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 بيان املؤهالت
 

أعلى   يعني يف          ت خول له أنؤهالت وله م. يعة كما أنه حمايد ونزيه يتحلى القاضي ديوك بوالرد بأخالق رف  )أ(
  . املكاتب القضائية يف مجهورية غيانا

 
.  استئناف بلدية يف اجلماعة الكاريبية بوالرد عميد قضاة حمكمة العدل الكاريبية، وهي أعلى حمكمةوالقاضي

  املعدلةمعاهدة تشاغواراماس                                       ً      ً                   ومتارس حمكمة العدل الكاريبية كذلك اختصاصا  أصليا  كمحكمة دولية تفسر 
من ) ١ (١٧املادة (، بتوظيف قواعد القانون الدويل وفقا ملا يطبق الكارييبي الوثيقة املؤسسة جلماعة وتطبقها، وه

  . املعدلةمعاهدة تشاغواراماس
  

                          ً                                                                     القاضي بوالرد، بصفته قاضيا  يف حمكمة العدل الكاريبية، أعلى حمكمة استئناف بلدية ذات اختصاص ثنائي يف وعلى
                                                                                      ً               اجلماعة الكاريبية، أن يفسر خمتلف أحكام حقوق اإلنسان الواردة يف الدساتري الوطنية ويطبقها بناء ، من مجلة أمور 

ق اإلنسان وشرعة احلقوق الكندية كما يضمن أن يفسر سن القوانني البلدية أخرى، على اإلتفاقية األوربية حلقو
ذات اإلختصاصات الثنائية على حنو متسق مع اإللتزامات اليت أخذا الدول على عاتقها وفقا للصكوك الدولية اليت 

وهو ما  .ة صرحية عكس ذلك تشريعيإرادةحددت املعايري الدولية اإلنسانية ومعايري حقوق اإلنسان الدولية ما مل ترد 
ودول اجلماعة الكاريبية . من هذه اإلتفاقية ٤٦    ً        رهنا  باملادة  من اتفاقية فيينا بشأن قانون املعاهدات ٢٧تقتضيه املادة 

      .اتفاقية فيينا السابقة الذكرعضو يف 
  
القانون اإلنساين ونون املعاهدات قاالقانون الدويل مثل ذات الصلة باالت ايتمتع القاضي بوالرد بكفاءة عالية يف و

. الدويل وقانون حقوق اإلنسان كما له جتربة واسعة يف اال القانوين املهين ذي الصلة بالعمل القضائي يف احملكمة
                                                                                           ً  وله عالوة على ذلك جتربة أربعة عقود كمحام ممارس يف جمال املعاهدات الدولية يف منظومة األمم املتحدة، بدء  

املعايري وتعد هذه التجربة أساسية لتفسري  ).١٩٦٩-١٩٦٨(ا يف مؤمتر فيينا املعين بقانون املعاهدات بتمثيله لغيان
 مثل اتفاقيات ات الصلة،         ً                                اليت غالبا  ما حتدد يف صكوك القانون الدولية ذوتطبيقها واإلنسانية ومعايري حقوق اإلنسان 

 اليت أبرمت  اتفاقياا اإلنسان الدولية أوقحقواألساسي والعديد من معاهدات روما نظام  و١٩٤٩جنيف لسنة 
   .حتت إشراف األمم املتحدة

  
غيانا يف اللجنة اخلاصة لألمم املتحدة املعنية ، دويلخالل مسريته الوظيفية كمحام ممارس  ،مثل القاضي بوالردو

نة السادسة للجمعية  اللجونائب رئيس ) عاممدعي(شغل مناصب رمسية كمنصب رئيس و .مبسألة تعريف العدوان
إن . ما عدا اللجنة اخلامسة كما مثل غيانا يف كل جلان اجلمعية العامة األخرى .مقرر جلنة البلد املضيفالعامة و

 يوضع اإلطار املفاهيميعلى أساسه الذي لتقييم السياق السياسي  مكانة مميزة جتعله يتبوأجتربة القاضي بوالرد 
للمحكمة ويعد نظام روما األساسي . وإعدادها ويتم دراستها ك حقوق اإلنسان اإلنسانية الدولية وصكوصكوكلل

      .الصدد هذا قضيتني عالقتني يف  (XXIX)٣٣١٤ وقرار اجلمعية العامة اجلنائية الدولية
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كم ا له مسعة يف احملاألمريكي كما أن-انوين األنكليزيإن القاضي بوالرد كذلك حمام كفء ينتمي إىل النظام الق
تأثر أثناء مساره الوظيفي القانوين بأنظمة قانونية أخرى مبا . لعليا بغيانا ومجايكا تشمل بشكل تراكمي ثالثة عقودا

  .فيها نظام القانون املدين

  
من املادة “ ٢”) ب (٣والفقرة “ ١”) ب(٣ يستويف القاضي ديوك كال من املتطلبات احملددة يف الفقرة   )ب( 

                                                                وقد حص ل، حبكم عمله كقاض يف حمكمة العدل الكاريبية ، جتربة وخربة تتعلق . ي من نظام روما األساس٣٦
 وملا كان القاضي بوالرد ميلك املؤهالت اليت ختول له التعيني يف .لفصل يف قضايا القانون اجلنائي وقضايا أخرىبا

والقاضي . ة اجلنائية الدوليةأعلى املكاتب القضائية يف غيانا فإن حكومة غيانا ترشحه بذلك ملنصب قاض يف احملكم
  . من نظام روما األساسي٣٦ من املادة ٥بوالرد مرشح لالنتخاب على القائمة باء ألغراض الفقرة 

  
لس األمم املتحدة املعين بناميبيا ومتثيله لغيانا يف اللجنتني )  عاممدعي( إن التجربة السابقة للقاضي بوالرد كرئيس 

 لتقييم مغزى وأثر املعايري اإلنسانية الدولية منقطع النظريالعامة لألمم املتحدة يؤهالنه بوجه الثالثة والرابعة للجمعية 
يف       ًحديثا  الناشئة الدول و       الذايت باحلكم املتمتعة غري شعوبالومعايري حقوق اإلنسان على السكان األصليني و

   .اتمع الدويل
  

 يف اعة الكاريبية، بتنظيم مشاركة اجلماعة الكاريبية واإلشراف عليهالجملوقام القاضي بوالرد، كمستشار قانوين 
حتت إشراف العديد من االتفاقيات الدولية حلقوق اإلنسان اليت وضع إطارها املفاهيمي ومتت دراستها وإعدادها 

ت هذه املشاركة  ومشل.الوثيقة املؤسسة للمحكمة اجلنائية الدولية ونظام روما األساسياألمم املتحدة مبا يف ذلك 
وفود اليت متثل إحدى دول اجلماعة الكاريبية أو أمانة اجلماعة ذات الصلة لفائدة الموجزات بشأن التفاوض إعداد 

    . الكاريبية حسب احلالة

 

حول  العديد من الكتب واملقاالت ألف، إذ أنه القانون الدويلجمال القاضي بوالرد أيضا ناشر معروف يف  إن
 جامعة  الدويل ومحاية الدول الصغرية نشرا دور نشر وجمالت رائدة يف جمال القانون الدويل، مثل دار نشرالقانون

 الكمنولثالقانون الدويل واملقارن وجملة حول  والدراسة الفصلية الكاريبية القانونيةأكسفورد ومؤسسة النشر 
  .ولية الكارييب حول العالقات الدولية تكساس للقانون ودراسة سان دياغو للقانون وح ودراسةلقانونل

 
وهو . وله معرفة جيدة باللغة اإلنكليزية اليت هي لغته األم. والقاضي بوالرد  مواطن من مجهورية غيانا فقط ال غري

  .  ذكر
 

*** 


