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   )       منغوليا (                      السيد بولغا ألتانغرييل 
 

  ]باإلنكليزية:األصل[
  

  بيان باملؤهالت
  

  البيانات الشخصية

  
  ١٩٥٥أكتوبر / تشرين األول٢٥  :تاريخ الوالدة
  مقاطعة خوفود، منغوليا  :مكان الوالدة

  منغويل  :اجلنسية
  متزوج، ثالث بنات  "احلالة الزوجية

  
  املؤهالت

  
  قاطعة خوفود، منغوليا؛املدرسة الثانوية، م  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

 
  املؤهالت األكادميية

  
  أستاذ القانون، جامعة منغوليا الوطنية؛

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

  اللغات األجنبية

  
  ة واإلسبانيةاإلنكليزية والروسي
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  اخلربة العملية

  
  وزارة الشؤون اخلارجية، منغوليا؛  ١٩٨١-١٩٧٩

  سفارة منغوليا يف أفغانستان؛  ١٩٨٥-١٩٨١

  وزارة الشؤون اخلارجية، منغوليا؛  ١٩٨٨-١٩٨٥

  مستشار يف السياسة اخلارجية، برملان منغوليا؛  ١٩٩١-١٩٩٠

  ن منغوليا؛مدير شعبة العالقات اخلارجية، أمانة برملا  ١٩٩٢-١٩٩١

  مدير شعبة العالقات اخلارجية، أمانة برملان منغوليا؛  ١٩٩٧-١٩٩٢

  سفري فوق العادة ومفوض ملنغوليا لدى تركيا؛  ٢٠٠٣-١٩٩٧
  ريا، ولبنان ورومانيا وأوزبكستان؛سفري فوق العادة ومفوض ملنغوليا لدى بلغا  

  ، منغوليا؛مدير شعبة الشؤون القانونية، وزارة الشؤون اخلارجية  ٢٠٠٨-٢٠٠٣

  .      سفري فوق العادة ومفوض ملنغوليا لدى اململكة املتحدة  حىت اآلن  -٢٠٠٨
  سفري فوق العادة ومفوض ملنغوليا لدى آيرلندا، وإيسلندا وجنوب افريقيا؛  

  

  املهام األخرى

  
عضو اللجنة احلكومية الدولية املعنية بتفتيش احلدود الدولية بني منغوليا واحتاد   ١٩٨٨-١٩٨٥

  اجلمهوريات االشتراكية السوفياتية؛

  سكرتري مسؤول، اموعة الربملانية املشتركة املنغولية؛  ١٩٩٧-١٩٩٠

  رئيس قسم القانون الدويل، اجلامعة الوطنية، منغوليا؛  ١٩٩٧-١٩٩٣

 الرئيس ١٩٩٧                                                     ً        مؤسس ورئيس مجعية الصداقة املنغولية اإلسرائيلية، واعتبارا  من عام   ١٩٩٧-١٩٩٣
  عية الصداقة املنغولية اإلسرائيلية؛الشريف، مج

  عضو جملس، اجلمعية املنغولية لألمم املتحدة؛   حىت اآلن-١٩٩٣

  عضو جملس، اجلمعيات الوطنية املنغولية املناهضة لإلرهاب؛   حىت اآلن-٢٠٠٢
                                     ً      عضو جملس، األكادميية املنغولية ملناهضة ا إلرهاب؛  

  ة يف منغوليا؛عضو جملس، منظمة العفو الدولي   حىت اآلن-٢٠٠٣

                         ً      ً  لتعزيز مركز منغوليا بلدا  خاليا  Blue Banner's" (Tsenher Suld)"عضو جملس إدارة،    حىت اآلن-٢٠٠٥
  من األسلحة النووية على املستوى الدويل؛

  .عضو جملس، اللجنة الوطنية للقانون اإلنساين  
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  اخلربات األخرى واألعمال املتصلة ا

  
  ؛)١٩٨١، ١٩٨٠نيويورك، جنيف، (ة لقانون البحار دورات مؤمتر األمم املتحد  -

عضو الوفد املنغويل لدى اجلمعية العامة لألمم املتحدة الدورتان احلادية واألربعون والثانية   -
  ؛)١٩٨٧ـ ١٩٨٦نيويورك، (واألربعون 

-١٩٩٥، ١٩٩٣-١٩٩٠، ١٩٨٨، ١٩٨٤-١٩٨٢(دورات االحتاد الربملاين الدويل   -
  ؛)١٩٩٦

ثنائية للجمعية العامة لألمم املتحدة واالحتاد الربملاين الدويل املكرسة للذكرى الدورة االست  -
  ؛)١٩٩٥نيويورك، (اخلمسني إلنشاء األمم املتحدة 

عضو الوفد الرمسي لرئيسي منغوليا ورئيس الربملان املنغويل إىل االحتاد الروسي وأملانيا   -
ا والدامنرك وفرنسا وكازاخستان ومصر وأوكرانيا وبلغاريا وتايلند وتركيا ومجهورية كوري

  ؛)٢٠٠٦-١٩٩٠(والنمسا والواليات املتحدة األمريكية واليابان 

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

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

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

  ؛)٢٠٠٤اليابان، طوكيو، (احللقة الدراسية الثانية عشرة للصادرات اآلسيوية   -

املؤمتر اآلسيوي وللمحيط اهلادئ املعين بالالجئني واألشخاص املشردين  واملهاجرين   -
  ؛)٢٠٠٥الصني، (

  ؛)٢٠٠٥أوزبكستان، (الفريق العامل املعين بالقضايا القانونية املتصلة مبكافحة اإلرهاب   -

ة التابعة لألمم للعملية االستشارية غري الرمسية املفتوحوالثامنة ت السادسة والسابعة االدور  -
  ؛)٢٠٠٦-٢٠٠٥نيويورك، (املتحدة واملعنية باحمليطات وقانون البحار 

الهاي، (ممثل إىل الدورة اخلامسة جلمعية الدول األطراف يف احملكمة اجلنائية الدولية   -
  ؛)٢٠٠٦

عضو الفريق احلكومي الدويل لدراسة الوسائل العملية لتعزيز االحترام التام للقانون   -
  ؛)٢٠٠٦(ين الدويل والتقيد بالقانون اإلنسا
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  ؛)٢٠٠٦ماليزيا، الصني، (مؤمتر القانون اإلنساين الدويل   -

رئيس الوفد املنغويل إىل املفاوضات بني وفود مجهورية الصني الشعبية ومنغوليا واالحتاد   -
  ).٢٠٠٨ -٢٠٠٤من (الروسي بشأن مشروع اتفاق املرور العابر 

  )تورينو، إيطاليا (لعدالة اجلنائية الدوليةامؤمتر يف ممثل   -

الدورة اخلامسة املستأنفة جلمعية الدول األطراف يف احملكمة اجلنائية الدولية ممثل يف   -
  ).٢٠٠٧نيويورك، (

  ).تغيري نظام منغوليا القانوين(مؤمتر منغوليا وكوريا   -

التقييمي التقرير  (موالاأل فريق آسيا واحمليط اهلادئ املعين بغسلاالجتماع السنوي ل  -
  ).٢٠٠٧يوليو /برث، أستراليا، متوز) (ملنغوليا

االجتماع السنوي الرابع، واخلامس، والسادس لس اإلدارة للصندوق االستئماين   -
  ).٢٠٠٩-٢٠٠٧الهاي، (للضحايا، للمحكمة اجلنائية الدولية 

 
  مشاركأو /املشاركة يف احللقات الدراسية واملؤمترات كمتحدث ومقرر و

  
حول " املاضي واحلاضر واملستقبل: تركيا وأوكرانيا"متكلم يف املؤمتر العلمي الدويل   -

االتفاقات الثنائية واملتعددة األطراف بني أوكرانيا وتركيا بوصفها األداة "موضوع 
  ؛)٢٠٠٢أوكرانيا، كييف، " (مشاكل التفسري: األساسية لتعاوما الدويل

ريب األشخاص، االجتار غري املشروع يف األشخاص : يل وبودابستاملؤمتر املشترك بني با  -
  ؛)٢٠٠٤أستراليا، بريث، (واإلجرام العابر للحدود الوطنية ذو الصلة 

سويسرا، الصني وهنغاريا، (إدارة التعاون الدويل املتعلق باهلجرة : املؤمتر املتعلق مببادرة برن  -
  ؛)٢٠٠٤

ا واتفاقية مكافحة الفساد اليت وضعتها األمم املتحدة منغولي: جهة اتصال تابعة للمؤمتر  -
  ؛)٢٠٠٥منغوليا، أوالن باتار، (

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

  ؛)٢٠٠٦وليا، أوالن باتار، منغ(جهة اتصال معنية مبؤمتر القانون اإلنساين   -
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أو مشارك بالفعل يف العملية التفاوضية املتعلقة بصياغة اتفاقات منغوليا مع البلدان /رئيس و  -
  :األجنبية حول امليادين التالية

  تسليم األشخاص واملساعدة القانونية املتبادلة؛  •

  تعزيز ومحاية االستثمار؛  •

الالسلكية والفضاء اخلارجي والعلم الطريان املدين واالتصاالت السلكية و  •
  والتكنولوجيا؛

  التعاون االقتصادي والتجاري وتفادي االزدواج الضرييب؛  •

  .الوالية القنصلية وحقوق امللكية الفكرية  •
  

  اجلوائز

  
  ؛)١٩٩١(ميدالية العمل الشرفية   -

  ؛)١٩٩٧(أمسى ميدانية حلكومة منغوليا   -

  ؛)١٩٩٩(ليا الوزير فوق العادة واملفوض ملنغو  -

  ؛)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   -
 

  املنشورات الرئيسية وغريها من املنشورات

  
- Altangerel, B., International Treaty Series of Mongolia, Special Edition of the 

State Official Bulletin, Volumes 1-6 (Mongolia, Ulaanbaatar: Ministry of Foreign 
Affairs, 2004-2006); 

- Altangerel, B., Elements of International Law (Mongolia, Ulaanbaatar: National 
Legal Centre, 2006); 

- Altangerel, B., International Public Law: Summary of Exercises (Mongolia, 
Ulaanbaatar: 2004); 

- Altangerel, B., International Private Law: Summary of Exercises (Mongolia, 
Ulaanbaatar: 2004); 

- Altangerel, B., Foreign Policy of Mongolia: Legal instruments, (Mongolia, 
Ulaanbaatar: Ministry of Foreign Affairs, 2004); 

- Altangerel, B., Application of International Treaties in conformity with the 
National Legislation (Journal “Superiority of Law”, no.4, 2006); 
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- Altangerel, B., Philosophic and Legal Doctrines of the Interpretation of 
International Treaties (Journal: “Current Issue of International Relations”, no.31, 
2002, pages 148-153, Kiev, in Ukrainian); 

- Altangerel, B., Legalization of Rules for Interpreting International Treaties 
(Journal: “Current Issue of International Relations”, no.32, 2002, pages 197-202, 
Kiev, in Ukrainian); 

- Altangerel, B., The Vienna Convention on the Law of Treaties and Interpretation 
of treaties (Journal: “Law”, no.8-9, Ulaanbaatar, 2002, in English); 

- Altangerel, B., Racism and Apartheid – Crimes against Humanity (Journal: 
“News of Mongolia”, no.24, Ulaanbaatar, 1986, in Russian); 

- Altangerel, B., Principle of non-use of Force (Journal: “Statehood of People”, 
no.2, Ulaanbaatar, 1984); 

- Altangerel, B., Prestigious duties of the United Nations (Journal: “Art, 
Literature”, Ulaanbaatar, 1980). 

***  


