
28R1-A-061017

ICC-ASP/16/28/Rev.1 المحكمة الجنائية الدولية
Distr.: General
6 October 2017

ARABIC
Original: English

جمعية الدول األطراف

عشرةسادسةالالدورة 
٢٠١٧كانون األول/ديسمرب ١٤-٤،نيويورك

انتخاب مسجل المحكمة الجنائية الدولية

مذكرة من األمانة

ائية الدولية، يتوىل نمن نظام روما األساسي للمحكمة اجل٤٣من املادة ٢الفقرة مبوجب أحكام-١
ادة من امل٣بالفقرة املسجل رئاسة قلم احملكمة ويكون هو املسؤول اإلداري الرئيسي للمحكمة. وعمالً 

يف طالقةعلى معرفة ممتازة و والكفاءة العالية و رفيعة، يكون املسجل من األشخاص ذوي األخالق الاذا
لغة واحدة على األقل من لغات العمل يف احملكمة.

تعد هيئة "على أن )١(من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات١٢من القاعدة ١وتنص الفقرة -٢
ا، قائمة باملرشحني الذين يستوفون الشروط الواردة يف الفقرة  ، ٤٣من املادة ٣الرئاسة، حاملا يتم انتخا

."قائمة إىل مجعية الدول األطراف مع طلب بتقدمي أية توصياتوُحتيل هذه ال

من ٤ولدى تلقي هذه التوصيات من مجعية الدول األطراف، يقوم القضاة، عمال بأحكام الفقرة -۳
من ۱۲من القاعدة ۳و۲من نظام روما األساسي ووفقا لإلجراء الذي تنص عليه الفقرتان ٤۳املادة 

اعد اإلثبات، بانتخاب املسجل يف أقرب وقت ممكن باألغلبية املطلقة وبطريق القواعد اإلجرائية وقو 
معية الدول األطراف.جلالتوصية املذكورة أعاله هم االقرتاع السري، آخذين يف اعتبار 

االنتخاب األول

على عرض رئيس احملكمة اجلنائية الدولية، )٢(٢٠٠٣نيسان/أبريل ١٥ومبوجب رسالة مؤرخة -٤
من نظام روما األساسي والفقرة ٤٣من املادة ٤، وفقا ملا تنص عليه الفقرة عية الدول األطرافرئيس مج

من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات، قائمة بأمساء ومؤهالت مرشحني اثنني ملنصب ١٢من القاعدة ١
.)٣(املسجل

-٣الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة األوىل، نيويورك، الوثائق)١(
ألف.،ثاينالاجلزء والتصويب) ICC-ASP/1/3(،٢٠٠٢أيلول/ سبتمرب ١٠

)٢(
ICC-ASP/1/11.املرفق األول ،

املرجع نفسه، املرفق الثاين.)۳(
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صيةاعتمدت اجلمعية بتوافق اآلراء التو ،٢٠٠٣نيسان/أبريل ٢٣ويف -٥
ICC-ASP/1/Recommendation 1.

إلجراء املنصوص عليه يف لجلسة عامة، وفقا يفالقضاة نتخب ا، ٢٠٠٣حزيران/يونيه ٢٤ويف -٦
برونو كاتاال (فرنسا) السيدمن القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات، ١٢من القاعدة ٣و٢الفقرتني 

.٢٠٠٣متوز/ يوليه ٣سنوات، تبدأ يف مسجال للمحكمة اجلنائية الدولية ملدة قوامها مخس

االنتخاب الثاني

حملكمةلرئيس االنائب األول عرض، )٤(٢٠٠٧تشرين األول/أكتوبر ٥مبوجب رسالة مؤرخةو -٧
٤٣من املادة ٤عمال بالفقرة ،على رئيس مجعية الدول األطرافالقاضي آكوا كوينيهيا اجلنائية الدولية

أمساء قائمة بمن القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات، ١٢من القاعدة ١فقرة من نظام روما األساسي وال
.ومؤهالت عشرة مرشحني ملنصب املسجل

التوصيةتوافق اآلراء اعتمدت اجلمعية ب،٢٠٠٧كانون األول/ديسمرب ١٤ويف -٨
ICC-ASP/6/Recommendation 1

)٥(.

السيدة سلفانا باألغلبية املطلقة و لسة عامةجيفالقضاة انتخب ، ٢٠٠٨شباط/فرباير ٢٨ويف -٩
، ٢٠٠٨نيسان/أبريل ١٧ويف . مخس سنواتملدة قوامها مسجلة للمحكمة اجلنائية الدولية أربيا (إيطاليا)

من نظام روما األساسي وتولت مهام ٤٥املادة املنصوص عليه يف التعهد الرمسي بالسيدة أربيا دلتأ
مسجلة للمحكمة.كمنصبها  

خاب الثالثاالنت

- عرض رئيس احملكمة القاضي سانغ، )٦(٢٠١٢تشرين األول/أكتوبر ١مبوجب رسالة مؤرخةو -١٠
من نظام روما األساسي ٤٣ملادة من ا٤عمال بالفقرة ، على رئيس مجعية الدول األطرافهيون سونغ

مرشحاً ١١ومؤهالت أمساء قائمة بمن القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات، ١٢من القاعدة ١الفقرة و 
.نصب املسجلمل

توافق اآلراء التوصيةاعتمدت اجلمعية ب، ٢٠١٢تشرين الثاين/نوفمرب ٢١ويف -١١
ICC-ASP/11/Rec. 1

)٧(.

هريمان فون السيدباألغلبية املطلقة و جلسة عامةيفالقضاة انتخب ،٢٠١٣آذار/مارس ٨ويف -١٢
نيسان/أبريل ١٨ويف . مخس سنواتملدة قوامها لدولية للمحكمة اجلنائية االمسج)هولندا(هيبل 
من نظام روما األساسي وتوىل٤٥املادة املنصوص عليه يف التعهد الرمسي بفون هيبل السيددىل ، أ٢٠١٣

مسجل للمحكمة.كمهام منصبه  

)٤ (
ICC-ASP/6/16.املرفق األول ،

لد األول، اجلزء الثالث، التوصية،)ICC-ASP/6/20(٢٠٠٧الوثائق الرمسية... الدورة السادسة... ) ٥( ا
ICC-ASP/6/Recommendation 1.

)٦ (
ICC-ASP/11/19رفق األول.، امل

لد األول، اجلزء الثالث، التوصية،)ICC-ASP/11/20(٢٠١٢... حلادية عشرة الوثائق الرمسية... الدورة ا) ٧( ا
ICC-ASP/11/Rec. 1.
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االنتخاب الرابع

احملكمة ةئيسر تعرض(انظر املرفق األول)، ٢٠١٧ول/سبتمربلأي٢٨مبوجب رسالة مؤرخةو -١٣
٤٣من املادة ٤عمال بالفقرة ، على رئيس مجعية الدول األطرافسيلفيا فرنانديز دي غورمنديةالقاضي

أمساء قائمة بمن القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات، ١٢من القاعدة ١من نظام روما األساسي والفقرة 
(مجهورية مولدوفا)، والسيد مارك السيد ليليان أبوستولوهممرشحًا ملنصب املسجل١٤ومؤهالت 

(بلجيكا)، والسيدة تشيبو غاوباتوي (بوتسوانا)، والسيدة اندهرامبال غوبردان (جنوب أفريقيا)، بويسوندي
يناه (غانا)، والسيد بيرت لويس (اململكة ان-والسيد جون هوكنغ (اسرتاليا)، والسيدة دوروثي كينغسلي

ماكنتوشالشمالية)، والسيد إمباكيه لو (السنغال)، والسيدة كيت املتحدة لربيطانيا العظمى وايرلندا
فامتاتا بنتا مانساراي (سرياليون)، والسيد ة(اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وايرلندا الشمالية)، والسيد

ا (السويد)، ماري إنغر تومةوالسيد دانيال ديدييه بريرا (السنغال)، والسيداستبان بريالتا لوزيال (اسبانيا)،
ر املرفق الثاين).) (انظهيبل (هولندانوالسيد هريمان فو 

حملة إحصائية عن التوزيع أيضا ٢٠١٧أيلول/سبتمرب٢٨ؤرخةاملاحملكمةةرئيسرسالة وتضمنت-١٤
للمرشحني (انظر تذييل املرفق األول).اجلنساين واجلغرايف
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المرفق األول
المحكمة الجنائية الدوليةةرئيسمن ٢٠١٧أيلول/سبتمبر ٢٨رسالة مؤرخة

للمحكمة إلى رئيس جمعية الدول األطراف في نظام روما األساسيموجهة 
الجنائية الدولية

]والفرنسة[األصل: باإلنكليزية

تشرف بأن ، أ٢٠١٧شباط/فرباير ٢٤[...] إحلاقا لرساليت السابقة بشأن املوضوع أعاله املؤرخة 
تنتهي سالذي ول األطراف قائمة باملرشحني ملنصب مسجل احملكمة اجلنائية الدولية أقدم إىل مجعية الد

.٢٠١٨نيسان/أبريل ١٦مدة واليته يف 

أن يكون ، ينبغي روما األساسيمن نظام ٤٣من املادة ٣مبوجب الفقرة هفى عليكم أنوال خي
ن يكون على معرفة ممتازة وطالقة وجيب أ،"من األشخاص ذوي األخالق الرفيعة والكفاءة العاليةاملسجل 

"ينتخب على أن ٤٣من املادة ٤. وتنص الفقرة يف لغة واحدة على األقل من لغات العمل يف احملكمة"
آخذين يف اعتبارهم أية توصية تقدم من مجعية ،االقرتاع السرياملسجل باألغلبية املطلقة بطريقالقضاة

من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات ١٢من املادة ١ة وفضال عن ذلك تنص الفقر الدول األطراف".
، ٤٣من املادة ٣على أن تُعد هيئة الرئاسة قائمة باملرشحني الذين يستوفون الشروط الواردة يف الفقرة 

وحتيل هذه القائمة إىل مجعية الدول األطراف مع طلب بتقدمي أية توصيات.

يف )١٣١٢١الشاغرة رقم الوظيفةمة (إعالن علن عن منصب املسجل على موقع احملكقد أُ و 
ما وورد.٢٠١٧حزيران/يونيه ٢٨وعد النهائي لتقدمي الطلبات يف وحدد امل٢٠١٧آذار/مارس ٢٨

مجيع الطلبات ووجد أن بتقييم قسم املوارد البشرية يف احملكمة اموق. )١(طلباً )٧٣(ثالثة وسبعونجمموعه
املطلوبة يف إعالن واللغوية واملهنية ثقافيةالن احلد األدىن من الشروط ) مرشحًا يستوفو ٣٧ثالثني (و سبعة 

الوظيفة الشاغرة.

أو ميزات وقامت هيئة الرئاسة بتقييم املرشحني املؤهلني على أساس االحتياجات واألفضليات وامل
ازن اجلغرايف والتوازن التو االستجابة ملتطلبات يف إعالن الشواغر، مع مراعاة أمهية بينةاإلضافية املصائص اخل

بالقائمة على أساس ) مرشحا ١٤الرئاسة أربعة عشر (هيئة ، أدرجتبناء على ذلك. و )٢(بني اجلنسني
م  (مبا كل مرشح اخلاصة بمع الطلبات . وأرسلت القائمة يستوفون على خري وجه تلك املعايري والشروطأ

ملمرشحني لسري الذاتية اليف ذلك  القضاة مل يبدو .للنظرىل مجيع القضاة إلة) ذات الصوملخص خربا
تعليقات أخرى على القائمة.

:)٣(اإلنكليزي)األجبديحني (بالرتتيب رشوفيما يلي قائمة بأمساء امل

السيد ليليان أبوستول (مجهورية مولدوفا)؛(أ)

السيد مارك ديبويسون (بلجيكا)؛(ب)

ال يتضمن هذا الرقم الطلبات اليت سحبها املرشحون.)١(
الالتينية والكارييب ومن الدول األطراف يف هيئة الرئاسة عدم وجود مرشحني مؤهلني من جمموعة دول أمريكا الحظت )٢(

آسيا واحمليط اهلادئ.  
يف حالة ازدواج اجلنسية فإن الدولة املذكورة أوًال هي الدولة اليت ميارس فيها املرشح حقوقه املدنية والسياسية وبالتايل تعترب )(٣

اجلغرايف.وجيهة ألغراض التوزيع 
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السيدة تشيبو غاوباتوي (بوتسوانا)؛(ج)

سيدة اندهرامبال غوبردان (جنوب أفريقيا)؛ال(د)

السيد جون هوكنغ (اسرتاليا)؛(ه)

يناه (غانا)؛ان-السيدة دوروثي كينغسلي(و)

السيد بيرت لويس (اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وايرلندا الشمالية)؛(ز)

السيد إمباكيه لو (السنغال)؛(ح)

ملتحدة لربيطانيا العظمى وايرلندا الشمالية)؛(اململكة اماكنتوشالسيدة كيت (ط)

فامتاتا بنتا مانساراي (سرياليون)؛ةالسيد(ي)

السيد استبان بريالتا لوزيال (اسبانيا)؛(ك)

السيد دانيال ديدييه بريرا (السنغال)؛(ل)

ماري إنغر توما (السويد)؛ةالسيد(م)

.السيد هريمان فون هيبل (هولندا)(ن)

متنفيذية خلوملخصات لمرشحني لسري الذاتية اله وأرفق طي من واردة الةاألصلييغتها بصربا
سأكون ممتنة لسعادتكم لو تفضلتم اجلنساين واجلغرايف. و همفضًال عن حملة إحصائية عن توزيعاملرشحني، 

در عنها، عرض األمساء الواردة يف القائمة على مجعية الدول األطراف للحصول على أية توصيات قد تصب
.اإلجرائية وقواعد اإلثباتمن القواعد١٢من النظام األساسي والقاعدة ٤٣عمًال بأحكام املادة 

بعد أداء القضاة سيتم، وفقا للقرار الذي اختذه القضاة، املسجل من اجلدير بالذكر أن انتخاب و 
ئة الرئاسة مجيع التدابري . وستتخذ هياليمني القانونية٢٠١٨آذار/مارس١٠الذين سيتولون مهامهم يف 

، مع مباشرةاليمني مراسم االنتخاب بعد سيتم و ،املرشحنيعالتحضريية الالزمة لتمكني املقابالت م
مراعاة تاريخ انتهاء والية املسجل.

(توقيع)

ديسيلفيا فرنانديز دي غورمنةلقاضيا
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التذييل
المتعلقة لمختصرة اإحصاءات عن اختيار المرشحين لغرض اإلدراج بالقائمة 

ل المحكمة الجنائية الدوليةجمسبمنصب 

٧٣الطلبات المتلقاة: -ألف

موعالدول غري األطرافالدول األطرافالتمثيل ا

)٪٣٩,٧(٢٩)٪٨,٢(٦)٪٣١,٥(٢٣إناثنوع اجلنس

)٪٦٠,٣(٤٤)٪١٧,٨(١٣)٪٤٢,٥(٣١ذكور

موعة )٪٤٦,٦(٣٤)٪٩,٦(٧)٪٣٧(٢٧أفريقياا

)٪٨,٢(٦)٪٨,٢(٦)٪٠(٠احمليط اهلادئ- آسيا

)٪١١,٠(٨)٪٥,٥(٤)٪٥,٥(٤أوروبا الشرقية

)٪٥,٥(٠٤)٪٥,٥(٤أمريكا الالتينية والكارييب

)٪٢٨,٨(٢١)٪٢,٧(٢)٪٢٦,١(١٩روبا الغربية ودول أخرىأو 

)١()٪١٠٠(٧٣)٪٢٦(١٩)٪٧٤(٥٤المجموع

٣٧الطلبات المستوفاة للحد األدنى من الشروط: -باء

موعالدول غري األطرافالدول األطرافالتمثيل ا

)٪٢٧(١٠)٪٢,٧(١)٪٢٤,٣(٩إناثنوع اجلنس

)٪٧٣(٢٧)٪١٠,٨(٤)٪٦٢,٢(٢٣ذكور

موعة )٪٤٣,٢(١٦)٪٢,٧(١)٪٤٠,٥(١٥أفريقياا

)٪٨,١(٣)٪٨,١(٠٣احمليط اهلادئ- آسيا

)٪٢,٧(٠١)٪٢,٧(١أوروبا الشرقية

٠٠٠أمريكا الالتينية والكارييب

)٪٤٥,٩(١٧)٪٢,٧(١)٪٤٣,٢(١٦أوروبا الغربية ودول أخرى

)١()٪١٠٠(٣٧)٪١٣,٥(٥)٪٨٦,٥(٣٢المجموع
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١٤المرشحون المدرجون بالقائمة: -جيم

موعالدول غري األطرافالدول األطرافالتمثيل ا

)٪٤٢,٩(٠٦)٪٤٢,٩(٦إناثنوع اجلنس

)٪٥٧,١(٠٨)٪٥٧,١(٨ذكور

موعة )٪٤٢,٩(٠٦)٪٤٢,٩(٦أفريقياا

٠٠٠ئاحمليط اهلاد- آسيا

)٪٧,١(٠١)٪٧,١(١أوروبا الشرقية

٠٠٠أمريكا الالتينية والكارييب

)٪٥٠(٠٧)٪٥٠(٧أوروبا الغربية ودول أخرى

)١()٪١٠٠(٠١٤)٪١٠٠(١٤المجموع

______________
بدأ التقريب.ملحاد النسب املئوية إىل بعض االحنراف نتيجةآقد يؤدي اجلمع بني ) ١(
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لمرفق الثانيا
بأسماء المرشحينأبجدية قائمة 

اتاحملتوى
الصفحةاسم املرشح وجنسيته

٩.......................................السيد ليليان أبوستول (مجهورية مولدوفا)-١

١٥..............................................السيد مارك ديبويسون (بلجيكا)-٢

٢٢............................................السيدة تشيبو غاوباتوي (بوتسوانا)-٣

٢٥..................................السيدة اندهرامبال غوبردان (جنوب أفريقيا)-٤

٢٩.......................................................جون هوكنغ (أسرتاليا)-٥

٣٦........................................يناه (غانا)ان-السيدة دوروثي كينغسلي-٦

٤٠..............السيد بيرت لويس (اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وايرلندا الشمالية)-٧

٤٦..................................................لو (السنغال)ه يالسيد إمباك-٨

٤٩....السيدة كيت ماكنتوش (اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وايرلندا الشمالية)-٩

٥٥........................................فامتاتا بنتا مانساراي (سرياليون)ةالسيد-١٠

٦١............................................السيد استبان بريالتا لوزيال (اسبانيا)-١١

٦٤.........................................السيد دانيال ديدييه بريرا (السنغال)-١٢

٦٨.....................................السيدة ماري إنغر توما (السويد) .....-١٣

٧٣..............................................ل (هولندا)ن هيبهرمان فو السيد -١٤
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المرفق الثالث
بأسماء المرشحين مع بيان مؤهالتهمأبجدية قائمة 

أبوستول، ليليان (جمهورية مولدوفا) -١

ذات الصلة خبرات للتنفيذيص ملخ

االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان بعمليا ختص أو حقوق إنسان ايا قضالدعاء يف أقوم حاليا بتمثيل ا
مبا يف ذلك ، تقريباسنواتبلغ مخسدة تمباالتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسانقبل وكنت ("االتفاقية"). 

مدة وعملت ، موظفا حكوميا حبكومة مجهورية مولدوفا. )أدناهر (انظموظفا مؤقتافيها الفرتة اليت كنت 
وزارة العدل، وتناولت مرة أخرى قضايا احملكمة األوروبية الوكالء احلكوميني بإلدارة ارئيسسنتني تقريبا تبلغ 

ة اإلجراءات اجلنائياجلنائي وقانون قانون اليف بيد أنين تأهلت فنيا قبل ذلك حلقوق اإلنسان وتنفيذها. 
والقانون الدويل والعدالة.قضائي قطاع البالوكذلك يف الصياغة القانونية والبحوث املتعلقة 

القانونية  مهنيت رومانيا، بدأت يف الواقع بمن كلية احلقوق جبامعة بوخارستبنجاح خترجي وبعد 
كان يل تعاون و اإلقليمية.سنوات يف مكاتب النيابة العامة و ٨محقق ووكيل للنيابة وعملت مدة تبلغ ك

تثقيف القانوين الو وانني، وصياغة الق،إصالح العدالةالرامية إىل لس أوروبا احمللية شاريع املناجح مع 
لقانون املقارن، كما قدمت لوتقييمات احبوثقدمت حقوق اإلنسان. و للقضاة واملدعني العامني يف جمال 

سوابق حماضرات حول البإلقاء ٢٠٠٦منذ عام وأقوم . املشورة إىل إدارة الصياغة القانونية بوزارة العدل
للتطوير املهين سابقا الذي أصبح اآلنللمحكمة األوروبية حلقوق اإلنسان يف مركز املدعي العام القضائية 

.جامعة الدولة يف مولدوفايف و ،املعهد الوطين للعدالة

يف مجهورية مولدوفا منذ ما يقرب ئيةقضاالسلطة ومن مث، فإن مهنيت القانونية ترتبط ارتباطا وثيقا بال
ا السرية الداخلية اومزاياهابنقاط ضعفهتني غري مسبوقومعرفة اكتسبت خربة و عاما. ١٥من  وآليا

مثل انبيةنظم اجلإىل الولكن فقط وأساليب عملها. وأشري هنا ليس إىل السلطة القضائية والنيابة العامة 
مجيع مارست ،يف حيايت املهنيةو العدالة الدستورية. آخرا إىل ليس و أخريا ، و أيضاالتنفيذ والسجن والتشريع

ام فيها، وقدمتها هنة القانونية. وحققت يف جرائم صعبة، و تصلة باملاملو األنشطة املمكنة  وجهت اال
االستئناف، واحملكمة العليا.للمحاكمة، وقمت بدور االدعاء أمام احملاكم اجلزئية، وحماكم 

أمام أعلى وترافعت الصعيد الدويل، رفعت دعاوى بارزة أمام احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسانوعلى 
الية الو تنطوي على مسائل صعبة من القانون الدويل، و دولية تعاملت مع قضايا شبه و القضائية. يئاتاهل
ا قضايخلصت الو ان. منطقة تراندنسرتييف العسكري وضع املتجمد للنزاع الومبدأ الشرعية يف قضائية، ال

اية املطاف اليت شاركت فيها  ، غريهاهورية مولدوفا (كاتان و عدم مسؤولية مجمسؤولية روسيا و إىل يف 
املتعلقة سائل املواسع من نطاق وموزر، وترتوريكا وكاسيان، وما إىل ذلك). ولدي أيضا خربة كبرية يف 

سواء يف املسائل املدنية أو اجلنائية، واملواصفات احلقوق سريان ، من معايري املقبولية إىل اتاالتفاقيب
ديد اجلفسري املتعلقة بالتالقانونية، ومبادئ التفسري اجلديدة (انظر على سبيل املثال قضية بوزادجي 

ت دراسات وأدلة عملية دمن االتفاقية). واستنادا إىل معرفيت، أعد٥يف املادة الواردة للمصطلحات 
. وقدمت تقاريري بالنيابة اتالتفاقياملتعلقة باسائل املبشأن جمموعة متنوعة من للقضاة واملدعني العامني

اللجان احلكومية الدولية املعنية حبقوق اإلنسان اليت كنت طرفا فيها كخبري حكومي إىل عن احلكومة 
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إصالح ية باملعنالفرعية جنة اللاإلنسان و حبقوق املعنية التوجيهية اللجنة (انظر على سبيل املثال أعمال 
وشاركت أيضا يف املناقشات واالتفاقية). احملكمةفيما يتعلق بإصالحاحملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان

القضايا اليت تنتظر تنفيذ أحكام احملكمة األوروبية حلقوق بشأن لس أوروباارية لجنة الوز الاليت جرت يف
تارخيية الؤمترات بعض املمثلت بلدي يف و جلوانب. هذه ابشأناحلكومة نيابة عن ت تقارير داإلنسان وأعد

املستديرة األخرى، واحللقات وائد "برايتون وأوسلو وبروكسل"، وكذلك يف العديد من املمؤمترات مثل 
خربة يف العروض واملناقشات بالتايل تكتسبا الدراسية الدولية، وما إىل ذلك حيث ألقيت كلمات، و 

العامة.

بيان المؤهالت

ات الشخصيةالمعلوم

.أبوستولاللقب:

.ليلياناالسم:

.١٩٧٧آذار/مارس ١٦تاريخ امليالد:

.ذكرالنوع:

املهنيةالخبرة 

مستشار خارجي (غري متفرغ) مبوجب اتفاق إطاري لتقدمي حىت اآلن-٢٠١٦أغسطس آب/٣ :
لشعبة التنفيذ إلنسان) (االتفاقية األوروبية حلقوق اخدمات استشارية بشأن قانون حقوق اإلنسان 

، المعنیة بحقوق اإلنسانلمجلس أوروباإلدارة العامة او لس أوروبا؛التابعة حلقوق اإلنسانةالوطني

http://www.coe.int/en/web/human-rights-rule-of-lawللتثقيف يف جمال مستشار خارجيو ؛
حقوق اإلنسان.و لدويل، االتقاضي و عامة، اإلدارة الحقوق اإلنسان، والقانون، واحلوكمة، والعدالة،  و 

وكيل حكومة مجهورية مولدوفا أمام ٢٠١٥كانون األول/ديسمرب -٢٠١٢انون األول/ديسمرب ك :
/ www.agent.gov.md؛www.justice.gov.md؛ www.gov.mdاحملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان؛

http://agent.gov.md/agentul-guvernamental/ex-agenti-guvernamentali؛حكوميممثل؛
.حقوق اإلنسانو لدويل، االتقاضي و اإلدارة العامة، القانون، واحلوكمة، والعدالة،  و 

 وكيل مؤقت حلكومة مجهورية مولدوفا أمام ٢٠١٢كانون األول/ديسمرب -٢٠١١حزيران/يونيه :
القانون، ممثل حكومي؛ ؛www.justice.gov.md؛www.gov.mdاحملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان؛ 

.حقوق اإلنسانو لدويل، االتقاضي و اإلدارة العامة، واحلوكمة، والعدالة،  و 
 خبري ٢٠١٥كانون األول/ديسمرب -٢٠١١حزيران/يونيه : املعنية عضو يف اللجنة التوجيهية

وجملس أوروبا؛ سان؛ املعنية بإصالح احملكمة األوروبية حلقوق اإلنقوق اإلنسان، واللجنة الفرعية حب
لس أوروبا املعنية حبقوق اإلنسان؛ www.coe.int/reform؛ www.coe.int/cddhواإلدارة العامة 

ECHR حقوق اإلنسان.و ممثل حكومي؛ التعاون احلكومي الدويل، ؛



ICC-ASP/16/28/Rev.1

11 28R1-A-061017

 نائب رئيس مكتب وكيل احلكومة، وزارة العدل ٢٠١٢كانون األول/ديسمرب -٢٠٠٩أيار/مايو :
، ةكمو تقدمي املساعدة القانونية إىل ممثل احلكومة؛ احل؛www.justice.gov.mdورية مولدوفا؛ يف مجه

حقوق اإلنسان.و اإلدارة العامة، و العدل، و 
وزارة العدل؛ ية يفلصياغة القانونل: مساعد ٢٠٠٩نيسان/أبريل -٢٠٠٨انون األول/ديسمرب ك

نظام العدالة وشفافية وكفاءة ورويب بشأن زيادة استقاللية واالحتاد األاأوروبجملس الربنامج املشرتك بني 
العدل؛ القانون، قانونية بوزارة صياغة الاليف مجهورية مولدوفا؛ تقدمي املساعدة القانونية إىل إدارة 

حقوق اإلنسان.و اإلدارة العامة، و ، الةالعدو ، ةكمو احلو 
مركز -كافحة الفساد؛ منظمة غري حكومية نني املتعلقة مبامعين بتدقيق مشاريع القو : خبري ٢٠٠٧

؛ كافحة الفسادنني املتعلقة مبامشاريع القو اخلربة يف ؛www.capc.mdالتحليل والوقاية من الفساد؛ 
مكافحة الفساد.و القانون، 

لقضاة واملدعني العامني؛ مكتب املدعي العام؛ تدريب ا: اآلنحىت:٢٠٠٦
www.procuratura.mdين للعدالة؛ املعهد الوط؛http://inj.mdوالتثقيف اإلضايف بشأن التدريب ؛

حقوق اإلنسان.و ، ثقيفلقضاة واملدعني العامني؛ التلحملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان ممارسات ا
 لمدعي لإقليمي (مساعد وكيل نيابة: ٢٠٠٨كانون األول/ ديسمرب -٢٠٠٠تشرين الثاين/نوفمرب

؛www.procuratura.mdعام لبلدية تشيسيناو، مكتب املدعي العام؛ العام)؛ مكتب املدعي ال
احملاكمات؛ العدالة اجلنائية.و التحقيق، و املالحقة اجلنائية، 

التعليم والتدريب

/١٠-ةساع٨٠؛: زيارة دراسية، حضور الدورة الصيفية٢٠١١سبتمرب أيلول/-أغسطس آب
ودر)، أملانيا؛ أجامعة فيادرينا األوروبية، فرانكفورت (؛اتوحدات من النظام التقييمي ملعادلة الشهاد

www.europa-uni.deقوق اإلنسان.املعاهدة األوربية حلمحاية ؛
 زيارة دراسية؛ جامعة واشنطن، سياتل، الواليات املتحدة ٢٠١١حزيران/يونيه -شباط/فرباير :

.ات املتحدة األمريكيةلوالي؛ النظام القانوين لwww.washington.eduاألمريكية؛ 
/ن؛ جامعة الدراسات و القانيف: درجة املاجستري ٢٠١٠مارس آذار/-٢٠٠٨سبتمرب أيلول

وقانون القانون اجلنائي؛www.usem.mdاألوروبية من مولدوفا، تشيسيناو، مجهورية مولدوفا؛ 
ني.والدولينيالوطنياإلجراءات اجلنائية 

؛ (ليسانس احلقوق): بكالوريوس يف القانون ٢٠٠٠حزيران/يونيه -١٩٩٥ن األول/ أكتوبر تشري
.www.unibuc.ro، بوخارست، رومانيا؛ قوقجامعة بوخارست، كلية احل

المهارات الشخصية

اللغة األم: الرومانية والروسية

خرى:األلغات ال
٢جيم االستماع:فهم:الليزية:كاإلن

٢جيم القراءة:
٢جيم :ادثةاحمل:كلملتا

٢جيم : نطوقامل
٢جيم الكتابة:
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٩٧تويفل، العالمة :الشهادة اللغوية
٢باء االستماع:فهم:الالفرنسية:

٢باء القراءة:
١باء :احملادثة:كلملتا

١باء : نطوقامل
٢باء الكتابة:

ال يوجد:الشهادة اللغوية

 :عادة مهنية.؛ مهارات االتصال املتقدمةمهارات االتصال

) شخصا).٢٠حوايل قمت بقيادة املهارات التنظيمية/اإلدارية: القيادة

 املهارات املتعلقة بالعمل: القيادة اجليدة لتدابري التقاضي القانونية والتعاون املتعدد املؤسسات
سؤوال عن املراجعة القانونية للخدمة واحلكومية الدولية والدبلوماسية والعالقات الدولية (كنت م

القانونية الدولية والتمثيل الدبلوماسي الدويل).

وبرجميات متقدمة يف مجيع أنظمة التشغيل األساسيةمهارات : اسوبيةهارات احلاملWindows

األداتنيببصورة جيدة ومهارات يف إدارة الشبكات االلكرتونية؛ واإلملام ؛Microsoft OfficeTMو
ABBYTMوAdobeTM.

الرسم.تصوير و مهارات أخرى: ال

 ال يوجدخصة القيادة: ر.

معلومة اضافية

املنشورات

ؤمترات:املدراسية/اللقات منشورات احل
 Synthesis of the European Court of Human Rights case-law under Article 3 of the

Convention in cases versus Moldova, © Chisinau, 2010. - 500 pag. - ISBN 978-9975-
80-381-6 (Premium MAGNA CUM LAUDE).

 Practical Guide for application of the ECHR case-law concerning unreasonable length
of the judicial proceedings and non-enforcement (Romanian only: GHID PRACTIC de
aplicare a jurisprudenţei Curţii Europene în materia neexecutării şi/sau duratei excesive
a procedurilor), 2010, E-publication.

 Compatibility Study of the Criminal procedure code provisions in relation to Article 5
of the European Convention on Human Rights and the relevant European Court's case-
law (Romanian only : STUDIU DE COMPATIBILITATE a codului de procedură
penală cu prevederile Articolului 5 din Convenția Europeană a drepturilor omului și
jurisprudența relevantă a Curții Europene a drepturilor omului); Leading co-author;
published April 2014; E-publication.

 Feasibility Study as to ratification of Protocol no. 12 to the European Convention on
Human Rights (Romanian only : STUDIU cu privire la FEZABILITATEA ratificării
Protocolului nr. 12 la Convenția Europeană pentru protecția drepturilor și libertăților
fundamentale ale omului ); Author; Published on October 2014; E-publication.
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 Study as to institution of the national compensatory remedy for judicial miscarriages
and procedural flaws (Romanian only : STUDIU cu privire la crearea mecanismului
național de remediere și compensare pentru erorile judiciare și vicii de procedură)
Leading co-author; published in 2016; E-publication.

- Many thematic guides and questionnaires for practical application of national law and
the European Convention.

احللقات الدراسية واملؤمترات املواضيعية

كمة األوروبية حلقوق "االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان وجرائم املاضي"، احملبشأن املؤمتر الدويل
.٢٠١٦شباط/ فرباير ٢٦اإلنسان، سرتاسبورغ، فرنسا، 

 جلب حقوق اإلنسان إىل الوطن: االلتزامات والتحديات والتعليم والتعاون"، بشأن املؤمتر الدويل"
.لبيايناعرض ، ال٢٠١٥تشرين الثاين / نوفمرب ٥- ٤تشيسيناو، مجهورية مولدوفا، 

إعادة فتح اإلجراءات بعد صدور حكم من احملكمة األوروبية حلقوق بشأنستديرة اجتماع مائدة م"
، العرض البياين.٢٠١٥تشرين األول/أكتوبر٦-٥سبورغ، اإلنسان"، سرتا

 مائدة مستديرة حول "خطط العمل وتقرير الدول لتنفيذ أحكام احملكمة األوروبية: املمارسة احلالية
.٢٠١٤تشرين األول/أكتوبر١٤-١٣اسبورغ، فرنسا، سرت واآلفاق املستقبلية"،

 بروكسل، ، وق اإلنسان: مسؤوليتنا املشرتكة""تنفيذ االتفاقية األوروبية حلقشأنباملؤمتر الرفيع املستوى
عضو الوفد الوطين.، ٢٠١٥آذار/مارس٢٧-٢٦،بلجيكا

 أوسلو، ،مة األوروبية حلقوق اإلنسان""املستقبل الطويل األجل للمحكشأنباملؤمتر الرفيع املستوى
.عضو الوفد الوطين،٢٠١٤أبريل /نيسان٨-٧النرويج، 

 يريفان، ،اهية األجانب والتعصب يف أوروبا""مكافحة العنصرية وكر شأنباملؤمتر الرفيع املستوى
عضو الوفد الوطين.، ٢٠١٢أكتوبر تشرين األول/٢٢-٢١أرمينيا، 

برايتون، اململكة املتحدة، ،توى بشأن "مستقبل احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان"املؤمتر الرفيع املس
.و الوفد الوطين، عض٢٠١٢نيسان/أبريل٢٠-١٩
القدرة احمللية الفعالة للتنفيذ السريع ألحكام احملكمة األوروبية ،كانون ١٦-١٥تريانا

.البياينعرض ، ال٢٠١١ديسمرب األول/
أن البنية التحتية للطب الشرعي يف مجهورية مولدوفا ونتائج املراجعة اخلارجية ملركز "دراسة جدوى بش

١٦-١٥تشيسيناو، مجهورية مولدوفا، ،الطب الشرعي التابع لوزارة الصحة يف مجهورية مولدوفا"
.البياينعرض ال،٢٠١١نوفمرب تشرين الثاين/

 بة عامني واملوظفني العموميني والطلاملدعني القضاة و للحلقة دراسية وحلقة عمل ٣٠ما يقرب من
.بشأن مواضيع خمتلفة من االتفاقية األوروبية وتطبيقها الوطين

اخلربات اخلاصة

األوروبية حلقوق دائرة العليا للمحكمة الالقضايا املعروضة على جلسات االستماع العامة؛ 
اإلنسان

٢٠١٢أكتوبر تشرين األول/١٩م الصادر يف (احلككاتان وآخرون ضد مجهورية مولدوفا وروسيا (
تتعلق القضية باختصاص احلكومتني -٢٠١٢كانون الثاين/يناير ٢٥االستماع املؤرخة اتجلس-

.املولدوفية والروسية فيما يتعلق بالسياسة التعليمية داخل املنطقة االنفصالية يف مجهورية مولدوفا
٢٠١٦شباط/فرباير٢٣الصادر يف احلكم،)١١١٣٨/١٠(رقمموزر ضد مجهورية مولدوفا وروسيا

تتعلق القضية مبشاكل االختصاص يف -٢٠١٥شباط/ فرباير ٤جلسات االستماع املؤرخة -
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ذاتيا ومبدأ شرعية األعمال املنبثقة عن سلطات األمر الواقع (انطباق مبدأ "استثناء املستقلة األقاليم 
.ناميبيا")

٢٠١٦شباط/فرباير ٥)، احلكم الصادر يف ٢٣٧٥٥/٧(رقم مولدوفابوزادجي ضد مجهورية -
من ٥تتعلق القضية بانطباق املادة -٢٠١٥تشرين األول/أكتوبر ٧جلسات االستماع املؤرخة 

االحتجاز االتفاقية األوروبية على االحتجاز السابق للمحاكمة واالختالفات اليت ينبغي أن تكون بني 
احلبس االحتياطي.و 

يف جمال املرافعات الكتابيةالقضايا الرائدة 

٢٠١٣مايو أيار/٢٨، احلكم الصادر يف )٣٥٦٤/١١(رقم إرمييا وآخرون ضد مجهورية مولدوفا-
بالعنف املنزيل والتطبيق غري الفعال للقانون احمللي، فضال عن ظواهر التسامح املؤسسي ةتتعلق القضيو 

.الواسع
٢احلكم الصادر يف )،٤١٢١٩/٧و٢٧٧٥٦/٥رقم (ضد مجهورية مولدوفابافليسينكو و أوريشان

قذفبتقييد احلق يف اللجوء إىل العدالة يف قضايا الةتتعلق القضيو -٢٠١٤كانون األول/ديسمرب 
والتشهري املوجهة ضد رئيس اجلمهورية.

٢٠١٥/سبتمرب أيلول١٥، احلكم الصادر يف )١١٣٥٣/٦(رقمشيشانوف ضد مجهورية مولدوفا -
من باخللل الداخلي يف تأمني االحتجاز يف ظروف إنسانية ومعاجلة سبل االنتصافةتتعلق القضيو 

املخالفة للقانون.الواسعة املمارسات
٢٠١٤شباط/فرباير١١حلكم الصادر يف ا)،١٦٤٦٣/٨(رقمساندو ضد مجهورية مودلوفا -

اءات اجلنائية.تتعلق القضية بتقنيات التقييد يف اإلجر 

ةالدولياتاالستثمار املتعلقة بقضايا التحكيم

رقم املركز الدويل للتنمية الصناعية املستدامة قضية (فرانك تشارلز أريف ضد مجهورية مولدوفا
ARB/11/23(- تتعلق القضية باالمتيازات اخلالية من الرسوم عندما رفض قرار التحكيم ما يقرب من

ن املطالبات التجارية ملقدم الطلب.يف املائة م٨٠
 ٠٩١/٢٠١٢ورقم؛ضد مجهورية مولدوفاالوطنيةمؤسسة إنريغورينوك،١٧٥/٢٠١٢رقم،

يوري غيناديفيتش بوجدانوف ضد ،١٦٢/٢٠١٢ورقم؛ بوجدانوف وبوجدانوفا ضد مجهورية مولدوفا
بالغرفة مت أمام معهد التحكيم القضايا مبطالبات جتارية خمتلفة قدهذه تتعلق -مجهورية مولدوفا 

بالنيابة عن احلكومة.املذكرات املقدمة ورفضت باعتبارها غري مقبولة بعد ستوكهومليفةيتجار ال
 ٠٩١/٢٠١٢ورقم؛ضد مجهورية مولدوفاالوطنيةمؤسسة إنريغورينوك،١٧٥/٢٠١٢رقم،

غيناديفيتش بوجدانوف ضد يوري ،١٦٢/٢٠١٢ورقم؛ بوجدانوف وبوجدانوفا ضد مجهورية مولدوفا
بالغرفة القضايا مبطالبات جتارية خمتلفة قدمت أمام معهد التحكيم هذه تتعلق -مجهورية مولدوفا 

بالنيابة عن احلكومة.املذكرات املقدمة ورفضت باعتبارها غري مقبولة بعد ستوكهومليفةيتجار ال
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ديبويسون، مارك (بلجيكا)-٢

الصلةذات خبرات للملخص تنفيذي 

عاما ٢٠عاما من اخلربة يف خدمة العدالة وإقامة العدل، مبا يف ذلك أكثر من ٣٠مع ما يزيد على 
باجلمع بني ،مكرسة للعدالة اجلنائية الدولية، اكتسبت معرفة متعمقة لكيفية إدارة مؤسسة قضائية دولية

إدارة األموال املخصصة، والقدرة يف كفاءة الالقدرة على إثبات و جبة التطبيق، او لاملعرفة الواسعة بالقوانني ا
ية يف التشغيل.الذي ال يكل بالرباغماتوالشعور ،على بناء الثقة املتبادلة يف سياق طلبات التعاون

احملكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا مع كم اجلنائية الدولية، سواء ا مع احمليف العمل رائدا وبصفيت 
القدرة على و القوية، يةقيادالصفايتلمسعة راسخة اكتسبت ة الدولية، السابقة أو احملكمة اجلنائي

، مما يدل على الرؤية بنجاحعقدةاملشاريع املفضال عن واحلافلة باملخاطر صعبة املهام الاالضطالع ب
شعبة اخلدمات رئيسا لوالية احملكمة بصفة عامة. وبصفيت بوجه خاص واإلبداع يف الوفاء بوالييت، و 

راجعة النصوص القانونية عمال اللجنة االستشارية املعنية مبعضوا يف أعمل ، ٢٠٠٤منذ عام باحملكمة
أترأس جلنة مراجعة املشرتيات. و عضوا يف ، وعضوا يف جملس التأديب، و الئحة احملكمةمن ٤بالقاعدة 

سؤول عن إدارة قلم نا املأومنذ إنشاء احملكمة اجلنائية الدولية، .املعلوماتاحلوكمة املعين بإدارة جملس أيضا 
،وكثريا ما مثلته يف االجتماعات، وال سيما مع أعضاء املنظمات الدوليةغياب املسجل، حالة يف احملكمة

جلامعات. وعالوة على اباألكادمييني واملنظمات غري احلكومية، و وممثلي احلكومات، ،والقضاة الزائرين
، فضال عن األفرقة اليت تقدم املشورة ةالعامةومكتب املدعيذلك، أمتتع دائما بعالقات ممتازة مع القضاة 

هذا التفاعل من اكتساب رؤية اسرتاتيجية شاملةكل وأتاح يل  -لدفاع والتمثيل القانوين للضحاياحملامي ا
لتحديات اليت تواجهها احملكمة.ل

قسم خدمات لا، مث رئيسباحملكمةشعبة اخلدمات لارئيسوبصفيت سنوات، ١٠وعلى مدى أكثر من 
اإلرشاد، بلمسة إنسانية، دائما توفري التوجيه و حرص عليها أليت االدعم القضائي، من األولويات الرئيسية

يل الفرصة للعمل معهم، واحرتام القيم اليت حتكم مؤسستنا، وااللتزام بالقيود تتاح للرجال والنساء الذين 
دائما أبديت تعددة الثقافات منذ أن بدأت حيايت املهنية، يف بيئة مونتيجة لعملي املفروضة على امليزانية. 

.يتعني التصدي هلالتحديات اليتمعاجلة ااالحرتاف والنزاهة والشفافية واإلنصاف يف 

االيت  مهام للبناء على النتائج الناجحة قد متكنت، و  عمليات االعتقال والتسليم يف أوروبا - كلفت 
للتوصل إىل أرضية مشرتكة االستعداد من ابراز -احملكمة احملتجزين يف ليبيا وأفريقيا، واإلفراج عن أعضاء 

الوفاء على، وتفعيل مجيع املوارد املتاحة ملساعدة احملكمة أحيانابعض اآلراء املتباينةعند التعامل مع 
ا من بالوالية امل دوءالدول األعضاء. وعالوة على ذلك، أظهرت قدريت على التعامل مع األنوطة  زمات 

نزاهة وكفاءة مهنية.و 

إىل اشرتاكي يف عدة أدىمما وأعلق أيضا أمهية خاصة على سيادة القانون وتعزيز حقوق اإلنسان، 
قانون ات املتعلقة باملغرب (تنفيذ اإلصالحو احملاكم الوطنية)، تشكيل(إعادة اليمنيف السيما ، بعثات

تدريبيةيف برامجتك يف التفيا ومولدوفا وتركيا، حيث شاركاألسرة يف احملاكم الوطنية املختصة)، وكذل
املؤسسات القضائية.تشكيل عادةإلوبرامج 

يف كلمات بانتظام  ونشرت باإلضافة إىل ذلك مقااليت املتعلقة بشأن احملكمة اجلنائية الدولية، وألقي 
دورات تدريبية للطالب والقضاة.أقدم و ،املؤمترات
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، أثق بنجاحوالتزامي العميق بالوفاء بوالية احملكمة اجلنائية الدوليةيت الثابتة، ، ومهار مع خربيت الواسعةو 
يشغل منصب املسجل أن يواجهها.من تعني على يواجهة التحديات اليت ملمتاما مستعد أنين يف 

بيان المؤهالت

الشخصيةالبيانات 

١٩٦٣أيار/مايو ٢٢تاريخ امليالد:

بلجيكي:اجلنسية

غاتالل

اللغة األمفرنسية:ال
بطالقةاالنكليزية:
لغة العملاهلولندية:

والمهنيةعلميةالالمؤهالت 

؛ ٢٠١٧هيونيحزيران/باريس، فرنسا؛ درجة املاجستري يف القانون الدويل؛ ،جامعة باريس نانتري
.القانون الذي حيكم العالقات الدولية وقانون االحتاد األورويب

سجل ألعمال املاملرشحني نجاح يف امتحان تأهيل الشهادة تثبت روكسل، بلجيكا؛ وزارة العدل ب
ألعمال شهادة تثبت النجاح يف امتحان تأهيل املرشحني ؛ ١٩٩٠حزيران/يونيه ١١، واألمانة العامة

.١٩٨٥كانون الثاين/يناير -ابة العامةيلنايف قلم احملكمة و التحرير/التسجيل 

الخبرة المهنية الدولية

:احملكمة اجلنائية الدولية، الهاي، هولندا
٢٠١٥ت القضائية: منذ متوز/يوليه مدير شعبة اخلدما.
٢٠١٥متوز/يوليه -٢٠٠٧: تشرين األول/أكتوبر شعبة اخلدمات باحملكمةمدير.
 تشرين األول/أكتوبر -٢٠٠٤: كانون الثاين/يناير باحملكمةدمات اخلرئيس قسم، شعبة

٢٠٠٧.
 ٢٠٠٤كانون الثاين/ يناير - ٢٠٠٣احملكمة: كانون الثاين/يناير اخلدمات اإلدارية برئيس قسم:

 والرتمجة، واالحتجاز،اخلدمات القضائيةعامة وتعليمات بشأن وضع مبادئ توجيهية وقواعد ،
ال،  ارة (إداحملامني قسم دعم لوتفسري املصطلحات، مبا يف ذلك الدعم اللغوي يف هذا ا

واملكتبة، ،وحدة إدارة املعلومات (مبا يف ذلك التكنولوجيا وأمن املعلومات)و املعونة القانونية)، 
الضحايا.وتعويضمشاركةوقسم 

 مكتب احملامي العام للضحايا.اإلشراف اإلداري على مكاتب احملامي العام للدفاع و
 د ومكلف أيضا بدعم ، مسؤول عن وحدة الضحايا والشهو ٢٠١٥و ٢٠٠٤بني عامي

العمليات املتعلقة بطلبات التعاون. إنشاء وإدارة العمليات احلساسة واالسرتاتيجية لشعبة 
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اخلدمات باحملكمة فيما يتعلق جبلسات االستماع، ومحاية الضحايا والشهود، ومجع املعلومات، 
م واملتهمني. واالعتقاالت، والتسليم، وأمن املشتبه 

ديث السياسات واإلجراءات واملبادئ التوجيهية الواجبة االتباع باحملكمة صياغة وتطوير وحت
لضمان فعالية اإلدارة، مبا يف ذلك لتخطيط توقعات امليزانية واملوارد البشرية.

 اإلشراف على خدمات الدعم القضائي باحملكمة لضمان إدارة احملاكمات بطريقة عادلة
سام احملكمة يف املسائل املتعلقة بتنظيم جلسات وفعالة. والتنسيق مع خمتلف أجهزة وأق

االستماع.
.التنسيق مع الدول األطراف و/أو املنظمات الدولية املشاركة يف اإلجراءات أمام احملكمة
 إسداء املشورة االسرتاتيجية للمسجل يف املسائل املتعلقة مبهام وتشكيل وأنشطة شعبة

كمة ، مبا يف ذلك مع األجهزة األخرى.اخلدمات باحملكمة وبوجه عام قلم احمل
 العمل كموظف مسؤول عن إدارة قلم احملكمة يف حالة غياب املسجل. ومتثيل املسجل يف

االجتماعات، على وجه اخلصوص مع أعضاء املنظمات الدولية، والقضاة الزائرين، وممثلي 
.احلكومات، وأعضاء املنظمات غري احلكومية، واألكادمييني باجلامعات

:املسؤوليات األخرى
رئيس الوفد باملوقع يف املفاوضات الرامية إىل إخالء سبيل ٢٠١٢متوز/يوليه -حزيران/يونيو :

ين يف ليبيا. ز أعضاء احملكمة احملتج
 رئيس العمليات املتعلقة بنقل القضاة واألطراف واملشاركني يف ٢٠١٢كانون الثاين/يناير :

ي إىل مجهورية الكونغو الدميقراطية.قضية كاتانغا ونغودجولو شو 
 رئيس بعثة ومسؤول عن العمليات املتعلقة بطلبات التعاون يف سياق القبض ٢٠٠٤منذ عام :

والتسليم (مجهورية الكونغو الدميقراطية، مجهورية الكونغو، مجهورية كوت ديفوار، مجهورية 
ورية أفريقيا الوسطى، مجهورية غانا، مجهورية فرنسا، مملكة بلجيكا، مجهورية رواندا، مجه

النيجر).
 رئيس بعثة ومسؤول عن العمليات املتعلقة بطلبات التعاون يف سياق أوامر ٢٠٠٤منذ عام :

القبض والتسليم الصادرة من احملكمة (مجهورية تشاد، مجهورية أوغندا، مجهورية كينيا).
 سات االستماع باملوقع (مجهورية : بعثات لتقييم ودراسة اجلدوى من عقد جل٢٠٠٤منذ عام

الكونغو الدميقراطية، مجهورية كينيا، مجهورية تنزانيا املتحدة).
ممثل املسجل يف اجللسات العامة ألعضاء احملكمة الين أدت إىل اعتماد ٢٠٠٥-٢٠٠٤ :

اإلصدار األول لالئحة احملكمة، ومسؤول عن اإلشراف على جلنة الصياغة املعنية بالئحة قلم 
كمة.احمل
) ٢٠٠٨دورات تدريبية للموظفني التنفيذيني.(

:احملكمة اجلنائية الدولية، الهاي، هولندا
 أيار/مايو -٢٠١٥مدير مؤقت إلدارة العالقات اخلارجية والعمليات امليدانية: متوز/يوليه

٢٠١٦:
والتوعية، وقسم تنسيق وضع وتنفيذ اسرتاتيجية لألنشطة اإلدارية الواجبة لتغطية قسم اإلعالم

العالقات اخلارجية والعمليات امليدانية، وقسم الضحايا والشهود.
 صيانة العالقات الدبلوماسية والتعاون الفعال مع الدول األطراف واملمثلني احلكوميني

وأعضاء املنظمات الدولية وغريها من الشركاء الرئيسيني.
 ن بني احملكمة والدول.إعداد وإرسال طلبات املساعدة والتعاو
 إدارة برنامج محاية الشهود واإلشراف على املفاوضات مع الدول بشأن اتفاقات إعادة توطني

الشهود.
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.إدارة املكاتب امليدانية للمحكمة

:احملكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة، الهاي، هولندا
كانون - ٢٠٠١احملكمة، كانون الثاين/يناير رئيس قسم الشؤون اإلدارية وخدمات الدعم ب

:٢٠٠٣الثاين/ يناير 
مسؤول عن قيادة قسم الشؤون اإلدارية وخدمات الدعم باحملكمة.
.مسؤول عن اإلشراف على التعاون مع احملكمة اجلنائية الدولية لرواندا
واألطراف وأعضاء السلك إسداء املشورة القانونية واملشورة بشأن السياسة القضائية للقضاة

الدبلوماسي، فيما يتصل باملسائل اإلجرائية.
 إعداد دراسة جدوى بشأن قيام احملكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة بعقد بعض

جلسات االستماع يف إقليم يوغوسالفيا السابقة (البوسنة واهلرسك).
كانون األول/ -١٩٩٩كمة: آب/أغسطس منسق بقسم الشؤون اإلدارية وخدمات الدعم باحمل

.٢٠٠١ديسمرب 
 ١٩٩٩آب/أغسطس -١٩٩٨موظف باحملكمة: أيار/ مايو.
 موظف باحملكمة (خبري يف البعثات ، املوظفني العاملني بدون مقابل): كانون األول/ديسمرب

.١٩٩٨نيسان/أبريل -١٩٩٦

المهنية الوطنيةةالخبر 

تشرين الثاين/ -١٩٩٦وفشاتو، بلجيكا: مسجل بالنيابة: أيلول/سبتمرب احملكمة االبتدائية يف ن
: مسجل مكلف بتقدمي املساعدة لقاضي التحقيق املعين بقضايا اختطاف األطفال ١٩٩٦نوفمرب 

(القضية املسماة بقضية "دوترو").
عقد، مسجل، حمرر حماضر، موظف ب-حمكمة الشرطة بشارلروا، شارلروا، بلجيكا: مسجل، نائب

: قام بأعمال املسجل وساعد، بصفته مسجال، ١٩٩٦تشرين الثاين/نوفمرب - ١٩٨٦أيلول/سبتمرب 
القاضي يف مجيع مهامه الرمسية.

بومونت، بلجيكا: نائب مسجل بالنيابة أثناء -قضاة الصلح يف كانتوين شيماي وبومونت، شيماي
.١٩٨٨أيلول/سبتمرب -١٩٨٨غياب املسجل الرئيسي: أيار/مايو 

 ،حمكمة بروكسل االبتدائية، بروكسل، بلجيكا: موظف بعقد بقلم احملكمة يف حمكمة االستئناف
.١٩٨٦أيلول/سبتمرب -١٩٨٦الوحدة اجلنائية: أيار/مايو 

المهنية الوطنية األخرىةالخبر 

 لوجي احلكومة الوالونية، مكتب الوزير، بروكسل، بلجيكا: مسؤول عن البحث والتطوير التكنو
؛ ملحق مبكتب الوزير.١٩٩٦متوز/يوليه -١٩٩٦والعالقات الدولية؛ كانون الثاين/يناير 

 احلكومة الوالونية، مكتب الوزير، بروكسل، بلجيكا: مسؤول عن األشغال العامة؛ حزيران/يونيه
حق مبكتب الوزير.ل؛ م١٩٩٥حزيران/يونيه -١٩٩٣

بعثات الخبراء والمؤتمرات

العديد من املؤمترات واحللقات الدراسية املعنية بالقانون اجلنائي الدويل، ومحاية الشهود، املشاركة يف
مشرفا أو ميسرا أو جمرد مشارك:رئيسا أووإدارة احملاكم، بصفته
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:مركز التعاون القانوين الدويل
 ،األول/أكتوبر تشرين ٩-٦املشاركة يف مشروع إصالح قانون األسرة "املدونة"، مراكش، املغرب

: تقدمي الدعم لتنفيذ قانون األسرة بالتعاون الوثيق مع وزارة العدل يف اململكة املغربية ٢٠١٠
واملعهد العايل للسلطة القضائية يف املغرب، ورابطة احملامني املغاربة الشباب، واحتاد العمل النسائي؛ 

برنامج تدرييب للقضاة واحملامني وموظفي احملاكم.
كانون ٤-١ربات بشأن مشروع إصالح قانون األسرة "املدونة"، الرباط، املغرب، تبادل اخل

، )احلسنية للقضاة املغاربةفرع : التعاون بني رابطة القضاة يف املغرب (٢٠٠٨األول/ديسمرب 
املركز املغريب لتعزيز القانون؛ تبادل اخلربات.و ورابطة السلطة القضائية يف هولندا، 

املشاركة احملاكم واهليئات القضائية الوطنية يف اليمن، صنعاء، اليمن: تشكيل دة مشروع قانون إعا
متوز/يوليه ٢٨-٢٢؛ TMF" التابع ملؤسسة اليمنيف برنامج الدعم القضائي بصفته خبريا يف "

٢٠٠٦.
 تمعية لبلدان وسط أوروبا وأوروببرنامج لقانون" (ادور "تعزيز ا االحتاد األورويب للمساعدة ا

)، ريغا، التفيا: املشاركة يف وضع خطة وطنية لتدريب مركز التعاون القانوين الدويل، ةالشرقي
حزيران/يونيه٥-٤، ٢٠٠٣نيسان/أبريل ١٠-٩موظفي احملاكم واهليئات القضائية يف التفيا. 

٢٠٠٣.
 ،لدافياتشيسيناو، مو مسودة مشروع تدرييب ألعضاء احملاكم واهليئات القضائية يف مولدوفا .

- ١١عثة للتعاون يف إطار مشروع لدعم تطوير القضاء يف مولدافيا، املشاركة يف حلقة دراسية وب
.٢٠٠١تشرين الثاين / نوفمرب ١٧

:جملس أوروبا
 تقييم النظام القضائي الرتكي، ماالتيا، تركيا: املشاركة يف تقييم النظام القضائي الرتكي (األداء العام

؛ تعزيز القدرات القضائية الرتكية يف التشريعات األوروبية.٢٠٠٥مايو أيار/للعدالة)؛ 
املسجلني "برنامج يركز على مولدوفا"، سرتاسبورغ، فرنسا: املشاركة يف دراسة مشروع قانون بشأن

حزيران/ ١٣-١٢؛ موالتزاماهمالقانوين وحقوقهموضع-يف اهليئات القضايا جبمهورية مولدوفا
لس أوروبا واملفوضية األوروبية.؛ ٢٠٠٣يونيه  الربنامج املشرتك 

تعليمال

للقضاة الفرنسيني، باريس، فرنسا:املتقدم الوطين للقضاة: املشاركة يف الربنامج التدرييب عهد امل
 مارسآذار/٣١العدالة الدولية؛ هي أساسالتعاون غري الرمسي أو املؤسسي: العدالة الوطنية

٢٠١٦.
تشرين ٢٥يؤدي قلم احملكمة دورا فريدا يف املقر ويف امليدان؛ هل منوذجي؟ إجراء

.٢٠١٤الثاين/نوفمرب 
 تشرين ٧-٦ضرورية؛ السرية الطرق بني التواصل وثقافة السرية؛ محاية الشهود: العند مفرتق

.٢٠١٣الثاين/ نوفمرب 
تشرين الثاين/نوفمرب ١٤عند مفرتق طرق بني التواصل وثقافة السرية؛ محاية الشهود؛

٢٠١٢.
 عن القانون ٢للحائزين على درجة املاجستري حلقة دراسيةجامعة ليموج، ليموج، فرنسا: عقد

:٢٠١٢، اجلنائي الدويل والقانون األورويب
 بالضحايا، والشهود، حملة عامة عن شعبة خدمات الدعم القضائي ومجيع املوضوعات املتعلقة

وما إىل ذلك.لغات، وأمن املعلومات، والتوقيع اإللكرتوين، الاحملامني، واستخدام ، ودورتجزينواحمل
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غاوباتوي، تشيبو (بوتسوانا)-٣

ذات الصلةنفيذي للخبراتلخص تم

دارةاإل. ةمساعدةرئيسيةمسجلو القانونية املشاركة يف األعمال : سنوات٨-املاليةواحليطةاإلدارة
العدل. إدارة ميزانية السلطة قامةإلاألصول الثابتة واملنقولة املاليني ملؤسسة قانونية وإدارة تخطيط الو 

شهود احملكمة تسديد أتعاب . ضمان احلساباتراجع ملالصلةذات ستفسارات الارد على القضائية وال
واحملامني ومقدمي اخلدمات يف الوقت احملدد.

 يف ختطيط ومراجعة خطة األداء السنوية للشعبة ومواءمتها املشاركة سنوات:٤-اإلدارة االسرتاتيجية
التنمية الوطنية يف بوتسوانا.األداء يف املنظمة وخطة مع خطة 

قوق املرأة والطفل، معنية حببرامج ةوظفبصفتها ميف التعليم العام املشاركة سنة: ١٧-عليم العام الت
صحاب املصلحة.خمتلفة أليف مؤمترات قضائية ةموظف، و ة، وحمامينيابةللوكيلة و 

ضاة . مقاةقضائيةوظفحمامية، ومو نيابة، للووكيلة برامج، ةموظفسنة: ١٧-ظام العدالة اجلنائية ن
من أهل الشهوداملؤهلني و لمرشحني لتقدمي املساعدة القانونية بحاليا خمتصة املتهمني والدفاع عنهم، و 

اخلربة.

 يف قاعة من العمل على مر السنني هذه املهارات سنة: اكتسبت ١٧-مهارات التفاوض والوساطة
ظفة قضائية ملحقة باحملكمة العليا بصفيت مو وكذلك من العمل حاليا ، ةوحماميوكيلة للنيابة احملكمة ك

تصفية املمتلكات.حجز و يف 

بيان المؤهالت

الشخصيةالبيانات 

(ين مانوا).غاوباتوياللقب:

تشيبو مارغاريت.االسم:

.١٩٧٥تشرين األول/أكتوبر ١٨تاريخ امليالد:

روما ليسوتو.مكان امليالد:

وتسوانية.ب:اجلنسية

وبةاللغالمهارات 

جيدة جداليزية:كاإلن
عاديةاألملانية:

جيدةالستسوانا:
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جيدةالشونا:
جيدةالسيسوتو:

المهنيةخبرات موجز ال

٢٠٠١كانون األول/ديسمرب -٢٠٠٠برامج: حزيران/يونيه ةموظف.

٢٠١٢تشرين األول/أكتوبر -٢٠٠٢: كانون الثاين/يناير وكيلة للنيابة/ةخاصةحمامي.

حىت ٢٠١٢نوفمرب وموظفة قضائية ملحقة باحملكمة العليا: تشرين الثاين/ةمساعدةرئيسيةمسجل
آلن.ا

المهارات الرئيسية

 القانونية.األعمال التقاضي املدين واجلنائي، الصياغة، الوساطة، إدارة
 الوساطة، الصادرة بشأن االمتناع عن الدفع، ، األحكامللممتلكاتالقضائية ةالتصفياإلعسار و

.طلباتلا
انتداب، كمةاملوظفني وإدارة وتنفيذ سياسات الشعبة، إدارة سجالت احملاإلداري على اإلشراف

.بدون مقابلاحملامني املتطوعني و احملامني
.البحوث القانونية

اإلنجازات

 من"مكان آيوجد "ال يف نشر مقال بعنواننوب األفريقياجلاملرأة والقانون يف االشرتاك مع مؤسسة-
يف بوتسوانا.هتك األعراضزنا احملارم و 

بوتسوانا.يف "، احملكمة الصناعية عملبدون أجر بدأ "ال سوابق القضائية ملاملسامهة يف ال

الخبرة المهنية

حىت ٢٠١٢نوفمرب وموظفة قضائية ملحقة باحملكمة العليا: تشرين الثاين/ةمساعدةرئيسيةمسجل
آلن.ا
تقييم ، للممتلكاتالقضائية ة التصفياإلعسار و عمليات اإلشراف على ائية: هارات القضامل

املتعلقة باالمتناع األحكامإصدار حكمة العليا، لماملستحقة لالتكاليفضمان حتصيل اخلسائر و 
بني النيابة العامة واحملامني.لضرائب، الوساطة والتفاوض يف احتديد التكاليف القانونية ، عن الدفع

مع سنوياحملكمة العليا امن خطة أداء لوباتسي قاطعة اجلزء املتعلق مبارات اإلدارية: حماذاة امله
.هذا اجلزءومراقبة وتنفيذ ومراجعةخطة السلطة القضائية

احملكمة.بسجالت النظام إدارة ئية للقضايا و دارة القضااإلراقبةم
 السلطة القضائية.هام ة مباملتعلقعمل اليف حلقات مع أصحاب املصلحة املشاركة
 صول املنظمة والتصرف فيها.أالبت يف شراء
انتداب احملامني املتطوعني واحملامني بدون مقابل.
 القضائيةحكاماألتنفيذ املعنيني باحملليني حمضري احملاكم اإلشراف على.
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 ،٢٠١٢-٢٠٠٠حمامية:
 نوب األفريقياجلاملرأة والقانون يف ة مؤسسيف قوق املرأة والطفلحبمعنية موظفة برامج.
امات ومباشرة بدوائر املدعي العام. نيابةةوكيل مع دائرة شرطة التعاون اجلنائية. قضاياالصياغة اال

.بوتسوانايف واملديرية املعنية بالفساد واجلرمية االقتصادية، ورؤساء السلطات احمللية
للمحاماةمكتب خاصإدارة ،ملذكراتصياغة امتقدمة يف احملاماة، هارات م.

خدمات االستشاريةال

 على التقريرركزو األطفال املخالفني للقانون. بشأنت تقريرا دت حبثا وأعدياليونيسيف: أجر
.بوتسواناوكذلك على نظام القضاء اجلنائي يف التشريعات واالتفاقيات الدولية

 :التقرير وركز الوصول إىل العدالة يف بوتسوانا. قريرا بشأن تثا مكتبيا وأعددت حبأجريت البنك الدويل
احملاكم وكيفية وصول اجلمهور إليها.قواعد وبالتحديد على ،تكلفة التقاضي، واملساعدة القانونيةلى ع

التعليم والتدريب

 ،جامعة بوتسوانا.٢٠٠٠بكالوريوس يف القانون ،

 ،وريا.، جامعة بريت٢٠١١دبلوم يف قانون اإلعسار

 ،ملت كخصص يف القانون االقتصادي الدويل، أتللامعة جنوب أفريقياطالبة جبماجستري يف القانون
".ناشئة"حترير التجارة ومحاية الصناعات الترك العملموضوع يف حاليا عمل تالربنامج الدراسي و 
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غوبردان، اندهرامبال (جنوب أفريقيا)-٤
ذات الصلةلخص تنفيذي للخبراتم

اعتبارا ةدائمةعامةوعينت مدعي،١٩٩٥تشرين األول/أكتوبر ٢يف بعقد ةعامةعينت مدعي
اإلقليمية. عملت باالدعاء يف احملاكم احمللية و . وخالل هذه الفرتة، ١٩٩٦تشرين الثاين/نوفمرب ١من 

يف عام للنيابةةرئيسعينت . و ٢٠٠٣و١٩٩٨إقليمية بني عامي حملية و نيابة ةوشغلت منصب مدير 
نصب امل، وهو٢٠١٥يف عام هملكتبةرئيسو لمدير الوطين للنيابات العامةلةرئيسيةنائبوعينت . ٢٠٠٣

تشمل خربة إدارية واسعة فيما يتعلق بإدارة احملاكم. و خالل هذه السنوات اكتسبت و حاليا.الذي أشغله 
ماإلحصاءاتمجع ، و اخلربة، يف مجلة أمور، إدارة املدعني العامني، وتقييم أدائهمهذه  ، والتعامل اخلاصة 

اختاذ اإلجراءات الالزمة الستفادة باملدعني العامني، و املتعلقة مع مسائل االنضباط وعالقات العمل 
التحقيقات، واملالحقة القضائية يف احملاكمات زيعوتو من الرتتيبات الصحية للموظفني،دعني العامنيامل

ام، والعلى توقيع الو التأديبية، القضايا اجلنائية و  مبوجب املادة اتنظر يف طلبات ختفيف العقوبلوائح اال
البحث امليزانية، و لتزام ببنود محاية الشهود، وضمان االتنظيم و جلنائية، األف من قانون اإلجراءات ١٠٥
عنف باملعينعمل الخمتلف املرتمجني الشفويني والوسطاء، وإدارة فريق توفري سبل لتحقيق وفورات، و عن 

قوائم وإدراج القضايا يف املدعني العامني، واملشاركة يف األفرقة أو املقابالت املعنية بتعيني ، عصاباتال
ا. ويقتضي وقوائم القضايا اخلحمكمة١٥احملاكم، وإدارة ما يقرب من  دارج القضايا بالقوائم ااصة 

صيص فرتة زمنية مناسبة إلجناز ضمان ختو جاهزة للمحاكمة، ا ضمان أن تكون القضايا املدرجة 
العمل ساعاتيف طاقتها احملاكم بكامللكي تعمل عدد كاف من القضايا إدراج ، وضمان اتاحملاكم

،والتعامل مع الشكاوى، احملامني املنتدبنيوالتعامل مع الضحايا، التفاعل مع أفراد اجلمهور و و احملددة هلا،
حمرري و ،والسلطة القضائية،الشرطة يف جنوب أفريقيادوائر والتفاعل مع خمتلف اجلهات الفاعلة مثل 

إدارة و ،احملامني، ونقابة القانونية يف جنوب أفريقياةاملساعدالرابطة املعنية بو ،واملرتمجني الفوريني،احملاضر
لصحة على وزارة االتابعني لاألطباء التفاعل واالتصال مع التنمية االجتماعية، و وإدارة احملامني املنتدبني، 

العمل وتعظيم ساعاتخفيض عدد القضايا املدرجة بالقوائم نفذت أنظمة خمتلفة لتو أساس يومي. 
.باحملاكمواإلنتاجية

بيان المؤهالت

البيانات الشخصية

.غوبرداناللقب:

.اندهرامبالاالسم:

.جنوب أفريقيااجلنسية:

.أنثىالنوع:

.ةمتزوجاحلالة االجتماعية:
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علميةالالمؤهالت

اامل مدرسة تونغات الثانوية العامة.: درسة األخرية اليت كنت ملتحقة 

:شهادة الثانوية العامةالدرجة العلمية.

 :العلوم الفيزيائية، التاريخ.البيولوجيا، ،رياضياتال،ألفريكانيةاللغة اإلنكليزية، اللغة ااملواد الدراسية

التعليم العالي

االيت كنامعةاجل أونيسا.جامعة : ت ملتحقة 

ماجستري يف القانون،يسانس احلقوقالدرجات العلمية: ل.

 ٢٠٠٢ل/أكتوبر تشرين األو ٣١م احملكمة العليا يف امعة أفللمراالقبول.

ةالوظيفيحياةال

.٢٤يف مدرسة فينيكس الثانوية رقم ١٩٩٠ملدة ستة أشهر يف عام ةمؤقتةعملت مدرس

، وال أزال يف ١٩٩٥تشرين األول/أكتوبر ١يف للنيابة ةوكيلالنيابة العامة الوطنية كيفالعملبدأت 
.نيابة العامةيف الن العاملنيمالوقت الراهن 

المهنيةالخبرة

إلقليمية واحملكمة العليا.ااحملاكم لية و اكم احملاحملهام االدعاء أمام قمت مب

بات احمللية، ومفتشة للنيابات االقليمية، ورئيسة نيابة، مفتشة للنيابصفيتإدارية شغلت مناصب و 
بني و . ٢٠٠٣شباط/فرباير عينت رئيسة للنيابة يف و . للنيابات العامةللمدير الوطينوحاليا نائبة رئيسية

اكم احملمدعيا عاما واحملاكم التالية: ٤٥اليت ختص األعمال االدارية ب، قمت ٢٠١١و٢٠٠٩عامي 
، ويليامز تاوننغ يف كواحملاكم احمللية واإلقليمية احملاكم اإلقليمية يف شرق لندن؛ و ،دنشرق لناحمللية يف 

احمللية يف اكم واحملستوترهامي؛ احمللية يف كمة واحملاثكارت؛ احمللية يف ككمة واحمل،مغاو خاحمللية يف كمة احملو 
سيمور وبلفور.

تنظيم و ،ال املدعني العامني واإلشراف عليهاإدارة أعم، و احملاكمقتضت واجبايت الوظيفية إدارة او 
م حتديات أو أهداف وحوافز هلوضع وحتفيز املوظفني و ، دعني العامنياملتعلقة باملألداء اتقييمات 

على حتقيق األهداف احملددة.همتشجيعل

يل أن كان من املهم بالنسبة،  املدير الوطين للنيابات العامةتحقيق األهداف والغايات اليت حددها ول
احلصول على احرتامهم كان من املهم للغاية . و ألشخاص املعنينيعالقة عمل ممتازة مع خمتلف اكون يلت
وضمان إقامة العدل يف حماكمنا.القضايا ندما تعلق األمر بإدارة تدفق عدعمهم و 
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النتائج اليت يف إدارة هذه احملاكم بنجاح و هذا بالنظر إىل حجم العمل الذي بذل قد حتقق هوأعتقد أن
.حتقيقهامت 

املعلقة عدد القضاياكان،  ٢٠١٠يناير كانون الثاين/يف شرق لندن يف  لية اكم احملاستلمت احملعندما و 
الفحص السليم و اإلدارة الفعالة للمدعني العامني،من خالل و . قضية٢٣٦٦املدرجة يف قائمة القضايا 

وبناء القدرات، متكن الفريق حتت ،وتدريب املدعني العامنيلحاالت؛ وتوجيه ة لسريعجداول، واملتابعة اللل
تمعندما استلو ]. قضية١٢٠٧اخنفاض يبلغ [قضية١١٥٩إىل لقضايا هذه افيض عدد قياديت من خت

٧٦٦املدرجة يف قائمة القضايا املعلقة كان عدد القضايا ،يليامز تاوناحملكمة احمللية يف كنغ و بداية
. ويف ٢٠١١مارس /يف آذارقضية ٣٣٨إىل ختفيض عدد القضايا ى منمتكنت مرة أخر و . قضية

، قضية٣١٧يف ستوترهيم كان عدد القضايا املعلقة املدرجة يف قائمة القضايا ،  ٢٠١٠يونيه /حزيران
١٠٠هناك تقضية. وكان١٧٤إىل ختفيض هذا العدد بنجاح متكنت من ٢٠١١مارس وحبلول آذار/

خفضتو ،تاريخ القبض على املتهم)من أشهر ٩بالقائمة منذ أكثر منقضايا مدرجةقضية مرتاكمة (
ايةهذه القضايا  قضية.٢٣إىل األمر يف 

ومعدل ،٢٠١٤يف آذار / مارس٪ ١٩احملاكم اإلقليمية يف شرق لندن باملرتاكمة معدل القضايا وبلغ
كانون يف٪١٠٠(٪٩٣اإلدانة قضية، ومعدل ٣١٧، وعدد القضايا املعلقة بالقائمة ٪١,٢االنسحاب 
).٢٠١٤وشباط/فرباير ٢٠١٤الثاين/يناير 

ين عليهم ولضمان حصول  رضا العلى خدمات ممتازة من النيابة العامة، أدخلت نظاما لضمان ا
سألة إىل احملكمة إحالة امل، حيث جتري مشاورات مع مجيع الشهود قبل لألشخاص املعنينياألمثل

املدعني العامني مبقتضاه على يتعني انظامطبقت ت و دخلأع حاالت االغتصاب، اإلقليمية. ويف مجي
. وقد ساعد ذلك كثريا يف هلممع صاحب الشكوى يف غضون ثالثة أسابيع من أول ظهورالتشاور 

فيها من املتوخى االنسحاباليتمن حاالت االغتصابيف كل حالة تأكدت كفالة. و مهيد لإلفراج بالت
.أسباب االنسحاب قبل سحب املسألةين عليهم وتوضيح مع ابالتشاور من قيام فريقي

. وقد ملدير النيابات العامة يف بورت اليزابيث ورئيسة ملكتبهةينت نائبعُ ،٢٠١٥يناير كانون الثاين/يف  و 
أدت واجبايت ومسؤوليايت إىل ما يلي:

تحسني تقدمي التحسينات الالزمة لو ديالت عند االقتضاء إدخال التعحتقيق األهداف الفصلية و مراقبة
السابقة للمحاكمة.املقابالت نفيذ. تاخلدمات

 حتقيق األهداف الفصليةمراقبة.
 ملديرية الشرطة التخطيط املشرتك مع أصحاب املصلحة املعنيني مبا يف ذلك تقدمي املساعدة

اإلقليمية/إدارة التحقيقات اجلنائية.
 اجلة املالحقات القضائية املتخصصةعماسرتاتيجية مواصلة.
 لمالحقات القضائية املتخصصةلتنسيق اللرصد و اعمليات مواصلة.
تناول املالحقات القضائية املتخصصة.على دعني العامني ضمان تدريب امل
فعالةبصورة إدارة العمليات.
وضع خطط لتخفيف التدخلبالقيام عند االقتضاء ستمر لبيانات األداء و املنتظم و املتحليل ال.
 الدوائر.) لعملالتناوبضمان االمتثال ملعايري األداء (أوقات
ضمان التوزيع العادل للعمل.
اجلرائم اخلطرية لكي يتم تسجيل يف مذكرة احملكمة العليا لالختيار يف عدلة ضمان االمتثال للمعايري امل

احملكمة العليا.قائمة يف
 برنامج محاية الشهودمدرجني يفلقضايا اليت يوجد فيها شهود باجناز اولوية ألاالقيام على سبيل.
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الذين ينتظرون احملاكمة.ملشاركة يف إدارة احملتجزينا
 ذاأداء تقييماإلشراف على اإلشراف على التقييم. املوظفني وتقدمي تقارير ربع سنوية فيما يتعلق 

ا.التقييم على املستوى اإلقليمي أيض
التوجيه غري الرمسيني ألعضاء النيابة/املدعني العامني.تدريب و الوفريت
 باحملكمة العليا يف حتسني اإلجناز.األطراف املعنية من وغريهكمة رئيس احملاالشرتاك مع
ضمان تنفيذ .رصد وتعزيز مشاركة املنطقة يف االجتماعات املشرتكة بني القطاعات واإلبالغ عنها

.لتلك اخلططالتشغيلية للمجموعات اليت تتماشى مع التطبيق اإلقليمياخلطط 
 ألداء الفعليربع السنوية مقارنة بارصد ومراجعة اخلطة.
 مناسب.التأکد من استخدام املوارد بشکل
ا، ويف هذا الصدد: التواصل مع املسؤولني،ضمان االمتثال للسياسات واللوائح وإحاطتهم علما 

السياسات/اإلجراءات، واملسامهة يف وضع سياسات وإجراءات بكيفية الوصول إىل املسؤولني إعالم و 
. تطبيق السياسات واإلجراءاتمراعاة اآلداب العامة واالتساق واملساواة يف ، و لدائرة الشرطة الوطنية

.االتساق يف تطبيق تقييم األداء
.تقدير األداء واملكافأة عليه
 داء.ألسوء امعاجلة
ما يتصل بذلك.استعراض األداء و والتفاعل مع املوظفني عند تواصل شفافية والال
ضمان إمكانية الوصول إىل املديرين.
إدارة الناس.
التدريب والتطوير والتوجيه.
هاتقدميتحقق من صحة معلومات األداء قبل ال.

اإلنجازات

العام السيداحملاميمن٢٠٠٢عام  لالوطين جائزة املدعي العام على ٢٠٠٢يف عام حصلت 
املدعي مكتب عند استالم اليت بذلتها البالغة للجهود ، ملدير الوطين للنيابات العامةابوليالين نغكوكا، 

.للنياباتةفتششرق لندن وإدارته على الرغم من أنين كنت ميفالعام 

٪) ١٠٠و٪ ٨٥بني (بكثري سط ئي فوق املتو " ألدالفتسع مكافآت من الفئة "أحصلت على 
٪).٨٤و ٪٧٥(املتوسطفوقئي" ألداباءفئة "من الوأربعة مكافآت أداء

فوق املتوسط بكثري ، حصلت مؤخرا على تصنيف لمدير الوطين للنيابات العامةلةبصفيت نائب
للحصول على لةمما جيعلين مؤه٢٠١٧آذار/مارس ٣١إىل ٢٠١٦نيسان/أبريل ١لفرتة من ألدائي يف ا

مكافأة أداء.

املشار إليها مكافآت األداءذلك والدليل على يف عمليةلصخمو ةوجمدةمتفانيةموظفين نأعتقد أ
أعاله.

حتقيق أهدايف من أجل باستمرار خططي وأغّري واستعرض بنفسي الشخصية وغايايت أضع أهدايف إنين 
اية املطاف.  ا تواجهين اليتتحدياتأستمتع بالإنين يف  على مواصلة وتشجعين شكل حافزا يل تأل

باستمرار.العمل 
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جون (أستراليا)، هوكنغ-٥

ذات الصلةلخص تنفيذي للخبراتم

ه منذ عام وهو منصب أشغلمسجال للمحكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة حاليا أعمل 
لآللية الدولية لتصريف األعمال املتبقية للمحكمتني أول مسجل هنفسوكنت يف الوقت ، ٢٠٠٩

تنادا احملكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة واحملكمة اجلنائية الدولية لرواندا. واساجلنائيتني الدوليتني، 
مم املتحدة، يشرفين أن أقدم ترشيحي ملنصب باألأمينا عاما مساعدايتاخلربة املكتسبة من عملي بصفإىل 

مسجل احملكمة اجلنائية الدولية.

ويف ، ةرو ذيف أوقات الو بداية، حرجة: يف المؤسسية أوقات يف قلم احملكمة قدت أعمال قد و 
. اقتدار كاملأعماله بقام قلم احملكمة بيف مجيع هذه املراحل، و الطريق إىل التصفية النهائية.

ا أمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة، ويف احملك قلم احملكمة مكن بفضل األعمال اليت قام 
خدماتنا املوارد. وقدمت اخنفاض ضيق الوقت و رغم،بسالسةمتزامنة إجراءات قضائية القيام بعدة 

ساء والقضاة اإلدارية دعما رفيع املستوى للرؤ وعالقاتنا اخلارجية و والسياسية والدبلوماسية القانونية 
واألشخاص ،والضحايا،مبا يف ذلك الشهود،ثريين خارج قاعات احملكمةأشخاصا كو املعنية طراف واأل

واجلمهور.،واحملاكم األخرى،املدانني

اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقةفاض عدد القضايا املدرجة يف سجل احملكمةاخنومع 
أثين على . و بالتدريجموظف٣٠٠١البالغ عددهم احملكمةموظفيحجم قليصتشرعت يف بالتدريج، 

اوصفو العادلة والشفافة، القائمة على احلوار املفتوح واملستمر بني اإلدارة واملوظفني، تناعملي "أفضل ت بأ
ممارسات يف قيادة عملية التغيري" على نطاق األمم املتحدة.

آللية مؤسسة أخرى وهي ابدأت العمل يف ، اتؤسستصفية أعمال إحدى املمعرض االعداد ليف و 
ا و . الدولية لتصريف األعمال املتبقية للمحكمتني اجلنائيتني الدوليتني يفوضعت رؤية لقلم احملكمة ونفذ

اعرتاف واسع ببواليتها بكفاءة، آللية ومنذ اليوم األول، اضطلعت ا. من وجودهاالسنوات اخلمس األوىل
بالتساوي بتعيني املوظفني وجه السرعةقمت علىمراجعي احلسابات. و ىل إمن الدول األعضاء النطاق 
ديدة اجلبايناملإنشاءاكتمل اية والييت، يفبلدا. و ٦٥وانتقيتهم من األفريقية واألوروبية، هابني فروع

لية.احملوارد املواد و املهالستخدام، وأشيد باملشروع ملعتمدةامليزانية ايف إطار تنزانيابيف أروشالآللية 

واالستجابة لتوقعات الدول االلتزام بالقيود املالية و الشفافيةقدمتها بامليزانيات اليت اتسمت و 
أقصى تاليت مت احلصول عليها، حققعند إداريت للموارد بشكل كامل. و املتطلبات وفري األعضاء، مع ت

ضافية اإلتكاليف من الالرات نفقات، وجتنبت ماليني الدو لاتقليص من وفورات احلجم، و ممكن قدر 
.آللية الدوليةواني احملكمة ببتطبيق نظام املهام املزدوجة 

آللية الدولية لتصريف األعمال املتبقية واويف احملكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة 
على مر و . حتقيق اإلجناز املؤسسيبدور أساسي يف املوظفون يقوم ،للمحكمتني اجلنائيتني الدوليتني

الفئة من وظفنيامليف املائة من ٦٠يكون إنيشرفين بيئة عمل إجيابية وحمرتمة ومتنوعة. و وفرت السنني، 
بني اخلمسة األوائل املؤسستني تا كليكون ترتيب  من النساء، وأن آللية ايف احملكمة و نالفنية واملديري

والثقافة التنظيمية، ،واألخالقيات،يف القيادةوالثقة ،االتصال الداخليمن حيث ؤسسات األمم املتحدة مل
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االت اليت مت تقييمها يف  بشأن رضا مم املتحدة مؤخراالستقصاء الذي أجرته األاوغري ذلك من ا
.املوظفني على النطاق العاملي

صفة عامة بواليايتأثناءته من الدول األعضاء يللتعاون املستمر الذي تلقأعرب عن امتناين إنين
بأن قوي إلمياين ال. ويف الوقت نفسه، ألحكاماتنفيذ مثل اعادة توطني الشهود أو يف مسائل حمددةو 

ضائية الدعم هليئات قيسعدين أنين قمت بتقدمي يكون مفيدا للطرفني، قد التعاون مع الدول األعضاء 
اكم يف البلقان.السجون يف غرب أفريقيا إىل احملمن ،حمليةأجهزة سيادة القانون يف تعزيز وطنية و 

أن  ، من أيامها األوىل إىلشكلها املعاصربلعدالة اجلنائية الدولية لكرست عقدين من حيايت املهنية لقد  
من القيادة و القدر منبنفسإلسهام سأكون ممتنا لاملساءلة. و ملطالبة بمن اجديد عهد يف استقرت 

حملكمة اجلنائية الدولية.ايف ،لةحلر اهذه طوال ساعداين اللذين ،شعور باهلدفال

بيان المؤهالت 

، الهاي، هولندا.حملكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقةأمني عام مساعد، ا،مسجل

الخبرة المهنية

حىت ٢٠٠٩، أيار/مايو حملكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقةأمني عام مساعد، ا،مسجل
، الهاي، هولندا:اآلن
ثالث بدرجة أمني عام مساعد،،اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقةال للمحكمة سجت مُعين

القيادة قدمت احملكمة، يا برئيسموظفا مرات من قبل أمينني عامني لألمم املتحدة. وبصفيت 
لتحقيق األهداف اليت حددها جملس األمن.ةلشاملهات اوالرؤية والتوجي

 ع اخلدمات ذات الصلة باحملكمة (الضحايا والشهود، والدفاع، مجيأشرفت وتأكدت من تقدمي
(املوارد )، واخلدمات اإلدارية وإدارة احملاكم، واالحتجاز، والرتمجة التحريرية، والرتمجة الشفوية

البشرية، وامليزانية واملالية، والسالمة واألمن، واملشرتيات، وتكنولوجيا املعلومات، واخلدمات 
ص املسجل. ختجبودة عالية. وأصدرت القرارات والتعليمات اليت ت اخلارجيةوالعالقا،العامة)

.املعنيةوالقضاة واألطرافحملكمة اقدمت خدمات لرئيس و 
 جدول زمين كامل للمحاكمة واالستئناف، بتوفري الدعم الالزم لتنفيذ اإلنتاجية يف زيادة حققت

إعادة اهليكلة والكفاءة املتعمدة.تدابري ل ، من خالملفروضة على املوارداالقيود على الرغم من 
ا أفضل املو سياسات ت وضع دولية حماكم مارسات لقلم احملكمة وأدخلت حتسينات عليها واختذ

.ا هلاخرى منوذجألية حمو 
 بالتدريج. وأثىن مكتب موظف٣٠٠١البالغ عددهم احملكمةموظفيحجم قليصتيف شرعت

اوصفلى أعمالنا  و خدمات الرقابة الداخلية ع "أفضل ممارسات يف قيادة عملية التغيري" تها بأ
يف تلك األعمال.حمكمة املنازعات التابعة لألمم املتحدة مل تطعن و على نطاق األمم املتحدة.

الدولية اجلنائيةاحملكمةاملتعلقة بمجيع املسائل املالية يف ممثل األمني العام لألمم املتحدة
مما يدل على ومتت املوافقة عليها، لفرتة السنتني عن أربع ميزانيات تالسابقة. ودافعليوغوسالفيا 

ممكن أقصى قدر وحققت االستجابة لتوقعات الدول األعضاء. االلتزام بالقيود املالية و الشفافية و 
النفقات.قمت بتقليص و ، يف املهاماالزدواجية نبت من الكفاءة وجت

 التعاون  مع الدول األعضاءكفلت و لمحكمة. لاخلارجية العالقات ة و العالقات الدبلوماسيعززت
اليت سيتم فيها تنفيذ األحكامدولالمثل النقل املعجل لألشخاص املدانني إىل يف جماالت

.الشهودالالزمة إلعادة توطني تفاقات الوا
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 واألدوات مع احملاكم الوطنية، عن طريق تبادل املعارف والنماذج اكم نقل القضايا إىل احملتيسر
وعززت والتمويل من التربعات. ،إقامة شراكات مع املنظمات الدولية واحملليةو ، احمللية يف البلقان

الوصول إىل السجالت القضائية للمحكمة.
 طالب ٠٠٠١٠و يصل إىل حنالذي و املمول من التربعات للمحكمةالتابع برنامج التوعية عززت

تزائر يف الهاي، وأصدر ٠٠٠٥٠وايل حللقاءات لإلحاطة نظمت و ، يف يوغوسالفيا السابقة
منظمة حملية.٥٠اتفاقا للشراكة مع ٥٠عقدت أفالم وثائقية، و ٤منشورات و ١٠
 ساواة املوحققت مجيع املسائل املتعلقة باملوظفني يف احملكمة. يف األمني العام لألمم املتحدة مثلت

يف املائة، ٦٠حاليا هاتني الفئتني وتبلغ نسبة النساء يف وفئة املديرين. يف الفئة الفنية بني اجلنسني 
٨٠كثر من ذروة عملها أفيض عددهن. وبلغ عدد اجلنسيات يف احملكمة يف على الرغم من خت

موظفا متبقيا.٢٢٠وايل حلتقريبا جنسية ٥٠، ويبلغ حالياجنسية
 تحدة إىل أن العالقات بني املوظفني واإلدارة يف خلصت وحدة التفتيش املشرتكة التابعة لألمم املو

بسبب على نطاق األمم املتحدة تتبوأ مكانة عالية اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقةاحملكمة
"التفوق والود والتعاون". ويف الدراسة االستقصائية العاملية األخرية عن رضا املوظفني يف األمم 

األخالقيات والنزاهة ومتكني املوظفني من حيث خلمسة األوىل ابني احملكمة جاءت املتحدة، 
ا".ل اإلجراءات قاألوىل يف "وجود أواالتصال الداخلي و  قدرا من البريوقراطية 

التابعة هلا يف يئات ميع موظفي األمم املتحدة واهلجلمن األمنصب املسؤول املعني عن تشغل
من املعالني).٠٠٠١٠موظف وحوايل ٠٠٠٣هولندا (أكثر من 

آللية الدولية لتصريف األعمال املتبقية للمحكمتني اجلنائيتني الدوليتني،  أمني عام مساعد، ا،مسجل
أمني عام ،مسجلويف نفس الوقت (٢٠١٦كانون األول/ديسمرب -٢٠١٢كانون الثاين/يناير 

نيا، والهاي، هولندا:أروشا، تنزا) حملكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقةمساعد، ا
داء املهام األساسية للمحكمة اجلنائية الدولية ألجملس األمن اجلديدة اليت أنشأها ؤسسة قامة املإ

ليوغوسالفيا السابقة واحملكمة اجلنائية الدولية لرواندا.
 كبار يت من  اخلامس. وبصفاعامهبدايتها إىل يف أفريقيا وأوروبا من اآللية عمليات أدرت بنجاح

لتحقيق األهداف اليت حددها ةالشاملات، قدمت القيادة والرؤية والتوجيهليةاملسؤولني يف اآل
.اجلهات املعنية باآلليةاجلمعية العامة وجملس األمن و شادت جملس األمن. وقد أ

 من خالل تسخري أفضل بساطة والرونة وتنفيذ هياكل وخدمات تتسم بالكفاءة واملتصميم
والدروس املستفادة من عقدين من العدالة اجلنائية الدولية.املمارسات

 مكتب خدمات الرقابة الداخلية يف " الذي وضعهرضيةامللتقييمات "نظام ااالنتهاء من تنفيذ
املهام الفنية واإلدارية الرئيسية.

اخلاضعتني تنيضمان تقدمي خدمات الدعم القانوين والقضائي ذات اجلودة العالية ألنشطة احملكم
نفيذ واإلشراف على تتني، احملكمالشهود يف توفري خدمات احلماية والدعم آلالف لآللية، و 

باحملاكم رائم احلرب احملاكمات املتعلقة جبمساعدة الدول األعضاء يف ، و األحكام يف أفريقيا وأوروبا
اجلنائية الدولية كمة احملو احملكمة اجلنائية الدولية لرواندا احملفوظات املتعلقة بوإدارةاحمللية، 

ليوغوسالفيا السابقة.
 تنفيذ عقدت اتفاقا مع مايل بشأن و شراكات مع الدول واملؤسسات األفريقية. الدخول يف

ما احملكمة اجلنائية الدولية لروانداشخصني حكمت نقلت و .أحكام إىل اسراحهمتوأطلقبرباء
بدون إجراء رصد مجاعي يفكينيا يف  يني الدولية غرب أفريقيا. وشاركت مع جلنة احلقوقيف دولة 

السجون يف مايل وبنن والسنغال. وحسنت أوضاع حملاكمات اإلبادة اجلماعية يف رواندا. مقابل 
أشاد جملس األمنو ضحايا وشهود اإلبادة اجلماعية الرواندينياملختصة بعيادة التنظيم وأعدت 

نشطة رائدة يف قمت بأو يف تنزانيا. ز احملفوظات فر لامركز وأنشأت . واألشخاص املصابني بذلك
آللية.دون أي تكلفة إضافية ل،أفريقياشرق جنوب و يفموظفي اخلدمة املدنية مع بناء القدرات 
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 األمني تمثلو يف أروشا وكيغايل والهاي. آللية من حيث التكلفة لجمدية إدارة فعالة و أنشأت
اآللية.املوارد البشرية واملالية يف بما يتعلق مجيع يف العام لألمم املتحدة 

مع توزيعهم ، ٣٥٠ل اأول موظف إىل املوظف من للموظفني يف اآللية،أول تعينيعلى تأشرف
اية والييت،  بالتساوي بني أوروبا وأفريقيا تشغلها النساء الفنية وظائف ٪ من ال٦٠ت انك. ويف 
الذي العاملي الستقصاء يف اكان ترتيب اآللية و .جنسية٦٥كثر من وبلغ عدد اجلنسيات باآللية أ

يف ثاين فيما النزاهة والاملنظمة فيما يتعلق بأجرته األمم املتحدة لرضا املوظفني األول على نطاق 
يف املكان املناسب". شخص املناسب"تعيني ال

مما يدل على ا، ومتت املوافقة عليهثالث ميزانيات لفرتة السنتني اجلمعية العامة عن مت أمادافع
ممكن أقصى قدر وحققت واالستجابة لتوقعات الدول األعضاء. االلتزام بالقيود املالية الشفافية و 

مع احملكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة، وجتنبت االزدواجية يف املهام وفورات احلجم، من 
احلد األدىن الالزم.يف املواردوحصرت 

 وأشيد باملشروع .إطار امليزانيةيف وانتهت األعمال يف تنزانيا. لآلليةاجلديدةمشروع املباين أدرت
وإدارته الفعالة. ويعترب املشروع مثاال ألفضل املمارسات يف ليةاحملوارد املواد و ستخدام امللتعظيم ا

املشاريع الرئيسية األخرى لألمم املتحدة.

٢٠٠٤ب/أغسطس ، آة ليوغسالفيا السابقةاحملكمة اجلنائية الدولي)، ١-(مدنائب مسجل-
:، الهاي، هولندا٢٠٠٩أيار/مايو 
٤١خالهلا صدر يت فيا السابقة الاليف ذروة النشاط القضائي للمحكمة اجلنائية الدولية ليوغوس

حوايل (مبا يف ذلك الدعم القانوين للقضاةذات الصلة، دمات احملكمةخمجيع ، أدرتحكما
واملساعدة القانونية، ،والدفاع،حتجازالحايا والشهود، وإدارة احملاكم، وا، والض)حماميا٨٠

الشفوية.والرتمجة،والرتمجة التحريرية
من خالل تبسيط باحملكمة يوميامتهما ٢٨ست حماكمات و إىل بصورة فعالة دعمقدمت ال

استمرار تدفق و ،اقاضي٢٥لالقانوين الدعم أدى إىل كفالة مما وحتسني اإلجراءات القائمة
ذي جودة دفاع وتوفري ،أمام القضاةثوهلم بأمان الضحايا والشهود من يوغوسالفيا السابقة وم

إدارة ، و وتفسري وترمجة اإلجراءات والوثائق املعقدة مبا يصل إىل أربع لغات،للمتهمنيعالية 
وأصدرت القرارات والتعليمات اليت ختص املسجل.بسالسة. احملكمةقاعات 

 موظف ٤٠٠) و٤-وف٥-وف١-من مستوى مداملباشر على رؤساء األقسام (االشراف
حتت سلطيت الشاملة.تقريبا 
 بامسه.والتصرف األمني العام، املسجل، مساعد النيابة عن

٢٠٠٠يسان/أبريل ن، ليوغسالفيا السابقةاحملكمة اجلنائية الدولية)، ٥-(فموظف قانوين رئيسي-
، الهاي، هولندا:٢٠٠٤/أغسطس آب
 ة اجلنائية كمهم األحكام الصادرة من احملأمن بينها بعض حكما٣٤صدر خالل هذه الفرتة

الدولية ليوغوسالفيا السابقة.
 :؛املواردوإدارة وإعداد ميزانية قسم دعم الدوائر، ؛قاضيا٢٥تقدمي الدعم إىل املسؤوليات اإلدارية

بتوجيه من ؛ و احملامني وموظفي الدعمشراف على إلوا؛)تقريباموظفا٥٠(نيالقانونينياملوظفوتعيني 
وضع وتنفيذ برنامج عمل فعال لدوائر االستئناف يف احملكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا ، القضاة

؛ جملس األمن واجلمعية العامةاملوجهة إىل تقارير الإعداد ؛ و السابقة واحملكمة اجلنائية الدولية لرواندا
يف اللجان الداخلية.ةخدميف احملافل الدولية؛ـ و الدولية ليوغوسالفيا السابقةاجلنائية احملكمة متثيل و 
 :اإلشراف على البحوث و املشورة القانونية العليا لدائرة االستئناف؛ إسداءاملسؤوليات املوضوعية

رتحة للقواعد اإلجرائية اإلصالحات املقإجراءوصياغة األحكام والقرارات حتت إشراف القضاة؛ و 
توجيهات.تنفيذ الوقواعد اإلثبات، و 



ICC-ASP/16/28/Rev.1

3228R1-A-061017

يف وضع اسرتاتيجية املساعدة توجيه من رئيس احملكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة، ب
اية املطاف. وتتوخى االسرتاتيجية مضاعفة ن جملس األماليت سيعتمدها اإلجناز للمحكمة  يف 

.الوطنيةاكم القضايا، وإحالة املتهمني إىل احملقاعة احملكمة، وضم اتقدر 
١٩٩٧آذار/مارس ، احملكمة اجلنائية الدولية ليوغسالفيا السابقة، )٤- (فموظف قانوين-

:، هولنداالهاي، ٢٠٠٠آذار/مارس 
احملكمة اجلنائية متعددة املتهمني يف وهي أول قضية ، شهريةقانوين لقضية سلبيسي الالنسق امل

.يوغسالفيا السابقةالدولية ل
 احملكمة اجلنائية و احملكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقةدوائر االستئناف يف ُكّلفت بدعم

قضاة لاملشورة القانونية قدمت . و نافئاالستبدوائر العمل تضاعف عندما الدولية لرواندا
ادة القضاة.ت قيحتواألحكام قرارات الث وصياغة و البحاالستئناف وأشرفت على 

سيدين، أسرتاليا، ١٩٩٧-١٩٩٤، اإلذاعة اخلاصةهيئة ، للسياساتمستشار رئيسي:
 يف اسرتاليا. وأسديت والتلفزيوينياإلذاعيئة وطنية متعددة الثقافات للبث هةاإلذاعة اخلاصهيئة

.كوميةاحلالوزارية والعروض وأعددت الردود . يف جمايل القانون والسياسة العامةاملشورة 
 بتعزيز اإلدارة مع رئيس جملس وقمت واجلمهوريئةإدارة اهللس عملت باللجنة االستشارية

لس، وهو اهليئة اإلدارية والرقابية الرئيسيف تعاون الكفاءة و ال ة للهيئة.يا
 ١٩٩٣-١٩٨٩، منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي، السياساتقانوين ومعين بموظف ،

:باريس، فرنسا
 والتنمية واملبادئ قانونية بشأن البيئة والطاقةراء آسياسات و و وإعداد تقارير التخطيط والبحث

وامللكية ،نظم املعلوماتاملتعلقة بأمن التوجيهية ملنظمة األمن والتعاون يف امليدان االقتصادي 
واخلصوصية.،الفكرية

وأعددت نبعاثات غازات الدفيئة من املركباتبشأن ااوثحتت قيادة اإلدارة العليا، أجريت حب
. مشروعا للسياسة االسرتاتيجية للوكالة الدولية للطاقة يف هذا الشأن

.عملت مساعداً خاصاً للمدير التنفيذي للوكالة الدولية للطاقة الذرية ونائبه
 الدكتور جونسون مع جممستشار امللكة (السابق)، ن، و سرتجفري روبمؤسسة يف مساعد قانوين

:، لندن، اململكة املتحدة (بالتزامن مع الوظيفة أدناه)١٩٨٨-١٩٨٦شامربز، متبل، 
 ،بشأن القانون الدويل وحقوق اإلنسان وامللكية اخلطبو ورقات الذكرات و املأعددتفرتة التمرين

ملستشار امللكة السيد جفري روبرتسون وحمامني آخرين.الفكرية
لربنامج التليفزيوين األسرتايلروع سيناريو لمشا أعددت أيض"Hypotheticals".

 لندن، اململكة املتحدة ، ١٩٨٨-١٩٨٦، معهد األفالم الربيطاين، السياساتقانوين معين بمستشار
:(بالتزامن مع الوظيفة أعاله)

باللغة يف والنشرتعديل قانون حقوق التألبشأن نيابة عن معهد األفالم الربيطاين، ، التفاوض
اية املطاف.واعتمد التعديل -من خالل جملسي الربملان ليزيةكاإلن يف 
السياسيني وشعاب أحطأوراق اإلحاطة واآلراء بشأن مسائل امللكية الفكرية والرقابة؛ و تعددأ

.١٩٨٧باملعلومات؛ ونظمت مهرجان الفيلم بلندن لعام علما احلكومة 

١٩٨٦-١٩٨٥بنيوساوث ويلز، (السابق) حمكمة االستئناف ، رئيس يبري كمعاون للقاضي مايكل ،
:، أسرتالياسيدين
 يب يف السنة األوىل من توليه منصبه بصفته رئيسا حملكمة ري ي كلقاضا خاصا لمعاونعملت

اثبات وجوده باحملكمة.يفاالضطالع مبسؤولياته اجلديدة و يفوساعدته االستئناف
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بصفيت معاونا للقاضي. وحضرت جلسات احملكمة يب يف صياغة أحكامه. ي كري ضساعدت القا
. أجريت حبوثاً وحتاليل قانونية موضوعيةعبء العمل الكثيف للقاضي. و ظمتون
دافع ي كرييب خارج احملكمة يف ارتباطاته الرفيعة املستوى كمتحدث مرموق ومضساعدت القا

هليئة القضائية والسياسيني واحملاميني ووسائل مع أعضاء احقوق اإلنسان. وتواصلت عن شهري 
.اإلعالم واجلمهور

أسرتالياسيدين، ١٩٨٥-١٩٨٤جلنة األفالم األسرتالية،، موظف قانوين معاون ،:
حرية املعلقة بشأن وعاجلت الطلبات . قدمت اآلراء القانونية يف خمتلف الوظائف القانونية للجنة

قييمها على وجه السرعة. واختذت إجراءات لتاملعلومات.

المؤهالت العلمية

 ١٩٨٨اسية بلندن، جامعة لندن، إجنلرتا، ي(بامتياز): كلية االقتصاد والعلوم السيف القانونماجستري.
 ١٩٨٤أسرتاليا، سيدين،: جامعة سيدين،يف القانونبكالوريوس.
١٩٨٠علوم: جامعة موناش، ميلبورن، أسرتاليا، يف اللوريوس كاب.

اللغات

اإلنكليزية: اللغة األم.
اللغة الفرنسية من األمم املتحدةيف كفاءة الشهادة (بطالقة:ةيالفرنس(.

القيد بنقابة المحامين

١٩٨٨آيار/مايو ٣مت القبول يف -وويلزحمام، لنكلن إن، لندن، إجنلرتا.
١٩٨٦آيار/مايو ٥بول يف مت الق-، اسرتالياحمام/ وكيل، احملكمة العليا يف فكتوريا.
١٩٨٤متوز/يوليه ٦مت القبول يف -، اسرتاليالزيو حمام، احملكمة العليا لنيوساوث.

(قائمة غير حصرية)المهنيالتدريب

  التفاوض عرب دورة املخصصة للموظفني التنفيذينيكلية هارفارد كينيدي احلكومية، التدريب نظمته ،
.٢٠١٤أبريلنيسان/احلدود، 

 وسائل اإلعالم يفقابالتاملتدريب نظمته أكادميية فريشووتر بشأن اسرتايتيجية التواصل و–
.٢٠١٠وتشرين الثاين/نوفمربنيسان/أبريل

 ٢٠٠٧شباط/فرباير –حلقة عمل نظمتها األمم املتحدة بشأن األخالقيات والنزاهة لكبار املديرين.
 ٢٠٠٥أبريل /نيسان-داراتملديري اإلتدريب نظمته األمم املتحدة.

المنشورات (قائمة غير حصرية)
- International Criminal Law Review, co-editor, Kluwer, quarterly, since Vol. 1,

December 2001 – present.
- Assessing the Legacy of the ICTY, Martinus Nijhoff, author of two chapters, 2011.
- Man’s Inhumanity to Man – Essays in Honour of Antonio Cassese, co-editor,

Kluwer, June 2003.
- Essays on the Procedure and Evidence of the ICTY in Honour of Gabrielle

McDonald, co-editor, and author of the chapter: Interlocutory Appeals before the
ICTY, Kluwer, December 2000.

- The Times, Educational Supplement, Empowering Teachers Under the new
Copyright Bill, 29 April 1988.
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)غانا(يناه، دوروثي نا- نغسلييك-٦

ذات الصلةخبرات للملخص تنفيذي 

حمكمة اجلرائم االقتصادية، و (مبا يف ذلك حماكم األراضي، التجارية شعبة للةتنفيذيوالةاإلداريةدير امل
مبا يف ،موظفا٧٠وحمكمة ١٦ما جمموعه توي على اليت حتحماكم العمل) و حمكمة حقوق اإلنسان، و 
سنوات.١٠مدة تبلغ ،ةضالقك اذل

حماكم ٤حمكمة، مبا يف ذلك ٤٧ما جمموعه توي علىإدارة جممع احملكمة العليا يف أكرا الذي حي
قاضيا مدة تبلغ سنة ونصف السنة. ٤٧موظفا، و٢٩٦جنائية، و

 احملكمة العلياوإجراءات عمليات يف سنة من اخلربة ١٢أكثر من.

اإلدارة وإجراءات وعمليات ،وإدارة املالية العامة،عداد وإدارة امليزانياتربة يف إسنة من اخل١٢
تغيري اإلدارة.وإدارة املوارد البشرية مع ،العامة

تحول واالبتكار املتميز يف القيادةالسنوات من ١٠.

صلة.تدريبية ملوظفي احملكمة واملساعدين القانونيني ذوي الالدورات يف تنظيم الموثوقة خربة

 ياكل ، واهلتوصيف الوظائفاملكاتب، و أدلة إدارة تطوير نظم إدارة املكاتب مثل يف وثوقةمخربة
والعمليات الرمسية.التنظيمية، 

بيان المؤهالت

البيانات الشخصية

.نايناه-نغسلييكاللقب:

.أيوديلي-دوروثياالسم:

.١٩٧١أيلول/سبتمرب ٩:تاريخ امليالد

وهلا طفالن.ةمتزوجة:احلالة االجتماعي

التعليم

/ماجستري يف تكنولوجيا االبتكار٢٠١٠أكتوبر تشرين األول/-٢٠٠٩أكتوبر تشرين األول :
تخصص يف قانون امللكية الفكرية وتكنولوجيا املعلومات).الجامعة أدنربة، (والقانون، 

/بالقانونللعمل يل املهينالتأهشهادة :١٩٩٦أكتوبرتشرين األول/-١٩٩٤أكتوبرتشرين األول ،
، أكرا.املعهد العايل للعلوم القانونية يف  غانا
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 مع واللغة اإلنكليزية (القانون: بكالوريوس يف ١٩٩٤تشرين األول/أكتوبر -١٩٩١أيلول/سبتمرب
غون.جامعة غانا، ليجيد جدا.بدرجة مرتبة الشرف)

تدريبال

الواليات املتحدة األمريكية؛يف جمال القيادة، ائرين ز لويل لالدربنامج ال: ٢٠١٤هحزيران/يوني١١-١
برعاية وزارة اخلارجية بالواليات املتحدة غانا"األمريكية يف لواليات املتحدة قضائي لظام النالبرنامج "
.األمريكية

 جنوب أفريقيا.: مؤمتر بشأن الوصول إىل العدالة، جوهانسربغ،٢٠١١متوز/يوليه
تدريب على إدارة القضايا واألخالقيات القضائية، غانا٢٠٠٨ن األول/أكتوبر تشري١٧-١٠ : ،

عدالة قضاء والالمركز لقانون الدويل و امركز حماضرات ، وزارة العدل يف غاناالواليات املتحدة األمريكية و 
.ةاالحتادي

اململكة املتحدةاملعهد امللكي الدويل للسياسة واإلدارة، : ٢٠٠٨نوفمرب تشرين الثاين/٣٠-١٩،
اإلدارة القضائية وإدارة القضايا.

التدريب-، جنوب أفريقيابريتوريايف : حمكمة اجلرائم التجارية ٢٠٠٦ديسمرب /كانون األول٨-٥
لذوي الياقات البيضاء.واملالحقة القضائية التحقيق جراءات إعلى 
لكرتونية يف السلطة القضائية؛ اإلاإلدارة احلوسبة و بشأن : حلقة عمل ٢٠٠٥آب / أغسطس ٩-٥

األكادميية القضائية الوطنية؛ بوبال، اهلند.
بشأن حمو األمية االقتصادية ملنظمات التدرييب : برنامج البنك الدويل ٢٠٠٤هيولي/متوز٢٨-١٨

تمع املدين. ا
 معية وين جلالقاننتدىامل: مشرتيات املشاريع والتفاوض بشأن العقود، أكرا، ٢٠٠٣نيسان/أبريل

، أكرا.القانون املقارن
 أكرا.يف غاناالبورصة،: مقدمة يف االستثمار٢٠٠٣حزيران/يونيه ،
/معية القانوين جلنتدىامل: اللوائح وأفضل املمارسات يف حوكمة الشركات، ١٩٩٧أغسطس آب

.، أكراالقانون املقارن

المهنيةخبرةال

 أكرا؛ بحمكمة، جممع احملاكم القانونية ةمدير : ٢٠١٧يونيه حزيران/-٢٠١٥تشرين األول/أكتوبر
، وإعداد ميزانية دعمالوظفي ، واإلدارة اليومية ملحمكمة عليا٤٣ألعمال عن اإلدارة اليومية ةمسؤول

ها.بني مستخدمي احملكمة وموظفيالتواصل وتوفري الدعم اإلداري للقضاة، و حملكمة وإدارة املشرتيات، ا
أكرا. يفلمحكمة العليالتخصصة املشعبة الة: مدير ٢٠١٥أيلول/سبتمرب - ٢٠٠٥باط/فربايرش

املتعلقة سائل امل، واإلشراف على املسائل املالية و حمكمة عليا١٥ألعمال عن اإلدارة اليومية ةمسؤول
احملاكم.، توزيع القضايا علىاملوارد البشريةب
 القانونيةؤسسة حمو األمية ملةالتنفيذية: األمين٢٠٠٤كانون األول/ديسمرب -٢٠٠٣آذار/ مارس

ا وتضمنت ؛يف غاناواملوارد وتوفري املوارد البشرية عمل، حلقات الوتيسري التنظيم واإلدارة، واجبا
ية.ربامج التدريبالو للحلقات الدراسية املعنية مبحو األمية القانونية 

 شركة تام للتنمية احملدودة. لقانونيةلسكرترية :٢٠٠٣ربايرشباط/ف-٢٠٠٢توبر كتشرين األول/ا
.يف الشركةاالمتثالاإلدارية و شؤونال، وإدارة ا اسداء املشورة القانونية للشركةجباوتضمنت وا

 للنمو اجلنساين ياالستشار املركز: مساعدة حبوث يف ١٩٩٨متوز/يوليه -١٩٩٨كانون الثاين/يناير
ث من ناحية النسب إىل األم ومن ناحية النسب إىل األب يف غانا اإلر أجرت حبوثا يفلألطفال. 

كجزء من مشروع برعاية صندوق األمم املتحدة للسكان.
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 تقدمي ية ومستشارة قانونية مبكتب هنسيل (: حمام١٩٩٧يناير /كانون الثاين-١٩٩٦أيلول/ سبتمرب
يا أمام احملاكم).مباشرة القضالعمالء مبا يف ذلك لاملشورة القانونية العامة 

 للسبل البديلة ةاخلاصةاالتصال واملقرر موظفة : ١٩٩٧آب/أغسطس -١٩٩٦كانون الثاين/يناير
كلية احلقوقو مؤسسة غانا حملو األمية القانونية واملوارد برنامج تدرييب مشرتك بني .نازعاتلتسوية امل

ادة صياغة ونشر التشريعات وغريها من امعة غانا بدعم مايل من مؤسسة هانز سيدال يف غانا. إعجب
املواد القانونية ألغراض تعزيز الوعي القانوين للجمهور العام.

 ؛ وزارة النقل ةإدارية: اخلدمة الوطنية، موظف١٩٩١آب/أغسطس -١٩٩٠تشرين األول/أكتوبر
عامة).ةكاملوت غانا احملدودة (جتميع البيانات اإلحصائية وواجبات إداريشركة  واالتصاالت/

الرابطات

الغانية.قابة احملامني عضوة يف ن

رابطة احملاميات األفريقيات.

اللجان

٢٠١٥ من أجل العدالة التجاريةاملواتية لقطاع األعمال: برنامج البيئة ٢٠١٧حزيران/يونيه،
، عضوة.مشروع ممول من وزارة التنمية الدولية الربيطانية

نقل احملاکم ، التجاريةالتابع للمحكمة نازعات السبل البديلة لتسوية املامج : برن٢٠١٥همتوز/يولي
إىل جممع احملاكم، عضوة.العليا 
ةاكم، عضو تعيني مسؤولني قانونيني للبيع باملزاد العلين باحمل:٢٠١٤/يوليه متوز.
ة: جلنة األخالقيات ملوظفي اخلدمة القضائية، عضو ٢٠١٥-٢٠١٠.
عضوة.ريق العمل املعين باسرتاتيجية تنمية القطاع اخلاصف: ٢٠١٠-٢٠٠٦ ،
 ةعضو ، اإللكرتونيةمشاريع القوانني املتعلقة بالتجارة مراجعة : جلنة ٢٠٠٦حزيران/يونيه.
ةاحملكمة التجارية، عضو مي ستخداملعنية مبلجنة ال:٢٠١٧-٢٠٠٥.
ة.محاية املستهلك، عضو بقانون املعنية نية تقاللجنة ال-نيانو : جلنة إصالح الق٢٠٠٥-٢٠٠٤

الحاسوبيةالكفاءات

:ة ماهرة.مستخدممعاجلة املعلومات
 :أساسيةعلوماتماالتصاالت.
 ماهرة.ةمستخدم:اتاحملتوىجتهيز
:أساسيةعلومات مالسالمة.
:أساسيةعلوماتمحل املشكالت.

مهاراتال

قة بالعمل:املهارات املتعل
 بصفتها أمينة تنفيذية ومديرة إدارية ومديرة حماكم.املشرتيات واإلدارة املالية يفاخلربة
.سجل حافل يف تنظيم وتنفيذ أنشطة توليد الدخل بصفتها مديرة إدارية ومديرة حماكم
 نتيجة للتدريب األكادميي.معرفة متقدمة بالقضايا املتعلقة بامللكية الفكرية
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 من العمل يف عاما ١٥طوال املكتسبة نتيجة للخربة املوارد البشرية إجراءات فهم ممتاز ملبادئ و
لموارد البشرية لدليل اليت أنشئت لوضع داخليةاللجنة اليف يتها اإلدارة التنظيمية وعضو جمال 

للمحكمة القضائية.
 تكنولوجيا لقرتاح حلول تيجة الننولوجيا املعلومات واالتصالتكالنطاق إلدارة التقدير الواسع

.ون تكنولوجيا املعلومات واالتصالحملكمة العليا والتدريب على قانباملعلومات واالتصالا
حملكمة اكما يتضح من جائزة الستهالل وإدارة التغيرية املمتازة مع فهم قوي يهارات القيادامل

.٢٠٠٧يف تقدمي اخلدمات العامة يف عام المتياز التجارية ل

٤ركبات السيارات وامل-اء رخصة القيادة: الفئة بxيف مجيع أحناء البلد.٤

:اللغات
:بطالقة.اإلنكليزية
:تعليم أساس.الفرنسية
 بطالقة.غا:اللغة
 بطالقة.: آكانلغة

اضافيةاتمعلوم

املنشورات:-
 Case book on the rights of Women in Ghana; by B. Duncan and D. Kingsley-Nyinah

funded by the Small Grants Scheme, British High Commission Accra. (2005).
 Presentations Court Administration and Management: A study of the Law Courts

Complex, Accra. Sierra Leone Judicial Conference, Freetown, 12th-13th April, 2016.
 Customer Service Training for selected Public Officers Judicial Training Institute,

Accra. April 2010.
 Role of the Chief Registrar General in the Administration of the Judiciary, J.

Bannerman& D. Kingsley-Nyinah, Accra, Feb. 2014.
 جملة لمسامهة يف لشهادة تقديرDoing Business 2014 عنوان:بمبقالDoing Business in a More

Transparent World, Financial and Private Sector Development, World Bank.
 جملة لمسامهة يف لشهادة تقديرDoing Business 2014 عنوان:بمبقالUnderstanding

Regulations for Small and Medium-Size Enterprises, Financial and Private Sector
Development, World Bank .

التطوعيعملال

 شبكة مراقيب : مراقبة متطوعة لالنتخابات احمللية؛ ١٩٩٦األول/ديسمرب كانون -١٩٩٦تشرين األول/أكتوبر
.العاصمة أكرا).بحمطات اقرتاع ١٠االنتخابات احمللية (أشرفت ورصدت العملية االنتخابية يف
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لويس، بيتر (المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية)-٧
ذات الصلةخبرات للملخص تنفيذي 

رفع و وحتسينه حتقيق وفورات كبرية يف الكفاءة مع احلفاظ على األداء يف مشهود سجل لدي
إدارة يف اللة اجلزارة خزانة صاحبةو و يني وزراء احلكومالمع قوية اكتسبت مسعة و معنويات املوظفني. 

اليت ة نتيجة لذلك على واحدة من أفضل التسويات املاليحصلت و فعالة سليمة و بطريقة املاليةالشؤون 
.٢٠١٥عام يف نفاق العام الإدارة حكومية يف مراجعة اأي من ل عليها و صأمكن احل

واملسؤوليات الرئيسية للمسجل:الواجبات إىل وباالنتقال

االدارة

كنت و .لرتا وويلزكإنلدائرة االدعاء امللكية يف الرئيس التنفيذي ٢٠١٦و٢٠٠٧بني عامي كنت 
يقرب من جنيه اسرتليين وما مليون ٥٠٠ة تبلغ مبيزانيمنظمة للية يوماإلدارة المسؤوال شخصيا عن 

قيادة برامج الكفاءة والتحول الرئيسية.كما كنت مسؤوال عن ،موظف٦٠٠٠

امليزانية فيها خفضت اليت ٢٠١٥و٢٠١٠بني عامي ات اهلامةتغيري الفرتة يف بنجاح املنظمة أدرتو 
إلرهاب واالحتيال واجلرائم ليف عدد القضايا اخلطرية ة كبرية زيادالدائرةيف حني شهدت ٪٢٥بنسبة 
اجلسيمة.اجلنسية

كما المحخدمات

شرف على برنامج يالذي لس كفاءة العدالة اجلنائيةرئيسا ٢٠١٥و٢٠١٠بني عامي كنت
يت رئيسا . وبصفشامليهدف إىل حتسني كفاءة نظام العدالة اجلنائية من خالل التحول الرقمي اليصالحا

، وكبار القضاة، اهليئات القضائية وحماكم صاحبة اجلاللةللمجلس، أقمت عالقات قوية جدا مع 
الدفاع.ي يامووكاالت العدالة اجلنائية، وحم

فض التكاليف خلمبادرات ،كبار القضاةمع  وثيقباالشرتاك ال،أيضااختذت وخالل هذه الفرتة، 
ومبادرة ،أفضل يف حماكم التاجبوجه إدارة القضايا ادرة املتعلقة بيف إطار املباألحكامتوقيت وحتسني 

صلح.حماكم اليف استبدال االجراءات املستعجلة 

العمليات الخارجية

يف  رعاية الشهود ات لوحدن بينها إنشاء ومتقدمي اخلدمات للضحايا والشهود يف حافل لدي سجل 
تمعية يف منتدى اأيضا ترأست و ة.ر دائمكتب من مكاتب الكل  مجيع الذي دعا الدائرةملشاركة ا

تقدمي يف حتسني ملساعدة اإىلاملمثلة (املنظمات غري احلكومية)اجلمعيات اخلريية الرئيسية واملنظمات 
للضحايا والشهود.الدائرةخدمات 

من ، و شديدةاتصدمالذين يعانون من اجلرائم اخلطريةالتعامل مع ضحاياكيفية اخلربة يف  يولد
من ٩٧فيها هيلزبورو اليت مات كرة القدم يف مع أقارب مأساة  الذي أجريه نتظم امللقاء بني ذلك ال
املشجعني.
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،وأمريكا اجلنوبية،وأفريقيا،وجود دويل قوي مع املدعني العامني املقيمني يف أوروبادائرةولل
اسرتداد يف جمال ئي الدويل شخصيا مبادرات لتحسني التعاون القضااختذت وباكستان. و ،واخلليج

صول.األ

اإلبالغ واالتصال

مع كبار اتإدارة العالقهي انت إحدى مسؤوليايت الرئيسية ، كدائرةللبصفيت الرئيس التنفيذي 
بشكل و ،وتأمني الدعم لربامج اإلصالح والكفاءة،ماية استقالل املدعني العامنيحلأصحاب املصلحة 

جديدة مع وزارة اخلزانة اتوكان من أهم إجنازايت إقامة عالق. دائرةلليف الكاحصول على التمويل للحاسم 
نفاق العام الالتسويات املالية يف مراجعة ا، مما أدى إىل واحدة من أفضل٢٠١٥-٢٠١٠يف الفرتة ما بني 

مع الرئيس التنفيذي باالشرتاك أيضا. ومتكنتالدائرةختفيضات يف ميزانية وعدم إجراء٢٠١٥عام يف 
.لربنامج التحول الرقمي للعدالة اجلنائيةةكبري موارد  وفري من تهيئة القضائية لل

بيان المؤهالت

موجز الحياة الوظيفية

انكلرتا يف نظام العدالة اجلنائية لقة يمع معرفة عملدائرة االدعاء امللكية حرتام القائد من ذوي اخلربة وا
وويلز.

 تغيريات الفرتات يف قيادة وإدارة املنظمات بطريقة فعالة يف ة حكومي مع خربة كبري حسابات موظف
.اهلامة

 دائرةللتسوية مالية قوية يف تأمنية اناخلز وزارة خربة واسعة مع.

 تغيري بنجاح من تكنولوجيا املعلومات التمكني من خالل االنتظام يف توفري االحتياجات الرئيسية من
يف الوقت احملدد.املرتقبة فوائد الوحتقيق املتعلقة بامليزانية األعمال

 مدير فعال ألصحاب املصلحة الرئيسيني مع حتقيق حتسينات يف األداء عرب حدود اإلدارات
والوكاالت.

 التعقيد واحلساسيةالشديدة سائل املخربة طويلة يف اختاذ قرارات مستقلة وموضوعية يف.

 األمم املتحدة.لدى التفاوض يف خربة يف التمثيل الدويل و

 بإنفاذ القانون.يف املسائل املتعلقة العمل مع شركاء دوليني خربة يف

 للعمل مع حافل عاما من اخلربة) مع سجل ٢٣(الواسعة من ذوي اخلربة موظف مدين رئيسي
جاح.بنةوكبار القضااملعنيني بنظام العدالة اجلنائية،وزراءاملوظفني القانونيني، وال

 لس الوطين للعدالة اجلنائية مع سجل املعنية احلكومة واإلدارات احلكومية عمل معلحافل لعضو ا
لتحسني تقدمي اخلدماتالالزمة سياسات ومواءمة اخلطط االسرتاتيجية الوضع بنظام العدالة اجلنائية  ل

.بنجاح
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ية.خربة كبرية يف تعميم املساواة والتنوع يف األعمال األساس

 ضمنياتحسني األداء يقوم باحلواجز الثقافية للتغيري و يتحدى فعال للغاية، قائد.

 وبناء عالقات قوية مع ، من املوظفنيأداء االعرتاف باملواهب، واحلصول على أفضل موثوق يف سجل
النقابات.

 فعالة والقيادة.غري تنفيذي يف إدارة حكومية مع الرتكيز على اإلدارة الاعضو بصفته اخلربة

المهنيةخبرة موجز ال

لندن.لدائرة االدعاء امللكيةللمقر الرئيسي : الرئيس التنفيذي٢٠١٦- ٢٠٠٧ ،

املقر الرئيسي، لندن.بدائرة االدعاء امللكية: مدير تطوير األعمال٢٠٠٦- ٢٠٠٣ ،

نوتينغهامشاير.دائرة االدعاء امللكية، : رئيس نيابة٢٠٠٣-١٩٩٩ ،

لندن.املقر الرئيسي، ،دائرة االدعاء امللكيةالدعاوى القضائية، : رئيس قسم ١٩٩٩-١٩٩٦

إيست ميدالندز.دائرة االدعاء امللكية،مساعدنيابة: رئيس ١٩٩٥-١٩٩٣ ،

كنت.،  دائرة االدعاء امللكيةفرعية،نيابة مدير : ١٩٩٣-١٩٩١

ويست ميدالندز.دعاء امللكية،وكيل نيابة، دائرة اال: ١٩٩١-١٩٨٦

ميدالندز.وست ،وكيل نيابة مساعد: ١٩٨٦- ١٩٨١

ميدالندز.ويستوديل مرتوبوليتان، داحملامني، مكتبمتدربحمامي : ١٩٨١- ١٩٧٩

مهنيتاريخ الال

 ٢٠٠٧، لدائرة االدعاء امللكيةالرئيس التنفيذي٢٠١٦:
:املسؤوليات الرئيسية

 جنيه اسرتليين مليون ٥٠٠ة تبلغمبيزانيحكومية غري وزارية إدارة قيادة سؤول عن املاملوظف
.موظف٦٠٠٠يقرب من وما تقريبا 
اليت أجريت تخفيضات لاستجابة لالدائرةيف سؤول عن قيادة برنامج الكفاءة واإلصالح امل

.٢٠١٠عام اليت جرت يف راجعة اإلنفاق نتيجة لعملية ممليزانية با
أداء حمسنا، ال سيما فيما يتعلق الدائرةنفيذ برنامج لتحسني األداء لضمان أن تقدم ت

عائدات اللعنف ضد النساء والفتيات، واالحتيال، واإلرهاب، و ملكافحة اباألولويات احلكومية 
من اجلرائم.

 لس الوطين للعدالة اجلنائية الذي يتحمل املسؤولية الرئيسية عن إقامة شيف عضو راكات ا
، ووكاالت العدالة اجلنائية، وكبار مارسنياحملامني املفعالة مع إدارات احلكومة املركزية، و 

املسؤولني القضائيني من أجل حتقيق حتسينات يف األداء على نطاق املنظومة.
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 تصميم وقيادة التغيري األساسي عن سؤول املبرنامج املنرب املشرتك عن املسؤول األول املشرتك
.الدائرةعمال يف مجيع أحناء لأل
 ٢٠١١يف الفرتة الدائرةالكفاءة يف رئيس جملسرقمنة لبرنامج وضع عن سؤول وامل٢٠١٦

.لعدالة اجلنائيةانظام
 الدائرةيف املساواة والتنوع املدافع عن.
ة:يسياالجنازات الرئ

القضايا و ،وقضايا املعاشات،يبيةالضر بتكليفها مبالحقة القضايا بنجاح الدائرةنطاق ع يتوس
وقضايا األراضي.،الصحية

 فيض ختض عدد املوظفني مبقدار الثلث، و يفأدى إىل ختالذي الدائرةالكفاءة يف تنفيذ برنامج
ستجابة واالاألداءمبقدار النصف مع مواصلة حتسني وظائف املؤسسية للاملوارد املخصصة 

حجم العمل.برية يفالكلزيادة ل
 من أي إدارة حكومية يف اليت أمكن احلصول عليها تأمني واحدة من أفضل التسويات املالية

.٢٠١٥مراجعة اإلنفاق لعام 
 بنجاح.الدائرةيف الرقمي الذي بدأ التحول كفاءة البرنامج تنفيذ
نظام لرقمي لول اتمم التحلذي سينصة املشرتكة اتأمني الدعم الوزاري ومتويل اخلزانة لربنامج امل

.العدالة اجلنائية
استبدال االجراءات ومبادرة ،أفضل يف حماكم التاجبوجه إدارة القضايا تنفيذ املبادرة املتعلقة ب

صلح بنجاح.حماكم الاملستعجلة يف 
لتمثيل النساء هي اإلدارة احلكومية اليت وضعت أكثر املعايري تنوعا الدائرةبأن العرتاف ا

يف الوظائف العليا.اإلثنية اجلماعات ات و والسود واألقلي
م لحفاظ على معنويات املوظفني وبناءالسجل القوي ل الكبري تغيري طوال فرتة المعنويا

وختفيض عددهم.

 ،٢٠٠٣مدير تطوير األعمال٢٠٠٦:
:املسؤوليات الرئيسية

املتعلق باالصالح.النائب العامدول أعمال جلاستجابة الدائرةة املباشرة عن حتديث ياملسؤول
التغيري املتعلقة الدور القيادي يف تصميم وتقدمي اخلدمات املشرتكة بني املؤسسات ملبادرات

بنظام العدلة اجلنائية.
إدارة أصحاب املصلحة، السيما مع الشرطة.حتقيق خطوة أخرى يف قيادي يف الدور ال
داء.تصميم وتقدمي نظام جديد إلدارة األ
:اإلجنازات الرئيسية

امات مهام جديدة مبا يف ذلك املسؤولية عن بتناول الدائرةتوسيع نطاق يف جاح نال توجيه اال
.السريةواحملاكمات 

ال عدالة بدون شهود"، و"العدالة بشأن مبادرة تغيري نظام العدالة اجلنائية الرئيسية نفيذ ت"
ومع ادخال حتسينات كبرية ،ناسب للميزانيةالوقت املزة" يفاجلنائية"، و"بسيطة وسريعة وموج

.على األداء
 اجلنائية.نظام العدالة "فريق االدعاء" التابع لإقامة عالقة بناءة جديدة مع الشرطة إلصالح
 لتحسني األداء.تتضمن إطارا الدائرةيف قافة جديدة إلدارة األداء ثوضع
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 ١٩٩٩، نوتنغهامشري، نيابةرئيس٢٠٠٣(:
ملسؤوليات الرئيسية:ا

 حماميا ومساعدا قانونيا وإداريا.١٥٠الذي يضمملكتب االقيادة واإلدارة واملسؤولية عن ميزانية
 وتنغهامشري.تقدمها الشرطة يف ناملسؤولية عن قبول ومالحقة مجيع القضايا اليت
 مية الشارع".ر "جبشأن بادرة رئيس الوزراء نظام العدالة اجلنائية ملالقيادة الوطنية الستجابة
:اإلجنازات الرئيسية

ميع املؤشرات فيما يتعلق جبوتنغهامشرينيفنظام العدالة اجلنائيةكبري يف أداء التحسن ال
األحداث العائدين.مبا يف ذلك هدف احلكومة للمجرمني ،الرئيسية

قرارات الختاذ الةجديدةإجيابيمسعة وفراليت تع الشار قوية ملبادرة جرميةالوطنية الستجابة اال
.بارزةاخلطرية والقضايا بال، السيما فيما يتعلق توازنةاملقوية و ال
 يف املستقبلنيابةرشيح شخصني لرئاسة الاملكتب وتبرعاية املواهب.

.١٩٩٦١٩٩٩، املقر الرئيسي، دائرة االدعاء امللكيةالدعاوى القضائية، رئيس قسم -
:املسؤوليات الرئيسية

 التطورات يف السوابق القضائيةللمدعني بشأن وتقدمي املشورة ،الدائرةاالدعاء يف وضع سياسة
والتشريعات اجلديدة.

وفاة عن مثل استفسار ماكفرسون ، مهوراستفسارات اجلعن الرد على الرئيسي املسؤول
ستيفن لورانس.

 جلنة ، و مثل اللجنة املعنية بإقامة العدلخمتارةاملقدمة للجان املسؤول الرئيسي عن املذكرات
تارة.خاملالشئون الداخلية

:اإلجنازات الرئيسية
وقانون ١٩٩٨، وقانون حقوق اإلنسان لعام ١٩٩٦قانون اإلجراءات اجلنائية لعام تنفيذ ،

.بنجاحالدائرةب١٩٩٦السرقة (املعدل) لعام 
ستيفن لورانس.وقة الستفسار االستجابة بطريقة موث
 ختارة.املجان للمدروسة كتابية وشفوية معقولة و ردود  تقدمي

خبرة دوليةال

 لقواعد اإلجرائية وقواعد املعنية بوضع امندوب اململكة املتحدة لدى اللجنة التحضريية لألمم املتحدة
).١٩٩٩٢٠٠٠اإلثبات للمحكمة اجلنائية الدولية (

 اخلرباء العامل املعين مبشروع الئحة مكتب املدعي العام للمحكمة اجلنائية الدولية.فريق يف عضو
اجلرمية عائدات املبالغ املسرتدة من إىل اإلمارات العربية املتحدة وإسبانيا لزيادة ةوفدبعثة املرئيس ال

)٢٠١٣.(
 األورويب حتاد التابعة لالوحدة التعاون القضائياملنتدى االستشاري ليف مندوب اململكة املتحدة

)٢٠١٤.(

لخبرة األخرى ذات الصلةا

 اللجنة التمثيلية للمحامني الذين ميارسون يف نقابة احملامنينائب رئيس جلنة القانون اجلنائي مث عضو ،
).٢٠٠٦إىل ١٩٩٦القانون اجلنائي يف إنكلرتا وويلز (

 لس االسرتاتيجي حىت اآلن).٢٠١٦(الدعاء امللكية لدائرة اعضو غري تنفيذي يف ا
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تأهيل المهنيالتعليم وال

٢٠٠١لعمل باحملاكم العليا (القانون اجلنائي)، لتأهيل ال.

 ١٩٨١لرتا وويلز، كيف إنالقبول للمرافعة أمام احملاكم العليا.

 ١٩٧٩االمتحان النهائي للقيد بنقابة احملامني، تشيسرت، املعهد العايل للقانون مبدينة.

١٩٧٨،رمينغهامكالويوس يف القانون، جامعة بب.

اللغات

اللغة األم.:ليزيةكاإلن
دورة للغة الفرنسية.حيضر حاليا لفرنسية:ا

المنشورات

املتعلقة باحملكمة اجلنائية الدولية:قاالت امل
 “Trial Procedure”, ‘The International Criminal Court’, editor Roy S Lee, 2001.
 “Confirmation Hearing to Trial”, International Prosecution of Crimes under

International Law’, 2001.
 “The United Kingdom”, ‘The Rome Statute and Domestic Legal Order’ 2005.

القانون اجلنائي:جملة املقاالت املنشورة يف 
 “The Human Rights Act 1998 – Shifting the Burden”. August 2000.
 “Judge Directed and Judge Ordered Acquittals”. September 1997.

الجوائز والتقدير

حاصل على وسام احلّمام تهملسامه٢٠١٢امللكة يف عام عيد ميالد مع اإلدراج بقائمة الشرف يف
يف اخلدمة العامة.

 مواهب تطويربهاللتزام٢٠١٤عام يف ةاتاحة الفرصسباق يفولة السنوية بطالبشدة جلائزة مرشح
تمعات  واألقليات االثنية.اء سودالا
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إمباكيه (السنغال)لو، -٨
ذات الصلةخبرات للملخص تنفيذي 

 احملكمة العليا:بحىت اآلن: مسجل ٢٠١٥آب/أغسطس
لقانون التنفيذي لرسوم املاحملكمة العليا (املتعلقة بنصوص البتحديث عنية عضو اللجنة امل

األساسي، واملرسوم املتعلق بالنظام املايل للمحكمة، والنظام الداخلي للمحكمة).
إلجراءات.واحلد من استخدام املواد يف االرقمنة
إرسال جدول القضايا إىل رئيس احملاكم، و وضع قوائم و دوائر العاملة،إعداد ملفات القضايا لل

.بالربيد اإللكرتويناملنتدبني واحملامني،يس جملس املوظفني القضائينيرئنقابة احملامني، و 
 احملليةمبورإمؤقت حملكمة مسجل رئيسي : ٢٠١٥متوز/يوليه -٢٠١٢أيلول/سبتمرب:

 والتعامل واإلشراف عليها والتوافق بينها، توجيه وتنسيق األنشطة (قلم احملكمةمجيع أعمال إدارة
األختام، واختاذ املبادرات واملسؤوليات).فظ وحمع األموال العامة،

ومندويب القضائينياملرتمجني الشفوينيو ،األمناء(الكاتب الرئيسي، و إدارة موظفي قلم احملكمة ،
وموظفي الدعم).،األمن
 احملكمةإصدار مجيع أحكام وقرارات اعتماد و.
 احملكمة العليا:بتنسيق عن الاملسؤولسجل امل: ٢٠١٢أيلول/سبتمرب -٢٠٠٨آب/أغسطس

.(تلقي مجيع الطعون املقدمة إىل احملكمة وتسجيل القضايا املدرجة يف القائمة) إدارة الطعون
ة واإلدارية).ي(اجلنائية واملدنية والتجارية والعمالدوائر إعداد ملفات القضايا جلميع ال
احملكمة.التمثيل احلكمي بمكتب قامة إ
بني احملكمة واحملامي واملتهم.ل حلقة االتصا
فريق املشرتيات العامة.يف عضو
/حكمة النقض:مب: مسجل٢٠٠٨أغسطس آب/-٢٠٠٨يناير كانون الثاين

 الدائرة املدنية والتجارية والدائرة اجلنائيةموظف احملكمة املسؤول عن.
/داكار:يف ة العليااحملكمب: مسجل ٢٠٠٨يناير كانون الثاين/-٢٠٠٢فرباير شباط

 الثالثةالدائرة املدنية والتجارية موظف احملكمة املسؤول عن.
 سؤول عن جلنة صياغة األحكام الصادرة عن امل: ٢٠٠٥تشرين األول/ أكتوبر - ٢٠٠٥آب/أغسطس

وزارة العدل:التابعة ليف داكار وبيكني وروفيسكلية اكم احملاحمل
األحكام.عن صياغة اآلالف من سؤولامل
 جمموعة املوظفني التابعني لألمانة.اإلشراف على

بيان المؤهالت

مسجل رئيسي.

مهنيةالخبرة ال
/احملكمة العليابحىت اآلن: مسجل ٢٠١٥أغسطس آب.
 احملليةمبورإمؤقت حملكمة مسجل رئيسي : ٢٠١٥متوز/يوليه -٢٠١٢أيلول/سبتمرب.
 احملكمة العليابتنسيق املسجل املسؤول عن ال: ٢٠١٢أيلول/سبتمرب- ٢٠٠٨آب/أغسطس.
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/حكمة النقضمب: مسجل٢٠٠٨أغسطس آب/-٢٠٠٨يناير كانون الثاين.
/داكاريف احملكمة العلياب: مسجل ٢٠٠٨يناير كانون الثاين/-٢٠٠٢فرباير شباط.
 األحكام الصادرة سؤول عن جلنة صياغة امل: ٢٠٠٥تشرين األول/ أكتوبر -٢٠٠٥آب/أغسطس

.وزارة العدلالتابعة ليف داكار وبيكني وروفيسكلية اكم احملاحملعن 

التعليم

٢٠١٦؛ جامعة الشيخ مستمريف القانون العام: خيار العالقات الدولية (١: ماجستري ٢٠١٧
.)يف داكارأنتا ديوب

٢٠١١خيار : )يف القانون العام٣ليسانس : بكالوريوس يف القانون (القانون العام) (٢٠١٢
.)يف داكارجامعة الشيخ أنتا ديوبالعالقات الدولية (

٢٠١٠املالية خيار : )يف القانون العام٢ليسانس بكالوريوس يف القانون (القانون العام) (: ٢٠١١
.)يف داكار(جامعة الشيخ أنتا ديوبالعامة

/٢٠٠٣هيونيحزيران/للطلبة ليزية ك(اللغة اإلنتقدم العايل املستوىامل: ٢٠٠٣أغسطس آب
.فولك)الدوليني جبامعة سو 

 ٢٠٠٢كانون الثاين/يناير تنسيق قانوناملعنية بنظمة امل: دورة تدريبية يف ٢٠٠٢شباط/فرباير
.يف أفريقيااألعمال التجارية 

/الرباءة)قرينة : أطروحة بعد االنتهاء من التدريب (املوضوع: ٢٠٠١نوفمرب تشرين الثاين.

٢٠٠١آذار/مارس ١ييس اإلقليميةث: تدريب داخلي يف حمكمة ٢٠٠١أيار/مايو ٣١.

٢٠٠٠/مايو أيار املوظفني القضائيني تدريب : التدريب يف مركز ٢٠٠١كانون األول/ديسمرب
املعهد الوطين لإلدارة والقضاء سابقا).(

اللغات

 :دثةحماقراءة وكتابة و الفرنسية.
حمادثةقراءة وكتابة و ليزية:كاإلن.
 :مبتدئ.اإلسبانية
مبتدئ.: ةعربيال

واالهتماماتهواياتال

.تكنولوجيا املعلومات واالتصال
.القراءة
الرياضة.
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المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية)ماكنتوش، كيت (-٩
صلةذات الخبرات للملخص تنفيذي 
يف جمموعة امليدانية ، وخربيت القوية باحملاكم اجلنائية الدوليةيتومعرف،العلياةقياديت للأعتقد أن ممارس

أداء الدور احملفوف بالتحديات حقوق اإلنسان اجلماعية ستمكنين من انتهاكات و نزاع من حاالت ال
.بنجاحةليالدو ةاجلنائيالذي يضطلع به املوظف اإلداري الرئيسي يف احملكمة 

مع جمموعة واسعة من القضايا القانونية بنجاح تعاملتعلى مدى السنوات اخلمس املاضية، و 
التابعة لألمم احملكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقةللمسجل يف ةواإلدارية والتنظيمية املعقدة كنائب

ة املعنية بتصريف أعمال احملكمتني اجلنائيتني يف آلية األمم املتحد٢٠١٧/ينايركانون الثايناملتحدة وإىل  
وقد تطلبت هذه رواندا.لاحملكمة اجلنائية الدولية و احملكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقةالدوليتني، 

تقليص حجم مؤسسة واحدة وإنشاء وإدارة مؤسسة أخرى يف قارتني يف وقت فعمة باألحداث املالفرتة 
السياسات واإلجراءات القائمة، ووضعت سياسات أدخلت تعديالت على لغاية، تحقيق هذه الواحد. و 

ومتكنت بذلك منعمل، للا حمسناأسلوبنفذت ، و الدعمخدمات تشكيلأعدت وإجراءات جديدة، و 
املسجل يفمع كل وثيق بشأيضا عملت من املوظفني. و بعدد أقل عمدللتاز مستوى املاملفاظ على احل

بشأن ألمم املتحدةامقر حصويل على تفويض من ؤسستني، وبعد ملدة سنتني لكلتا املميزانيتني آخر وضع 
وارد املالية والبشرية، أشرفت على جمموعة واسعة من املوظفني واملسائل املالية.امل

للشؤون اإلنسانية يف منظمة ةئيسدور على اخلربة املكتسبة من عملي بصفة ر يف هذا الولقد اعتمدت 
والدعوة يف هذه املنظمة وبصفيت ون السياسية ؤ وإداريت للشمدة تبلغ أربع سنواتدود الدوليةأطباء بال ح

ا املنظمة للعمليات اتيف منصة صنع القرار عضوة  يف مجيع أحناء العاملبلدا ٣٠يف أكثر من اليت تقوم 
اليت كانت على ة واالسرتاتيجية املالية يسؤولاملومن ، )سنويامليون يورو٣٠٠ترتاوح بني مليونني ويزانية مب(

هونغ كونغ. وأسعى يف حدود الجملس إدارة منظمة أطباء بة يف و عضعاتقي مدة مخس سنوات بصفيت 
ت تطوير القيادة، وأكملاملتاحة لفرص ال، واستثمرت يف وظفنيوفعالية امليف القيادةحتسني فعالييت اآلن إىل 

.القيادة اإلبداعيةمدته ستة أشهر يفاتنفيذيارناجمخرا بؤ م
ليس  تكم الدولية واحتياجات العمالء املختلفني لقلم احملكمة، حيث عملا احملبعمل لدي فهم فريد و 
لقضاة احملكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة ةقانونيساعدةكمة للمسجل فقط ولكن أيضا  كنائب

ربة يف جمال ولدي أيضا خوالدفاع. الدعاء للات أقلسنوات، وفرت ة واحملكمة اجلنائية الدولية لرواندا عد
ملمارسة القانون يف اململكة املتحدة.دي، وأنا مؤهلة لبلالقضائيهاز الدفاع اجلنائي من اجل

فرتة ما بداية يف واهلرسك يف البوسنة كما عشت يف رواندا بعد اإلبادة اجلماعية،  سنة واحدة عشت و 
ألمم يت لمغادر عند قضيت سنة يف كمبوديا. و ،يف اآلونة األخرية.١٩٩٩و١٩٩٨عامي بعد احلرب بني

العمليات امليدانية يف مجيع أحناء مناطق إىل كثريا املتحدة للعمل مع منظمة أطباء بال حدود، سافرت  
العامل، واجتمعت مع الضحايا والسلطات واجلهات الفاعلة احمللية األخرى، وتعاونت مع وكاالت األمم 

حتقيق يف حامسة ملنظمات غري احلكومية الدولية. وأعتقد أن هذه اخلربة امليدانية املتنوعة ستكون املتحدة وا
االت اليت تقع حتت مسؤولييت كمسجل  من العالقات اخلارجية إىل األمن -نتائج فعالة يف جمموعة من ا

موعة واعلى ساعدين توس-ومحاية الشهود  سعة من أصحاب االستجابة لالحتياجات املختلفة 
تشجيع وتعزيز على املصلحة املعنيني مع احملكمة. وأعتقد أيضا أن هذا التنوع يف املنظور سيساعدين 

ا حامسة لنجاح  اتصال كل موظف من موظفي قلم احملكمة باملهمة األساسية للمحكمة، اليت أعتقد أ
املؤسسة.
وخدمات ،لمحكمةالشؤون اإلدارية لة دار إللدي املهارات واخلربات الالزمة من أن ةواثقإنين 

عالقات مفتوحة وشفافة وبناءة مع مجيع الذين إلقامة والعمليات اخلارجية بكفاءة وفعالية، و ،احملكمة
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إىل تنسيق وتبسيط العمليات وحتفيز وتركيز مجيع املوظفني جاهدة سعى أ. وسكون مسؤولة أمامهمسأ
يببنجاح يف منصهاوأعتقد أنين حققتمن قبل ألولوية اهلا عطيت ، وهي غايات أاملشرتكعلى هدفنا 

يف املتعاملني معها جتاه قلم احملكمة واجب أضع سالسابقة. وسأركز على ثقافة اخلدمة، و ومناصيب احلايل
حمامي الدفاع إىل واملدعني العامني ، ومن: من الضحايا والشهود إىل القضاةى ذلكوسأركز علقدمةامل

تمع املدين واجلمهور.إىل ادول األطراف وسلطات الدولة املضيفة ال، ومن واحملتجزين
ذا التحدي.تصدى هلمن دواعي الشرف العظيم أن أو 

بيان المؤهالت
الخبرة المهنية

/٢٠١٢أكتوبر تشرين األولمسجل؛ احملكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا ةحىت اآلن: نائب
خدمات الدعم القضائي يف احملكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا عن شعبةةالسابقة، الهاي. مسؤول

، وخدمات اللغات، ودعم الشهود ومحايتهم، والسجالت ةوعمليات احملاكمالسابقة (االحتجاز،
اإلشراف على االتصاالت بباإلضافة إىل ذلك وكلفت والدفاع)، ،القضائية، واملساعدة القانونية
سجل ملةمزدوجة نائب٢٠١٧كانون الثاين/يناير كنت حىت  و املؤسسة، والتوعية، فضال عن حمفوظات

مع بشكل وثيق . وعملت الدوليتنيآلية األمم املتحدة املعنية بتصريف أعمال احملكمتني اجلنائيتني
احملكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا جم خافضتني حلسنتني لفرتةميزانيتني آخر وضع املسجل يف
اليتةاملالياتنظرا حلصويل على نفس التفويض، و اآلليةلنطاق يف نفس الوقت تني موسعالسابقة و 

، من املسائل اإلداريةواسعة كنت أنوب عنه يف جمموعة من مقر األمم املتحدة،  املسجل احصل عليه
واملالية، والدبلوماسية، وشؤون املوظفني.

 ٢٠١١حزيران/يونيه اإلنساينالدويل : القانون ةمستقلةر : مستشا٢٠١٢تشرين األول/أكتوبر ،
يف تأثري قوانني مكافحة اإلرهاب بشأن درت حبثا أواملمارسات، بنوم بنه. ويف هذه الفرتة، اتالسياس

كتب األمم املتحدة لتنسيق ملدوليف تلك الةاإلنسانيعلى املبادئ لقائم اعلى العمل دولة ١٤
لس النروجيي لالج . وأعتقد شاركنينسقت عمل العديد من الباحثني املو ئني، املساعدة اإلنسانية وا

ال. وسامهت أيضا يف حجيةعن ذلك ال يزال أكثر املنشوراتذي نتج أن التقرير ال تقييماليف هذا ا
تدريبية وضعت مناذج لربجمة؛ و لجها القائم على حقوق اإلنسان قابلية اليونيسيف لالذي قامت به

يف ، وشاركت هارفاردشرتكة بني منظمة احلماية واملساعدة اإلنسانية وجامعة االنسانية امللمبادرةل
بشأن مكافحة اإلرهاب والعمل اإلنساين.اخلارجية إعداد موجز لسياسة معهد التنمية 

 ٢٠٠٧آب/أغسطس جملس إدارة منظمة أطباء بال حدوديف ة: عضو ٢٠١٢آب/أغسطس،
هونغ كونغ يف عمليات منظمة أطباء بال حدود ن عواالسرتاتيجية سؤولية املالية وكنت امل،هونغ كونغ

).تقريبامليون دوالر أمريكي٥٠(الدخل السنوي 
 ٢٠٠٧حزيران/يونيه منظمة أطباء بال حدود، يف : رئيسة الشؤون اإلنسانية٢٠١١أيار/مايو

ترتاوح (نفقاتيف أمسرتداملمنظمة لركز التنفيذي املللشؤون اإلنسانية يف ةأمسرتدام. وبصفيت رئيس
املشورة القانونية والسياساتية إسداء عن ة)، كنت مسؤولسنويامليون يورو ٣٠٠مليونني وبني 

، كنت مسؤولة عنهاإلدارة و ابلدا حول العامل. واقرتحت ميزانية ٣٠نظمة يف أكثر من امللعمليات 
لشؤون اإلنسانية املعنيني باوظفني جمموعة من املنت وأدرت فريقا من املستشارين يف املقر، وعيّ 

عددا أصدرت . و توعيةوالايتلدعم القانوين والسياستقدمي الالبعثات أطول أجيف امليدان إىل إلرساهلم 
ميع موظفي املنظمة امليدانيني على جلتدريب كفلت الالدولية عن األزمات اإلنسانية، و من التقارير 

واحلماية. وعينت خبريا يف الشؤون توعية ق اإلنسان والاملبادئ األساسية للقانون الدويل وحقو 
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اجلنسانية الستعراض عمليات منظمة أطباء بال حدود من منظور جنساين والعمل مع الطواقم الطبية 
للعنف اجلنسي. وزرت بانتظام البعثات امليدانية لتعزيز التحليالت ةوشاملةفعالبصورة لتصدي على ا

ستجابة هلا، وشاركت يف املنرب األسبوعي الختاذ القرارات التنفيذية يف املقر. اإلنسانية والقانونية واال
،نظمة يف لندنامليف مكاتب توعيةالتحليل والاتإدار بني دمج الويف السنة األخرية، اقرتحت ونفذت 

حتت قياديت العامة.يعهامجووضعتها وأمسرتدام ،وبرلني،وتورنتو
/٢٠٠٣مارس آذار/نظمة أطباء بال حدود، مبالقانون الدويلة يف: مستشار ٢٠٠٧مايو أيار

بشأن اتسياستاملشورة القانونية للمنظمة؛ ووضعيف هذا املنصبقدمت ونسقت . أمسرتدام
إلعطاء يةميدانات بزيار وقمت بالقانون الدويل وحقوق اإلنسان واملبادئ اإلنسانية؛ املتصلة القضايا 

موظفني امليدانيني يف جمال القانون للالتدريب نظمت وقدمت ددة، و توجيهات قانونية وسياساتية حم
. ووضعت سياسة بشأن التعاون مع آليات العدالة الدوليةتوعيةالدويل، واحلماية، وحقوق اإلنسان، وال

كتبت ونشرت و هذه املسألة يف القطاع اإلنساين األوسع نطاقا. بشأن وقدت مناقشة وقمت بتنفيذها، 
يف املؤمترات والندوات وغريها مرارانظمة املنظمة، ومثلت املت لدعم واستكشاف مواقع ومقاالورقات

من املنتديات الدولية.
 ٢٠٠٥آب/أغسطس مكتب املدعي ،الستئنافبقسم اة: حمامي٢٠٠٥تشرين األول/أكتوبر

من العمل ة القصرية الفرت يف هذه قمت احملكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة، الهاي؛ ،العام
.طعونعدة يف أعمال االدعاء بتنسيق

 ٢٠٠٠تشرين األول/أكتوبر دائرة االستئناف، احملكمة ةقانونية: موظف٢٠٠٣شباط/فرباير ،
يف الدائرة الناطق بالفرنسية لفريق لةاجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة، الهاي. بصفيت رئيس

عند انتهاء هذه املتهمني. و ضية متعددة قبتدئني يف املعدد من احملامني االبتدائية، أشرفت على عمل
عاملت مع وتيف أحد الطعون الرئيسية نقلت إىل دائرة االستئناف حيث قمت بتنسيق العمل القضية، 

.رنسية واإلنكليزيةاللغتني الفبمتهيديةطعون عدة 
١٩٩٩ب/أغسطسآ ؛ احملكمة اجلنائية الدولية ةمعاونةنيقانو ةموظف: ٢٠٠٠تشرين األول/أكتوبر

وحدة قانونية لدعم قضاة دائرة باالشرتاك مع املشرف على عملي أروشا. أنشأت و الهايلرواندا،
البحوث وأعددت الهاي. اليت يقع مقرها يف االستئناف التابعة للمحكمة اجلنائية الدولية لرواندا 

واالتصال مع احملكمة لتنسيق ابصفيت جهة ية والفرنسية، و ليز كللغتني اإلنباالقانونية للقضاة والنصوص 
قضاة إىل أروشا لتقدمي مخسة إيداع وتوزيع الوثائق القضائية. وسافرت مع أشرفت على يف أروشا، 

الستئناف.يف االدعم القانوين خالل جلسات االستماع
 ١٩٩٨تشرين الثاين/نوفمرب منظمة األمن والتعاون يف ية،ة قانونية رئيسستشار م: ١٩٩٩متوز/يوليه

هذا املنصب يف إدارة حقوق اإلنسان، وضعت تركيزا جديدا من يشغل أول . بصفيت أوروبا، سراييفو
ال. ٢٧الذي يقوم به عمل ونسقت العلى احلقوق االقتصادية واالجتماعية،  موظفا ميدانيا يف هذا ا

يف امني البوسنيني احملليني، لى وجه اخلصوص احملعالدوليني، و ءزمالالمع اشرتكت وخالل فرتة والييت، 
تقاضي لدعم احلقوق االقتصادية واالجتماعية، واالستفادة من اإلطار القانوين للوضع اسرتاتيجية 

لشؤون اجلنسانية يف بعثة منظمة األمن لتنسيق جهة . وكنت أيضا مؤخراحلقوق اإلنسان الذي أدخل 
والتعاون يف أوروبا.

/١٩٩٨أغسطس آب/معهد التنمية اخلارجيةعاونةمموظفة حبوث : ١٩٩٩نوفمرب تشرين األول ،،
حقوق اإلنسان يف بشأن الذي يقوم به معهد التنمية اخلارجيةلندن. يف إطار برنامج البحوث 

ورقتني: "االتفاق على القواعد األساسية يف جنوب قدمتو احبثأجريت االستجابة اإلنسانية، 
شارك)، اليت تنطوي على حبث ميداين يف جنوب السودان، و"مبادئ العمل مكاتب السودان" (

اإلنساين يف القانون اإلنساين الدويل".
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 ١٩٩٨كانون الثاين/يناير كاسيسي، احملكمة للقاضيةقانونية: مساعد١٩٩٨آب/أغسطس
القاضي  ساعدة مبةلفاملكةالقانونيةاجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة، الهاي. بصفيت املساعد

ىل إاستئناف يقدم عمله يف عدة حماكمات وأول ته يف دملساعقانونية ببحوث كاسيسي، قمت 
اليت تناوهلا البحث اهلامة من بني العناصر حملكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة (تاديتش). و ا

ية القضائية ألغراض الطلبات نطاق الوالو ،حتديد معامل املساعدة والتحريض يف القانون الدويل
املشمولني جرمية حرب، وتعريف األشخاص كاملوافقة فيما يتعلق باالغتصاب  ركن و ،التمهيدية

اتفاقيات جنيف.باحلماية يف
 ١٩٩٧متوز/ يوليه مركز حقوق اإلنسان ة حبوث رئيسية: موظف١٩٩٧كانون األول/ديسمرب ،

برعاية حكومة سيعقد قة معلومات أساسية ملؤمتر دويل جبامعة إسكس، كولشسرت. كلفت بكتابة ور 
الذي ستعراض االاململكة املتحدة بشأن تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان يف األزمات احلادة، كجزء من 

مركز قام ملؤمتر و على االورقة رضت وعُ احلكومة للسياسة اخلارجية يف جمال حقوق اإلنسان. تقوم به 
.ا بعد ذلكبنشرهحقوق اإلنسان باجلامعة

١٩٩٥سبتمرب يلول/أ فوضية ممكتب حلقوق اإلنسان، ةميدانية: موظف١٩٩٦أيلول/سبتمرب
يف يف فريق ميداينةعضو بصفيت ،كيغايل. بدأت هذه البعثة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان

. خاصةبصفةاالحتجازوأوضاع رصد حالة حقوق اإلنسان بصفة عامةوكنت مكلفة برييغروهن
وبعد سبعة أشهر، طلب مين االنتقال إىل مقر البعثة يف كيغايل لتنسيق رصد االحتجاز يف مجيع أحناء 

من واردة ، وضعت إجراءات موحدة لرصد االحتجاز، وحللت املعلومات النصبرواندا. ويف هذا امل
.ةلبعثعن اامليدان إلعداد تقرير شهري 

/١٩٩٣سبتمرب أيلول/جونز وألنيو هودجاحملامني مكتب ، ةمتدربة: حمامي١٩٩٥سبتمرب أيلول،
ي املدين، ضالدفاع اجلنائي، والتقاواليت تتضمن نيسنتتستغرق لندن. أكملت املواد التدريبية اليت 

، العمالءوأجريت مقابالت مع ،ت موجزاتدواألسرة، والتمييز، وقانون الصحة العقلية. وأعد
وحصلت على شهادة التأهيل للعمل  وحماكم الصحة العقلية. درجةاألدىن أمام احملاكم مومثلته

لرتا وويلز.كيف إنوقبلت يف جدول احملامني كمحامية. 

المهنية األخرىاالرتباطات 

 القانوين الدويل جلنة اخلرباء املعنية باإلطارخمتلفة ومن بينها استشاريةأفرقة جلان خرباء و يف ةعضو
وفريق اخلرباء القانونيني التابع ملعهد شاتام ،)٢٠١٦ملبادئ اإلنسانية عمليا (وتطبيق اللعمل اإلنساين

والفريق ،)٢٠١٦غري الدول (من التحديات القانونية إلشراك اجلهات الفاعلة املعين بو هاوس 
،ألولويات اإلنسانيةع ملركز التبادل والشؤون اإلنسانية يف جنيف املعين مبشروع ااالستشاري التاب

٢٠١٥املساءلة اإلنسانية (و املبادئ اإلنسانيةو احلماية اإلنسانيةاملعنية باعات اخلرباء اجتمو 
املعين باملعايري املهنية ألعمال للصليب األمحر للجنة الدولية التابع الفريق االستشاري و ،)٢٠١٦

)؛٢٠٠٨٢٠٠٩احلماية (
 الدويل اإلنساين والقانون بادئ وقواعد القانون ملماجستري يف دراسية خمتلفة ليف برامج زائرة ةحماضر

.مثالجامعة ييل، و جامعة أوترخت، و أوروباوسط جامعة ، و يف جامعة أمسرتداماجلنائي

التعليم

التعليم األكادميي
١٩٩٦جامعة إسكس.)،مع االمتياز: ماجستري يف القانون الدويل حلقوق اإلنسان (١٩٩٧
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١٩٩٠ائيات املشرتكتأهيل املهين ال: امتحان ١٩٩٢ ، جامعة نورثومربيا.نقابة احملامني، 
١٩٨٥التاريخ (الدرجة األوىل)، جامعة ،(مع مرتبة الشرف)يف القانون: بكالوريوس١٩٨٩

ساسكس.

التنفيذيةرئاسة/ اإلدارةال

ي األمم املتحدة، تورينو.كلية موظف،األمم املتحدةاتاديقشاملة" لالراجعة امل": ٢٠١٧أبريل نيسان/-
/مارسآذار/لقيادة اإلبداعية، ثانك ل: برنامج القيادة التنفيذية؛ مدرسة ٢٠١٦سبتمرب أيلول

أمسرتدام.
األمم املتحدة بشأن القيادة والتحديات العاملية؛ كلية موظفي يف قادة ال: برنامج ٢٠١٣أبريل /نيسان

األمم املتحدة، جنيف.
/لندن.بذكاءتأثري، العملالقيادة و ال: ٢٠٠٩مايو أيار ،
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(سيراليون)فاتماتا بنتا، مانساراي-١٠
ذات الصلةخبرات للملخص تنفيذي 

ةمسجلأعمل حاليا و احملكمة اجلنائية الدولية. بسجل املنصب أبعث إليكم هذه الرسالة للتقدم مل
منذ أيلول/سبتمرب أشغله نصب الذي للمحكمة اخلاصة لتصريف األعمال املتبقية لسرياليون، وهو امل

عدةدولية و النائيةاكم اجلإحدى احمليف خمتلفة . وقبل ذلك، عملت يف مناصب قيادية وإدارية عليا ٢٠١٤
لتصريف يف قلم احملكمة اخلاصة لنيابة باةمسجلحكومية. وعلى وجه اخلصوص، عملت منظمات غري

اخلاصة كمة حمليف اة بالنيابة لسرياليون، ومسجلخلاصة المحكمة مسجلة ل، و األعمال املتبقية لسرياليون
اخلاصة قسم االتصال يف احملكمة ةورئيساخلاصة لسرياليون، كمة حمليف السرياليون، ونائبة مسجل 

وشريكة يف اللجنة للجنة النسائية املعنية بالالجئات واألطفالالقطرية مثلةاملأيضا كنت . و لسرياليون
احلكم الرشيد.من أجل ملة احليف انية اجلنسالشؤون عن ةاملسؤولةوظفكنت امل، كما  تهمحلماي

يف النهوض يف غاية األمهية حمكمة جنائية دولية دائمة، دورا صفتها وتؤدي احملكمة اجلنائية الدولية، ب
م أن . ولذلك، من املهالتحدياتتزداد فيهابالعدالة الدولية ومكافحة اإلفالت من العقاب يف بيئة عاملية 

بشكل . وبعد أن عملت على نطاق واسع مع املنظمات الشعبية واألفراد الذين يتحملون هذه احملكمةتنجح
الصراع الذي بشعة اليت ارتكبت أثناء اجلرائم الوالذين شاهدوا بأنفسهم اآلثار املرتتبة على وطأة احلرب مفرط 

مكافحة اإلفالت من العقاب. وبالنظر إىل إلسهام يفإىل اغفأتطلع بشيف سرياليون، من الزمن دام عقدا 
.، أعتقد أنين يف وضع جيد للمسامهة يف جناح احملكمة اجلنائية الدوليةسرييت الذاتيةدوافعي و 

اخلربة يف من عاما ١٤أكثر من شؤون اإلدارية، من بينها عاما من اخلربة يف ال١٨لدي أكثر من و 
تلفة رؤية اسرتاتيجية خمبناء ربيت املهنية الواسعة من نتيجة خلوقد متكنتمع حمكمة جنائية دولية. العمل 
على و وإجناز الوالية املؤسسية. ،دارةاإلو ،نشاءاإلو ،تصميمالكاملة للمؤسسات: التية يااحلدورة التشمل 

حملكمة اخلاصة لتصريف األعمال املتبقية وبدء تشغيل ادور حموري يف إنشاء قمت بوجه التحديد، 
سرياليون لرت احملكمة اخلاصة أدو واسع، على نطاق قبول الحاز للتوعية ا برناجمووضعت ،لسرياليون
عد بحملكمة اخلاصة لسرياليوناتصفية أعمال عن ةسؤولامليف سرياليون، وكنت سائية النلجنةالومكتب 

.٢٠١٣واليتها يف عام انتهاء 
على حنو فعال تقدمي خدمات ونسقت للمحكمة اخلاصة لسرياليون، أشرفتةفرتة والييت كمسجليف و 

عدة إجراء بي الدفاع. ومسح ذلك يالدعم القضائي والقانوين واإلداري إىل مجيع أجهزة احملكمة وحمام
مبا يف ذلك حماكمة -معقدة يف ثالثة بلدان هي سرياليون وهولندا ورواندا حماكمات والنظر يف عدة طعون 
السيد تشارلز تايلور يف هولندا.

يف على التربعاتامليزانية واملالية القائمة دارة فضال عن إخربة كبرية يف إدارة املوارد البشرية ولدي
العالقات اخلارجية بعد أن عملت كقناة اتصال و خربة واسعة يف جمال التواصل لدي أيضا و . إحدى احملاكم

.ليةو يف احدى احملاكم الد
ومهارايت ،حملكمة جنائية دوليةةلكبرية بصفيت مسجلربيت العملية اوخوستسمح يل دوافعي الشخصية،

تعقيدات احملكمة اجلنائية الدولية واالضطالع وض يف اخلبيف جمال التوعية واملهارات الدبلوماسية، 
IDالشواغر رقم إعالن على النحو املبني يف املسجلة مبسؤوليات  13121.

بيان المؤهالت
هنيةالخبرة الم

 حىت اآلن-٢٠١٤(أيلول/سبتمرب اصة لتصريف األعمال املتبقية لسرياليوناحملكمة اخلمسجلة :(
:٢-مد برتبة األمني العام لألمم املتحدة بتعيني من 
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:القيادة
عن إدارة املوارد البشرية واملالية للمحكمةةمسؤول.
املناسبة توفري خدمات الدعم اإلداري اإلشراف على ق مع مجيع أجهزة احملكمة، و ينسالت

ألجهزة احملكمة األخرى اليت تؤدي مهامها عن بعد.
مبا يف لسرياليون لى املهام غري القضائية/ اجلارية حملكمة تصريف األعمال املتبقية االشراف ع

لشهود ودعمهم.لماية احلذلك اإلشراف على األحكام وتوفري 
:التنظيم/اإلدارة/االتصال

 واللجنة االستشارية لشؤون اإلدارة ،جلنة الرقابةعلى ة احملكمة إعداد وعرض ميزانيمسؤولة عن
واللجنة اخلامسة.،وامليزانية

لسرياليونحملكمة تصريف األعمال املتبقية التابعة عالقات مع جلنة الرقابة ة عن إقامة مسؤول ،
األمم بنيسؤول، واملضيفةة الدولة املحكوم، و ملسؤولني يف احملكمةوغريه من احملكمةورئيس ا
تمع املدين.، كوميةاحلظمات غري ، واملنالدول األعضاء، و املتحدة وممثلي ا

بأمهية العمل هاوجلنة الرقابة التابعة للمحكمة إلبالغ،واألمم املتحدةبلدان املاحنة،االتصال بال
الذي تقوم به احملكمة والتحديات اليت تواجهها.

تفاقات الثنائيةبشأن تنفيذ االالتنسيق مع الدول.
 وتنفيذهامع التربعاتجلمسؤولة عن وضع اسرتاتيجيات.

٢٠١٣(كانون األول/ ديسمرب احملكمة اخلاصة لتصريف األعمال املتبقية لسرياليون،بالنيابةةمسجل
، مبا يتناسب مع ٢-مد برتبة األمني العام لألمم املتحدة بتعيني من ،)٢٠١٤أيلول/ سبتمرب -

املؤسسة:هام تقليص م
:القيادة

 حملكمة اخلاصة لتصريف األعمال على إطالق وبدء العمليات األولية املتعلقة بااإلشراف
اجلارية.عن األعمال املسؤولية املفرتضة ، مبا يف ذلك بنجاح املتبقية لسرياليون

أجل حتقيق من اخلاصة لتصريف األعمال املتبقية لسرياليونمحكمة وضع توجه اسرتاتيجي لل
أهداف نظامها األساسي، مبا يف ذلك االنتقال السلس للمهام املستمرة من احملكمة اخلاصة

.اخلاصة لتصريف األعمال املتبقية لسرياليونكمة حمللسرياليون إىل ا
 مبا يف ذلك ، اخلاصة لتصريف األعمال املتبقية لسرياليونمحكمة للهياكل ونظم إدارية وضع

حملكمة.ل باعمالسن سري عملية حلياسات وتوجيهات سو لوائحو قواعد
 إنفاذ األحكام، ومحاية الشهود، والتعاون القانوين - املهام الرئيسية اجلاريةاستمرار التأكد من

بنجاح.- وإدارة احملفوظات،مع الدول
:التنظيم/اإلدارة/االتصال
 واإلشراف على ،ية جلمع التربعاتوضع اسرتاتيجو ،وإدارة ميزانية جديدةوضع مسؤولة عن

واكتساب مساحة مادية.،وتعيني موظفني جدد،تطوير تكنولوجيا املعلومات
لسرياليون، حملكمة تصريف األعمال املتبقية التابعة عالقات مع جلنة الرقابة ة عن إقامة مسؤول

األمم بنيسؤولوامل، ضيفةة الدولة املحكوم، و ملسؤولني يف احملكمةوغريه من احملكمةورئيس ا
تمع املدين.، كوميةاحلظمات غري ، واملنالدول األعضاء، و املتحدة وممثلي ا

 األمني بتعيني من ،)٢٠١٣كانون األول/ديسمرب -٢٠١٠احملكمة اخلاصة لسرياليون (شباط/فرباير
أمني عام مساعد:برتبة العام لألمم املتحدة 

:القيادة
تيجي العام لقلم احملكمة من أجل مواءمة املهام اإلدارية مع املعامل القضائية.حتديد التوجه االسرتا
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 إدارة املوارد املالية ، و تقدمي خدمات الدعم القضائي، و اإلشراف والتنسيقتشمل مسؤوليات حمددة
احملكمة.اتصاالت، و والبشرية

تقدمي خدمات الدعم القضائي:
مما يتيح والتنسيق بينها بنجاح واإلداري للمحكمةاإلشراف على خدمات الدعم القضائي ،

مناطق جغرافية يفالتحقري عمليات ، والطعون، و اتاالنتهاء يف الوقت املناسب من احملاكم
متعددة.

 التأكد من أن خدمات قلم احملكمة تتوقع وتلىب احتياجات احملاكمات والطعون اجلارية، خاصة
.الشهودومحاية ودعم دعم قاعات احملكمة، وتنسيق و دارةفيما يتعلق بإدارة الوثائق، وإ

 تقدمي املساعدة القانونيةالتأكد من قيامه باإلشراف على مكتب الدفاع و.
:اسرتاتيجية اإلجناز

 لمحكمة، ورئيسها، واملدعي العام، والدفاع، وأصحاب اإلدارية للجنة الالتنسيق بنجاح مع
واحملكمة اخلاصة لسرياليون -تهاواليواجنازلمحكمةاملقرر لالق إلغااملصلحة اآلخرين لتحقيق 
.بذلك يف فرتة ما بعد احلرب الباردةتقوم أول حمكمة دولية خمصصة 

 وتنفيذها.اسرتاتيجية اإلجناز للمحكمةبالتشاور مع هيئات احملكمة ومكتب الدفاع، وضع
ومحاية ،الرئيسية، مبا يف ذلك إنفاذ األحكامسائلإبرام اتفاقات ثنائية مع دول متعددة بشأن امل

الرئيسي للمحكمة.قر املوموقع ،الشهود
نقل األشخاص املدانني من فريتاون إىل رواندا، ومن الهاي إىل اململكة املتحدة.لرتتيب ال
:التنظيم واإلدارة

ملالية، وقواعد املشرتيات، اإلشراف على تنفيذ النظامني األساسي واإلداري للموظفني، والقواعد ا
مليون دوالر أمريكي ١٦و١٢والسياسات واإلجراءات ذات الصلة. إدارة ميزانية احملكمة (بني 

املتعلقة سائلاملشرف على إنشاء إجراءات وجلان ملعاجلة شواغل املوظفني و اإل)؛ و ةنيف الس
فية متنوعة.على ختطيط التدابري األمنية يف مناطق جغرااإلشراف ؛ و املشرتياتب
التوعيةاالتصاالت/

 ورئيس احملكمة ،لمحكمةلة يدار اإللجنة الإدارة االتصاالت احلساسة، مبا يف ذلك: العالقات مع
الدول ، و األمم املتحدةبنيسؤول، واملضيفةة الدولة املحكوم، و ملسؤولني يف احملكمةوغريه من ا

تم، كوميةاحلظمات غري ، واملناألعضاء ع املدين.وممثلي ا
الشؤون العامة يف احملكمة.وقسم لتوعية سم اقعلى أعمال شراف اإل
:مجع األموال

مبا يف ذلك إعداد واملشاركة فيها، مع األموالاملتعلقة جبهود اجلق يتنس،بالتنسيق مع جلنة اإلدارة
دمي التقارير.مناقشات مع اجلهات املاحنة، وتقإجراء اسرتاتيجيات وميزانيات مجع األموال، و 

 (أمني عام مساعد) ٢٠١٠شباط/فرباير -٢٠٠٩يونيه /(حزيرانمسجلة بالنيابة:(
 أمني عام مساعدبرتبة األمني العام لألمم املتحدة بتعيني من.
بالنيابة.ذكورة أعاله القيام جبميع أعمال املسجل امل
٢٠١٠شباط/فرباير -٢٠٠٧(متوز/يوليه احملكمة اخلاصة لسرياليون، نائبة مسجل:(

 لضمان التنسيق ،توجيهات لرؤساء األقسامالمبا يف ذلك ،الدعم جلميع هيئات احملكمةتقدمي
السليم لألنشطة.

 ،اإلشراف على عمل العديد من أقسام السجل، مبا يف ذلك خدمات الدعم اإلداري، والتوعية
والشؤون العامة.،والصحافة
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بالنيابة أثناء غياب املسجل واإلشراف على تقدمي الدعم ةة كمسجلممارسة السلطة املفوض
.مبا يف ذلك قضية تشارلز تايلور،لإلجراءات القضائية

 مليون ٧٠جمموعها البالغ وإجناز امليزانية،جنازاإلمساعدة املسجل يف وضع وتنفيذ اسرتاتيجية
احملكمة.على التخطيط األويل لتقليص حجم اإلشراف دوالر أمريكي، و 

 لتسهيل تقليص ةاسرتاتيجية اإلجناز القضائياحملددة يفواءمة املهام اإلدارية مع املعاململالتخطيط
حجم احملكمة بصورة منتظمة ومرحلية.

الذي يتألف من منظمات وطنية احملكمة اخلاصة لسرياليونرتاث فريق العامل املعين برئاسة ال
ودولية.

 ٢٠٠٧متوز/ يوليه-٢٠٠٣(آذار/مارس خلاصة لسرياليونااحملكمةبقسم التوعيةرئيسة:(
 منوذجا اختذ على الصعيدين الوطين والدويل و قبول الالتوعية الذي حاز تصميم وتنفيذ برنامج

، مبا يف ذلك احملكمة اجلنائية الدولية.ىاألخر كما للمح
سياق سرياليون، للسماح باالتصالحتديد وتنفيذ هياكل واسرتاتيجيات حمددة مصممة خصيصا ل

سرياليون وليربيا.يف سكان المع القائم على ملشاركة 
 من الشركاء املنفذين ٢٥٠متدربا داخليا، مع أكثر من ١١موظفا أساسيا و ٢٣االشراف على

تمع املدين يف سرياليون وليربيا.٥٠الذين ينتمون إىل حوايل  ة والعمل رئيسمنظمة من منظمات ا
لالتصال مع حكومة سرياليون.

 والتعبئة الشعبية، والنهج املصممة خصيصا للنساء كاءوضع برامج متنوعة تشمل تدريب الشر ،
واألطفال.

 مسؤولة عن إدارة امليزانية، ومجع التربعات، واإلشراف على املوظفني، والتوظيف، وتقدمي التقارير
التوعية.يفعن النجاحات والتحديات

سؤولني والتوعية باحملكمة، والتواصل مع املالعالقات العامة للمسؤولني عن نصح داء الإس
يف التوعية.خلاصة لسرياليوندون االقليميني لتيسري اجلهود اليت تبذهلا احملكمة اکومينياحل

لةمثامل): ٢٠٠٣آذار/مارس -٢٠٠٢(شباط/ فرباير لللجنة النسائية املعنية بالالجئات واألطفاا
.والشريكة يف اللجنة حلمايتهمللجنة القطرية 
ممارسات احلماية واملمارسات اإلنسانية للوكاالت احلكومية وكذلك عن بالغ اإلتوثيق و الراقبة و امل

الوكاالت اإلنسانية الدولية فيما يتعلق بالالجئني واملغرتبني واملشردين داخليا من النساء واألطفال.
البشرية، ومجيع هاومواردتها، ميزانيعن وضع مكتب اللجنة، مبا يف ذلك عن إدارةةاملسؤول

.للجنةة األخرىيظائف اإلدار و ال
وسائل من خالل من خالل الشراكة مع املنظمات ذات الصلة، وكذلك ، الدعوة والرتويج

ني املقاتلطفال واألالنساءو ،داخلياين واملشردنيقوق ورفاه الالجئحلاإلعالم اإلذاعية واملطبوعة، 
قني. بالسا
.تيسري وصول املشردات داخليا إىل العدالة ورصد احملاكمات القضائية
 تمع املدين، مبا يف ذلك التعاون ،ئيةالنسااملنظمات مع جمموعة واسعة من منظمات ا

تمعومنظمات،القدماء والضحاياواحملاربنيالشبابومنظمات  .ةاحملليات ا
منظمةWITNESS املواد السمعية الستخدام تروج و نيويورك يف مقرها يقع منظمة غري حكومية (وهي

ةنتجاملو ةستشارياخلبرية اال: ٢٠٠٣/فرباير شباط-٢٠٠١مارس كأداة للدعوة)، آذار/البصرية
:ونة للمنظمةاعامل
 من العنف اجلنسي.تنسيق محلة وطنية يف مجيع أحناء سرياليون للدفاع عن العدالة للناجيات
وتسجيل املقابالت ألغراض معهنمن االعتداء اجلنسي وإجراء مقابالتات حتديد الناجي ،

الفيديو الوثائقي.
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 فيلم وثائقي على التعليق الصويت يف املشورة التقنية، وساعدت لتقدمي مقرتحات مشرتكةصياغة
فتاة اجلميلة.العن االغتصاب كسالح يف احلرب: عملية 

 تقنية للمنظمات غري احلكومية احمللية والوطنية بشأن استخدام الفيديو كأداة الشورة املقدمت
.للدعوة

) ٢٠٠٢آذار/مارس -٢٠٠٠، حزيران/يونيه يةستشار خبرية ابعثة األمم املتحدة يف سرياليون:(
ا ختلف مبادرات حقوق اإلنسان قدمت الدعم مل ة يف سرياليون بعثة األمم املتحداليت اختذ

.وأسهمت يف الدعوة إىل إنشاء احملكمة اخلاصة لسرياليون وجلنة احلقيقة واملصاحلة يف سرياليون
 التدرييب حلفظة السالم.ربنامج الكجزء من اجنسانياتدريبقادت
 ا شهادات الحتليل البيانات املستمدة من من االغتصاب اتمن الناجي٧٠٠أكثر من اليت أدلت 

.حملكمة اخلاصة لسرياليونوااليت قدمت إىل جلنة احلقيقة واملصاحلة و باحلرب تصلني لعنف اجلنسي املوا
والعمليات السياسية يف سرياليون منذ يف سرياليون ةاملسلحاتنزاعأجرت حبوثا عن دور املرأة يف ال

.١٩٩١بداية النزاع املسلح يف عام 
جل حقوق اإلنسان وساعدت يف تصميم استبيانات قدمت املشورة إىل منظمة أطباء من أ

العنف القائم على اجلنس.إلجراء دراسة استقصائية وطنية عن العنف اجلنسي و 
 تدريب الباحثني الوطنيني على تقنيات مجع البيانات واإلشراف عليها وتقييمها أثناء تنفيذ دراسة

استقصائية وطنية عن صحة املرأة.
 تمع املدين عملت كعضو يف الفر يق العامل التابع للمحكمة اخلاصة، وهو ائتالف من مجاعات ا

يدعو إىل العدالة اجلنائية االنتقالية.
ة معنية ، موظف٢٠٠٠أيلول/سبتمرب -١٩٩٦ملة من أجل احلكم الرشيد، تشرين الثاين/نوفمرب احل

الشؤون اجلنسانية:ب
العنف اجلنسي واجلنساين أثناء احلرب األهلية يف قة بالتحقيق أو االشراف على التحقيقات املتعل

.سرياليون
.حتديد وتوثيق واإلبالغ عن انتهاكات حقوق اإلنسان
 وتنظيم حلقات عمل عن وتدريبهم جراء مقابالت بشأن العنف املنزيل واجلنسيإلتعيني باحثني

حقوق اإلنسان.
يا العنف املنزيل واجلنسي.الدعوة لتقدمي املساعدة املالية والطبية لضحا
 سرياليون.يف سوق التصميم وتنفيذ برنامج القروض الصغرية لرابطة نساء
إعداد امليزانيات، واإلشراف على املوظفني، واإلشراف على املسائل اإلدارية العامة.
تشرين األول/ -١٩٩٢/ مايو واليات املتحدة األمريكية: أيارالفرنسي، نيويورك، الركز الثقايفامل

:ةإدارية، مساعد١٩٩٦أكتوبر 
الدعم اإلداري للمشرفني.تيف نشر املعلومات عن فرص اللغة الفرنسية يف نيويورك، وقدمتسامه
وتوفري ةبقدمت الدعم اإلداري العام ملدير املؤسسة، مبا يف ذلك تنظيم املعلومات، وتسجيل الطل ،

االستفسارات العامة.معلومات عامة عن املنظمة ردا على
التعليم
الدراسات العليا، ة ب(طالباتاجلامعة األمريكية، واشنطن العاصمة، ماجستري يف اإلدارة العامة والسياس

).٢٠١٨مايو أيار/والتاريخ املتوقع للتخرج
 .األدب الفرنسي.ماجستري يف جامعة فوردهام، نيويورك، الواليات املتحدة األمريكية
األدب الفرنسي.كالوريوس يف، فريتاون، سرياليون. ببايفوراهكلية
شأن املرأة  والنزاعات املسلحة، تشرين بدورة تدريبية ، منظمة إيزيس النسائية للتبادل الثقايف الدويل

).شهادة(١٩٩٩مرب نوفالثاين/ 
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(اسبانيا)، استبانبيرالتا لوزيال-١١
ذات الصلةخبرات للملخص تنفيذي 

بعد أربعة عشر عاما من اخلدمة يف احملكمة اجلنائية الدولية، أعتقد أن لدي سجال مثبتا كشخص 
وعالوة ،عتبارات أخرىأية اصادق وخمتص وموهوب، مع قدرة كبرية على إعطاء األولوية ملهميت على 

.إخالصياالعتماد علىميكنهم على ذلك، أستمتع بثقة زمالئي، الذين 

يما لألموال العامة، ركزت دائما على إجياد توازن بني ختصيص أموال كافية ألفرقة وبصفيت مديرا سل
. أخرىناحية من ضبط النفس يف إدارة األموال العامةو من ناحية،لدفاع والتمثيل القانوين للضحاياا
يقوم عليه عملي.الذي ساسي األبدأ املالشفافية تكون أن على أيضا حرصت و 

وااللتزام بالبحث عن الفريق يف عضاء ئي األرفاه زمالاالهتمام حبق بعلى للفريق دوري كقائد ويستند 
عمل على الثقة املتبادلة باعتبارها يف العالقاتنا وتعتمد ؛ م على إخالصهم يف عملهمكافأمللرتقية لفرص 

كمة، هذه األولويات أساسا لعالقات العمل داخل قلم احملكون نفس قيمة أساسية، وأعتزم ضمان أن ت
ينتمون إىل جهاز آخر.وكذلك مع الشركاء اآلخرين، الذين يشكلون جزءا من هذا اجلهاز أو 

أيضا بالوالء، سواء جتاه زمالئي يف قلم احملكمة أو زمالئي من مكتب يف العمل عالقايتتسمتو 
م مجيعا أن يؤكدوا املدعي العام، والدوائر، ومجعية الدول األطراف، وزمالئي احملامني. وأعتقد أن بإمكا

روح اخلدمة اليت تسعى إىل حتقيق التوازن بني مصاحل مجيع املشاركني من أجل التوصل بدائما حتليت أنين 
إىل حلول عملية وعادلة.

على وجه ة، و يسائل اإلدار مليف اختصصي ت إىل احلصول على تدريب يوباإلضافة إىل ذلك، سع
التكنولوجيات اجلديدة.وفرها اليت تاإلمكانيات االستفادة من اخلصوص إىل 

بصفيت أستاذا موضوع أقوم بتدريسه وعالوة على ذلك، لدي معرفة ممتازة بالقانون الدويل، وهو 
يل احلصول على فهم متعمق للقواعد العامة واخلاصة اليت أتاح ) يف إسبانيا، مما كرسيمشاركا (أستاذ

تنطبق على احملكمة.

بيان المؤهالت

شخصيةالمعلوماتال

.١٩٦٤نيسان/أبريل ٤تاريخ امليالد: 

اجلنسية: اإلسبانية.

: متزوج وله ولدان.االجتماعيةاحلالة 

التعليم

) ١٩٨٨درجة املاجستري يف القانون، جامعة سرقسطة(.
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 تمعات األور .)١٩٩١(وروبية للدراسات األلكي وبية، املعهد املماجستري يف ا

١٩٩٥، جامعة سرقسطة (دكتوراه يف القانون(.

(قائمة مختارة)اإلضافي التدريب 

 ١٩٩٦و ١٩٩٠مشارك يف الدورات الصيفية ألكادميية القانون الدويل يف عامي.
 ملركز الدراسات والبحوث يف القانون الدويل والعالقات الدولية يف ١٩٩٣مشارك يف دورة عام

.عن االستخدامات السلمية للطاقة النووية""املخاطر النامجة،أكادميية القانون الدويل
) لس أوروبا ).١٩٩٠متدرب يف مديرية حقوق اإلنسان التابعة 
) لس أوروبا ).١٩٩٧متدرب يف إدارة الشؤون القانونية التابعة 
) ١٩٩٧زميل زائر يف معهد االحتاد األورويب للدراسات األمنية.(
 ٢٠١١("يف احملكمة اجلنائية الدوليةنامج القيادة اإلدارية"بر.(
دورة، لوس أندس، كولومبياجامعة("لقرن احلادي والعشرينيف االقيادة الفعالة "ي، برنامج ختصص

.)٢٠١٧-٢٠١٦الكرتونية، 
"٢٠١٧دورة الكرتونية، ، الكاثوليكية يف شيلياألسقفية امعة ج("اإلدارة الفعالة للمنظمات.(
" ٢٠١٧الكرتونية، دورة " (اجلامعة الوطنية املستقلة يف املكسيك، اإلدارة والقيادةالسلطة و.(
"٢٠١٧الكرتونية، دورة نية املستقلة يف املكسيك، ط" (اجلامعة الو إدارة رأس املال البشري.(

مهنيةالخبرة ال

حملكمة اجلنائية الدولية.ارئيس قسم دعم احملامني، قلم :٢٠١٧-٢٠٠٩

حملكمة اجلنائية الدولية.اقلم : رئيس قسم دعم الدفاع، ٢٠٠٩-٢٠٠٧

وحدة حمامي الدفاع، قلم احملكمة اجلنائية الدولية.،: منسق٢٠٠٧-٢٠٠٣

موظف قانوين معاون، الدائرة االبتدائية األوىل، احملكمة اجلنائية الدولية ٢٠٠٣-٢٠٠٢ :
ليوغوسالفيا السابقة.

يف القانون الدويل العام والعالقات الدولية، جامعة سرقسطةكرسيتاذ  : أس٢٠١٧-١٩٩٨
(إسبانيا).

يف القانون الدويل العام والعالقات الدولية، جامعة سرقسطة ساعد : أستاذ م١٩٩٨-١٩٩١
(إسبانيا).

يف القانون الدويل العام والعالقات الدولية، جامعة سرقسطة ساعد: مدرس م١٩٩١-١٩٩٠
).(إسبانيا

اللغات

.اإلسبانية: اللغة األم
ليزية: بطالقة.كاإلنو الفرنسية
نية: معرفة أساسية.الدية واليونانية واألملانية والكتاهلولن



ICC-ASP/16/28/Rev.1

5828R1-A-061017

المنشورات (قائمة مختارة)

 El régimen de fomento de la retirada de tierras de la producción. Su encaje en el
ordenamiento jurídico español (Problemas escogidos). Zaragoza: Real Instituto de
Estudios Europeos, 1992.

 La política jurídica exterior de España en materia aeronáutica. Especial consideración
de los tratados bilaterales sobre transporte aéreo. Madrid: Ministerio de Asuntos
Exteriores, 1996.

 «Algunas reflexiones sobre las relaciones entre derecho agrario comunitario y derecho
agrario autonómico», en Derecho agrario autonómico. Oviedo: Universidad de Oviedo,
1991, pp. 487 et seq.

 «Derecho internacional de la agricultura», Derecho agrario y alimentario, nº 19 (1992),
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دانيال ديديه (السنغال)،بريرا-١٢
ذات الصلةخبرات للملخص تنفيذي 

Redilexيف مكتبشريكا رئيسيا ٢٠١٤يناير ن الثاين/و كانمنذ  عمل أ Avocats Ferdi Martin

Preira Selarl وأقوم .كتبشارك يف اإلدارة اليومية للمأيف باريس، و الذي يقع مقرهللمحاماةاخلاص
العمالء يف الشركات أو األفراد أقوم بتمثيل املشورة و/أو أقدم و حاليا باألعمال االستشارية للمكتب،

،ة القانونوسياد،ختلفة يف فرنسا ويف اخلارج يف جماالت مثل احلكم الرشيداملاكم احملأمام املكتب 
والقانون اجلنائي.،وقانون العمل،والقانون اإلداري

نائبا ٢٠١٣إىل تشرين األول/أكتوبر ٢٠٠٨كنت يف الفرتة من تشرين األول/أكتوبر وقبل ذلك،  
االضطالع بواليته مساعدة املسجل يف دعم و الرئيسية هي مهميت . وكانت احملكمة اجلنائية الدوليةسجل مل

االت اليت لهاملشورة إسداء ا وتوجيهها وتقييمها و هلتخطيطالقلم احملكمة و أعمالويف توقع  يف مجيع ا
قلم احملكمة.بالقانونية شورة نطاق واليته. وكنت أيضا مسؤوال عن قسم خدمات امليف تقع 

شعبة الضحايا ، كنت رئيسا ل٢٠٠٨أكتوبر إىل تشرين األول/٢٠٠٤ويف الفرتة من آب/أغسطس 
يف الذي كان يعمل معي وأشرفت على الفريق وجهت ، ذه الصفةو يف احملكمة اجلنائية الدولية. والدفاع 
على التوايل يف االضطالع بواليتهم يف خدمة وإدارة اجلوانب غري سجلي احملكمة ملساعدة تقدمي امل

القضائية يف احملكمة يف ظل ظروف مليئة بالتحديات وزيادة التوقعات وقلة املوارد. 

مث إدارة شؤون حمامي الدفاعنائبا لرئيس قسم يف البداية عملت ، ٢٠٠٤-١٩٩٩خالل الفرتة و 
.حمكمة األمم املتحدة اجلنائية الدولية لرواندالقسم يفاموظفا مسؤوال عن هذا 

والقانون طائفة من خدمات املشورة يف جماالت السياسة العامة أن أقدم هام تطلبت مجيع هذه امللقد و 
م. و واال االت اليت تدخل يف واليا م يف مجيع ا هذه تضمنتسرتاتيجيات لكل املسجلني ونوا

االت نظام مثل وخدمات الدعم القضائيوإعداد امليزانيات، ،اإلدارة االسرتاتيجية،يف مجلة أمور،ا
مشاركة و ،لضحايا والشهودامحاية /وسياسة املساعدة القانونية، وإدارة احملاكم، ومساعدة،ةيراقبة اإلدار امل

.فضًال عن شؤون احملامني والدفاعاالحتجاز، وتنفيذ األحكام،شؤونو هم، أضرار الضحايا وجرب 
قلم احملكمة ومثلت خمتلف املسجلني يف اإلجراءات القضائية بعمل التقييم وحتسني أيضا يف تساعدو 

وغريها من االجتماعات الرمسية.

يف القطاع اخلاص من كانون الثاين/ يناير يااملدنية الدولية، عملت حمامنظام اخلدمةلتحاقي بوقبل ا
. الءمن وجهة نظر العمقلم احملكمة ألول مرة عمل عندئذ شهدت و ، ١٩٩٩إىل نيسان/أبريل ١٩٨٥

لس التنفيذي لنقابة احملامني السنغالية١٩٩٧إىل عام ١٩٩٣ويف الفرتة من عام  ،  ، كنت عضوا يف ا
.للنقابةن العالقات الدوليةعالمسؤو و 

(حمام ةخمتلفبصفات دولية الاحملاكم وطنية و الاكم تعاملت مع احملعاما املاضية، ٣٢لمدى اوعلى
واحملكمة احملكمة اجلنائية الدولية اخلاصة لرواندا يف قلم احملكمة بومديرا إداريا خاص يف السنغال وفرنسا، 

احملكمة اجلنائية الدولية). ونتيجة هلذه التجارب العملية، باإلضافة إىل يفامنتخبوظفا اجلنائية الدولية، وم
سيما فيما يتعلق قلم احملكمة، الوإدارة وثيقة باحملكمة معرفة عن قرب زيادة مستويات املسؤولية، اكتسبت 

الداخلي.عملهما ب
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إىل إقامة نظام يف إدارة املؤسسات اليت أدت جمتمعةة، أسهمت مباشر ١٩٩٩ومنذ نيسان/أبريل 
داخل منظومة األمم املتحدة وخارجها.احلايل ةالعدالة الدولي

)، قديرمع الت١٩٨٤، أنا حاصل على درجة املاجستري يف القانون (ةاألكادميييتلفيخبوفيما يتعلق 
.األمم املتحدةمن إلنكليزيةاللغة ايف كفاءة ال)، وشهادة ١٩٨٣ودرجة البكالوريوس يف القانون (

وتعاونت مع ثالثة ، ونائبني للمسجلنيمسجلني مخسة مع عاملت بشكل وثيق وطوال حيايت املهنية، ت
ية هيئات رئاسيف ثالث حماكم وثالثة نواب للمدعني العامني، وعملت مع أربعة رؤساءمدعني عامني

ديهم ، الذين لنيتخباملننيهؤالء املسؤولالعمل مع يل مسح قد نظام العدالة اجلنائية الدولية. و لخمتلفة 
جهزة األداخل حساسية وأمهية التفاعل مدى بوضوح أن أتبني شخصيات خمتلفة وأمناط إدارية خمتلفة، 

،الرئاسةهيئة طيبة مع اتولدي قدرة مؤكدة على بناء عالق. معهاوالعالقات وفيما بني األجهزة 
ربة مؤكدة يف االتصال بنجاح مع وداخل قلم احملكمة، فضال عن خة،العامةومكتب املدعي،والقضاة

والفريق العامل يف الهاي، والدولة املضيفة، واملنظمات غري ،وجلنة امليزانية واملالية،مجعية الدول األطراف
بلغيت العمل يف احملكمة.والصياغة والعمل بكفاءة احلكومية، وقدرة مؤكدة على االتصال 

دارة احملاكم الدولية واإلدارة العامة وخدمات املشورة يف يف ميدان إنيخربيت وجتربيت الطويلتوبفضل
معرفيت و يف التعامل مع األشخاص أخالقية ثابتة ما أحتلى به من مهارات جبانب ، جمال السياسة العامة

القانون جمال قوية يف الكادميية األيتخلفيعالوة على ، روح الفريق يف بيئة متعددة الثقافاتبناءبكيفية 
،احملكمة اجلنائية الدوليةاملسجل يف منصب حلصول علىاللتماس امستعدا أصبحت اآلن ،اجلنائي

تطوير احملكمة.مواصلة يف كثريا لإلسهام  

بيان المؤهالت

.١٩٥٩نيسان / أبريل ١٩تاريخ امليالد: 

اجلنسية: السنغالية والفرنسية.

جامعيالتعليم ال

.عة داكار، السنغالماج، )مع مرتبة الشرف(انون اخلاص شهادة املاجستري يف الق:١٩٨٤متوز/يوليو –

.داكار، السنغالجامعة،شهادة البكالوريوس يف القانون اخلاص:١٩٨٣وز/يوليو مت–

بلوم د-العام (متقدم) (دبلوم يف القانون العام شهادة يف القانون:١٩٨٢األول/أكتوبر تشرين–
).٢-الدراسات اجلامعية العامة

دبلوم الدراسات -(دبلوم يف القانون العامالعام شهادة يف القانون :١٩٨٠بر األول/أكتو تشرين –
).١-اجلامعية العامة

)(قائمة مختارةتدريبال

معهد العلوم السياسية يف تدريب متقدم يف الصياغة القانونية واإلدارية (:٢٠٠٨حزيران/يونيو –
دام).برنامج تدرييب متواصل للتأهيل املست-باريس
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الصعبة (برنامج يف احلاالت التفاوض ومناورات تدريب على مهارات ال:٢٠٠٧كانون الثاين/يناير –
.)بشأن التفاوضمدرسة هارفارد للحقوق

الجمعيات المهنية

 ة.نقابة احملامني السنغالييف ، حمام، عضو ١٩٨٥منذ كانون الثاين/يناير
 مارن (فرنسا)-يد-فاليف نقابة احملامني يف ، حمام، عضو ٢٠١٤يونيو يران/ز حمنذ.

اللغات

أحتدث الفرنسية واإلنكليزية بطالقة.
معرفة بأساسيات اإلسبانية والربتغالية.

الحياة المهنية

يف مكتبرئيسي شريك :٢٠١٤ه يونيحزيران/منذRedilex Avocats Ferdi-Martin  Preira

للمحاماة.
مكتب يف مستشار قانوين: ٢٠١٤زيران/يونيه إىل ح٢٠١٤كانون الثاين/ينايرRebiha Ferdi-

Martinللمحاماة.
 احملكمة اجلنائيةمسجل، : نائب ٢٠١٣إىل تشرين األول / أكتوبر ٢٠٠٨تشرين األول/أكتوبر

الدولية.
 نائية : رئيس شعبة الضحايا والدفاع، احملكمة اجل٢٠٠٨إىل أيلول/سبتمرب ٢٠٠٤آب/أغسطس

الدولية.
 سؤول عن قسم دعم الدفاع املوظف امل: ٢٠٠٤إىل آب/أغسطس ٢٠٠٣كانون األول/ديسمرب

ومركز االحتجاز، احملكمة اجلنائية الدولية لرواندا.
 موظف قانوين ونائب رئيس قسم دعم ٢٠٠٣إىل تشرين الثاين/ نوفمرب ١٩٩٩نيسان/ أبريل :

اجلنائية الدولية لرواندا.الدفاع ومركز االحتجاز، احملكمة
 مكتب يف رئيسي: شريك ١٩٩٩إىل نيسان/أبريل ١٩٨٨نيسان/أبريلKonaté & Preira للمحاماة

لسنغال.يف ا
 حمامي متدرب، مكتب ١٩٨٨إىل نيسان/أبريل ١٩٨٥كانون الثاين/يناير :Clément Paul Bruce

Benoistالسنغال.يف ماةللمحا
جوائزال
 منافسات البالغة.اجلائزة الثالثة: "جائزة احملامني البلجيكيني املبتدئني"،:١٩٩٢الثاين/نوفمرب تشرين
 منافسات اجلائزة األوىل: "اجلائزة الكربى ملؤمتر تدريب احملامني يف باريس"، :١٩٩١أيلول/سبتمرب

البالغة.
 منافسات البالغة.ربى"، اجلائزة السادسة: "جائزة الفرنكفونية الك:١٩٩٠أيلول/سبتمرب
 املذكرات الدولية يف جمال حقوق اإلنسان اليت نظمتها سابقة اجلائزة الثانية: م:١٩٩٠آذار/مارس

.واملتحف التذكاري للسالم يف كنييف كني،نقابة احملامني
المنشورات (قائمة مختارة)

 December 2012 Rome Statute of the International Criminal Court: article-by-article
commentary .
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 Commentary on Articles 55, 63 and 67.1(d) of the Rome Statute Ed. A. Pedone.
 November 2009 R. Dixon, Judge Adrian Fulford, & K. Khan (ed) Archbold:

International Criminal Courts, Practice, Procedure & Evidence, 3rd ed. 2008 Sweet &
Maxwell – Author of Chapter 20.

 August 2008 A Call to the Legal Profession: a Partnership with the International
Criminal Court in the Quest of Justice, Peace and Security in the African Continent,
Journal of the South African Bar Association.

المؤتمرات (قائمة مختارة)

 شاركت خالل مساري الوظيفي يف عدد ال حصر له من الندوات واملؤمترات بصفيت متحدثًا عن
يف مارسة املو لتجارية، والقانون اجلنائي الدويل،املنازعات ااجلنائي، وقانون مواضيع ترتاوح بني القانون

حملكمة اجلنائية الدولية.اصة ويف ااحملاكم اخل
 بشأن ، وكذلك املهنيةسؤولية واألخالقياتاملسنغال بشأن احملامني بالدورات نقابة يف قدمت دروسا

.طابةومهارات اخل، الشفويةاملرافعات 
 بناء القدرات القانونية الوطنية يف رواندا يف االجتماع السنوي لنقابة إىل إلقاء حماضرات بشأن دعيت

.٢٠٠٠/ديسمرب واندية، كانون األولاحملامني الر 

واالتصالالمعلوماتفي مجال تكنولوجيا مهارات ال

 MS Word, MS Publisher, WP, Access, Excel, PowerPoint, Internet, TRIM, LiveNote,
Casemap, Case-Matrix, Ringtail, SAP.

قواعد البيانات القانونية

 Lexis-Nexis and Quicklaw; Westlaw/eCarswell; Jurisprudence Express ; ICTY-JDB;
Legal Tools of the ICC.
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توما، إنغر ماري (السويد)-١٣
ذات الصلةخبرات للملخص تنفيذي 

أنا و تينا بكوسوفو. سيف برياملعنية بسيادة القانون بعثة االحتاد األورويب يف ةجنائييةأعمل حاليا قاض
ضمان خمتلط من القضاة التنفيذيني لفريقيفاحمللينيءنظراالمع عمل اليت تمحكمةللرئيسة القاضية ال
صورة بوجرائم الفساد العالية احلساسية املختلفة ،واجلرائم املنظمة،رائم احلرباملتعلقة جبقضاياالاحلكم يف 

وباإلضافة إىل ذلك، أشارك يف مساعدة السلطات القضائية يفوإنفاذ األحكام بطريقة مناسبة.ةصحيح
أشرف على فريق من و . وطيد أركانهوتومستقل نظام قضائي متعدد األعراق إقامة سعيها إىل كوسوفو يف

لزمالء احملليني فضال عن وإسداء النصح لورصد وأقوم بتوجيه املوظفني القانونيني واملوظفني اإلداريني. 
ضمان حماكمات لةأشرف على فريق احملاكمو ناقشات بني األقران. امليف معهممهارايت وخربايتبادل ت

وأشرف أيضا على الفريق .أفضل املمارسات يف املعايري الدولية، أنفذ سلسة وفعالة. ومن خالل قياديت
عند الطلب  وأعمل أيضا . ةفعالبطريقة العدل إلقامة ومجيع املهام األخرى الالزمة آلجال احملددةللوفاء با

عهد راؤول فالنربغ حلقوق اإلنسان والقانون ة ملدير مكنت بعثة،  البفرتة والييت للوحدة. وقبل جهة تنسيق ك
متعددة و نظمة واسعة النطاقنصيب عن االدارة الشاملة ملمنت مسؤولة حبكم كالسويد. و بندو اإلنساين يف ل

تتألف أساسا من وكانت ،تقريبامليون كرونا سويدية١٠٥لمعهدسنوية لاليزانية املتكانو . الثقافات
توفري للمعهد هي املهمة الرئيسية كانت لوكالة السويدية للتعاون اإلمنائي الدويل. و اتربعات لتمويل برامج
قوق اإلنسان وسيادة القانونالت الدولية حلااوبناء القدرات يف شاريع البحوث االحتياجات الالزمة مل

ملوظفني، ولة عن تعيني اوكنت مسؤ .اليت يديرها املقر الرئيسي يف لوند ومكاتبه امليدانية الستة حول العامل
املكاتب امليدانية، وتنفيذ أفضل املمارسات، والتخطيط يف عمل التنسيق و وإدارة األموال العامة، 

، األموالذب وجاملعهد، هيكلة إعادةو ، وبناء األفرقةاالسرتاتيجي، وحتديد املشاكل وإجياد احللول، 
ةدوليية اضقعملتو االت اإلدارية األخرى. مجيع ا، و والتفاوض مع اجلهات املاحنة وأصحاب املصلحة

رائم احلرب. رئيسية جلقضايا يف كمة البوسنة واهلرسك التابعة حملرب احلرائم املعنية جبدائرة االستئنافيف 
عن ةسؤولاملةقاضيال. وكنت وسياسات جديدةنفذت اسرتاتيجيات جديدة يف احملاكمات الرئيسيةو 

ة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة يف الهاي فضال عن أي عمليات خارجية احملكمالة منالقضايا احمل
والييت يف حمكمة تني لفرت الاملوظفني القانونيني واإلداريني. وقبل كنت مشرفة على مثل جتميد األصول. و 

مسؤولة نت وكيف احملكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة يف الهاي ممثلة لالدعاء سراييفو، عملت 
وأفرقة احملاكمات يف القضايا املعلقة جبرائم احلرب املختلفة اليت كانت لتحقيقاتعن اإلشراف على ا

ية الدولية احملكمة اجلنائالعمل يف . وقبل تتكون من موظفني قانونيني وحمققني وموظفني إداريني
وكنت املسؤولة بالسويد مدعية عامة مخسة عشر عاماطوال ، كنت الهاييف ليوغوسالفيا السابقة

أفرقة متهيدا لتشكيل دعني املبتدئني إلشراف على احملققني واملاملتعلقة باإدارة القضايا الوحيدة عن 
احملاكمات.

بيان المؤهالت
البيانات الشخصية

:١٩٥٥كانون الثاين/يناير ١٣تاريخ امليالد.

:سويديةاجلنسية

.األفراد املعالني: ال يوجد
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المهنيةرةالخب

منذ عام تينا بكوسوفوسيف برياملعنية بسيادة القانون بعثة االحتاد األورويب يف دولية ةجنائييةقاض ،
٢٠١٤:
 تينا بكوسوفوسيف برياملعنية بسيادة القانون بعثة االحتاد األورويب يف ةجنائيقاضية يقتضي تعييين

فريق خمتلط من القضاة يفاحمللينيءنظرامل مع الالتنفيذية من خالل العاملسؤوليات القيام ببعض 
املتعلقة جبرائم احلرب، واإلرهاب، قضايايف الوإنفاذ األحكام التحقيق واحملاكمة واحلكم ضمان ل

، واجلرائم املنظمة، وجرائم الفساد العالية احلساسية، واجلرائم العرقية، وجرائم جنائية خطرية أخرى
ة فيها أو قاضية متهيدية عضو كمة أو حملجللسات اةيت بصفيت رئيسبواجباصورة صحيحة. وأقوم ب

يف مساعدة السلطات القضائية أشارك بانتظام حسب القضية قيد البحث. وعالوة على ذلك، 
يكون قابال للبقاء ومن ومستقل نظام قضائي متعدد األعراق إقامة كوسوفو يف سعيها إىل يف

وإسداء النصح ورصد . وتقتضي هذه الواجبات أيضا توجيه وتوطيد أركانهاملمكن االعتماد عليه
ناقشات بني األقران. امليفمعهممهارايت وخربايتبادل لزمالء احملليني فضال عن تل
 املعقدةبنجاح جمموعة واسعة من القضايا رت أدتوليت و قاضية رئيسية باحملكمة، وبصفيت،

أشرف على و وحقوق اإلنسان والقانون الوطين. القانون الدويل، املتعلقة بتعددة التخصصاتامل
جمموعة متنوعة يف نيالقانونينياملوظفقدمة من املواملشاريع واألحباث األكادميية واملذكرات التقارير 

وكنت رئيسة . لقضاة الوطنينيلرائم احلرباملتعلق جبقانون القوم بتدريس وأمن املسائل القانونية. 
سائل أخرى تتعلق بالبعثة. معنية مبأفرقة يف ةعضو فضال عن اسة لس التأديب يف مسائل حس

املتصلة سائل األخرى ومجيع املتنظيم احملاكمات يف املسائل املتعلقة باحملاكمات دير أفرقة وأ
أمتتع مبعرفة ن يف الفريق. و و القانونيم به املوظفون و قالعمل الذي يباستمرار راجع وأدقق وأبالقضايا. 

نتيجة لعملي يف كال ،نظام القانون العام ونظام القانون املدينني، القانونيظامني كال النجيدة ل
مما يعطيين ميزة عند التعامل مع نظم قانونية خمتلفة مثل النظام القضائي يف كوسوفو. ،النظامني

عند الطلب.تنسيقأيضا كجهة عملتو 
إلدارة احلكومية لشهرية القضية الهي محكمة للةرئيسقاضية توليتها بصفيت ايا اليت قضوأهم ال

الفساد.املتعلقة بكوسوفو السابقة يف  
٢٠١٣-٢٠١٠، لوند، السويد، مديرة معهد راؤول فالنربغ:

 قبل فرتة والييت يف بعثة االحتاد األورويب املعنية بسيادة القانون يف بريستينا بكوسوفو، كنت مديرة
عن االدارة الشاملة ملنظمة السويد حيث كنت مسؤولة ملعهد راؤول فالنربغ الذي يقع مقره يف

مليون  ١٠٥. وكانت امليزانية السنوية للمعهد حلقوق اإلنسانواسعة النطاق ومتعددة الثقافات
وكانت تتألف أساسا من تربعات لتمويل برامج الوكالة السويدية للتعاون ،كرونا سويدية تقريبا

التدريب ، وتقدم حوث أكادميية، تقوم ببة مستقلةيادميأكمؤسسة واملعهد اإلمنائي الدويل. 
. ويف هذا اإلنساينوتضع برامج لبناء القدرات يف جمال حقوق اإلنسان والقانون الدويل،والتعليم

البلدان اخلارجة من كل من سيادة القانون يف  نظم مستقلة لأيضا يف إقامة املعهد شاركيالصدد، 
ويدير املعهد برامج بناء القدرات الدولية . يف مجيع أحناء العاملنامية البلدان الو ات املسلحة نزاعال

وبالتعاون الوثيق ستة مكاتب يف مجيع أحناء العامل. بالسويد من خالل يف لوندمن مقره الرئيسي 
املعنية بإقامة يف املقام األول اجلهات احلكومية هذه الربامج ستهدف لية املماثلة، تاحملالربامج ع م

والشرطة وغريهم من موظفي إنفاذ القانون)، واملؤسسات ،وأعضاء النيابة العامة،(القضاةلالعد
الوطنية حلقوق اإلنسان.، واملنظمات األكادميية

 شاركت يف إدارة وتنظيم مجيع شؤون املعهد، فضال عن ختطيط وتنسيق ة للمعهد، بصفيت مدير و
املناسب يف الوقت خلطط واملبادراتاتنفيذ واجبايت ضمانضمنت واألفراد. وتاألفرقة لاعمأ

دد، اجلوظفني املعن تعيني ةوكنت أيضا مسؤول. صورة فعالةفضال عن إدارة امليزانية بوبكفاءة، 
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املعتادة، نظمت أيضا باإلضافة إىل هذه الوظائف و . وتشجيع ورصد املوظفنيفضال عن تنظيم 
معنية بأعمال حمددة دورات ، كما نظمت هنيةقيادة امللتدريبية للفريق اإلداري بشأن ادورات 

للموظفني.
 صادر املعهد مب، وتأمني مستقبل مشاريع جديدةقامة، متكنت بنجاح من إخالل فرتة رئاسيتو

وإنشاء موقع الكرتوين حديث ووضع سياسات جديدة، إدارات جديدة، نشاءإجديدة للتمويل، و 
احتياجات حتقيق هذه االحتياجات و د. وتطلب للمعهد، وتعيني عدد كبري من املوظفني اجلد

الغايات أخرى تفكريا مبتكرا، وكان التعاون بشكل مناسب مع  الزمالء املوظفني أساسيا يف حتقيق 
عهد.التنظيمية للم

 ومؤمترات حملية. ،ومؤمترات دولية،مسؤوليايت أيضا متثيل املعهد يف مناسبات خمتلفةواقتضت
،وتركيايجني، سيادة القانون يف جامعات خمتلفة مثل ببشأن اضرات وحماعروضوقدمت أيضا 

يف مواقع خمتلفة مثل بيانات وكلمات وأماكن أخرى كثرية، فضال عن ،والسويد،وإندونيسيا
ارجية واسعة النطاق وأجريت اتصاالت خوجامعة نيويورك. ،السعودية، واململكة العربية السفارات

، سيلي يف براغومعهد ونقابة احملامني األمريكية، ،األمم املتحدةمع منظمات دولية أخرى مثل 
نظمت أيضا دورات تدريبية بشأن سيادة القانون للقضاة، يف مجيع أحناء العامل. و وجامعات أخرى 

.إنفاذ القانون، وموظفني آخرين معنيني باملدعني العامني، وضباط الشرطةو 
٢٠٠٦رائم احلرب يف حمكمة البوسنة واهلرسك، سراييفو، جباملعنيةدائرة ال، ةاستئناف دوليةقاضي-

٢٠١٠:
 يف حمكمة وقضايا أخرى واسعة النطاق رائم احلرب املعنية جبدائرة ة بالاستئناف دوليةقاضيعملت

قضاة دوليني ووطنيني. هيئة احملكمة ضمنت وتراييفو.يف ساليت يقع مقرها البوسنة واهلرسك
ساسة إلصالح احلعملية الأيضا يف توليات القضائية داخل احملكمة، شاركوباإلضافة إىل املسؤ 

القدرة على حتليل األوضاع و نها من الوفاء باملعايري الدولية لسيادة القانون. يتمكللسلطة القضائية ا
السياسية والشخصية احلساسة والدخول يف حوار بناء مع أشخاص من خمتلف اخللفيات العرقية 

أثناء النزاعات املسلحة جياد حلول للمشاكل اليت تواجه البلدان إلياسية أمر أساسي والدينية والس
ما بعد تلك النزاعات.مرحلة ويف 
 احملكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا ة عن القضايا احملالة من ، كنت مسؤولوالييتخالل فرتة و

ة يف تلك بصفيت قاضيواهلرسك. و إىل حمكمة البوسنةيف الهايالتابعة لألمم املتحدةالسابقة
كتب اذ تدابري استثنائية بناء على طلب معن اختالوحيدة املسؤولة، أمورالقضايا، كنت، يف مجلة 

أصول كبار راييفو مثل جتميد ليوغوسالفيا السابقة يف سكمة اجلنائية الدوليةحمليف ااملدعية العامة 
بيئة ثقافية متنوعة بينما كنت أعمل يف و ية بالغة. اليت تتسم بأمهاملسائلوغري ذلك من املتهمني 

تفويض وتنسيق عن عن اإلشراف على املوظفني القانونيني و ةكنت مسؤولومتعددة األعراق،  
ج  فريق. وباإلضافة إىل ذلك، شاركت بانتظام يف تنمية القدرات تعاوين للجهودهم من خالل 

يف لعمل لاألخذ بأساليب قانونية جديدة يف أيضا يف البوسنة واهلرسك. وساعدت ئيةالقضا
جراءات جنائية مشرتكة، وإج قانونية جديدة للعمل يف هيئتها القضائية مثل إدخال احملكمة و 

منظمة حلف مشال واغتنمت أيضا الفرصة للربط بني مكتب املمثل السامي أو نقابة احملامني و 
كلما دعت احلاجة إىل ذلك.بقة  واحملكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السااألطلسي

 أومارسكا وكرياتريمجرائم احلرب اليت ارتكبت يف وكانت أهم قضية توليتها يف هذه الفرتة قضية
اليت استغرقت سنتني تقريبا.

 ٢٠٠٦-٢٠٠١، هولندا، الهاي،يف احملكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقةدولية مدعية عامة:
 ممثلة عملت يف الهاي، يف احملكمة الدولية ليوغوسالفيا السابقةدولية مة مدعية عابصفيت

ةالعامةمكتب املدعيتمثلاكمة معنية جبرائم احلرب. و احملو تحقيقللفرقة لعدة أرئيسة و لالدعاء 
امات، واإلشراف على سري ،إعداد القضايامثلة لالدعاء يفكم اإلجراءات، وتأكيد اال
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أيضا أشرفت و املطلوبة من احملامني. حتضري ومراجعة املذكرات الكتابية ون، و والطع،احملاكماتو 
واحملققني واحملللني واخلرباء أفرقة الدفاع حسب االقتضاء. ونسقت بني ةث القانونيو البحعلى 

من أجل الوفاء باملواعيد النهائية بشكل فعال ويف الوقت املناسب يف فضال عن موظفي الدعم 
بيئة صعبة.

وأسديت .يتعني اختاذها أمام الدوائراليت واقف املةاحملاكمة املشرتكالتحقيق و ألفرقة وضحت أ
بشأن طائفة الرئيسي، لمدعي العامل، مبا يف ذلك ةالعامةكتب املدَّعيمبلفريق اإلدارة العليا املشورة 

يف بيئة سيادة القانونلااإلجرائية املعقدة للغاية أو اجلديدة يف جماملسائل من املسائل املوضوعية و 
كما أجريت نسقتو ،االقرار بالذنب. وشاركت يف مناقشات التفاوض بشأن مسيسة للغاية

. بعض ممثلي احلكومات، مبا يف ذلك معع خمتلف الوكاالت يف امليدان ويف املكتبماتصاالت 
ت الواجبة سياساالصياغة دف ةالعامةيعكتب املدَ مبخمتلفة أفرقة عمليف عملت أدرت و و 

املسألة يفاليت سيلزم اتباعها اإلجراءات وكلفت أيضا بصياغة جمال سيادة القانون. التطبيق يف 
احملكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا احلرب من م رائالقضايا املتعلقة جبنقل لالسياسية احلساسة 

واعتمدت اإلجراءات ب. السابقة إىل حماكم غري تابعة لألمم املتحدة يف بلغراد وسراييفو وزغر 
البلقان.مجيع أحناءيفسارية ال تزال و القانونية اليت اقرتحتها 

 ٢٠٠٠-١٩٨٢، يف حمكمة حمليةبالسويد وقاضية مبتدئة مدعية عامة:
متعددة خمتلفة ناطق ميف عاما وخدمت السويد طوال مخسة عشر بنية مدعية عامة وطعملت -

ذه الصفةلية. وذات كثافة إجرامية عاالثقافات  عن توجيه التحقيقات يف ةكنت مسؤول،و
ذ اإلجراءات واختاالدعاء لوعملت أيضا ممثلة رئيسية القضايا اجلنائية املعقدة الواسعة النطاق. 

وكنت ،نياحملققعمل قدت وأدرت مرحلة التحقيق، يف. و االبتدائي واالستئنايفعلى املستويني 
ويف دقةبالتحقيق ناختاذها، وتوجيه أنشطة الشرطة، وضمالزم يالتدابري اليت ؤولة عن حتديدسم

ذا كان هناك وجه إلقامة الدعوى. وتضمنت مهام اإلدعاء عن حتديد ما إ، وأخريا بالوقت املناس
واملذكرات البيانات فضال عن تقدمي ،ي الدفاعيحمامو كم ا مع احملل الرمسي املنتظم عرى التفاخاأل

أفراد و العامني ة األخرى ذات الصلة. كما قمت بتدريب وتوجيه املدعني ومجيع الوثائق القانوني
يف جمال سيادة القانون.املبتدئني الشرطة 

كمدعية عامة وطنية، عملت قاضية مبتدئة يف حمكمة حملية بالسويد.يوقبل استالم مهام

خبيرة استشارية دولية

جمال يفت حماضرات يوألقواملناسبات العامة،املنتدياتخمتلفة من وشاركت يف أنواعكثريا سافرت  
قارات عدة يف اإلنساينالدويل والقانون ،والقانون اجلنائي الدويل،وحقوق اإلنسان،سيادة القانون

وأوروبا.،وأفريقيا،وأمريكا الشمالية،والشرق األوسط،مثل آسياومناطق 

التعليم والتدريب المهني

،١٩٨٢،السويد، ماجستري يف القانونجامعة لوند، كلية القانون.

 اإلنساين، معهد راؤول فالينربغ، لوند، السويد، الدويل يف حقوق اإلنسان والقانون عليا دراسات
١٩٩٩.

 ،٢٠٠٠األمن يف جمال التعليم وإدارة األزمات، كرامفورس، السويد.
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 ائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة، الهاي، ، احملكمة اجلناملعنية باألعمال اإلداريةألمم املتحدةادورة
.٢٠٠١هولندا، 

 ومنظمة املوة، مياإلدار املعنية باألعمال السويدية التدريبية الدورةTRUST،٢٠١٢-٢٠١١.

اللغات

:اللغة األم.السويدية
بطالقة.ليزيةكاإلن :
 :معتدلة.األملانية
:ةأساسية مستخدمالفرنسية.
ة.أساسيةالكرواتية: مستخدم-يةلصربا

.
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هرمان (هولندا)،فون هيبل-١٤

ذات الصلةخبرات للملخص تنفيذي 
 وهي احملكمة اجلنائية خمتلفة حماكم دولية أو مشرتكة يف عامًا من اخلربة يف العمل ١٦لدي أكثر من

كمة اخلاصة واحمل)، ٢٠٠٩٢٠١٣واحملكمة اخلاصة للبنان (اآلن)، حىت ٢٠١٣(الدولية 
، )٢٠٠١٢٠٠٦(السابقةليوغوسالفيا احملكمة اجلنائية الدولية )، و ٢٠٠٦٢٠٠٩ن (لسرياليو 

خربة ولدي ث من تلك احملاكم. النائبا للمسجل يف ثأو عاما بصفيت  مسجال١١منها أكثر من 
أكثر فعالية لتكون ولية احملكمة اجلنائية الدقلم واسعة يف عمليات التغيري الرائدة: عملية إعادة تنظيم 

وعملية تقليص ،لبنانلفعال يف احملكمة اخلاصة و جديد قلم حمكمة عملية إنشاء ية، و وكفاءة وموثوق
اإلعداد لغلقها.و السابقةاحملكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا حجم 

 اهليئات أو عاما من اخلربة يف بيئة متعددة األطراف، معظمها من ٢٥أكثر من وبوجه أعم، لدي
موظفا يتاحملاكم اجلنائية الدولية، واألمم املتحدة، وجملس أوروبا، إما كممثل حلكومة هولندا، أو بصف

يف األمم املتحدة أو منظمة ذات صلة باألمم املتحدة أو منظمة دولية أخرى.

 ة الدولية، مبا خربة واسعة يف املفاوضات املتعددة األطراف بشأن قضايا حقوق اإلنسان والعدالولدي
١٩٩٥يف ذلك املشاركة يف مجيع مراحل املفاوضات املتعلقة بإنشاء احملكمة اجلنائية الدولية، من عام 

اية عام  ،١٩٩٨احلرب يف مؤمتر روما لعام جرائم، ورئاسة الفريق العامل املعين بتعريف٢٠٠٠إىل 
.٢٠٠٠-١٩٩٩ورئاسة الفريق العامل املعين بأركان اجلرائم للفرتة 

 اإلجنازاتوتشمل:
وضع وتنفيذ اسرتاتيجيات إدارة التغيري لضمان أداء قلم احملكمة بفعالية وكفاءة، مبا يف ذلك إعادة -

حملكمة اجلنائية الدولية؛قلم احملكمة باالنظر الرئيسية يف 
رات؛ وتقدميها إىل تنسيق وإعداد امليزانيات، مبا يف ذلك القدرة على حتديد األولويات واختاذ القرا

املاحنني؛لقاءات 
قة مع الدول املاحنة، لضمان استمرار يوضع وتنفيذ اسرتاتيجيات جلمع األموال وإقامة عالقات وث

األنشطة القضائية؛
املوظفني وتقليص عددهم، وإدارة عينيوضع وتنفيذ سياسات وممارسات املوارد البشرية بشأن ت

ظفني؛األداء والتدريب ورعاية املو 
 ؛احملكمة االلكرتونيةما(نظواالتصال تكنولوجيا املعلومات وأدوات تطوير اسرتاتيجيات(
 اتفاقا إلعادة التوطني ٢٠وضع وتنفيذ نظم لدعم الشهود ومحايتهم، مبا يف ذلك إبرام أكثر من

؛دولمع ال
 الدولية اجلنائية كمة حملامجيع األشخاص املدانني يف لتمكني إبرام اتفاق بشأن تنفيذ األحكام

م السابقةليوغوسالفيا  يف بيئة آمنة؛من تنفيذ عقوبا
؛واحلفاظ عليهاعالقات بناءة مع خمتلف الدول املضيفةقامة إ
 أشكال فعالة من التنسيق؛إقامة إنشاء مكاتب ميدانية و
 ؛اواحلفاظ عليهعالقات خارجية مع الدول املاحنة أو الدول األطرافإقامة
 لتواصل معلوسائط شبكية و مواقع أنشاء وتنفيذ اسرتاتيجيات اإلعالم والتوعية، مبا يف ذلك وضع

تمعات املتأثرة. عدة آالف من ا
 ميزاتالقوة واملمواطن:

؛قلم احملكمةفهم شامل جلميع جوانب العمل ب



ICC-ASP/16/28/Rev.1

69 28R1-A-061017

 ،ما هي احللول و األولويات، ما هيو النهج التحليلي والرؤية االسرتاتيجية: ما هي التحديات
وما هي القرارات املطلوبة؛،املرغوبة

؛الرتكيز على النتائج، على ما هو ضروري للمؤسسة
 اجلميع، ولكن نممقبولة القدرة واالستعداد الختاذ زمام املبادرة واختاذ القرارات، حىت لو مل تكن

على أساس اإلنصاف والشفافية؛
تمع اخلارجيالقدرة على إنشاء فريق ؛وشراكات موثوقة مع األجهزة األخرى ومع ا
 ة على أساس القدوة؛دوالقياالرتكيز على املسؤولية واملساءلة؛
 نفاق األموال العامةة إلاملستمر ملراقبة واالكفاءة والفعالية؛ الرتكيز املستمر على.
١٩٨٧هولندا، شهادة املاجستري يف القانون من جامعة غروننغن،صلت على وح.
 اهلولندية ، و )بقدر معقولواألملانية ()، عتدلبقدر موالفرنسية (اإلنكليزية (بطالقة)، جيد اللغة أو

.(اللغة األم)

بيان المؤهالت
البيانات الشخصية

ل فون هيباللقب:
هرماناالسم:

١٩٦١تشرين الثاين/نوفمرب ٢٢تاريخ امليالد:
اكويفوردن، هولندحمل امليالد:

هولنديةاجلنسية:
ذكرالنوع:

متزوج، ويل طفالناحلالة االجتماعية:

التعليم 

، القانونيف ماجستري ،  ١٩٨٧-١٩٨١هولندا، جامعة غروننغن، كلية احلقوق.

ة المهنيةخبر ال

 عندما :٢٠١٣مسجل (بدرجة أمني عام مساعد)، احملكمة اجلنائية الدولية، منذ نيسان/أبريل
اليت تؤدي عددا من التحديات يواجه قلم احملكمة كان ،  ٢٠١٣كمة يف نيسان/أبريل احمللتحقت با

قلم احملكمة. وطلبت إىل وأداء إصالح جذري هليكل كان ال بد من قصور يف تقدمي اخلدمات. و الإىل 
، ووافقت اجلمعية على لقيام بعملية إعادة تنظيم شاملة لقلم احملكمةاوالية الدول األطراف مجعية
، من بني أمور أخرى،٢٠١٤. ومت منذ كانون الثاين/ يناير ٢٠١٣يف كانون األول/ديسمرب ذلك 

:االضطالع باألنشطة التالية
 ميع مديري ورؤساء جل، مع املشاركة والدعم الفعالني قلم احملكمةوتنفيذ هيكل جديد لوضع

؛قلم احملكمةأقسام
 الرتكيز على القيادة من املسجل تمكني املسجل لختفيض كبري يف خطوط اإلبالغ املباشر إىل

لمحكمة؛األخرى لجهزة األاالسرتاتيجية لقلم احملكمة وتقدمي اخلدمات بسالسة إىل 
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 واالتساق يف توافق دور تنسيقي قوي لضمان اليتمتع بإنشاء مكتب قانوين جديد لقلم احملكمة
وعية الطلبات القانونية؛املواقف القانونية اليت يتخذها قلم احملكمة وحتسني ن

داخل قلم احملكمة، السابقةتوحيد املهام املوزعة من أجل إنشاء شعبة جديدة للعمليات اخلارجية
بصورة لشعبتني األخريني اللتني تتناوالن خدمات اإلدارة واحملكمةافضال عن إعادة تصميم 

؛شاملة
ذلك عن طريق إدخال وظائف رئيس وضع وتنفيذ مفهوم جديد للمكاتب امليدانية، مبا يف

وتعزيز ،فعاليةالتنسيق و عملها مبزيد من الاملكتب امليداين يف هيكل قلم احملكمة اجلديد، لضمان 
؛امليدانوحتسني اخلدمات جلميع العمالء يف الت،العالقات مع بلدان احلا

رنامج موسع للتنمية حتليل مفصل وناقد جلميع أساليب العمل والسياسات واإلجراءات وصياغة ب
من الكفاءة ن كممبغية ضمان أقصى قدر قلم احملكمة التنظيمية لكل شعبة وقسم من أقسام 

والفعالية؛
 وظائف جديدة يف جمال املوارد البشرية لتعزيز املهام اإلدارية والقيادة، وحتسني إدارة األداء إنشاء

وتعزيز مشاركة املوظفني ورفاههم؛
لعمل الداخلية املتعلقة بإعداد امليزانية ورصدها، وضمان تقدمي معلومات أفضل حتسني أساليب ا

وأكثر تركيزا إىل جلنة امليزانية واملالية والدول األطراف؛
 تطوير تعزيز العالقات اإلجيابية مع أجهزة احملكمة األخرى، على أساس االحرتام والثقة املتبادلني، و

حملكمة لضمان املزيد من الكفاءة والتآزر يف األداء العام مارسات على نطاق ااملسياسات و ال
ومحاية ،وسياسات وممارسات املوارد البشريةاالتصال، جمال تكنولوجيا املعلومات و يف للمحكمة، 

.مثالالشهود ودعمهم
ة بعدد من املشاريع أو املبادرات الرئيسيبنجاح وباإلضافة إىل ذلك، اضطلع قلم احملكمة، حتت قياديت، 

مثل:األخرى
 ؛٢٠١٦إىل مبانيها الدائمة يف كانون األول/ديسمرب بنجاح حملكمة بكامل هيئتها اانتقال
 فضال عن زيادة بانتظامحتسينه ومواصلة إطالق موقع احملكمة اجلديد على شبكة اإلنرتنت ،

ع نطاقا؛تفاعل احملكمة مع وسائط التواصل االجتماعي من أجل الوصول إىل مجهور دويل أوس
 هذه النقابة.لمحكمة وإقامة عالقة بناءة مع لالتشجيع على إنشاء نقابة حمامني
 ،نيسان/أبريل )، احملكمة اخلاصة للبنان، ٢-مساعد/مدمسجل (بدرجة أمني عامنائب مسجل

أشهر فقطعد إنشائها ببضعةلبنان بلاحملكمة اخلاصة التحاقي ب: عند ٢٠٠٩حزيران/يونيه -٢٠١٣
يقدم للمحكمة وفعال ذي كفاءة إلنشاء قلم نت مسؤوال عن وضع وتنفيذ رؤية اسرتاتيجية ك

من الدول املقدم الدعم مقابلخدمات عالية اجلودة للقضاة واألطراف واملشاركني يف اإلجراءات 
تمع اللبناين. ويف الفرتة من منتصف عام  يل إىل نيسان/أبر ٢٠٠٩املاحنة واحلكومة اللبنانية وا

موظفا. واختذت ٣٥٠موظف إىل أكثر من ١٠٠من أقل من زاد عدد املوظفني باحملكمة ، ٢٠١٣
والعالقات مع ،خدمات احملاكمإىل اخلدمات اإلدارية منقلم احملكمة، بعمل الميع جوانب جلتدابري 

؛عملالأساليباألطراف اخلارجية. ومشلت األنشطة، يف مجلة أمور، وضع السياسات واإلجراءات و 
ضع و و ؛وإقامة عالقات قوية وبناءة مع مديري احملكمة اآلخرين؛ووضع ميزانية سنوية للمحكمة

بإسهامات من للعملية القضائية برمتها لتدفق العمل القانوين ) احملكمة االلكرتونية(برنامج إلكرتوين
التوعية، مصممة الدوائر ومجيع األطراف واملشاركني يف اإلجراءات؛ وضع سياسة قوية للصحافة و 

خصيصا للثقافة السياسية والصحافة يف لبنان؛ وإنشاء وحدة فعالة لدعم الشهود ومحايتهم؛ وإنشاء 
نظم أمنية فعالة لكل من املقر يف الهاي واملكتب يف بريوت؛ وإقامة شبكة من االتصاالت مع 

دولة املضيفة ومقر األمم السلك الدبلوماسي يف الهاي ولبنان ونيويورك، ومع احلكومة اللبنانية وال
املتحدة؛ وإنشاء وتنفيذ اسرتاتيجية جلمع األموال، لضمان استمرار أنشطة احملكمة يف مواجهة 

ا عموما. التكاليف الدنيا املعرتف 
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 حزيران/يونيه )، احملكمة اخلاصة لسرياليون٢-مساعد/مد مسجل (بدرجة أمني عامنائب مسجل و ،
، ٢٠٠٦سرياليون يف متوز/يوليه لاحملكمة اخلاصة يف عندما بدأت العمل :٢٠٠٦متوز/يوليه -٢٠٠٩

يف الهاي بينما كانت احملاكمات يف فريتاون تقرتب قد بدأت بعد حماكمة تشارلز تايلوركن مل ت
ايتها. وخالل  توجيهات الاحملكمة اخلاصة لسرياليون، قدمت بيتدمالثالث خلسنوات التدرجييا من 

لوضع "اسرتاتيجية إجناز" جلميع األنشطة القضائية إىل حني اإلغالق املتوقع لالزمة اسرتاتيجية الا
ضمان من أجل بانتظام واسرتاتيجية جلمع األموال اهلا ستكميتم اميزانية إجناز باالقرتان مع للمحكمة 

اصةخعناية أيضا االنتهاء من مجيع األنشطة القضائية. وأوليت حلني واردتوافر ما يكفي من امل
اكمة تايلور، إىل جانب حملالالزمدعمتوفري اليف الهاي للمحكمة لإلنشاء وتشغيل مكتب منفصل 

أشكال مناسبة من التنسيق بني املكاتب يف فريتاون والهاي. ومشلت املهام األخرى ما يلي: إنشاء 
ة وشفافة وضع وتنفيذ إجراءات عادلو سرياليون وهولندا؛ يتعالقات عمل فعالة مع حكومإقامة و 

تمكني إبرام اتفاق لتنفيذ األحكام مع رواندا لو ؛ بالتدريجسرياليونلحملكمة اخلاصة أعمال التقليص 
م يف مكان واحد؛ وتنظيم مؤمتر اعقوبمن تنفيذ مجيع األشخاص املدانني، عدا تشارلز تايلور، 

حملكمة اتركة على وام على الدللحفاظ رفيع املستوى يف فريتاون لوضع وتنفيذ اسرتاتيجية ئيسي ر 
.القانونليون يف جمال سيادة ااخلاصة لسري 

 ئية الدولية ليوغوسالفيا السابقة، متوز/يوليه احملكمة اجلنا)، الدوائر، ٥-فموظف قانوين أقدم (بدرجة
: بصفيت موظفا قانونيا أقدم بالدائرة االبتدائية الثانية للمحكمة،  ٢٠٠١كانون الثاين/يناير -٢٠٠٦

ملهام تضمنت ا. و على حد سواءمسؤوليات إداريةة عدو قانونية موضوعية مسؤوليات ت لدي انك
إسداء املشورة القانونية املوضوعية إىل القضاة فيما خيص شؤون القانون اجلنائي واإلجراءات القانونية 

أحد إشرافبراف، بني األطاللقاءات وتنظيم القانونية والقانون اجلنائي الدويل والقانون الدويل العام؛
املهام اإلدارية اإلشراف على كبار وتضمنت للمحاكمة. التمهيدية قضايا هيز المن أجل جت، القضاة

وتنسيق العمل داخل الدائرة االبتدائية ذات الصلة املبتدئني؛القانونينياملوظفني املوظفني القانونيني و 
يف أي وقت متهيدية ل إىل عشر قضايا من أجل تسيري حماكمتني أو ثالث حماكمات بكفاءة، وما يص

اتلتنسيق مع قلم احملكمة من أجل ضمان الدعم الفعال لألنشطة التمهيدية واحملاكماو ؛من األوقات
ا الدائرة االبتدائية. كما شاركت بنشاط يف وضع وتنفيذ اسرتاتيجية اإلجناز  .حملكمةبااليت تقوم 

٢٠٠٠كانون األول/ديسمرب ندا،  هولوزارة اخلارجية، مساعد،، مستشار قانوينمستشار قانوين -
إسداء املشورة القانونية إىل الوزير واإلدارة كنت مسؤوال عن اتني الصفتني،  : ١٩٩١أيلول/سبتمرب 

مثل هولندا أمام اهليئات القضائية الدولية لتمثيل حكومة العليا وإدارات السياسات العامة يف الوزارة 
،واحملكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة،قوق اإلنساناألوروبية حلكمة احملو ،ةاملفوضية األوروبي

الوكيوكنت سيما جملس أوروبا واألمم املتحدة. كذلك يف احملافل الدولية، والو ،وحمكمة العدل الدولية
كما  ية حلقوق اإلنسان،  األوروباحملكمة كومة هولندا يف اإلجراءات القانونية أمام املفوضية األوروبية و حل

فيما لس أوروبا خمتلفة تابعة خرباء أفرقةيف للرئيس نائبمشاركا أو عامال كرئيس أو عضوا كنت 
. وكنت أيضابروتوكوالت جديدة لالتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسانوضعو األقلياتخيص محاية 

ومؤمتر روما إلنشاء حمكمة جنائية ،يف وفد هولندا إىل اللجنة املخصصة، واللجنة التحضرييةعضوا 
رئيسًا للفريق ) ١٩٩٨(). وفضًال عن ذلك عملت يف مؤمتر روما ٢٠٠٠-١٩٩٥(دائمةدولية

يق العامل املعين عملت رئيسًا للفر ٢٠٠٠-١٩٩٩يف الفرتة العامل املعين بتعريف جرائم احلرب. و 
حمكمة العدل الدولية يف قضية مشروعية أمام شاركاً عملت وكيًال م، ١٩٩٩بأركان اجلرائم. ويف عام 

.استعمال القوة (صربيا واجلبل األسود ضد هولندا)

بصفيت خبريا :١٩٩٠نيسان/أبريل -١٩٩١أقدم، وزارة العدل، هولندا، أيلول/سبتمرب خبري تشريعي
ملختلف إعداد التشريعات وشاركت يف إسداء املشورة إىل وزير العدل تشريعيا أقدم، كنت مسؤوال عن 

ع املعايري الدولية للمعاهدات.مهاتوافقلضمان الوزارات
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 بصفيت باحثا : ١٩٨٩كانون األول/ ديسمرب -١٩٨٧باحث قانوين، جامعة أوترخت، نيسان/أبريل
حلقوق اإلنسان، التفاقية األوروبية ابشأن ثا قانونياحبأجريت املعهد اهلولندي حلقوق اإلنسان، قانونيا ب

تطبيق االتفاقية األوروبية حلقوق بسوابق القضائية الوطنية املتعلقة للقاعدة بيانات وضع وشاركت يف 
.اإلنسان يف النظام القانوين الوطين اهلولندي

خرىاألقانونية الرتباطات الا

.للجنة الدولية للحقوقينيبالقسم اهلولندي لارئيسعملت : ١٩٩٠إىل عام ١٩٨٨من عام 

حقوق اإلنسان والقانون اجلنائي الدويل وسري ال يف جمامهت يف منشورات وسمقاالت وكتبت عدة 
حماضرات وإنشاء احملكمة اجلنائية الدولية. وال أزال ألقي احملاكم اجلنائية الدولية لعمل باهليئات القضائية و ا

.يف جامعات ومؤسسات أكادميية

التدريب

ةالشخصياملهارات تلفة من أجل تطوير لدى جهات التوظيف املخدورات تدريبية قصرية متنوعة 
وظفي األمم املتحدة ملدارة اإلتدريب على ء، والتقييم األدا، والدورات املتعلقة بمثل دورات اللغاترية واإلدا

قيادة واإلدارة من مجيع اجلهات.لي املستوى، واستقاء اآلراء بشأن ااملتوسطي والرفيع

اللغات

:بطالقة.اإلنكليزية
معرفة جيدةية:الفرنس.
:ةمعقولمعرفة األملانية.
:لغة األمالاهلولندية.
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