧-١99١

 إصالل األمم املتحدة، والنما  املوحد، وإدارة املوارد البالي مبسائ  
مستاــار خــا  للاــؤو  اإلداريــ  وشــؤو  املــوارد الباــلي  لــدى وزيــل خارجيــ  مجهوريــ    ١99٠

 أملانيا الد قلاطي 
 انئب مديل شعب  التنميم واإلدارة، وزارة خارجي  مجهوري  أملانيا االنيادي  ١99١-١9٨9
 وحدة التفتيز ابملقل، وزارة خارجي  مجهوري  أملانيا االنيادي رئيس  ١9٨9-١9٨٥
الســـعودي للاـــؤو  االقتصـــادي ، الـــلايض، اململ ـــ   -مـــديل م تـــب االتصـــال األملـــاين  ١9٨٥-١9٨٣

 العلبي  السعودي 
 القنص  األملاين يف القاهلة، مصل ١9٨٣-١9٨٠
رجيـــ  االنياديـــ ، م لـــف ابالمتحـــا  مســـاعد مـــديل األكاد يـــ  الدبلوماســـي  بـــوزارة اخلا ١9٨٠-١9٧9

 التنافسي لاللتحاق ابلسلك الدبلوماسي األملاين
 التحق بوزارة خارجي  مجهوري  أملانيا االنيادي   ١9٧٧
 وزارة الداخلي ، والي  هيس ، أملانيا  ١9٧6
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 قاض مساعد ومدع عا  مساعد، وزارة العدل، والي  هيس ، أملانيا ١9٧٤-١9٧٣
 لس مدين  ميلسونغن، أملانيارئيس جم ١9٨٠-١9٧٢

 
 اخللفية التعليمية:  

 األكاد ي  الدبلوماسي ، وزارة اخلارجي  االنيادي ، بو ، أملانيا ١9٧9-١9٧٧
 أملانيا دراسات عليا يف جمال اإلدارة العام  يف كلي  الدراسات العليا لإلدارة العام ، شبايل، ١9٧6-١9٧٥
 لقانو  )امتحا  نقاب  احملامني(االمتحا  احل ومي الثاين يف ا  ١9٧٥
 االمتحا  احل ومي األول يف القانو  )درج  املاجستري(  ١9٧٢
 دراسات يف القانو  يف جامع  ماربورغ، أملانيا ١9٧١-١96٧
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