
  )إيطاليا(تارفوسر، كونو 

  ]باإلنكليزية: األصل[

  شخصيةالبيانات ال

  كونو جاكوب تارفوسر    :االسم

  ١٩٥٤أغسطس / آب١١  :تاريخ امليالد

  إيطايل    :اجلنسية

  :التعليم

    األملانية يف بولزانو  Humanistisches Lyzeumمدرسة  ١٩٧٤ -١٩٦٩

  جامعة ايرتبروك، كلية احلقوق  ١٩٧٥ -١٩٧٤

  درجة الليسانس يف احلقوق –جامعة بادوا   ١٩٧٩ -١٩٧٥

   ية واخلربة املهنيةالوظائف القضائ

  .حمام يف مكتب أحد احملامني يف بادوا، إيطاليا  ١٩٨٥ -١٩٨٠

  . ملدينة بولزانوليةوكيل نيابة عامة باحملكمة احمل  ٢٠٠١ -١٩٨٥

قام السيد تارفوسر كوكيل للنيابة العامة بعدد كبري من التحقيقات واحملاكمات املتصلة جبرائم 
  :خمتلفة منها

خاصة العنف اجلنسي، واالغتصاب، واالعتداء ( األفراد واحلرية الفردية اجلرائم املرتكبة ضد -
اجلنسي على األطفال، واستغالل األطفال وإساءة معاملة األطفال، والعنف املرتيل، واإلعتداء على 

  ؛)األشخاص والسرقة والقتل

 ؛)اإلرهاب(الدولة أمن جرائم  -

 ؛) استعمال السلطة، االختالسابتزاز األموال، الفساد، إساءة(احلكومية اجلرائم  -

 االجتار باألشخاص واملخدرات واألسلحة؛ -

 اجلرائم املالية واإلفالس؛ -

 االحتاد األورويب؛مكافحة االحتيال يف إطار والتهريب  -

اجلرمية املنظمة، مبا يف ذلك اجلرائم االقتصادية مثل غسل األموال وتزييف النقود واالرهاب  -
 .وتيسرت هذه األنشطة بشبكة حتقيقات فعالة أقامها السيد تارفوسر يف عدة بلدان. والفساد



  .رئيس النيابة العامة باحملكمة احمللية ملدينة بولزانو    ٢٠٠٨ -٢٠٠١

العمل بالنيابة تنظيم يف السيد تارفوسر  شرع للنيابة العامة، وبصفته رئيساً، ٢٠٠١يوليه / يف متوز
وخيتص أحد األفرقة املذكورة، ويتكون من . وقام بتوزيع وكالء النيابة على أفرقة عمل متخصصة

 تصلة من أفراد الشرطة الذكور واإلناث، بالتحقيق يف اجلرائم امل١٢ثالثة من وكالء النيابة و
ان، وبوجه خاص يف اجلرائم املتعلقة باستغالل األطفال ومجيع أنواع العنف اجلنسي قوق اإلنسحب

  .ضد النساء واألطفال

تنفيذ مشروع معقد يف  النيابة العامة شرعت، وبتوجيهات من السيد تارفوسر، ٢٠٠٤ويف عام 
. كنستفادة من املوارد بأفضل وجه مملالحديث وموثوق ومتكامل إلعادة تنظيم العمل بأسلوب 

 النيابة قدموت. ، أصدرت النيابة العامة أول ميثاق لتقدمي اخلدمات للمواطنني٢٠٠٥ويف عام 
 ٢٠٠٧ويف عام .  اليت تقدمها للمواطنني للخدمات االجتماعية سنوياًبياناً ٢٠٠٥منذ عام العامة 
 ISOيد املقاييس شهادة املنظمة الدولية لتوح النيابة العامة، والدائرة القضائية األوىل، على تحصل
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يباً، وارتفاع مستوى ر يف املائة تق٧٠ئية بنسبة اوأسفر كل ذلك عن ختفيض التكاليف القض
يتعاملون يومياً مع املسؤولني الذين جلمهور واخلدمات وجودا، وبالتايل عن حتسني العالقة بني ا

  ).مني والشرطة واملواطننياالقضاة واحمل(النيابة العامة 

 النظام الذي وضع يف النيابة العامة يف بولزانو  منوذجا لإلدارة القضائية بأكملها يف إيطاليا أصبحو
  . اهليئات القضائية األخرىبومن أفضل املمارسات اليت ينبغي تطبيقها 

  .خبري يف إدارة احملاكم بوزارة العدل  ٢٠٠٨-٢٠٠٧

  التدريس

  .شرطة يف بولزانوتدريس اإلجراءات اجلنائية بأكدميية ال         ١٩٨٨

  . )أملانيا( بأكادميية الشرطة يف مونستر  اإليطايل ملكافحة اجلرمية املنظمةتشريع اليف اتحماضر ١٩٩٦فرباير /شباط

كلية احلقوق جبامعة  يف بعض املسائل املتعلقة باإلجراءات اجلنائية للطلبة اإليطاليني باتحماضر ١٩٩٧-١٩٩٦
  .نسربوكيا

  .يق والتعاون الدويل يف إدارة اجلمارك بوزارة املاليةتدريس تقنيات التحق   ٢٠٠٠ و ١٩٩٦

  . فريونا،  ترتنوة يف اإلجراءات اجلنائية مبدرسة التخصصات للمهن القانونية، جامعاتحماضر  ٢٠٠٤-٢٠٠١

كلية  يف روما؛ والية؛ وأكادميية الشرطة املجبامعة بارييف إدارة احملاكم بكلية احلقوق  اتضراحم  ٢٠٠٨-٢٠٠٧
      .امعة مسينااحلقوق جب

  .جبامعة فريونابكلية احلقوق ) مستوى املاجستري(يف إدارة األعمال  اتحماضر   ٢٠٠٨



  .بكلية علم النفس جبامعة بادواتنظيم أساليب العمل وإدارة املوارد البشرية  يف اتحماضر   ٢٠٠٨

ية العلوم السياسية  بكل تنظيم األعمال القضائية واستخدام املوارد بأفضل وجه ممكنيفات حماضر   ٢٠٠٨
  ..جبامعة بادوا

  اخلربة القضائية والبعثات والتمثيل باخلارج

اإلنابة القضائية يف عدة بلدان منها وأسبانيا، وأملانيا، وبيالروس، واجلمهورية الدومينيكية، والدامنرك، اضطلع بأعمال 
  .ا، وهولنداوليختنشتاين، واململكة املتحدة، والنمس وسويسرا، وفرنسا، ، ولكسمبورغ،

  ". التشريع اإليطايل ملكافحة اجلرمية املنظمة"فيينا،     ١٩٩٥أكتوبر /تشرين األول

  ".أساليب التحقيق التقنية اخلاصة"غراتز،     ١٩٩٧سبتمرب /أيلول

  ".املركز القانوين لوكيل النيابة اإليطايل"، ة، أكادميية القضا)أملانيا(وسترو    ١٩٩٨ يوليه/ متوز–يونيه /حزيران
      ٢٠٠١سبتمرب /أيلولو

  ".التحقيقات التمهيدية يف اإلجراءات اجلنائية اإليطالية"، اينسربوك    ٢٠٠٠يونيه /حزيران

 اإلقتصادية غسل األموال وإعادة االستثمار يف األنشطة"بادن، عرض بشأن    ٢٠٠٠سبتمرب /أيلول
  ".واملالية املشروعة

: مصادرة احلصائل من اجلرمية"يب للمفوضية األوروبية، ميونيخ، املكتب الضري  ٢٠٠١نوفمرب /تشرين الثاين
  .األساس القانوين واملمارسة يف إيطاليا

التحقيقات "ميونيخ، املكتب الضرييب للمفوضية األوروبية، عرض بشأن   ٢٠٠١نوفمرب /تشرين الثاين
  ".العابرة للحدود يف جمال اجلرمية املنظمة

  ". تعزيز النيابة العامة يف بلغاريا" ألجل قصري يف برنامج التوأمة، وفيا، خبريص     ٢٠٠٢نوفمرب /تشرين الثاين
   ٢٠٠٣أبريل /نيسانو
  ٢٠٠٤مارس /آذارو

قاضي الصلح يف النظام القانوين "تراير، أكادميية القضاة األملانية، عرض بشأن   ٢٠٠٦يونيه /حزيران
  ".اإليطايل

ملصاحل االقتصادية لالحتاد األورويب عن طريق محاية ا"ميونيخ، مؤمتر بشأن    ٢٠٠٨يناير /اينثكانون ال
  ".األدوات القانونية يف التشريع اإليطايل: مكافحة الفساد

 :ISO 9001املعيار"لكسمربغ، املعهد األورويب لإلدارة العامة، عرض بشأن    ٢٠٠٨أبريل /نيسان

  ".جتربة النيابة العامة يف بولزانو: كإطار إلدارة اجلودة 2000

 



  ود األجنبيةاستضافة الوف

استضاف السيد تارفوسر عدة وفود بالنيابة العامة يف بولزانو، السيما من بلدان ناطقة باللغة األملانية مثل أملانيا 
 .وسويسرا والنمسا، ولكن من بلدان أخرى أيضا مثل بلغاريا، ومؤخراً من الصني

  
  اللغات

  .قة، ولديه معرفة جيدة باللغة الفرنسيةال اإلنكليزية بطجييد السيد تارفوسر اللغتني اإليطالية واألملانية، ويتحدث

  

  * * *  

  


