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)إيطاليا(روزاريو سالفاتوري أيتاال .١
[األصل: باإلنكليزية]

مذكرة شفوية
ا إىل أمانة مجعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي وتتشرف  دي سفارة إيطاليا حتيا

ادسة الدورة السالذي سوف ُجيرى أثناء النتخاب ستة قضاة يف احملكمة اجلنائية الدولية مرّشحٍ بتقدمي 
).٢٠١٧/ديسمرب كانون األول١٤و١، يف الفرتة ما بني عشرة للجمعية يف نيويورك

تقدم حكومة اجلمهورية اإليطالية ترشيح السيد روزاريو سالفاتوري أيتاال، القاضي واملستشار 
كمة يف قائمة احملقاضٍ ملنصب لشؤون الدولية لرئيس جملس الشيوخ يف اجلمهورية اإليطالية، يف ااحلايل 

ميتثل متاما للمعايري . وترى إيطاليا أن السيد أيتاال٢٠٢٧- ٢٠١٨للسنوات ‘ألف‘اجلنائية الدولية 
من نظام روما األساسي.٣٦من املادة ٣املذكورة يف الفقرة 

مع املذكرة الشفوية و ICC-ASP/3/Res.6قرار ومتشيا مع اإلجراءات الواردة يف ال
ICC-ASP/16/SP/07لسيد أيتاال ا، تتشرف السفارة اإليطالية بتقدمي ترشيح ٢٠١٧ر/مارس آذا٧املؤرخة

من نظام ٣٦من املادة ٤من جانب احلكومة اإليطالية، وفقا للفقرة هالذاتية وبيان مؤهالتسريته وإرفاق 
بشأن الرتشيح وانتخاب قضاة احملكمة اجلنائية الدول األطرافمن قرار مجعية ٦والفقرة األساسيروما 

).ICC-ASP/3/Res.6(دوليةال

بيان المؤهالت
من نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، ٣٦املادة ٤وفقا للفقرة يُقّدم هذا البيان 

قرار مجعية الدول األطراف بشأن إجراءات ترشيح وانتخاب قضاة احملكمة اجلنائية الدوليةمن ٦والفقرة 
)ICC-ASP/3/Res.6.(

من عامّ عٍ إيطايل ومدّ ، وهو قاضٍ يتاال أاليا تعيني السيد روزاريو سالفاتوري قررت حكومة إيط
يف الدورة ىجر ، ملنصب قاض يف احملكمة اجلنائية الدولية يف االنتخابات اليت ستُ الدرجة املمتازة

كانون ١٤إىل ٤يف نيويورك، من اليت سوف تُعَقد السادسة عشرة جلمعية الدول األطراف 
.٢٠١٧رب األول/ديسم

.ذه الوثيقةباللغة اإلنكليزية يتاال أالسرية الذاتية للسيد وأُرفقت 
كفاءة ثابتة بيتمتعون"، اليت تتألف من مرشحني ‘ألف‘يتاال إلدراجه يف القائمة أويرشح السيد 

، أو حمامٍ أو عامّ ، سواء كقاض أو مدع الالزمةواخلربة، اجلنائيةواإلجراءاتنايئ جلالقانون ايف جمال 
من نظام روما ٥' والفقرة ١(ب) '٣الفقرة ٣٦(املادة يف جمال الدعاوى اجلنائية"بصفة مماثلة أخرى، 

األساسي).
اخلربة واألقدمية املطلوبة يف ويتمّتع بونزاهة، من حياد ، مجيع الصفاتيتاال ويستويف السيد أ

٣٦(أ) من املادة ٣وص عليه يف الفقرة يف أعلى املناصب القضائية، على النحو املنصهإيطاليا لتعيين
من نظام روما األساسي.

للقانون اجلنائي واإلجراءات اجلنائية، على الصعيد الدويل حياته املهنية س السيد أيتاال وقد كرّ 
يف إيطاليا ء والتحقيققضاتتعّلق بالأيضا. وخالل مخسة وعشرين عاما من النشاط، شغل عدة مناصب 
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القانون اجلنائي واإلجراءات اجلنائية والقانون اجلنائي الدويل يف اجلامعات دّرسوخارجها. كما أنه
احمللية والدولية. وبدأ حياته املهنية كضابط شرطة كبري مسؤول عن التحقيقات يف اجلرائم اخلطرية. ويف 

يف حمكمة االستئناف يف ميالنو حيث ختصص يف مقاضاة قضايا ابتدأ مهنة القضاءوقت الحق، 
عي العام يف تراباين، شغل منصب املدّ ّمث الفساد واملافيا واجلرائم املرتكبة ضد األشخاص الضعفاء. 

مكتب املدعي العام ملكافحة املافيا يف بالريمو، ومالحقة العديد من قضايا اجلرائم إىلصقلية، وأعري 
جتار بالبشر. وبوصفه اخلبري ضد النساء واألطفال، واجلرمية املنظمة، والفساد، واجلرائم العنيفة، واال

ألبانيا، أبلغ وزير العدل عن كثب الرئيسي لبعثة مساعدة الشرطة التابعة للجماعة األوروبية يف
التشريع اجلنائي واملدعي العام بشأن قضايا اجلرمية املنظمة واالجتار بالبشر واملخدرات واإلرهاب ب

ومكتب املدعي العام. واخلطرية ة املنظمة وغسل األموال. وساهم أيضا يف إنشاء حمكمة اجلرمي
وأنشأ ،وقام، بصفته منسق الربنامج القضائي اإليطايل ألفغانستان، بصياغة تشريع جنائي

للجرائم املرتكبة ضد النساء واألطفال يف مكتب املدعي العام يف كابول ويف هريات. اً أقسام
التحقيق يف اجلرائم املنظمة يف جمال ى الوسطوأمريكا بلدان أمريكا الالتينية أسدى املشورة لو 

يتاال حاليا منصب مستشار أقدم لرئيس أومقاضاة مرتكبيها. ويشغل السيد ،واملالية واخلطرية
جملس الشيوخ اإليطايل، ويشرف على طائفة واسعة من الشؤون الدولية والقانونية.

ة ضد األشخاص الضعفاء، ربة قضائية حمددة بشأن اجلرائم املرتكبخبيتاال أالسيد يتمّتع و 
مبن فيهم النساء واألطفال، واجلرمية عرب الوطنية، والتحقيقات املالية، والتعاون الدويل يف املسائل 

اجلنائية.
له مستوى ال باس به و ويلّم مببادئ اللغة الفرنسيةوهو جييد اللغة اإلجنليزية واإلسبانية، 

األلبانية.يف اللغة 
وال ميلك جنسية أي دولة أخرى.طايلٌّ يإيتاال مواطنٌ أوالسيد 

بء عمل احملكمة كّلما اقتضى علالضطالع بدوام كامل  ستعدايتاال مأوسيكون السيد 
ذلك.

الذاتيةبيان السيرة
المعلومات الشخصية

أيتاال:اسم العائلة
روزاريو سالفاتورياالسم األول:
ذكرنوع اجلنس:

١٩٦٧أيلول/سبتمرب ٢٤تاريخ امليالد: 
إيطايل:اجلنسية

جمموعة دول أوروبا الغربية ودول أخرى:املعايري اإلقليمية
متزوج:احلالة االجتماعية

‘ألف’القائمة 
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: اللغة األم: اإليطاليةاللغات
مستوى متقدمالشفوية)(مستوى متقدم: (املكتوبة) اإلنكليزية
مستوى أويل)الشفوية(: (املكتوبة) مستوى أويل الفرنسية
مستوى متقدمالشفوية)(مستوى متقدم: (املكتوبة) اإلسبانية
مستوى متوّسطالشفوية)(: (املكتوبة) مستوى متوّسط األلبانية

المؤهالت التعليمية

املؤهالت : املؤسسة: جامعة أبو أكادميي. معهد حقوق اإلنسان. توركو، فنلندا؛ ٠٩/٢٠٠٤
سيادة - التخصص يف اإلدارة املدنية للبلدان ما بعد األزمة شهادة :احلاصل عليها

القانون (دورة عقدت بالتعاون مع املفوضية األوروبية).
، لورنسا: املؤسسة: املعهد اجلامعي األورويب. مركز روبرت شومان للدراسات املتقدمة، ف٠٢/٢٠٠٤

ائي الدويل (القانون اجلنائي : دبلوم يف القانون اجلناملؤهالت احلاصل عليهاإيطاليا؛ 
الدويل املوضوعي، والقانون اجلنائي الدويل اإلجرائي، والوالية القضائية اجلنائية 

أنطونيو كاسيسي).سورالدولية). مدير الدورة: بروف
: درجة املؤهالت احلاصل عليهاقسم القانون؛ - : املؤسسة: جامعة روما تور فريغاتا ٢٠٠٠/٢٠٠٢

يف احلماية الدولية وتعزيز حقوق اإلنسان.الدراسات العليا 
: دورة املؤهالت احلاصل عليهاالقانون العام؛ قسم: املؤسسة: جامعة كاتانيا. ١٩٩٣/١٩٩٥

دكتوراه يف القانون العام/املايل (غري مكتملة).
شهادة احملاماة : املؤهالت احلاصل عليها: املؤسسة: حمكمة االستئناف يف كاتانيا؛ ١٩٩١/١٩٩٤

سنوات من القضاء على االدعاء القضائي واالمتحانات التنافسية ٢عد (ب
الشفوية/الكتابية).

: املؤسسة: جامعة كاتانيا؛ املؤهالت اليت حصل عليها: درجة املاجستري يف القانون.١٩٨٦/١٩٩١

: الخبرة المهنية

لس األعلى للجهة العمل:: حىت اآلن–٠٢/١٩٩٧ اللقب قضاء. وزارة العدل، حتت سلطة ا
؛ عي عامّ : قاض أقدم ومدّ الوظيفي

أعلى منصب قضائي يف إيطاليا، ورئيسا أو وهو معلومات أخرى: مؤهل للتعيني يف حمكمة النقض العليا، 
رئيس النيابة العامة على مستوى املقاطعة.

: كبري فياللقب الوظيجملس الشيوخ يف اجلمهورية اإليطالية. جهة العمل:: إىل اليوم-٠٤/٢٠١٣
لس األعلى  مستشاري رئيس جملس الشيوخ اإليطايل للشؤون الدولية والقانونية (ينتدبه ا

املستشار األقدم بوصفه للقضاء، مع اإلبقاء على منصبه القضائي)؛ معلومات أخرى: 
رئيس اجلمهورية) يدعم عن كثب الرئيس يف مهامه عن لرئيس جملس الشيوخ (الذي ينوب 

ف على جمموعة متنوعة من العالقات الدولية واملؤسسية وينسق نيابة عن الرئيسية؛ ويشر 
الرئيس عمل إدارات جملس الشيوخ املشاركة يف العالقات اخلارجية والقضايا الدولية 
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واألوروبية والدراسة والبحث يف طائفة واسعة من القضايا. ويشرف نيابة عن الرئيس على 
لس الشيوخ، واليت تنص على أن املؤسسة القضايا اليت يتناوهلا النظام القضا ئي الداخلي 

الداخلية، مبا فيها تلك اليت تؤثر على الوالية االنتخابية للقواننيحتتفظ مبراجعة قضائية 
رم واحلصانة من إلقاء  لس الشيوخ، والقضايا اليت حيكمها جملس الشيوخ اليت تشمل ا

املنصوص عليه يف الدستور اإليطايل، القبض على أعضاء جملس الشيوخ، على النحو
واحلاالت املتعلقة بفقدان حقوق التصويت كأثر غري عقايب إلدانات الفساد وغريه من 

اجلرائم اخلطرية.
: اللقب الوظيفي؛ قسم القانون اجلنائي: جامعة روما لويس غيدو كاريل، جهة العمل: إىل اليوم-٢٠١٧

قانون اجلنائي الدويل؛ معلومات أخرى: تعقد حاليا أستاذ مساعد يف القانون اجلنائي وال
دورة حول اجلرائم ضد اإلنسانية والتعذيب.

: اللقب الوظيفيجامعة نابويل الثانية، قسم القانون اجلنائي؛ جهة العمل:: إىل اليوم-١٠/٢٠٠٦
التعاون يف املسائل اجلنائية.-أستاذ مساعد لإلجراءات اجلنائية 

اللقب جملس الوزراء. -وزارة اخلارجية والتعاون الدويل : جهة العمل: ٠٤/٢٠١٣-٠٦/٢٠١٠
ناطق األزمات واجلرمية الدولية؛ معلومات أخرى:  املكّلف مبوزير ل: مستشار أقدم لالوظيفي

لوزير بشأن املسائل القانونية والقضائية ومسائل االختصاص كان يقوم بإسداء املشورة ل
ائل اجلنائية وحقوق اإلنسان يف جمال اجلرمية الدولية والقانون الدبلوماسي والتعاون يف املس

اإلنساين وجماالت األزمات: من بني أمور أخرى كثرية تناول األزمات األمنية والسياسية 
السرتاتيجية األمنية لبلدان يف اواإلنسانية يف ليبيا وأفغانستان. منسق برنامج املساعدة 

البلدان األمريكية الوسطى اليت تركز على التحقيق يف أمريكا الوسطى األعضاء يف منظمة 
وهو من عدة أشهر يف اإلقليم) َمَكث (ة مرتكبيهااجلرمية املنظمة وغسل األموال وحماكم

احملاضرين على تقنيات االدعاء. منسق برنامج مسار الكوكايني يف االحتاد األورويب. كبار 
رمية والبحوث.ممثل إيطايل يف جملس معهد األمم املتحدة للج

املديرية العامة لبلدان آسيا -وزارة اخلارجية والتعاون الدويل : جهة العمل: ٠٦/٢٠١٠-١٢/٢٠٠٧
: مستشار قانوين أقدم؛ معلومات أخرى: منسق اللقب الوظيفيواحمليط اهلادئ وأنتارتيكا؛ 

لعدالة) واملمثل جمال ايف إيطاليا البلد الرائد إذ تعّد الربنامج القضائي اإليطايل ألفغانستان (
املقيم يف كابول وهريات ضمن األفرقة العاملة الدولية (عدة أشهر من اإلقامة يف 

ذه الصفة أ اجلرائم املرتكبة ضد النساء واألطفال داخل تعاجلاً أقسامنشأ أفغانستان). و
مني أنشأ رابطة احملاو مكتب املدعي العام ألفغانستان ومكتب املدعي العام يف هريات؛ 

حمامي الدفاع الذين يقدمون املساعدة إىل رابطة بتنسيق وقام املساعدة؛ هلااألفغان وقدم
النساء واألطفال أو املتهمني بارتكاب جرائم. منسق برنامج التعاون من ضحايا ال

االقتصادي بني إيطاليا والصني.
اتا. التدريب العايل؛ برنامج ألجانب وجامعة روما تور فريغلجامعة بريوجيا : جهة العمل: ٢٠١٠/٢٠١١

: عضو اللجنة العلمية اللقب الوظيفيلدراسات القانونية للمحامني والقضاة األفغان؛ ا
ومنسق اإلجراءات اجلنائية.

جامعة تريامو. درجة املاجستري يف التعاون الدويل ملكافحة اجلرمية املنظمة : جهة العمل: ٢٠٠٧/٢٠٠٨
تاذ مساعد للتعاون الدويل يف املسائل اجلنائية.: أساللقب الوظيفيعرب الوطنية؛ 
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: أستاذ القانون اجلنائي واإلجراءات اجلنائية اللقب الوظيفيقضاة ألبانيا؛ عهد : النشاط: م٢٠٠٣/٢٠٠٧
وممارسة التحقيق/االدعاء.

املفوضية األوروبية، باميكا بعثة مساعدة الشرطة ونظام العدالة : جهة العمل: ١٢/٢٠٠٧-٠٥/٢٠٠٣
مدير إدارة العدالة اجلنائية؛ معلومات - : خبري رئيسي اللقب الوظيفياجلنائية يف ألبانيا؛ 

جلرائم اخلطرية، ووزير العدل. يف جمال اأخرى: مستشار أول للمدعي العام، واملدعي العام 
املشرف على الصياغة التشريعية، وال سيما إصالح نظام العدالة اجلنائية. وساهم بصفة 

. ومكتب طريةالتشريع الالزم، وإنشاء وتنظيم حمكمة املعين باجلرمية املنظمة واخلشخصية يف
. ويف إطار مكتب املدعي العام، تعاون تعاونا طريةاملدعي العام املعين باجلرمية املنظمة واخل

وثيقا يف التحقيق يف القضايا الرئيسية املتعلقة باجلرمية املنظمة واإلرهاب وغسيل األموال 
اة مرتكبيها وعن اسرتداد العائدات اجلنائية. وعمل أيضا كنقطة اتصال للتعاون ومقاض

القضائي الدويل. مدير الدورات التدريبية يف املسائل اجلنائية يف كلية القضاة.
: اللقب الوظيفيمكتب املدعي العام يف تراباين، صقلية؛ : جهة العمل: ٠٥/٢٠٠٣-١١/١٩٩٨

ملكافحة بالريمو يف حمافظة عار إىل مكتب النيابة العامة : مُ املدعي العام؛ معلومات أخرى
االتصال املعنية وجهةعضو الفريق العامل املعين باسرتداد أصول وممتلكات املافيا. و . املافيا

ريب املهاجرين. قام أيضا مبقاضاة اجلرائم املرتكبة ضد األشخاص و باالجتار بالبشر و
النساء واألطفال.الضعفاء، مثل اإليذاء والعنف ضد

فافينانا. دورة تدريبية وتدريب يف السجنو راباين، أيضا، يف توزارة العدل. السجن: جهة العمل: ٢٠٠٢
: أستاذ اإلجراءات اجلنائية.اللقب الوظيفيمهين ملسؤويل شرطة السجون؛ 

مساعد: قاضٍ اللقب الوظيفيحمكمة االستئناف يف ميالنو؛ : جهة العمل: ١١/١٩٩٨-٠٢/١٩٩٧
عام؛ معلومات أخرى: متخصص يف حاالت الفساد السياسي واإلداري واجلرمية عٍ ومدّ 

املنظمة عرب الوطنية واملافيا، وإساءة املعاملة والعنف ضد األشخاص الضعفاء.
تعليمية لفائدة مفتشيوزارة الداخلية. أكادميية الشرطة يف ميالنو. دورات : جهة العمل: ١٩٩٥/١٩٩٦

: أستاذ القانون اجلنائي.قب الوظيفياللالشرطة؛ 
لنهوض بضباط الشرطة اجلنائية؛ لوزارة الداخلية. مقر الشرطة يف ميالنو. دورات : جهة العمل: ١٩٩٥

أستاذ القانون اجلنائي.:اللقب الوظيفي
لنهوض بضباط الشرطة لالشرطة يف بافيا. دورات وزارة الداخلية. مقرّ : جهة العمل: ١٩٩٣/١٩٩٤

أستاذ القانون اجلنائي واإلجراءات اجلنائية.:اللقب الوظيفيية؛ اجلنائ
: مدير الشرطة: رئيس اللقب الوظيفيوزارة الداخلية. : جهة العمل: ٠٢/١٩٩٧-١١/١٩٩٢

التحقيقات يف بافيا، نائب رئيس هيئة األركان ورئيس قسم الوقاية والدوريات يف بافيا، 
ميالنو (متخصص يف اجلرمية مراكز الشرطة يف مننائب رئيس ورئيس التحقيقات يف اثنني

يف تريفيزو.املوظّفنياملنظمة)، رئيس
: باحث اللقب الوظيفيجامعة كاتانيا، قسم القانون املايل العام؛ : جهة العمل: ١٩٩٥-١١/١٩٩١

طوعي.
: ممارس ياللقب الوظيفبورغاريتا، كاتانيا؛ املؤسسة القانونية : جهة العمل: ١١/١٩٩٢- ٠١/١٩٩٠

قانوين.
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:األنشطة المهنية األخرى

بعثة اجلماعة األوروبية يف ألبانيا (وتنمية القدرات نفاذ القانون إل: بعثة املفوضية األوروبية ٢٠١٧- ٢٠١٣
مكتب كخبري أقدم يفعلى املدى القصري  متعاقد ): الرابعة ملساعدة الشرطة األلبانية

املدعي العام.
عضو جملس األمناء.، تورينواملتحدة األقاليمي ألحباث اجلرمية والعدالةمعهد األمم : ٢٠١٠/٢٠١٣

: مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية. فريق اخلرباء احلكومي الدويل املعين ٢٠١٢يونيو / 
حبماية االجتار باملمتلكات الثقافية، فيينا: رئيس.

كرواتيا: منسق يف  دعم األكادميية القضائية أجل منلتوأمة لاالحتاد األورويب مشروع : ٢٠١٢/٢٠١٣
.أقدمالشريك اإليطايل وخبري 

٢٠١١/٢٠١٣ :Sistema de Integracion Centroamericana - ،(نظام اإلدماج يف أمريكا الوسطى)
Banco Centroamericano de Integracionو Economica بنك أمريكا الوسطى)

اإليطالية. برنامج ملساعدة البلدان يف ؤون اخلارجية لإلدماج االقتصادي)، ووزارة الش
اسرتاتيجيات األمن واجلرمية املنظمة وغسيل األموال على وجه يف أمريكا الوسطى 

التحديد: منسق مع البعثات امليدانية.
.ري أقدملمفوضية األوروبية،: منسق وخبالتابع لدرب الكوكايني: برنامج ٢٠١١/٢٠١٤
وزاريت الداخلية واملالية يف ألبانيا، و أمة االحتاد األورويب ملساعدة املدعي العام : مشروع تو ٢٠١١/٢٠١٢

غسل األموال واجلرائم املالية: خبري أقدم ملكتب املدعي العام.ملكافحة
القانوين واملؤسسي. النظام يف ألبانيا العدالة : بعثة من املفوضية األوروبية توطيد ٢٠١٠/٢٠١٣

)EURALIUSالعدالة اجلنائيةيف جمال أحد كبار اخلرباء و شريك اإليطايل، ): منسق ال
. الدعم: على امتداد درب الكوكايني: املفوضية األوروبية أداة لتحقيق االستقرار. التنسيق واملراقبة ٢٠١٠

قائد فريق غرب أفريقيا وأمريكا الالتينية.
عام يف ألبانيا، ومكتب املدعي العام مكتب املدعي البني : مشروع توأمة االحتاد األورويب ٢٠٠٨/٢٠١٠

لس األعلى اإليطايل للسلطة القضائية: منسق وقائد الفريقإيف  إليطايل.اسبانيا وا
غسل األموال مكافحة تريانا. برنامج ب: املفوضية األوروبية، مرفق إعداد املشروعات، ٢٠٠٩/٢٠١٠

فريق.رئيس الوالتحقيقات املالية: 
أمريكا الالتينية ومنطقة البحر املعين بفريق الستقرار: قائد الاألوروبية. أداة ل: املفوضية ٢٠٠٨/٢٠٠٩

بعثات ميدانية).قام بالكارييب (
مشروع التوأمة بشأن مكافحة الفساد واجلرمية املنظمة بني مكتب املدعي العام يف :٢٠٠٨

: خبري على املدى مقدونيا/مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة ووزارة العدل اإليطالية
واسرتداد األصول املتأتية املتوسط؛ ومنسق يف جمال الفساد واجلرمية املنظمة واجلرمية املالية 

.عن اجلرمية
مركز تعاون الشرطة جلنوب شرق أوروبا، بوخارست: خبري علمي للمفوضية األوروبية.:٢٠٠٧
الس القضائية.كوسوفو: خبري يفيفتقييم الاملفوضية األوروبية. بعثة :٢٠٠٦ ا
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ودور الربملاناتأوروباالربملان األورويب. خرباء حول "تطوير القضاء يف بلدان جنوب شرق:٢٠٠٦
املفوضية األوروبية، يوروبول واملعهد الدويل للدراسات العليا يف العلوم اجلنائية. فريق العمل :٢٠٠٥

.خبريحبماية الشهود: املعين
لس األعلى للقضاء املفوضية األوروبي:٢٠٠٥ التدريب بإيطاليا. الفريق العامل املعين يفة وا

.خبريالقضائي األورويب. التعاون الدويل يف املسائل اجلنائية: 
بعثة تقييم املفوضية األوروبية يف مركز تعاون الشرطة جلنوب شرق أوروبا: خبري يف املسائل :٢٠٠٤

القانونية والتحقيقات.

)٢٠٠٥(منذ ورة صلة بالموضوعأكثر المواد المنش

- (اجلغرافيا السياسية واجلرمية املنظمة، البلقان) Le stradedelcrimine non hannoconfini, in I

QuaderniSpeciali di Limes, I Balcani non sono lontani (with Paolo Sartori), 2005 and in
Limes - I classici, La guerra in Europa non e mai finita, 2012

- ( السياسات األوروبية ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية.( Les politiques europeennes de lutte au

crime organise transnational. Entre politique criminelle, demande de securite et
perspective geopolitique. Le cas des Balcans occidentaux, in Du Monde Penal,
Melnages en l'honneur de Pierre-Henri Bolle, Collection Neuchateleloise, 2006
(withAttilio Massimo Iannucci), 2006

- )إصالح القضاء يف بلدان جنوب شرق أوروبا( Judicial Reform in Countries of South Eastern

Europe, European Parliament, 2006

- ( ا السياسية واجلرمية املنظمة، البلقاناجلغرافي ). Pristina capitaledelleMafie, in I QuaderniSpeciali di

Limes, KosovoCapitaledelleMafie, 2006

- Prospettive (اجلرمية املنظمة والتعاون الدويل يف املسائل ) della cooperazione penale

internazionale nelcontrasto al traffico transnazionale de irifiuti pericolo sifra repressione
e prevenzione, in Senato della Repubblica e Camera deideputati, Giornata di lavoro sui
rifiutispeciali - Atti del convegnodella Commissione parlamentare di inchiestasulciclo
de irifiuti e sulleattivi taillecite ad essoconnesse, 2007

- (اجلغرافيا السياسية واجلرمية املنظمة، البلقان) Le MafieRingraziano, in Limes, Kosovo. Non Solo

Balcani, 2008

- ( لدور الدويل للقضاء يف احلقوق األساسيةا ) La magistratura italiana e il futuro della comunita

internazionale (Stato di diritto e diritti fondamentali, in Questione Giustizia, III, 2009

- ,Il nuovotriangolo delle mafie parla cinese, in I QuaderniSpeciali di Limes (اجلرمية الدولية)

La Cinaspacca l'occidente, 2009

- :)عأفغانستان نظام العدالة الداخلية: مسألة وقت والتدريب (مقابلة م ScuolaSuperioreSant'Anna), in

www.itpcm.sssup.it, 2009
- (Afghanistan, fundamental rights, rule of law). Le Parole e le cose, in Limes,

Afghanistan addio! 2010
- (Afghanistan, drug trafficking) La Droga ha vinto, in Limes, Afghanistan addio! 2010

- (اجلغرافيا السياسية واجلرمية املنظمة، البلقان) Per unageopoliticadeisistemicriminaliorganizzati,

(intervista a cura diAldo Musci e Salvatore Dettori), in Paneacqua, 2010

- Prospettive e sfide: qualisviluppifuturi, in L'Italia e (أفغانستان واحلقوق األساسية وسيادة القانون)

la rinascitadelloStato di Diritto in Afghanistan, 2011

- Per chi tifano le mafie, in Limes, L'Italia di (املافيا، القوة االقتصادية لالجلرمية املنظمة)

nessuno, 2013

- Fenomeno (ظواهر قوى املافيا) logia de ipoterima fiosi, in Limes, Il circuito dellemafie, 2013



ICC-ASP/16/3/Add.1

3A1-A-110917 9

- Lezioni di mafia: Le mafienel Mondo. Rai (Organised crime in the world) (فيديو)

Scuola&Universita, in www.rai.scuola.it

- Le cause del male, le sfide del (اجلغرافيا السياسية والسياسة اخلارجية اإليطالية) rilancio, in Limes,

Quelcherestadell'Italia,2014

- (اإلرهاب الدويل)  Se la paura dei barbari ci rende barbari, in Limes, Dopo Parigiche guerra

fa, 2015

- Il terrorismo non si vince solo con le bombe, in Limes, La strategia (اإلرهاب الدويل) ) della

paura, 2015
- (International Terrorism) L'Apocalisse in periferia? in Limes, In daginesulle periferie,

2016

- Lo scontro di civilta non esiste, in Limes, Chi comanda il mondo, 2017 (اإلرهاب الدويل) )

أكثر الحلقات الدراسية صلة بالموضوع

العربية املتحدة. االنرتبول. املؤمتر الدويل: الوحدة من أجل أبو ظيب، اإلمارات٢٠١٧مارس آذار/٢٩-
األمن. املسؤوليات من أجل عامل أكثر أمنا. الفريق املعين بالضعفاء. "الضحية واجلاين والعدالة".

La Union Europea entreبوينس آيرس. املؤمتر: جامعة ، بوينس آيرس. ٢٠١٧مارس آذار/١٣-

logros y desafios en el sexcentesimo aniversario de la firma de los Tratados de Roma. "La
Union de los derechos y de la dignidad humana".

Estrategias judiciales en la lucha"الوزارة املكّلفة باألمن. ، بوينس آيرس.٢٠١٧مارس آذار/١٠-

al crimen organizado")يف مكافحة اجلرمية املنظمةاالسرتاتيجيات القانونية(.
ّلةجنوة بإيطاليا. مهرجان الليمون٢٠١٧مارس آذار/٥- اجليوسياسية اإليطالية: "من يدير ، ا

. "اإلرهاب: طريقة اخلوف."الفريق املعين بالقوى غري القانونيةالعامل؟". 
يف القانون اجلنائي املاجستريدورةجامعة لويس غويدو كاريل. ٢٠١٦ديسمرب كانون األول/١٧-

الشركات. "متويل اإلرهاب الدويل".اخلاص ب
نوتو، إيطاليا. الرابطة الدولية لقانون العقوبات، واملعهد الدويل ٢٠١٦نوفمرب تشرين الثاين/١٢-

اخلاّصةللدراسات العليا يف العلوم اجلنائية. دورة ما بعد الدكتوراه يف قانون العقوبات واإلجراءات اجلزائية 
تنسيقاإلرهاب واألنظمة اجلنائية: آفاق وحدود. "اإلرهاب يف القانون اجلنائي الدويل." كما شارك يفب

.هاودعمالسلوك اإلرهابيةحول املشاركة يفدورة 
لس األعلى حلقوق اإلنسان يف مجهورية ، ٢٠١٦سبتمرب أيلول/١٤- روما. وزارة اخلارجية اإليطالية، ا

عهد الدويل للدراسات العليا يف العلوم اجلنائية. اجتماع للخرباء: حقوق اإلنسان يف إيران اإلسالمية وامل
لس األعلى للقضاء. "حقوق املتهم واملدعى عليه يف اإلجراءات اجلنائية ،رومانظام العدالة اجلنائية. ا

مبوجب القانون الدويل."
L'Islam inكتابالسينمائي. عرضإيطاليا. مهرجان موليز كازاكالندا، .٢٠١٦أغسطس آب/١٤-

venti paroleاجلغرافيا السياسية لإلسالم".ديكليش(اإلسالم يف عشرين كلمة) لورنزو" .
، واملعهد الدويل للدراسات للمّدعني العاّمنيسرياكوزا، إيطاليا. الرابطة الدولية ٢٠١٦يوليو متوز/١٤-

. دورة التخصص للمدعني العامني املبتدئني. اجلنائيقانون لالعليا يف العلوم اجلنائية والرابطة الدولية ل
الناشئة رائم اجلالقانون اجلنائي الدويل والتعاون الدويل يف املسائل اجلنائية: القضايا النظرية والعملية. "

املتعلقة حباالت النزاع وعدم االستقرار يف منطقة البحر األبيض املتوسط".
اجلمعية اإليطالية للمنظمات ٢٠١٦كانون األول/ديسمرب ١٣و٢٠١٥كانون األول/ديسمرب ١٧-

اجلرمية البيئية. املدرسة الشتوية حول. معهد األمم املتحدة األقاليمي لبحوث اجلرمية والعدالةالدولية، و 
ريب النفايات اخلطرة." "تورط اجلرمية املنظمة يف اجلرائم البيئية. قضية 
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اخلاص املاجستري يف القانون اجلنائي دورة جامعة لويس غويدو كاريل. ٢٠١٥أكتوبر تشرين األول/٣١-
على غسل األموالالنظر يف الشركات. الوحدة الرابعة: احلماية اجلنائية للمدخرات واألسواق املالية. "ب

".الصعيد الدويل
اإليطالية ّلة ، واإيطاليالدى ميالنو، إيطاليا. سفارة سويسرا ٢٠١٥أكتوبر تشرين األول/٣٠- ٢٩-

).اخلرباء عن بعدسويسرا، (اجتماع و إيطاليا بني اجليوسياسية. املنتدى الثالث للحوار 
الدويل للتدريب العايل يف عهد . كاسريتا، إيطاليا. وزارة الداخلية. امل٢٠١٥أكتوبر تشرين األول/١٢-

غري املشروعة".ع املمتلكات ن. "التجربة اإليطالية يف مالقانوننفاذإجمال منع اجلرمية املنظمة و 
م، إيران. وزارة الداخلية اإليطالية، واملعهد الدويل للدراسات . طهران وقُ ٢٠١٥سبتمرب أيلول/١٦-١١-

العليا يف العلوم اجلنائية وجملس حقوق اإلنسان العايل يف مجهورية إيران اإلسالمية. اجتماع للخرباء: حقوق 
والتنوع الثقايف يف نظم القانون اجلنائي".ةعناصر العامليال. "اإلنسان يف نظام العدالة اجلنائية

وزارة الداخلية اإليطالية. إنفاذ و . تريانا، ألبانيا. املفوضية األوروبية ٢٠١٥سبتمرب أيلول/٠٨-٠٧-
، وجتميد ومصادرة العائدات غري كشفألبانيا. ندوة حول حتديد و بعثة تنمية القدرات يف القانون و 
انا واإلطار الدويل لضبط ومصادرة العائدات غري املشروعة.نظام تري املشروعة، 

االقتصاد، أمن املاجستري يف دورةاجلمعية اإليطالية للمنظمات الدولية. ٢٠١٥يونيو حزيران/٥-
اجلغرافيا السياسية واالستخبارات. "جماالت الفوضى: اجلغرافيا السياسية للمافيا واإلرهاب الدويل".

كافحة يف جمال مني. جامعة تور فريغاتا يف روما. دورة تدريبية للقضاة الربازيلي٢٠١٥مايو /أيار١٤-
اإليطالية".ملافياااجلرمية املنظمة. "ظواهر 

االستخبارات. أيُّ عهد ألمن. أكادميية ميف جمال ا. كلية إدارة شؤون اإلعالم ٢٠١٥أبريل نيسان/١٦-
سط؟مستقبل ملنطقة البحر األبيض املتو 

لدميقراطية. القصر بشأن اكل سنتني يُعَقد مرّة  ، تورينو، إيطاليا. اجتماع٢٠١٥مارس آذار/٢٧-
".يتحّركالعلوم. "حتديد مالمح عامل 

ّلة، جنوة، إيطاليا. جنوة بإيطاليا. مهرجان الليمون٢٠١٥مارس آذار/٨-  اجليوسياسية اإليطالية. ، ا
اء املالية العاملية. "شركة املافيا" (متحدث رئيسي ومائدة مستديرة املشرف).املال واإلمرباطورية. من يقف ور 

أمريكا الالتينية. الدعم االيطايل و ومعهد إيطاليا،يف روما. وزارة اخلارجية٢٠١٥فرباير شباط/١٨-
لألمن يف أمريكا الوسطى. "اجلغرافيا السياسية للمافيا".

كافحة املافيا. عرض كابونيتو ملطاليا. حمافظة بياتشينزا ومؤسسة، بياتشينزا، إي٢٠١٤مايو أيار/٣٠-
".هاوظواهر خالية من املافيا . "هيكل املافيارومانيا-التقرير على إمييليا

واحتاد حبوث االستخبارات واألجهزة األمنية.لينك كامبس روما. جامعة ، ٢٠١٣نوفمرب تشرين الثاين/٢٨- 
ندراجنيتا- Ndrangheta and South-American DrugCartels': ةة اجلديداجلنائياتتحالفالمؤمتر حول 

لبة الغربية. ندراجنيتا وعصابات الكوكايني".. احلجنوب أمريكا. "اجلغرافيا السياسية للمافيايف املخدرات كارتالتو 
يف العلوم ، سرياكوزا، إيطاليا. املعهد الدويل للدراسات العليا٢٠١٤نوفمرب تشرين الثاين/٣٠-٢٩-

جلمهورية اإلسالمية اإليرانية. اجتماع يف االقضاء األعلى التابع جلهاز اجلنائية وجملس حقوق اإلنسان 
اخلرباء: حقوق اإلنسان يف نظام العدالة اجلنائية. "حتليل مقارن لإلنفاذ الوطين حلقوق اإلنسان. دراسات 

يران".يف إيطاليا و إحالة يف 
روما. جامعة ال سابينزا. قسم العلوم السياسية. "ظواهر سلطة املافيا".،٢٠١٣نوفمربتشرين الثاين/١٣- 
لس األعلى للقضاء. دورة تدريبية: نظام العدالة اجلنائية األوروبية ، ٢٠١١يوليو متوز/١١- روما. ا

يتضح من العدل، ودور القضاء كماواألمن و حلرية، يف جمال انفاذ احمللي اإلالقضاء اإليطايل. "وجهاز 
املسائل اجلنائية".يف التعاون الدويل . خالل السوابق القضائية
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، روما. املركز العسكري للدراسات االسرتاتيجية، وزارة الشؤون اخلارجية، املركز ٢٠١١يوليو متوز/٥-
وتطور الدويل ملكافحة اإلرهاب. ندوة حول اإلرهاب يف بيئة متغرية: التحوالت الدولية، االنتفاضة العربية

التهديد. "اجليوسياسية، واجلذور السياسية واالجتماعية اإلرهاب يف أوروبا الغربية، والتجربة اإليطالية".
واتيماال. املؤمتر الدويل لدعم اسرتاتيجية األمن يف أمريكا سيوتاد، غ،٢٠١١يونيو حزيران/٢١-

ة املنظمة عرب الوطنية والعنف، والتعاون الوسطى. ندوة حول اجلرمية املنظمة عرب الوطنية والعنف. "اجلرمي
اإليطايل مع أمريكا الوسطى".

األلباين. إيطاليا وألبانيا وكوسوفو: -يوم اإليطايلال. روما. جامعة ال سابينزا. ٢٠١١مايو أيار/٢٦-
"اخلربات االجتماعية والقانونية. "املبادئ الدولية والقيم الدستورية يف سياسات العدالة اجلنائية.

. مركز سياسات معهد األمم املتحدة األقاليمي ألحباث اجلرمية والعدالة، لوتشا. ٢٠١١/مايو أيار٢٤-
حول فك االرتباط عند املنبع واملصب وإعادة التأهيل مكافحة االجنذاب إىل اإلرهاب. ندوة دولية حول 

والطريقة القانونية يف التجربة . "مكافحة اإلرهاب يف االحرتام الكامل للحقوق األساسية،وإعادة اإلدماج
اإلرهاب الداخلي".ُجتاه االيطالية 

يف روما. اجلمعية اإليطالية للمنظمات الدولية. املاجستري يف اجلغرافيا ٢٠١١أبريل نيسان/١٨-
اجلرمية املنظمة عرب الوطنية".تطّور السياسية "

لس األعلى للقضاء. الدور ٢٠١١أبريل نيسان/٦- ة الدولية اليت يدعمها برنامج العدالة ، روما. ا
م العدالة اجلنائية، واهلجرة والتعاون الدويل. "اهلجرة واالجتار بالبشر: واالستجابة ظُ اجلنائية األورويب. نُ 

الدولية".و ةاألوروبي
، روما. مكتب رئيس الوزراء. نظام االستخبارات ألمن اجلمهورية. "املنظمات ٢٠١١أبريل نيسان/٥-

اهلادفة للربح، وكيف يتم متويل اإلرهاب".غري 
. معاجلة سرقة املعادن. مؤمتر دويل POL-PRIMETTاملشروع األورويب ، روما.٢٠١١مارس آذار/٣٠-

ج اجليوسياسي إىل اجلرمية  ديد ناشئ لألمن االقتصادي يف أوروبا؟ " حول سرقة املعادن الدولية. 
ة".املنظمة، وقضية سرقة املعادن الدولي

يئة الطريقة األفغانية ٢٠١١مارس آذار/٢٢- ، روما. سفارة كندا: إيطاليا وكندا يف انتقال أفغانستان. "
لسيادة القانون".

، روما. املنظمة الدولية لقانون التنمية. املؤمتر الدويل للمساعدة ٢٠١٠أكتوبر تشرين األول/٢١-
عمال باريس وأكرا على سيادة القانون وحقوق اإلنسان. قانونية والقضائية: حتقيق جداول أالاإلمنائية

تمع. "التحديات يف تفاعل املفاهيم الغربية  سيادة القانون والتقاليد األفغانية".حولقانون روما وا
واملعهد الدويل للدراسات األطلسي. مدرسة حلف مشال ا، سرياكيوز ٢٠١٠أكتوبرتشرين األول/١٤-

العمليات العسكرية. الشريعة وحقوق اإلنسان/عمليات و الشريعة بشأن ائية. ندوةالعليا يف العلوم اجلن
أفغانستان. "اآلليات التقليدية حلل النزاعات األفغاين. اآلفاق والتحديات".-سيادة القانون 

لس األعلى للقضاء. ندوة: الدور الدويل للمجلس األعلى. اإلجنازات ، ٢٠١٠يوليو متوز/١٢- روما. ا
األلباين".القضائينظاميف الاآلفاق. "مسامهة جملس القضاء األعلى و 
لس األعلى للقضاء. دورة متقدمة يف مكافحة اجلرمية املنظمة. ، ٢٠١٠يونيو حزيران/٢١- روما. ا

دولية البات تشعُّ الأحدث التطورات وأدوات جديدة يف التحقيق. "البعد عرب الوطين للمنظمات اإلجرامية. 
إيطاليا".إىل ل املافيا األجنبية شبيهة باملافيا التقليدية، واهلجرة اجلنائية وتسلُّ الاإليطاليةماتلمنظل

لس ٢٠١٠وحزيران/يوني١٤- رومانيا وإيطاليا. مشروع كّل من للقضاء يف  األعلى، بوخارست. ا
اء: أفضل املمارسات يف أوروبا. الحتاد األورويب بشأن تقييم القضاة. املؤمتر الدويل: تقييم القضلالتوأمة 

".يةالتقييم املهين واالستقالل-"وجهات نظر مقارنة للمدعني العامني يف االحتاد األورويب 
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دورة ماجستري يف اجلغرافيا السياسية. ، ، روما. اجلمعية اإليطالية للمنظمات الدولية٢٠١٠أيار/مايو ٣-
رئيس الوزراء. نظام االستخبارات ألمن اجلمهورية. ، روما. مكتب٢٠١٠أبريل نيسان/"دول املافيا" 

اجلرائم االقتصادية واملالية. "متويل اإلرهاب: التحديات والتوقعات العاملية".يف جمالالتدريب
، روما. مكتب رئيس الوزراء. نظام االستخبارات ألمن اجلمهورية. دورة تدريبية عن ٢٠١٠مارس آذار/-

ية. "مكافحة اجلرمية االقتصادية: أشكال وطرق دراسات احلالة الدولية".اجلرمية االقتصادية واملال
لس األعلى للقضاء. برنامج دويل بدعم من برنامج العدالة اجلنائية ٢٠٠٩نيسان/أبريل ٨- . روما. ا

األورويب: القضاء األورويب واللغة املشرتكة. منسق.
تان. ندوة: حنو أفغانستان اجلديدة. "تعزيز سيادة . روما. سفارات كندا وأفغانس٢٠٠٩آذار/مارس ١٦-

القانون يف أفغانستان، التحديات والتوقعات".
. روما. جملس النواب. مائدة مستديرة: إيران بعد ثالثني عاما من الثورة ٢٠٠٩آذار/مارس ١٠-

ج قانوين واجتماعي". اإلسالمية. "النظام الدستوري الثوري، 
الشرطة املالية). دورة متقدمة غوارديا دي فينانزا (أكادميية. روما. أكادميية٢٠٠٩ناير كانون الثاين / ي٢٩- 
ج جيوسياسي، دور التعاون التقين".موظّفني املكلّفني بلل املسؤوليات الدولية. "التحديات األمنية يف عامل معومل، 
دورة ماجستري يف ،الدولية، روما. اجلمعية اإليطالية للمنظمات ٢٠٠٨كانون األول/ديسمرب ٢٢-

اجلغرافيا السياسية. "االجتار الدويل غري املشروع".
طهران. مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية، ومجهورية ،٢٠٠٨نوفمرب/تشرين الثاين١٣-٩- 

رمية املنظمة وغسل إيران اإلسالمية. تدريب القضاة اإليرانيني. "اخلربة اإليطالية يف التحقيقات املتعلقة باجل
واملمارسات".تدراسات احلاال-األموال ومكافحة العائدات غري املشروعة". "التعاون الدويل

. جامعة مالطة. تدريب متقدم على األمن واالستخبارات. حتديات العوملة واجلرمية ٢٠٠٨تشرين الثاين/نوفمرب ٦- 
اإلجرامية يف البلقان إىل إيطاليا. قضية ألبانيا وكوسوفو.املنظماتتسّللاملنظمة عرب الوطنية". حالة إيطاليا. 

. سكوبيي، مقدونيا/مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة. ٢٠٠٨تشرين األول/أكتوبر ٢٢-٢٠-
مشروع التوأمة األورويب بني وزارة العدل اإليطالية ومكتب املدعي العام املقدوين بشأن مكافحة اجلرمية 

. ندوة: التحقيق يف االجتار الدويل يف سياق دويل. "االجتار الدويل بالنفايات اخلطرة".املنظمة والفساد
. فيينا. صندوق النقد الدويل. ندوة: تدابري مكافحة غسل األموال ومتويل ٢٠٠٨أيلول/سبتمرب ٥-١-

اإلرهاب. "تعقب األصول غري املشروعة واسرتدادها".
ترينتو ومنطقة ترينتينو ألتو أدجيي. حلقة دراسية: سيادة القانون واإلصالح . ترينتو. جامعة ٢٠٠٨أيار/مايو ٨- 

القضائي والسلطة القضائية وموازنة السلطة مبوجب الدستور األلباين".هاز القضائي يف غرب البلقان. "اجل
أوروبا. تدعو . روفرييتو، إيطاليا. نقابة احملامني ومرصد البلقان. ندوة: ألبانيا ٢٠٠٨أيار/مايو ٨-

"التوسيع واهلندسة الدستورية وتنظيم االدعاء يف ألبانيا".
أوروبا حول مكافحة اإلرهاب. -، مدريد. املؤمتر السادس الجتماع آسيا ٢٠٠٨أبريل نيسان/٤-٣-

أساسي ملكافحة اإلرهاب". ركن سيادة القانون ك."تدابري لضمان احرتام حقوق اإلنسان للجميع
يس اجللسة.املتحدث الرئيسي ورئ

موعة الثمانية، مؤمتر سيادة القانون. ٢٠٠٧تشرين الثاين/نوفمرب ٣٠- ، برلني. الرئاسة األملانية 
مراقبة السلطة التنفيذية من جانب احملاكم": رئيس -"متطلبات سيادة القانون بشأن التشريع واإلدارة 

الفريق العامل الثالث ومقرر االجتماع العام.
، عمان، األردن. اململكة األردنية اهلامشية وبرنامج األمم املتحدة ٢٠٠٧الثاين/نوفمرب تشرين١٤و١٣-

حتديث املدعي العام. "دور وتنظيم النيابة يف -اإلمنائي/برنامج تعزيز سيادة القانون يف البلدان العربية 
إيطاليا" املعايري األوروبية بشأن دور االدعاء يف النظم القضائية ".
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جامعة و ، سرياكوزا. املعهد الدويل للعلوم اجلنائية، جامعة ميونخ، ٢٠٠٧رين األول/أكتوبر تش٣١- 
بالريمو. املدرسة الصيفية الثانية يف القانون اجلنائي األورويب: التعاون األورويب يف املسائل اجلنائية: القضايا 

ملشروعة: غسل األموال واملصادرة".). "مكافحة العائدات غري ا٢٠٠٦واملنظورات (الربنامج األورويب أجيس 
، جيسباخ، سويسرا. شبكة النزاهة املالية. احللقة الدراسية ٢٠٠٧أكتوبر تشرين األول/١٧-١٥-

الدولية بشأن متويل اإلرهاب. "متويل اإلرهاب: منظور االدعاء".
نفايات، تقرير عن األنشطة . الربملان اإليطايل، واللجنة املشرتكة املعنية مبعاجلة ال٢٠٠٧ومتوز/ يولي٩-

غري املشروعة ذات الصلة. ندوة حول النفايات اخلاصة. "آفاق التعاون الدويل يف جمال التهريب الدويل 
للنفايات اخلطرة".

، فيينا. صندوق النقد الدويل، والربنامج العاملي ملكافحة غسل األموال ومنع ٢٠٠٧وحزيران/يوني٨-٤-
مم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية. حلقة دراسية بشأن تدابري مكافحة غسل اإلرهاب التابع ملكتب األ

األموال ومتويل اإلرهاب. "مقاضاة غسل األموال ومتويل اإلرهاب: التحديات الرئيسية".
املعهد الدويل للدراسات العليا يف العلوم / ، سرياكوزا. صندوق النقد الدويل٢٠٠٧مايو أيار/١٨- ١٤- 

حلقة دراسية بشأن غسل األموال . فرع مكافحة اإلرهاب/مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية/اجلنائية
قضايا عملية".ة مرتكبيه:ومتويل اإلرهاب. "مصادرة العائدات اإلجرامية" "التحقيق يف متويل اإلرهاب وحماكم

لس األعلى للقضاء: احللقة الدراسية ٢٠٠٧أيار/مايو ٩- ٧-  (برنامج االحتاد املضايقاتالدولية بشأن . ا
يف االحتاد األورويب، بني املواءمة واالعرتاف املتبادل".املضايقاتاألورويب). "آفاق التعاون اجلنائي على 

، بلغراد. أكادميية قضاة صربيا والوكالة األوروبية إلعادة اإلعمار. حلقة ٢٠٠٧آذار/مارس ٩-٦-
األورويب. "أشكال التعاون بني االحتاد األورويب يف املسائل اجلنائية: تسليم دراسية عن التشريع اجلنائي

رمني، مذكرة االعتقال من االحتاد األورويب؛  التعاون املؤسسي يف املسائل و أوامر املصادرة، و نقل األدلة؛ و ا
املسائل اجلنائية".اجلنائية: يوروبول و يوروجست، قانون السوابق القضائية يف جمال التعاون األورويب يف

، بلغراد. وأكادميية قضاة صربيا، والوكالة األوروبية إلعادة اإلعمار. حلقة ٢٠٠٧شباط/ فرباير ١٤- ١٣- 
دراسية عن التحقيق املايل والرقابة على التمويل األورويب. "اسرتداد األصول اجلنائية يف جرائم االستحواذ".

غراد. برنامج االحتاد األورويب اإلقليمي للعدالة يف غرب البلقان. حلقة. بل٢٠٠٦تشرين الثاين/نوفمرب ٣٠- ٢٨- 
دراسية إقليمية: تقنيات حتقيق حمددة؛ محاية املصاحل املالية للجماعة األوروبية "." االحتيال اجلمركي املرتبط بالفساد".

التدريب على املادة ،لبانية. تريانا. جملس أوروبا وأكادميية القضاة األ٢٠٠٦تشرين الثاين/نوفمرب ٩/١٠-
من االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان. "حقوق اإلنسان يف اإلجراءات اجلنائية يف زمن العوملة: معايري ٥

جملس أوروبا واإلطار األلباين".
يف االستقرار اتّفاق . زغرب. الربملان األورويب، والربملان الكروايت، و ٢٠٠٦تشرين األول/أكتوبر ١٦-

-. ندوة لنواب جنوب شرق أوروبا بشأن اإلصالح القضائي. "اإلصالح القضائي ب شرق أوروباجنو 
حجر الزاوية للدميقراطيات احلديثة: ما هي شروطها الرئيسية وما هي التحديات اليت تواجه جنوب شرق 

أوروبا؟ دور الربملانات: التشريع والرصد".
فاع األمريكية، ووزارة العدل، ووزارة املالية: التحقيقات ، تريانا. وزارة الد٢٠٠٦أيلول/سبتمرب ٢٨-

املتعلقة باجلرائم املالية ومتويل اإلرهاب وغسل األموال. "املصادرة يف اإلجراءات اجلنائية".
. تريانا. املركز األورويب جورج مارشال للدراسات األمنية. املؤمتر: امليثاق ٢٠٠٦أيلول/سبتمرب ٢١-١٨-

. مكافحة الفساد، واجلرمية املنظمة واالجتار غري املشروع. "اجلرمية املنظمة يف غرب دريايتبلدان البحر األ
ج جيوسياسي". البلقان: 

، ستافروبول، االحتاد الروسي. جملس أوروبا، ومفوض حقوق اإلنسان ٢٠٠٦آب/أغسطس ٢٣-٢٢-
اقية األوروبية حلقوق اإلنسان يف يف االحتاد الروسي، ومجهورية الشيشان. حلقة دراسية عن تنفيذ االتف
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النظام القانوين الروسي. "حقوق اإلنسان يف اإلجراءات اجلنائية يف فقه حمكمة سرتاسبورغ، التوازن بني 
حقوق األفراد واملصلحة العامة". "التحقيقات اجلنائية واحلق يف احلياة اخلاصة". "نطاق وأمهية احملاكمة 

ية حلقوق اإلنسان".العادلة يف فقه احملكمة األوروب
رومانيا. احللقة يف مكتب املدعني العامنيو . بوخارست. صندوق النقد الدويل ٢٠٠٦ومتوز/يولي٢٦- ٢٤- 

الدراسية: التحقيق املايل وجوانب التنفيذ املتعلقة مبكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب. "أدوار موظفي 
اضاة جرمية غسل األموال: اجلوانب العملية والقضايا الرئيسية".العدالة اجلنائية ووحدة االستخبارات املالية مق

القيادة االسرتاتيجية. "االستيالء حول كادميية الشرطة. دورة أ. تريانا. ٢٠٠٦يونيو حزيران/٢٣-٢٢-
: واجبات وسلطات الشرطة القضائية".لباينواملصادرة يف اإلطار القانوين األ

جان مونيت يف اإلجراءات اجلنائية والقانون. نيا. ماجستري. جامعة كاتا٢٠٠٦أيار/مايو ٢٦-
"الصكوك األوروبية السرتداد العائدات غري املشروعة يف مكافحة اجلرمية املنظمة".

. سرياكوزا. صندوق النقد الدويل ومكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات ٢٠٠٦أيار/مايو ٢٥-
دويل. حلقة دراسية بشأن متويل اإلرهاب. "التحقيق يف متويل واجلرمية، وفرع منع اإلرهاب، والبنك ال

اإلرهاب ومقاضاة مرتكبيه: قضايا عملية".
لس األعلى للقضاء دورة تدريبية: اهلجرة و ٢٠٠٦مايو/أيار ٥-٣- . "أدوات نائيقانون اجلال. روما. ا

رمني إىل مذك رة القبض األوروبية" دراسات حالة".التعاون الدويل والنظم القانونية احمللية: من تسليم ا
، تريانا. منظمة األمن والتعاون يف أوروبا، ميثاق االستقرار جلنوب شرق أوروبا ٢٠٠٦نيسان/أبريل ١١-

والسياسة احلديثة. ندوة إقليمية حول إشراك الربملانيني يف مكافحة اجلرمية املنظمة. "اإلصالح القانوين 
اجلرمية املنظمة يف بلدان أوروبا الوسطى والشرقية: القضايا والتوقعات".والسياسات اجلنائية يف مكافحة

لس األعلى للقضاء واللجنة األوروبية/برنامج أجيس. دورة حول ٢٠٠٦فرباير/شباط ٨- ٦-  لتطوير . روما. ا
االجتار بالبشر".: االجتار بالبشر وأدوات التعاون القضائي. "أدوات التعاون القضائي ملكافحةاملهارات املهنية 

. دبريسن، هنغاريا. املفوضية االوروبية. حلقة دراسية عن تعاون ٢٠٠٦كانون الثاين/يناير ١٧-١٦-
لوائح االحتاد األورويب وتوصياته بشأن مكافحة النشاط ليف جمال اجلرمية املنظمة. "مقدمة ةالشرطأجهزة 

األورويب". "التعاون الدويل ملكافحة اجلرائم اجلنائية اإلجرامي عرب احلدود، حالة احلدود اخلارجية لالحتاد 
الفرص واألسس القانونية: خمططات االحتاد األورويب وأنظمته املتعلقة بالتعاون .ذات البعد العابر للحدود

مع البلدان املنضمة والبلدان الثالثة".
د، مقدونيا/مجهورية . سكوبيي وأوهري٢٠٠٥كانون األول/ديسمرب ٣-تشرين الثاين/نوفمرب ٣٠-

مقدونيا اليوغوسالفية السابقة. املنظمة الدولية للهجرة، دورة تدريبية: اخلربات العملية يف مكافحة االجتار 
اآلثار القانونية والسياسية والتنفيذية -بالبشر واهلجرة غري القانونية. "االجتار بالبشر ومحاية كرامة اإلنسان 

آفاق التعاون الدويل".-اإلطار املقدوين -لنهج إقليمي يف الضفة الغربية
. اجتماع ةالربيطانيوزارة الداخلية ، لندن. يوروجوست و ٢٠٠٥أكتوبر تشرين األول/٢٥-٢٤-

االسرتاتيجية: االجتار بالبشر واهلجرة غري القانونية. "املنظورات اإلقليمية يف جمال االجتار بالبشر يف منطقة 
لدان العبور واملقصد".البلقان: الطرق واملصدر وب

. ملعهد الدويل للدراسات العليا يف العلوم اجلنائية. سرياكوزا، املركز التابع ٢٠٠٥تشرين األول/أكتوبر ٨-
املدرسة الصيفية يف القانون اجلنائي األورويب: التعاون األورويب يف املسائل اجلنائية: القضايا واملنظورات. 

وآفاق التعاون الدويل".يتسم بالعوملة ديات عامل "إعادة التفكري يف املصادرة، حت
لس األعلى للقضاء. ٢٠٠٥حزيران/يونيو ٨-٦- : دورات تدريبية لتطوير املهارات املهنية. روما. ا

اجلرمية املنظمة عرب الوطنية: صكوك للتعاون القضائي. "اجلرمية املنظمة عرب الوطنية والتعاون مع بلدان 
جنوب شرق أوروبا".
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سفارة الواليات املتحدة يف كرواتيا، . زغرب.٢٠٠٥نيسان/أبريل ١-آذار/مارس٣١-
، أكادميية القضاة الكرواتية. ندوة: األدوات برنامج املساعدة التدريبية يف جمال التحقيقات اجلنائية الدولية
القانون اجلنائي حدة و اتفاقيات األمم املتو القانونية ملكافحة اجلرمية املنظمة: قانون ريكو األمريكي، 

الكروايت الدويل. "النظر يف اجلرمية املنظمة".
، واملعهد الدويل للدراسات العليا يف العلوم اجلنائية. تريانا. وزارة العدل يف ألبانيا، ٢٠٠٥شباط/فرباير ٢٤- ٢٣- 

لشرطة يف اتفاقية األمم املتحدة ندوة: التعاون القضائي الدويل وا.وبعثة اجلماعة األوروبية ملساعدة الشرطة األلبانية
ا. "مصادرة العائدات اإلجرامية واألصول غري املربرة". ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية وبروتوكوال

. تريانا. املفوضية األوروبية ووزارة العدل يف ألبانيا. احللقة الدراسية: ٢٠٠٥شباط/فرباير ١١-١٠-
ون اجلنائي. "احلالة الراهنة للتعاون القضائي يف ألبانيا".التعاون القضائي يف مسائل القان

كانون ١٦-١٥و،٢٠٠٣كانون األول/ديسمرب ١٢-١١و،٢٠٠٣تشرين األول/أكتوبر ٢٩-٢٨-
. تريانا. جملس أوروبا. حلقات دراسية عن االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان واالجتار ٢٠٠٤الثاين/يناير 

ت اجلنائية.بالبشر. أستاذ اإلجراءا
. تريانا. املنظمة الدولية للهجرة، احللقة الدراسية: التجارب األلبانية واإليطالية يف منع ٢٠٠٣ومتوز/يولي٣- 

االجتار بالبشر ومحاية الضحايا. "نظرة عامة على االختالفات بني محاية الشهود ومحاية ضحايا االجتار".
برنامج املساعدة ، األمريكيةلعام أللبانيا، ووزارة العدل . تريانا. واملدعي ا٢٠٠٣وحزيران/يوني٢٥-

مكتب التطوير واملساعدة والتدريب لصاحل أعضاء النيابة ، و التدريبية يف جمال التحقيقات اجلنائية الدولية
قاعة احملكمة".املساعدة داخل ". دورة تدريبية يف جمال اجلرمية املنظمة.العامة فيما وراء البحار

ي الرابطات والجمعيات المهنيةالعضوية ف
لس االستشاري.٢٠١٦منذ  : املعهد الدويل للدراسات العليا يف العلوم اجلنائية. عضو يف ا
(مرصد غسل األموال OsservatoriosulRiciclaggio e ilFinanziamento al terrorismo: ٢٠١٦منذ 

لس العلمي. ومتويل اإلرهاب). عضو يف ا
العوملة). عضو يف (مراجعة القانون: القانون اجلنائي Dirittopenaledellaglobalizzazione: ٢٠١٦منذ 

العلمية.لجنةال
لة ، LIMES: جملة ٢٠١٥منذ لس العلمي.لاإليطالية ا لجغرافيا السياسية. عضو يف ا

Nicoloنيكولو ماكيافيللي (: املعهد اإليطايل للدراسات االسرتاتيجية٢٠١٠منذ عام  Macchiavelli( .
لس االستشاري عضو يف الدويل.ا

: املركز اإليطايل للعالقات الدولية. عضو اللجنة العلمية.٢٠٠٨منذ عام 
.حمامي١٩٩٤منذ عام 

الجوائز واألوسمة
: جامعة بوينس آيرس. أستاذ فخري يف القانون اجلنائي٢٠١٦
القانون اجلنائي، تريانا. أستاذ فخري يفزيليفاري: أكادميية أربني٢٠٠٦

االهتمامات الشخصية
السفر والقراءة، والكتابة، واملوسيقى، والعدو 

الحقائق األخرى ذات الصلة
اسة منصب رئحول املنافسة يف: احملكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة. الهاي. فائز ٢٠٠٦

ألوروبية يف ألبانيا)مع املفوضية اته مواصلة مهميتوّىل املنصب من أجل حملكمة (مل ا
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اليابان)(أكان، توموكو .٢
[األصل: باإلنكليزية]

مذكرة شفويّة
ـــا إىل أمانـــة مجعيـــة الـــدول األطـــراف يف نظـــام رومـــا  ـــدي ســـفارة اليابـــان لـــدى مملكـــة هولنـــدا حتيا

٧املؤرخـــــــة ICC-ASP/16/SP/07األساســـــــي للمحكمـــــــة اجلنائيـــــــة الدوليـــــــة، وتشـــــــري إىل مـــــــذكرة األمانـــــــة
وهــي تتشــرف بــإبالغ األمانــة بــأن حكومــة اليابــان قــررت أن تســمي الســيدة كوموكــو ٢٠١٧مــارس آذار/

أكان، النائب العام، يف مكتب النيابة العامة األعلى يف اليابان والسفرية املعتمدة يف جمال التعاون القضائي 
تبـار أن االنتخابـات باع٢٠٢٧إىل ٢٠١٨الدويل، مرشحة ملنصب قاض باحملكمة اجلنائيـة الدوليـة للمـدة 

كــــــانون ١٤إىل ٤ســــــتجري أثنــــــاء الــــــدورة السادســــــة عشــــــرة جلمعيــــــة الــــــدول األطــــــراف املقــــــررة يف الفــــــرتة 
. ٢٠١٧األول/ديسمرب 

(أ)، من نظام روما األساسي.٤، الفقرة ١٦وتعيني السيدة أكان يتم وفقاً للمادة 
مــن نظــام رومـــا ٣٦مــن املــادة ٥والســيدة أكــان مرشــحة يف نطــاق القائمــة ألــف ألغــراض الفقــرة 

األساسي. وقد مارست مهنتها بنجاح مدة طويلة من الزمن باعتبارها نائباً عاماً متمرسة ذات كفاءة عالية 
يف شــىت أنــواع القضــايا اجلنائيــة انطالقــاً مــن التحقيــق إىل املقاضــاة إىل احملاكمــة وحــىت االســتئناف واألنشــطة 

، وباعتبارهـــا أيضـــاً خبـــرية رائـــدة يف جمـــال املســـاعدة التقنيـــة القضـــائية يف التشـــريعية وتأهيـــل املـــدعني العـــامني
االت الدولية مبا يف ذلك االضطالع بأنشطة يف نطاق معهد آسيا والشرق األقصى ملنع اجلرمية ومعاملة  ا

رمني املنتسب لألمم املتحدة. وقامـت السـيدة أكـان، بوصـفها أسـتاذة أكادمييـة، بأنشـطة حبـث وتـدري س ا
فيما يتعلق بالشؤون اجلنائية. وقد ترأست، يف اآلونة األخرية، معهـد البحـث والتـدريب التـابع لـوزارة العـدل 
يف اليابان وهو معهد متخصص يف البحوث القانونيـة وتـدريب املسـؤولني التـابعني للـوزارة واملسـاعدة التقنيـة 

ــا حتــت إشــر  اف الــوزارة. والســيدة أكــان تعمــل حاليــاً املقدمــة إىل البلــدان األخــرى الــيت جيــري االضــطالع 
بوصفها نائباً عاماً لدى مكتب االدعاء العام األعلـى يف اليابـان وبوصـفها سـفرية معتمـدة يف جمـال التعـاون 
ا  القضائي الدويل مكلفة بالنهوض بالتعاون الدويل يف جمال العدل. وهذه اخلربة تربهن بوضوح على مؤهال

ا هلا يف جمال القـانون اجلنـائي وإجـراءات احملاكمـة وتتمتـع بـاخلربات باعتبارها مرشحة ذات كفاء ة مشهود 
الضرورية الالزمة للمدعي العام يف جمال الدعاوي اجلنائية.

ومـــن األمهيـــة مبكـــان أيضـــاً مالحظـــة أن الســـيدة أكـــان، باعتبارهـــا مرشـــحة أنثـــى عـــن منطقـــة آســـيا 
ــا مــن شــأنه أن يســه م يف تعــديل كفــة التــوازن اجلنســاين واحملافظــة علــى التــوازن واحملــيط اهلــادئ، فــإن انتخا

ذه املذكرة بيان باملؤهالت أُعّد طبقاً للفقرة  ١٦(أ) من املـادة ٤اإلقليمي يف تركيبة قضاة احملكمة. ويرفق 
من نظام روما األساسي مشفوعاً ببيان السرية الذاتية للسيدة أكان.

كمة اجلنائية الدوليـة منـذ إنشـائها فقـد أصـبحت رمسيـاً دولـة واليابان دعمت على الدوام أنشطة احمل
، وهــي تعتــزم البقــاء داعمــاً قويــاً للمحكمــة. ٢٠٠٧طرفــاً يف نظــام رومــا األساســي يف تشــرين األول/أكتــوبر 

ـــا عضـــواً باحملكمـــة يعكـــس االلتـــزام الراســـخ  وإن قـــرار حكومـــة اليابـــان تقـــدمي ترشـــيح الســـيدة أكـــان النتخا
تمــع ملواصــلة بــذل ق صــارى اجلهــود لتيســري أنشــطة احملكمــة، مســامهة بــذلك يف تعزيــز ســيادة القــانون يف ا

الدويل. وحكومة اليابان مقتنعة متام االقتناع بأن السيدة أكان متلك ما يلزم مـن التجربـة واخلـربة واملعرفـة يف 
االت ذات العالقـة بالقـانون اجلنـائي واإلجـراءات اجلنائيـة وستسـهم مسـامهة  قويـة يف العمـل املهـم املنـوط ا

باحملكمة.
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بيان بالمؤهالت
مــن نظــام روما األساسي للمحكمة٣٦(أ)من املادة ٤أعّد هذا البيان طبقًا للفقرة 

،ICC-ASP/5/Res.5بصيغتــه املعدلة مبوجب القرارات ICC-ASP/3/Res.6اجلنائية الدولية والقــرار 
ا مجعية الدول ICC-ASP/14/Res.4و، املرفق الثاينICC-ASP/12/Res.8و ، املرفق الثاين، اليت اعتمد

األطراف فيما يتصل بإجراءات تسمية وانتخاب قضاة احملكمة اجلنائية الدولية:
تتمتع السيدة توموكو أكان خبلق عال وحيادية ونزاهة وهي متلك املؤهالت اليت ‘١‘(أ)

لقضائية.تلزم يف اليابان للتعيني يف أرفع املناصب ا
وتسمية السيدة أكان مرشحة يابانية ملنصب قاض باحملكمة اجلنائية الدولية متت املوافقة عليها 

باتباع اإلجراءات املنصوص ٢٠١٦نيسان/أبريل ٢٢أثناء اجتماع عقدته احلكومة اليابانية يف 
من النظام األساسي.٣٦من املادة ‘ ١‘(أ)٤عليها يف الفقرة 

واحدة من أبرز اخلرباء يف اليابان يف جمال العدالة اجلنائية وعملت والسيدة أكان ‘٢‘
بوصفها نائبًا عامًا بكفاءة عالية وقدرة كبرية يف جمال القانون اجلنائي والقانون اجلنائي الدويل. 

سنة تقلدت مناصب متعددة يف جمال االدعاء ٣٥وخالل أدائها الناجح ملهنتها نائبًا عامًا مدة 
يابان ويف غريها من املؤسسات القانونية واألكادميية، ونظرت يف العديد من القضايا العام يف ال

اجلنائية املتنوعة ابتداًء من التحقيق إىل املقاضاة واحملاكمة واالستئناف واضطلعت بأنشطة تشريعية 
ا من بينها تنقيح القانون املتعلق باألحداث يف اليابان، فضًال عن تأهيل املدعني العامني.   كما أ

معتمدة بوصفها سفرية للتعاون القضائي الدويل مكلفة بالنهوض بالتعاون الدويل يف ميدان العدل. 
ا كمدع عاٍم وخبري رائد يف جمال العدالة اجلنائية تتمتع السيدة أكان خبربة  وباإلضافة إىل منجزا

ا عريضة يف جمال املساعدة التقنية القانونية اليت اكتسبتها عن طريق ا ملسؤوليات اليت اضطلعت 
رمني الذي هو معهد عضو ومعهد البحوث  مبعهد آسيا والشرق األقصى ملنع اجلرمية ومعاملة ا
والتدريب التابع لوزارة العدل يف اليابان. ومن بني أنشطتها األخرى توليها التدريب اجلنائي 

ال من بلدان شىت فيما يتعلق باملعاهدات  واملواثيق الدولية ذات الصلة للعاملني يف هذا ا
باملوضوع وأسهمت يف النهوض بتطبيق وتنفيذ اتفاقيات من قبيل اتفاقية األمم املتحدة ملناهضة 
اجلرمية املنظمة عرب الوطنية، واتفاقية األمم املتحدة ملناهضة الفساد، واتفاقيات حقوق اإلنسان مبا 

هاب. يف ذلك اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية مكافحة اإلر 
ال األكادميي باعتبارها أستاذة العدل اجلنائي بكلية  واكتسبت السيدة أكان خربة غنية يف ا
احلقوق يف ماغويا وكلية احلقوق يف شوكيو يف اليابان وقد كانت تُعىن بتأهيل وتدريب املهنيني 

القانونيني. 
ما أن هلا إملامًا جيداً ومتلك السيدة أكان ناصية اللغة اإلنكليزية كتابة وخطاباً. ك‘٣‘

باللغة الفرنسية. 
ومتت تسمية السيدة أكان باعتبارها املرشحة اليابانية ملنصب قاض باحملكمة اجلنائية (ب)

من النظام األساسي.٣٦من املادة ٥الدولية يف إطار القائمة "ألف" ألغراض الفقرة 
ة عالية يف جمموعة عريضة من القضايا اجلنائية وقد نظرت السيدة أكان، باعتبارها نائبًا عامًا هلا أهلي

انطالقًا من اجلرائم االقتصادية واملالية ووصوًال إىل الفساد وجرائم العنف واجلرمية املنظمة. وقامت، يف 
نطاق وظيفتها الثانية مبكتب النيابة العامة األعلى باليابان بتوفري النصح واإلرشاد بصدد العديد من 
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ا مكاتب االدعاء اإلقليمية على الصعيد التحريات اليت جرت يف أنواع شىت من اجلرائم واليت اضطلعت 
ا الكافية يف جمال القانون الدويل واإلجراءات القانونية واكتسبت اخلربة  الوطين، فأثبتت بذلك كفاء

الالزمة يف جمال اإلجراءات اجلنائية.
املهنيني يف جمال العدالة اجلنائية من بلدان وشاركت السيدة أكان على نطاق واسع ومكثف يف تدريب 

شىت ووفرت املساعدة التقنية القانونية هلذه البلدان. وكانت، وهي مديرة معهد آسيا والشرق األقصى ملنع 
رمني واملدير العام ملعهد البحوث والتدريب لتنفيذ مشاريع بناء الكفاءات يف جمال نُظم  اجلرمية ومعاملة ا

موعات الضعيفة كالنسوة العدالة اجلنائ ية يف البلدان النامية، تويل يف هذا الصدد أمهية خاصة حلماية ا
اء اإلفالت من العقاب. وعملت وهي ممثلة ملعهد البحوث والتدريب بشكل وثيق  واألطفال فضًال عن إ

للعدالة اجلنائية يف مع مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية ومعاهد شبكة برنامج األمم املتحدة
رمني على الصعيد الدويل. ختطيط وتنفيذ سياسات األمم املتحدة املتعلقة مبنع اجلرمية ومعاملة ا

من النظام األساسي فإن:٣٦(أ) من املادة ٨واستناداً إىل املعلومات ذات الصلة بالفقرة (ج)
يف اليابان الذي يستند السيدة أكان مؤهلة لتعيينها يف أعلى املناصب القضائية‘١‘

نظامها القانوين أساساً إىل القانون القاري وكذلك على بعض العناصر من القانون العام؛
والسيدة أكان من رعايا اليابان البلد العضو يف جمموعة آسيا واحمليط اهلادئ؛‘٢‘
والسيدة أكان أثىن.‘٣‘

شمل على سبيل الذكر ال احلصر العنف وتتمتع السيدة أكان خبربة تتعلق بقضايا حمددة ت(د)
رمني،  ضد املرأة والطفولة. وكانت مكلفة، بصفتها مديرة معهد آسيا واحمليط اهلادئ ملنع اجلرمية ومعاملة ا
رمني اليت تنطوي على اعتبارات خاصة تشمل  بتنظيم احللقات الدراسية التدريبية الدولية املتعلقة مبعاملة ا

بالناحية اجلنسانية. وفيما يتعلق بعدالة األحداث، وباعتبار السيدة أكان نائبة ملدير القضايا ذات الصلة 
املعهد فقد شاركت يف إصالح نظام عدالة األحداث يف كينيا وقامت بإسداء املساعدة التقنية للسلطات 

ا أشرفت على أعمال املركز العدلية الكينية باعتبارها خبرية معينة ملدة قصرية للعمل يف هذا البلد. كما إ
اآلنف الذكر املتصلة بإنعاش نظام املعاملة األهلية للمجرمني مبن فيهم النسوة يف الفلبني.

والسيدة أكان مواطنة يابانية وال حتمل جنسية أية دولة أخرى.(ه)
ا.(و) والسيدة أكان ملتزمة بأن تقبل تعيينها للخدمة على أساس التفرغ يف بداية مد

اتيةالسيرة الذ
بيانات شخصية

أكاناالسم العائلي:
توموكواللقب:
أنثىاجلنس:

١٩٥٦حزيران/يونيه ٢٨تاريخ امليالد:
الياباناجلنسية:

آسيا/احمليط اهلادئمعايري دولية:
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عزباءاحلالة الزوجية:
القائمة ألفالقائمة ألف/القائمة باء:

اللغة األم: اليابانيةاللغات:
بة) مستوى متقدم (نطقاً) مستوى متقدماإلنكليزية: (كتا

الفرنسية: (كتابة) إملام باملبادئ األساسية؛ (نطقاً) مستوى متواضع

المؤهالت التعليمية

املؤسسات التعليمية: جامعة جاكسونفيل الوالئية؛ الدرجة املتحصل :١٢/١٩٩٠-٠٩/١٩٨٩
عليها: ماجستري يف علوم العدالة اجلنائية.

املؤسسات التعليمية: معهد التدريب والبحث القانونيني يف اليابان؛ :٠٣/١٩٨٢-٠٤/١٩٨٠
الدرجات املتحصل عليها: إجازة يف القانون.

املؤسسات التعليمية: جامعة طوكيو؛ الدرجة املتحصل عليها: بكالوريوس :٠٣/١٩٨٠-٠٤/١٩٧٥
قانون.

الخبرة المهنية

ارجية، اليابان، العنوان الوظيفي: سفرية جهة التوظيف: وزارة الشؤون اخلإىل اآلن:-٠٤/٢٠١٦
معتمدة يف جمال التعاون القضائي الدويل؛ معلومات أخرى: مكلفة بالنهوض بالتعاون 

الدويل يف ميدان العدالة.
جهة التوظيف: مكتب النيابة العمومية األعلى؛ اليابان، العنوان الوظيفي: نائب إىل اآلن:-٠٤/٢٠١٢

ت بإسداء املشورة والتوجيه لشعبة التحقيقات اخلاصة/شعبة عام؛ معلومات أخرى: قام
الشؤون اجلنائية اخلاصة التابعة ملكتب املدعي العام على الصعيد الوطين بشأن التحقيقات 
يف اجلرائم االقتصادية/ املالية. كما قامت بإسداء املشورة والتوجيه للنيابة احمللية املكلفة 

وتولت، بوصفها نائبة رئيس جلنة اخلرباء للشؤون الدولية بالتحقيقات يف اجلرمية املنظمة.
املنشأة يف إطار مكتب النيابة العمومية األعلى التخطيط واإلشراف على الربامج البحثية 
ا عملت بوصفها  واحملاضرات اليت تُلقى فيما يتصل بالتحقيق والتعاون الدوليني، كما أ

لس التشريعي التابع لوز  ارة العدل مكلفة باملداوالت اجلارية حول عضو متخصص يف ا
تنقيح القانون املتعلق باألحداث وغريه من القوانني اجلنائية,

جهة التوظيف: معهد البحث والتدريب، وزارة العدل، اليابان؛ العنوان :٠٦/٢٠١٦-٠٧/٢٠١٤
الوظيفي: مدير عام؛ معلومات أخرى: قامت، بوصفها رئيسة املعهد التخصصي يف جمال 

بحث والتدريب القانونيني واملساعدة التقنية املقدمة إىل الدول األخرى حتت إشراف ال
الوزارة، وكانت مسؤولة عن جممل األنشطة اجلارية يف نطاق املعهد املذكور مبا يف ذلك 
إدارة التعاون الدويل يف هذا املعهد فضًال عن معهد آسيا والشرق األقصى ملنع اجلرمية 

رمني ا ملنتسب إىل األمم املتحدة. قامت بتمثيل معهد البحث والتدريب يف ومعاملة ا
مؤمترات شىت نظمتها األمم املتحدة مبا يف ذلك مؤمتر األمم املتحدة املعين باجلرمية واللجنة 
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املعنية مبنع اجلرمية والعدالة اجلنائية واالجتماعات ذات العالقة اليت تعقدها معاهد شبكة 
ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية.برنامج األمم املتحدة 

رمني :١٠/٢٠١٤-٠٧/٢٠١٣ جهة التوظيف: معهد آسيا والشرق األقصى ملنع اجلرمية ومعاملة ا
املنتسب إىل األمم املتحدة؛ العنوان الوظيفي: مدير، معلومات أخرى: مسؤولة عن الربامج 

رمني واألنشطة التابعة للمعهد. أشرفت على احللقات الدراسية الدولي ة املعنية مبعاملة ا
اليت تراعى فيها اعتبارات خاصة مبا فيها القضايا ذات الصلة باجلانب اجلنساين، وحلقات 
دراسية أخرى تناولت اإلفالت من العقوبة وذلك يف كل من نيبال وبلدان أفريقيا الغربية. 

ا معاهد شبكة شاركت يف مؤمترات األمم املتحدة واالجتماعات ذات العالقة اليت عقد
برنامج األمم املتحدة ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية.

جهة التوظيف: مكتب االدعاء احمللي يف هاكودات، اليابان، العنوان :٠٤/٢٠١٢-١٠/٢٠١٠
الوظيفي: مدع أول؛ معلومات أخرى: تولت، بوصفها رئيسة للمكتب، إجراء حتقيقات 

ا فيما يتعلق بنحو وحماكمات داخلة يف نطاق اختصاصها. أسدت  ٠٠٠٦توجيها
قضية يف السنة من خالل إسداء املشورة والنصح ألكثر من مثانني مدًع عام وموظف 

مساعد تابع للمكتب الذي ترأسه.
جهة التوظيف: مكتب االدعاء العام األعلى، مدع عام، معلومات أخرى: :١٠/٢٠١٠- ٠٨/٢٠١٠

ب التحقيق اخلاصة/ُشعب الشؤون اجلنائية قامت بإسداء التوجيه واإلرشاد يف نطاق ُشع
اخلاصة التابعة ملكاتب املدعي العام على الصعيد الوطين.

جهة التوظيف: إدارة التعاون الدويل، معهد البحث والتدريب، وزارة :٠٨/٢٠١٠-٠١/٢٠٠٩
العدل، اليابان؛ العنوان الوظيفي: مدير، معلومات أخرى: نفذت ونظمت مشاريع تعاون 

قين لفائدة بلدان آسيوية باألساس. باشرت مشروع مساعدة خيص نيبال وعقدت قانوين ت
حلقة دراسية يف جمال البحث القانوين املقارن لفائدة بلدان آسيوية.

جهة التوظيف: مكتب االدعاء العام األعلى بطوكيو، اليابان؛ العنوان :٠١/٢٠٠٩-٠٤/٢٠٠٨
باحملكمة العليا يف طوكيو مبا يف ذلك الوظيفي: مدع عام؛ معلومات أخرى: عاجلت قضايا

حالة استئناف ختص قضية استقطبت االهتمام تتعلق بارتكاب خطأ طيب وطلبات إعادة 
حماكمة مشهورة هي األخرى تتعلق بإدانات ختص حاالت قتل. قامت بتوفري املشورة 

تبها فيما واملساعدة للمدعني العامني العاملني يف مكاتب االدعاء احمللية اليت تتبع مك
يتصل بإجراءات إعداد حماكمة سبق تنفيذها.

جهة التوظيف: كلية احلقوق التابعة جلامعة ناغويا وكلية احلقوق جبامعة :٠٣/٢٠٠٨-٠٤/٢٠٠٥
شوكيو، اليابان؛ العنوان الوظيفي: أستاذة؛ معلومات أخرى: باشرت، بصفتها أستاذة، 

وحمامني وألقت حماضرات تأهيل وتدريب أشخاص سيصبحون قضاة، ومدعني عامني
تتعلق مبسائل املمارسة القانونية ذات الصلة بالشؤون اجلنائية مبا يف ذلك التعاطي مع 
القضايا اجلنائية واحملاكمات الصورية. واضطلعت أيضًا بأنشطة مساعدة تقنية يف جمال 

التأهيل القانوين نفذها مركز التبادل القانوين اآلسيوي جبامعة ناغويا.
رمني :٠٣/٢٠٠٥-٠٤/٢٠٠٢ جهة التوظيف: معهد آسيا والشرق األقصى ملنع اجلرمية ومعاملة ا

املنتسب إىل األمم املتحدة؛ العنوان الوظيفي: نائب املدير؛ معلومات أخرى: ساعدت 
املدير باملعهد املذكور يف جمال ختطيط وتنفيذ ورشات وحلقات دراسية لفائدة جهات 
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تنتمي لبلدان خمتلفة وألقت حماضرات كذلك. واملواضيع اليت متارس العدالة اجلنائية و 
تناولتها هذه الورشات واحللقات الدراسية تشمل اتفاقيات األمم املتحدة املتعلقة حبقوق 
اإلنسان ومعاهدات مكافحة اإلرهاب، فضًال عن اتفاقية األمم املتحدة ملناهضة اجلرمية 

تحدة ملناهضة الفساد. زارت كينيا بصفتها خبرية املنظمة عرب الوطنية، واتفاقية األمم امل
عاملة ملدة قصرية فيما خيص مشروع إلصالح عدالة األحداث نفذه معهد آسيا والشرق 
رمني. ونشطت كذلك يف جمال إنعاش نظام معاملة  األقصى ملنع اجلرمية ومعاملة ا

تمعات احمللية للمجرمني مبن فيهم النسوة يف الفلبني. ا
جهة التوظيف: شعبة احملاكمات، مكتب االدعاء العام بإقليم سابورو، :٠٣/٢٠٠٢-٠٤/٢٠٠٠

اليابان؛ العنوان الوظيفي: مدير؛ معلومات أخرى: مسؤولة عن القضايا اليت تنتظر احلكم 
قضية يف أي وقت من األوقات، وباشرت ٤٠٠فيها وكان عددها يقارب على الدوام 

مدع عام ومن ٢٠لقتل. ووفرت اإلرشاد ألكثر من النظر يف حماكمات تشمل اخلطف وا
يتبعهم من املساعدين داخل الشعبة اليت ُتشرف عليها وقامت بتنفيذ إجراءات غرضها 

دعم الضحايا ومحايتهم.
جهة التوظيف: مكتب االدعاء العام احمللي يف طوكيو، اليابان. العنوان :٠٣/٢٠٠٠-٠٤/١٩٩٩

: مسؤولة عن حماكمات واسعة النطاق جلرائم الوظيفي: نائب عام؛ معلومات أخرى
اقتصادية ومالية تشمل قضايا مالية هلا صداها تعلقت بشركات لتقدمي القروض السكنية 

وقضايا فساد تعلقت مبشرعني ومسؤولني حكوميني.
رمني :٠٣/١٩٩٩-٠٤/١٩٩٦ جهة التوظيف: معهد آسيا والشرق األقصى ملنع اجلرمية ومعاملة ا

األمم املتحدة. العنوان الوظيفي: مدٍع عاٍم، معلومات أخرى: ألقت املنتسب إىل
حماضرات وأشرفت على ورشات وحلقات دراسية تدريبية ختص األشخاص املمارسني 
للعدالة اجلنائية من بلدان شىت وحتوم حول اتفاقيات األمم املتحدة ومقاييس ومعايري 

اإلنسان لألمم املتحدة والقواعد وضعتها هذه املنظمة مبا يف ذلك اتفاقيات حقوق 
رمني. كما ألقت حماضرات تتعلق بالتحقيق وإجراءات احملاكمة  النموذجية الدنيا ملعاملة ا

اليت تتبعها سلطات االدعاء اليابانية.
جهة التوظيف: مكاتب االدعاء العام احمللية (سنداي وطوكيو)، اليابان؛ :٠٣/١٩٩٦-٠٥/١٩٩١

عام؛ معلومات أخرى: مكلفة بإجراء حتقيقات وحماكمات تشمل العنوان الوظيفي: مدع
جرائم عنف من قبيل القتل والسطو وجرائم اقتصادية كالتحايل –يف مجلة أمور –

الضرييب املنظم والفساد.
جهة التوظيف: مكتب االدعاء العام احمللي (يوكوهاما، سو وناغويا)، :٠٣/١٩٨٩-٠٤/١٩٨٢

: مدٍع عاٍم، معلومات أخرى: مكلفة بإجراء حتقيقات وحماكمات اليابان؛ العنوان الوظيفي
يف مجلة أمور، جرائم عنف كالقتل والسطو واالغتصاب واالعتداء وجرائم –تشمل 

قضية.٠٠٠١الياقات البيضاء وجرائم اقتصادية اخرى. عاجلت أكثر من 

أنشطة مهنية أخرى

إىل الدورة السادسة والعشرين للجنة املعنية مبنع شاركت بوصفها عضوًا يف الوفد الياباين :٠٥/٢٠١٧
اجلرمية والعدالة اجلنائية التابعة لألمم املتحدة يف النمسا.
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شاركت بوصفها عضواً يف الوفد الياباين إىل الدورة اخلامسة عشرة جلمعية الدول األطراف :١١/٢٠١٦
يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية يف هولندا.

قامت بزيارة إندونيسيا وميامنار لتعزيز مشاريع جارية تتعلق باملساعدة التقنية :٠٥/٢٠١٦-٠٣
القانونية اليابانية وعقدت اجتماعات ثنائية مع السلطات املختصة. كما شاركت باعتبارها 

ا حول قوانني امللكية الفكرية يف ميامنار. معقبة يف ورشات هلا عالقة باهتماما
ت باعتبارها واحدة من املتحدثني الرئيسيني يف املؤمتر الدويل املعين باإلجرام وُنظم شارك:١٠/٢٠١٥

العدالة اجلنائية يف أمريكا الالتينية واملنطقة الكاريبية ويف كوستاريكا.
شاركت باعتبارها عضوًا يف الوفد الياباين إىل مؤمتر األمم املتحدة الثالث عشر املعين مبنع :٠٤/٢٠١٥

والعدالة اجلنائية املعقود يف قطر.اجلرمية 
شاركت بوصفها واحدة من املتحدثني الرئيسيني يف املؤمتر السنوي السادس عشر للرابطة :١٠/٢٠١٤

الدولية املعنية باإلصالحيات والسجون يف ناميبيا.
لقانونية.عملت بوصفها عضواً يف اللجنة املعنية باالمتحان الوطين النهائي ملمارسة املهنة ا:٠٩/٢٠١٤
شاركت بإلقاء الكلمة االستهاللية يف الدورة الثانية ملؤمتر رابطة أمم جنوب شرقي آسيا :٠٨/٢٠١٤

زائد ثالثة بشأن السراح الشرطي باإلجراءات غري التحفظية يف تايلند.
سا شاركت بوصفها عضوًا يف الوفد الياباين إىل الدورة الثالثة والعشرين املعقودة يف النم:٠٥/٢٠١٤

للجنة األمم املتحدة املعنية مبنع اجلرمية والعدالة اجلنائية.
قامت بزيارة إندونيسيا باعتبارها عضوًا يف الوفد الياباين إىل االجتماع التنسيقي ملعاهد :٠٤/٢٠١٤

لس  شبكة برنامج األمم املتحدة ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية واملؤمتر الدويل الذي عقده ا
العلمي واملهين الدويل بشأن "التهديدات اجلنائية واحللول الدولية يف صناعة االستشاري

الرياضة العاملية" الذي انعقد يف إيطاليا.
شاركت باعتبارها عضوًا يف الوفد الياباين إىل حوار بانكوك املتعلق حبكم القانون :١١/٢٠١٣

خدرات واجلرمية.واالجتماع التحضريي إلنشاء مكتب األمم املتحدة املعين بامل
عملت بوصفها عضوًا (مكلفًا باالمتحانات اخلاصة باملدعني العامني) يف جلنة الفحوص :٠٦/٢٠١٣

لتعيني مدعني عامني وعدول إشهاد.

أهم المنشورات ذات العالقة

الكتب
-Reform of the Legal Training System in Japan, Japan International Cooperation Agency

٢٠٠٣.

-Prosecution System in Asian Countries, UNAFEI,١٩٩٩(joint-translation)

-Seminar on Organized Crime and its Means of Combatting, Naif Arab Academy for

Security Sciences,١٩٩٩.
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املقاالت
مع الرتكيز على أنشطة –نية "احلاالت الراهنة والتحديات اليت تطرحها املساعدة القانونية التق-

ا معهد البحث والتدريب"،  (حكم القانون)، هاو نو شيه اياملساعدة القانونية التقنية اليت يضطلع 
لد  (باللغة اليابانية)٢٠١٦، ١٨١ا

رمني املنفذة باعتبارها مساعدة قانونية - "أنشطة معهد آسيا والشرق األوسط ملنع اجلرمية ومعاملة ا
لد ،ICD NEWS، تقنية" (باللغة اليابانية)٢٠١٤، ٥٨ا

-“Legal Possession in Criminal Law – Possession of Fund in a Bank Account in
)Constituting a Property Offense”, Chukyo Lawyer, Vol. 4,٢٠٠٦(co-authored, in

Japanese

أهم الحلقات الدراسية ذات العالقة

يت اثناء حدث جانيب شهدته الدورة السنوية السادسة واخلمسون للجنة االستشارية القانونية كلمة أُلق-
مسامهة اليابان" –اآلسيوية األفريقية؛ "ورشة دولية: "تعزيز حكم القانون يف املنطقة اآلسيوية األفريقية 

٢٠١٧املعقودة يف كينيا يف أيار/مايو 
الرفيعة املستوى للتعاون اإلقليمي: "احملكمة اجلنائية الدولية وآسيا: املشاركة يف احللقة الدراسية الثامنة -

٢٠١٧السعي املشرتك إلقامة العدل واحملاسبة والوقاية "املعقودة يف كينيا يف نيسان/أبريل 
حماضرة أُلقيت يف احللقة الدراسية الرابعة بشأن العدالة اجلنائية يف الدول األفريقية الناطقة باللغة -

٢٠١٧ة بكوت ديفوار، شباط/فرباير الفرنسي
شاركت كمعقبة يف الورشة املتعلقة مبكافحة اإلرهاب والتطرف العنيف يف آسيا ويف اليابان، كانون -

٢٠١٧الثاين/يناير 
كلمة أُلقيت يف نطاق احلدث اجلانيب الذي شهده املؤمتر الدويل السادس لطوكيو املعين بالتنمية يف -

مسائل حتوم –د السادس): "التحديات الكربى اليت تواجه السلم والصمود البلدان األفريقية (تيكا
٢٠١٦حول منطقة أفريقيا الوسطى" انعقد يف كينيا يف شهر آب/أغسطس 

كلمة استهاللية أُلقيت أثناء احلدث اجلانيب الذي شهدته الدورة السنوية اخلامسة واخلمسون للمنظمة -
يقية: "التعاون الدويل يف مكافحة التطرف العنيف واإلرهاب" يف االستشارية القانونية اآلسيوية األفر 

٢٠١٦اهلند، أيار/مايو 
حماضرة أُلقيت أثناء احللقة الدراسية الثالثة املعنية بالعدالة اجلنائية للدول األفريقية الناطقة بالفرنسية -

٢٠١٦املعقودة يف كوت ديفوار، شباط/فرباير 

المهنيةالعضوية في الرابطات والجمعيات 

مجعية القانون اجلنائي يف اليابان-

االهتمامات الشخصية

املساعدة القانونية التقنية، التأهيل القانوين-
العْدو-
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(بنين)غانسو، رين-أالبيني.٣
[األصل: الفرنسية]

مذكرة شفوية
ا إىل أمانة مجعية الدول األطراف يف نظام روما دي وزا رة الشؤون اخلارجية والتعاون حتيا

،٢٠١٧آذار/مارس ٧املؤرخة ICC-ASP/16/SP/07ألساسي، وباإلشارة إىل مذكرة األمانة رقما
تتشرف بإبالغ األمانة مبا يلي:
من نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، والقرار٣٦وفقا ألحكام املادة 

ICC-ASP/3/Res.6املعدل مبوجب القراراتICC-ASP/5/Res.5 وICC-ASP/12/Res.8 و
ICC-ASP/14/Res.4 ، ا مجعية الدول األطراف يف ١و ٢٠٠٤أيلول/سبتمرب ١٠اليت اعتمد

، على ٢٠١٥تشرين الثاين/نوفمرب ٢٦و ٢٠١٣تشرين الثاين/نوفمرب ٢٧و ٢٠٠٧شباط/فرباير 
قررت حكومة بنن أن تقدم ترشيح بنن لشغل إحدى وظائف القضاة الست الشاغرة يف التوايل،

غانسو، احملامية لدى حماكم بنن.-كمة اجلنائية الدولية يف شخص السيدة رين أالبييناحمل
غانسو عضوة يف احملكمة الدائمة للتحكيم التابعة لألمم املتحدة منذ - والسيدة أالبيين

وقد تولت رئاسة اللجنة األفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب، واضطلعت مبهام .٢٠١١متوز/يوليه 
ملركز الدويل لتدريب احملامني الناطقني باللغة الفرنسية على سري اإلجراءات أمام احملكمة التدريب يف ا

اجلنائية الدولية.
من ٣٦من املادة ٥غانسو برسم القائمة باء وفقا للفقرة -م ترشيح السيدة رين أالبيينويقدَّ 

ا.مؤهالنظام روما األساسي، وجتدون طيه ملف
الع على بيان سرية املرشحة تتفضل أمانة مجعية الدول األطراف باالطّ وترجو الوزارة ممتنة أن 

املرفق طيه وعلى وثائق عرض ترشيحها.

بيان المؤهالت
وبالتعاون .٢٠٠٢صدقت بنن على نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية يف عام 

تماد قانون إدماج نظام روما مع ائتالف بنن من أجل احملكمة اجلنائية الدولية، يسعى البلد إىل اع
ويسعى البلد أيضا إىل حتسني التعاون بني احملكمة اجلنائية األساسي يف منظومته القانونية الداخلية.

.الدولية والدول األفريقية الناطقة باللغة الفرنسية
غانسو- معايير األخالق والحياد والنزاهة التي تتحلى بها السيدة رين أالبيني

وتقدم حكومة مجهورية بنن ترشيحها مبوجب غانسو مواطنة بننية.- ن أالبيينإن السيدة ري
، املعدل ICC-ASP/3/Res.6من نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، والقرار٣٦املادة 

ا مجعية الدول ICC-ASP/12/Res.8وICC-ASP/5/Res.5بالقرارين ، وهي القرارات اليت اعتمد
تشرين الثاين/نوفمرب ٢٧، و ٢٠٠٧شباط/فرباير ١، و ٢٠٠٤أيلول/سبتمرب ١٠األطراف يف 

على التوايل.٢٠١٣
، ١٩٥٦آب/أغسطس ١١غانسو يف أبيدجان، كوت ديفوار، يف - وقد ولدت السيدة أالبيين

وهي حاصلة على دبلوم الدراسات املعمقة املشرتك من جامعات ماسرتخيت يف هولندا، وبوتان، ولومي 
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ا حاصلة على املاجستري يف القانون التجاري واملهن القضائية من إو يف توغو. ىل جانب ذلك، فإ
جامعة بنن الوطنية.

غانسو دراستها يف القانون املدين بصيغه الرومانية األملانية، -وقد تابعت السيدة رين أالبيين
يف فرنسا.٣لكنها حصلت على شهادة يف القانون العام من جامعة ليون 

ا املهنية يف جمال القانون الدويل حلقوق اإلنسان والقانون اإلنساين، فقد بيتعلقفيماو  سري
غانسو على عدة شهادات يف جماالت التنمية وقانون البيئة وحقوق املرأة.-حصلت السيدة رين أالبيين

منها ما يلي:واعرتافا هلا مبسامهتها الكبرية يف خدمة قضايا حقوق اإلنسان، فازت بالعديد من اجلوائز
ستقالل األفريقية، اليت متنحها حلركات اال(أ) جائزة حقوق اإلنسان يف الذكرى اخلمسني 

؛ ٢٠١٠تشرين الثاين/نوفمرب ٢٧كادميية علوم ما وراء البحار، السوربون، فرنسا، أ
مهتها (ب) جائزة الذكرى السنوية اخلامسة والعشرين للجنة األفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب ملسا

، ياموسوكرو، كوت ديفوار؛٢٠١٢تشرين األول/أكتوبر ٢٥يف خدمة قضايا حقوق اإلنسان يف أفريقيا، 
(ج) جائزة ملسامهتها يف مكافحة التمييز على أساس امليل اجلنسي ضد املثليني، جنيف، 

؛٢٠١٤أيار/مايو ١٦برنامج األمم املتحدة املعين بفريوس نقص املناعة البشرية واإليدز، 
شخصية عضوة يف غرفة االستجابة االنتخابية وناطقة بامسها يف جناح ك(د) جائزة ملسامهتها  

يف بنن.٢٠١٦االنتخابات الرئاسية اليت جرت عام 
كفاءاتها في الوظائف القضائية على المستوى الوطني

في المجال الجامعي:
كااليف وجامعة باراكو -بوميغانسو أستاذة حماضرة باحثة يف جامعة أ-إن السيدة رين أالبيين

وقد عرضت يف هذا الصدد حبوثها حول وهي تتوىل منصبا شرفيا يف الوقت احلايل..٢٠٠١منذ عام 
، ٢٠٠٢ويف عام نظرية التفسري الصارم للقانون اجلنائي: دور منظمة التجارة العاملية يف محاية البيئة.

ال اجلنائي" خالل املؤمتر العلمي يف عرضت ورقة حول موضوع "األبعاد اجلديدة لالعرتاف يف ا
وهي أيضا أستاذة حماضرة مساعدة يف القانون والتشريعات يف معهد حقوق اإلنسان والدميقراطية لومي.

ويف كلية العلوم الصحية يف بنن.
منها ما يلي:،وقد ألفت أو شاركت يف تأليف العديد من املنشورات

من قانون العقوبات: إصالح يف منتصف الطريق"، ١-١٢٢إىل املادة ٦٤(أ) "من املادة 
؛١٩٩٩عام " Réalités Africaines"وقد صدر يف حولية املساعدة يف جمال الصحة العقلية يف أفريقيا

(ب) "اجلوانب املَرضية النفسية لالغتصاب يف أفريقيا: حالتا بنن والكونغو"؛
يف الطبية والنفسية والقانونية"، وقد صدر(ج) "العنف ضد املرأة: أمهية إنشاء خلية للرعاية 

؛٢٠٠٨، ٣٩/٤٠"، العدد Bénin Médical"جملة
)؛٢٠١٢(د) "مدونة األشخاص واألسرة يف بنن يف حمك التطبيق" (

؛٢٠١٦(ه) "مسؤولية الدول إزاء العنف اجلنسي يف أفريقيا"، 
؛٢٠١٦ة، تشرين الثاين/نوفمرب (و) "التبين يف بنن: بني القانون والثقافة"، مؤمتر الصحة العقلي

.٢٠١٧ع والقاضي األفريقي يف جناح احملكمة اجلنائية الدولية يف مهامها"، (ز) "دور املشرِّ 
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في مجال المحاماة:
ا ١٩٨٦غانسو حمامية منذ عام - تعمل السيدة أالبيين سنة من املمارسة ٣١، وبذلك هلا خربة مد

مسجَّلة يف نقابة حمامي بنن بصفتها العضو الثالث والعشرين.ويف هذا الصدد، فهي يف جمال القانون.
وهي حمامية لدى احملكمة اجلنائية الدولية مدرج امسها يف قائمة احملامني املداومني.

).١٩٨٨متدربة سابقة يف املؤمتر الدويل لنقابات احملامني يف باريس (
.٢٠٠٢إىل عام٢٠٠٠، إيطاليا، من عام متدربة سابقة يف املنظمة الدولية لقانون التنمية يف روما
اإلبادة اجلماعية اليت وقعت يف عام أعمال شاركت يف مشروع "العدالة للجميع يف رواندا" بعد 

.٢٠٠١عن مجعية حمامون بال حدود، فرع بلجيكا، يف عام ١٩٩٤
عضوة يف رابطة حمامي القانون اجلنائي الدويل والرابطة الدولية حملامي الدفاع.

بة يف مركز التدريب الدويل للمحامني الناطقني مدرِّ ٢٠١٢صفتها حمامية، ُعينت منذ عام وب
بالفرنسية يف جمال اإلجراءات أمام احملكمة اجلنائية الدولية.

.٢٠٠٢وبصفتها حمامية، ترافعت يف قضية أليدو ويدراوغو ضد حكومة بوركينا فاسو يف عام 
من قانون العقوبات يف بنن، املتعلقة ٣٣٦تورية املادة ، جنحت يف إثبات عدم دس٢٠٠٩ويف عام 

بقمع الزنا، واليت اعُتربت متييزا ضد املرأة.
والتشريع، وعملت مستشارة خللية لتدوين القانون يف بنن، كانت عضوة يف اللجنة الوطنية و 

ائية.التحليل والتخطيط يف اجلمعية الوطنية البننية يف جمال إصالح قانون اإلجراءات اجلن
، واإلجراءات اجلنائية، واحملاكمات اجلنائية، ويف جمال اجلنائيقانون اليف جماالت اكفاءا
القانون الدويل

واإلجراءات الجنائيةالجنائي قانون الالكفاءات المعترف بها في مجال 
كانون ٤غانسو حمامية عضوة يف نقابة احملامني يف بنن منذ -إن السيدة رين أالبيين

وهلا خربة ثابتة يف جمال احملاكمات اجلنائية أمام احملاكم واهليئات القضائية يف ،١٩٨٦/ديسمرب األول
ا.يف بنن و  جلسا

كااليف يف بنن منذ - وهي تدّرس القانون اجلنائي العام واإلجراءات اجلنائية يف جامعة أبومي
.٢٠٠١عام 

بالفرنسية يف جمال اإلجراءات أمام بة يف مركز التدريب الدويل للمحامني الناطقني وهي مدرِّ 
.٢٠١٢احملكمة اجلنائية الدولية منذ عام 

في مجال القانون الدولياتهاكفاء
ا يف عام  ا يف عام إ، و ٢٠٠٥منذ انتخا عضوة يف اللجنة األفريقية حلقوق ٢٠١١عادة انتخا

ذه املؤسسة شبه غانسو عدة مناصب عليا يف ه-اإلنسان والشعوب، تقلدت السيدة رين أالبيين
سنة من ممارسة القانون اإلقليمي والدويل حلقوق اإلنسان.١٢وهي تغادر اللجنة األفريقية بعد القضائية.

ذه ٢٠١١-٢٠٠٩وقد تولت رئاسة اللجنة األفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب ( )؛ و
وشاركت يا والعامل.من بلدان أفريق٤٥الصفة، قادت عدة بعثات لتعزيز حقوق اإلنسان يف أكثر من 

أيضا يف عدد من بعثات تقصي احلقائق يف العديد من البلدان األفريقية.
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احملاكمات الصورية بشأن حقوق اإلنسان اليت هيئاتوكانت مرات عديدة رئيسة أو عضوة يف 
ينظمها املركز اإلفريقي حلقوق اإلنسان يف جامعة بريتوريا يف مجهورية جنوب أفريقيا.

لى إحالة االنتهاكات الواسعة النطاق حلقوق اإلنسان اليت حدثت يف ليبيا يف وقد عملت ع
إىل احملكمة األفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب.٢٠١٠عام 

وإىل جانب ذلك، ترأست اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان اخلاصة باألشخاص املصابني بفريوس 
إىل عام ٢٠٠٩ن اللجنة األفريقية من عام نقص املناعة البشرية واملعرضني ملخاطره، املنشأة ضم

ويف هذا الصدد، فهي خبرية استشارية لدى برنامج األمم املتحدة ، وال تزال عضوة فيها.٢٠١١
املشرتك املعين حبقوق املصابني بفريوس نقص املناعة البشرية واملعرضني ملخاطره واملثليني.

للجنة شخاص املسنني وذوي اإلعاقة التابعة وبصفتها عضوة يف الفريق العامل املعين حبقوق األ
، شاركت يف صياغة بروتوكول أحلق بامليثاق األفريقي حلقوق اإلنسان ٢٠٠٧األفريقية منذ عام 

والشعوب بشأن تعزيز ومحاية حقوق األشخاص املسنني وذوي اإلعاقة يف أفريقيا، ويف صياغة بروتوكول 
شعوب بشأن األشخاص ذوي اإلعاقة يف أفريقيا.أحلق بامليثاق األفريقي حلقوق اإلنسان وال

وقد اضطلعت مبهام املقررة اخلاصة املعنية حبالة املدافعني عن حقوق اإلنسان يف أفريقيا يف 
ا اللجنة األفريقية (متوز/يوليه ٢٠١١، مث من عام ٢٠٠٩-٢٠٠٥الفرتة  ):٢٠١٧إىل حني مغادر

ذه الصفة يف العديد من اللقاءا الساعة قضايا ت واحللقات الدراسية حول (أ) شاركت 
م. وقد سامهت يف حترير كتب  املرتبطة بتعزيز ومحاية حقوق املدافعني عن حقوق اإلنسان وبناء قدرا

بشأن حقوق املدافعني عن حقوق اإلنسان، وقامت بتنظيم عدة حلقات تطبيقيةسية وكراسات ادر 
دراسية حول حقوق اإلنسان يف أفريقيا؛

ها املقررة اخلاصة املعنية باملدافعني عن حقوق اإلنسان يف أفريقيا، أدارت السيدة (ب) بصفت
عن حرية تكوين دراسةغانسو دراسة عن حالة النساء املدافعات عن حقوق اإلنسان و -رين أالبيين

ويف هذا الصدد، شاركت يف بعثات يف العديد من البلدان األفريقية؛اجلمعيات يف أفريقيا.
أيضا قيادة عملية اعتماد ثالثة خطوط توجيهية بشأن حرية تكوين اجلمعيات (ج) تولت 

وعقد االجتماعات، وحقوق اإلنسان واإلرهاب يف أفريقيا، واحلق يف التظاهر السلمي يف أفريقيا؛
غانسو خبرية استشارية يف صياغة واعتماد قانون منوذجي عن -(د) عملت السيدة رين أالبيين

على طلب اخلدمة الدولية حلقوق اإلنسان؛ ت بناءً حرية تكوين اجلمعيا
(ه) أطلقت مبادرة اعتماد قانون محاية املدافعني عن حقوق اإلنسان يف كوت ديفوار.

وقد كانت عضوة يف حمكمة التحكيم الدائمة يف الهاي.
يف كوت وُعينت عضوة يف بعثة التحقيق الدولية التابعة لألمم املتحدة املعنية بالعنف االنتخايب 

.٢٠١١ديفوار يف أيار/مايو وحزيران/يونيه
وتولت أيضا رئاسة عنصر حقوق اإلنسان يف البعثة الدولية األفريقية للدعم يف مايل من 

.٢٠١٤إىل تشرين األول/أكتوبر ٢٠١٣نيسان/أبريل 
اية مدة واليتها يف اللجنة األفريقية، ترأست السيدة رين ٢٠١٧- ٢٠١٥يف الفرتة و  ، عند 

غانسو الفريق العامل املشرتك املعين باإلجراءات اخلاصة التابع للجنة األفريقية واألمم املتحدة.-بيينأال
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وهي خبرية استشارية عضوة يف فريق االتصال املعين حبقوق اإلنسان وفريوس نقص املناعة 
البشرية يف غرب ووسط أفريقيا.

ملتحدة عضوة يف جلنة التحقيق يف ، عينها األمني العام لألمم ا٢٠١٦ويف أيلول/سبتمرب 
انتهاكات حقوق اإلنسان يف بوروندي.

اللغات
غانسو مبعرفة جيدة باللغة -على الرغم من خلفيتها الفرنكوفونية، تتمتع السيدة رين أالبيين

ا وكتابتها. وعلى امتداد واليتها كعضوة يف اللجنة األفريقية اإلجنليزية وهي قادرة على التحدث 
مقررة خاصة، كانت هلا عدة فرص الستخدام هذه املهارات وحتسينها.وبصفتها

وهي تستخدم أدوات تكنولوجيا املعلومات.
قائمة الترشيح

غانسو -من نظام روما األساسي، ترشَّح السيدة رين أالبيين٣٦من املادة ٥ألغراض الفقرة 
للرتشيحات.‘ اءب’لشغل منصب قاضية يف احملكمة اجلنائية الدولية برسم القائمة 

الخبرة القانونية المتخصصة
غانسو خبرية استشارية ملنظمة الصحة العاملية أثناء صياغة مشروع - عملت السيدة رين أالبيين

).٢٠٠٨ملصابني بأمراض عقلية (اخلاصة باقانون بشأن تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان 
نسان للمصابني بأمراض عملت خبرية استشارية ملكتب العمل الدويل يف جمال حقوق اإلو 

عقلية واملصابني بفريوس نقص املناعة البشرية يف أماكن العمل.
وهي َحَكم مؤهل يف غرفة التجارة والصناعة يف بنن.

ا َحَكم مؤهل يف مجعية القطن املشرتكة بني املهن يف بنن. كما إ
ممت ونفذت مشروع عضوة يف االئتالف من أجل احملكمة اجلنائية الدولية يف بنن، صصفتهاو 

دف إىل صياغة وحترير مشروع قانون لتكييف وتنفيذ نظام روما األساسي يف بنن.حلقة عمل 
وبصفتها عضوة سابقة يف رابطة النساء وهي عضوة يف العديد من اجلمعيات النسائية.

ة يف أفريقيااحملاميات يف بنن، وأحد األعضاء املؤسسني لفرع بنن ملؤسسة املرأة يف القانون والتنمي
)WILDAFوالرابطة البننية للقانون والتنمية، فرع بنن ()ABDD كانت وراء سن العديد من القوانني ،(

اليت حتمي املرأة يف بنن، ومنها ما يلي:
املتضمن مدونة ٢٠٠٤آب/أغسطس ٢٤الصادر يف ٠٧- ٢٠٠٢(أ) القانون رقم 

األشخاص واألسرة يف مجهورية بنن؛
بشأن قمع تشويه األعضاء ٢٠٠٣آذار/مارس ٣الصادر يف ٠٣- ٢٠٠٣(ب) القانون رقم

التناسلية لإلناث يف مجهورية بنن؛
بشأن قمع التحرش ٢٠٠٦أيلول/سبتمرب ٥الصادر يف ١٩-٢٠٠٦(ج) القانون رقم 

اجلنسي ومحاية ضحاياه يف مجهورية بنن؛
الوقاية من فريوس بشأن٢٠٠٦نيسان/أبريل ٥الصادر يف ٣١-٢٠٠٥(د) القانون رقم 

نقص املناعة البشرية/اإليدز ومراقبته ورعاية املصابني به يف مجهورية بنن؛
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(ه) قانون تعزيز ومحاية حقوق املصابني بأمراض عقلية يف بنن.
وقد شاركت يف إعداد وحدة تدريبية للنساء العامالت يف جمال املساعدة القانونية التابعات 

، فرع بنن، شاركت يف تصميم WILDAFصفتها عضوة يف شبكةوب، فرع بنن.WILDAFلشبكة
).، فرع بننWLR(وإعداد دليل لألنشطة القانونية يف إطار مبادرة احلقوق القانونية للمرأة

وهي اآلن مستشارة قانونية للنساء ضحايا العنف يف مركز القانون وتنمية املرأة التابع لشبكة 
WILDAFمن قضايا العالقة الزوجية، ٢٥٠اإلطار أكثر من ، فرع بنن، وقد عاجلت يف هذا

والرتكات، واالعتداء بالضرب واجلرح، واالغتصاب وغريها، وذلك إما من خالل تسوية املنازعات 
بالسبل البديلة أو بالتقاضي أمام احملاكم واهليئات القضائية.

بيان الجنسية
و مثبت يف شهادة جنسيتها الواردة طيه.كما ه،غانسو اجلنسية البننية- حتمل السيدة رين أالبيين

بيان السيرة الذاتية
البيانات الشخصية

غانسو-أالبييناسم العائلة: 
ريناالسم األول: 

أدياليد صويفاالسم األوسط: 
أنثىنوع اجلنس: 

١٩٥٦آب/أغسطس ١١تاريخ امليالد: 
بننيةاجلنسية: 

أفريقيااملعايري اإلقليمية: 
متزوجةاالجتماعية: احلالة 

‘باء’القائمة:
اللغة األم: ناغو (اللغة احمللية يف بنن)؛ اللغة الرمسية: الفرنسيةاللغات: 

اإلنكليزية : (املكتوبة) مستوى متقدم (الشفوية) مستوى متقدم
الفرنسية : (املكتوبة) مستوى متقدم (الشفوية) مستوى متقدم

المؤهالت التعليمية:

التجاري العام ، املؤسسة: جامعة ليون، فرنسا؛ املؤهل احملصل عليه: شهادة جامعية يف القانون:٢٠٠٧
).٤(انظر الوثيقة رقم 

الدروس جامعة توغو، املؤهل احملصل عليه: شهادة-املؤسسة: جامعة ماسرتخيت:١٩٩٩- ١٩٩٨
).٥املعمقة؛ التخصص: قانون وسياسات البيئة (انظر الوثيقة رقم 
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العلوم املؤسسة: كلية القانون، جامعة بنن الوطنية؛ املؤهل احملصل عليه: ماجيستري:١٩٨٣- ١٩٧٩
).٦القانونية يف القانون التجاري واملهن القضائية (انظر الوثيقة رقم 

القانون املؤسسة: كلية القانون، جامعة بنن الوطنية؛ املؤهل احملصل عليه: اإلجازة يف:١٩٨٢- ١٩٨١
).٧هن القضائية (انظر الوثيقة رقم التجاري وامل

الدراسات املؤسسة: كلية القانون، جامعة بنن الوطنية؛ املؤهل احملصل عليه: شهادة:١٩٨١- ١٩٧٩
).٩و ٨اجلامعية العامة (انظر الوثيقتني 

الخبرة المهنية:

معلومات داومة؛جهة العمل: حمامية لدى احملكمة اجلنائية الدولية؛ اللقب الوظيفي: حمامية م:٢٠١٥
ــايا األفريقية (انظر الوثيقة ــاة يف القضـ ). ١٠رقم أخرى: سبق هلا أن مارســـت احملامـ

جهة العمل: احملكمة الدائمة للتحكيم؛ اللقب الوظيفي: قاضية.:٢٠١٤- ٢٠١٢
للقبجهة العمل: املركز الوطين لتدريب احملامني الناطقني بالفرنسية يف كوتونو؛ ا:٢٠١٢منذ عام 

اجلنائية الوظيفي: مدرِّبة؛ معلومات أخرى: مادة التدريس: إجراءات الدفاع أمام احملكمة
).١١الدولية (انظر الوثيقة رقم 

وباراكو، كااليف-جهة العمل: حكومة بنن/جامعة بنن الوطنية، كلية القانون يف أبومي:٢٠٠٢منذ عام 
واإلجراءات باحثة يف القانون اجلنائي)؛ اللقب الوظيفي: أستاذة ١٢(انظر الوثيقة رقم 

لصياغة املدونة اجلديدة اجلنائية؛ معلومات أخرى: يف هذا الصدد، ُعينُت خبرية استشارية
حقـــوق اإلنســـان يف قـــاعـــات لإلجراءات اجلنائية يف بنن. وقد ألقيت حماضرات حول

).١٣رقم احملـــاضرات وكـــرسي اليونسكـــو يف بنن (انظر الوثيقة
حمامية )؛ اللقب الوظيفي:١٥و ١٤جهة العمل: نقابة احملامني يف بنن (انظر الوثيقتني :١٩٨٦منذ عام 

يف قائمة ، مسجَّلة١٩٨٦كانون األول/ديسمرب ٤لدى حمكمة االستئناف يف بنن منذ 
معلومات أخرى: . وقد عاجلت يف هذا الصدد عدة ملفات جنائية؛٢٣احملامني حتت رقم 

). ١٦(انظر الوثيقة رقم ١٩٨٨متدربة سابقة يف املؤمتر الدويل لرابطات احملامني، باريس 
يف إطار مشروع "العدالة مارسُت احملاماة عن رابطة "حمامون بال حدود" (بلجيكا)

.٢٠٠١للجميع يف رواندا" يف عام 
ذه الصفة حكما مؤهال يف عام  : رئيسة ٢٠٠٣يف بنن؛ لدى غرفة التجارة والصناعة٢٠٠٥وُعينُت 

اللجنة التقنية املعنية بصياغة اللوائح واألنظمة الداخلية ملركز املصاحلة والتحكيم والوساطة 
التابع لغرفة التجارة والصناعة يف بنن ومشروع املرسوم املتعلق بإنشاء هذا املركز، ويف عام 

لكفاءيت يف جمال ، لدى مجعية القطن املشرتكة بني املهن يف بنن، وذلك نظرا ٢٠٠٤
).١٧تسوية املنازعات بالسبل البديلة (انظر الوثيقة رقم 

، ترافعت يف قضية أليدو ويدراوغو يف بوركينا فاسو بناًء على طلب اللجنة الدولية للخرباء ٢٠٠٢ويف عام 
القانونيني.

ت يف بنن، وما بعدها من قانون العقوبا٣٣٦، جنحت يف إثبات عدم دستورية املادة ٢٠٠٩ويف عام 
٣٠الصادر يف DCC N° 09/081املتعلقة بقمع زنا املرأة، وذلك يف القرار التارخيي 

.٢٠٠٩متوز/يوليه 
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األنشطة المهنية األخرى:

يف ، عينين األمني العام لألمم املتحدة عضوة يف جلنة التحقيق٢٠١٦يف أيلول/سبتمرب :٢٠١٦
انتهاكات حقوق اإلنسان املرتكبة يف بوروندي.

اية مدة والييت يف اللجنة األفريقية حلقوق٢٠١٧إىل عام ٢٠١٥من عام :٢٠١٥ ، عند 
اللجنة اإلنسان والشعوب، ترأست الفريق العامل املعين باإلجراءات اخلاصة املشرتك بني

األفريقية واألمم املتحدة.
اية تشرين األول/أكتوبر ٢٠١٣من نيسان/أبريل :٢٠١٤- ٢٠١٢ ينُت رئيسة عنصر، عُ ٢٠١٤إىل 

املعنية حقوق اإلنسان يف البعثة الدولية األفريقية للدعم يف مايل وبعثة االحتاد األفريقي
مبنطقة الساحل.

وقعت بعد عينين األمني العام لألمم املتحدة عضوة يف جلنة التحقيق يف أعمال العنف اليت:٢٠١١
يف مجهورية كوت ديفوار.٢٠١١االنتخابات يف عام 

إىل٢٠٠٥بصفيت عضوة يف اللجنة األفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب من عام :٢٠١٧- ٢٠٠٥
اية مدة والييت)، توليت املهام القضائية يف اللجنة مبوجب٢٠١٧متوز/يوليه  املادة (عند 

إطار والية من امليثاق األفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب. وتدخل هذه املهام يف٤٥
ا اللجنة، اليت تتلقى الشكايات الفردية بشأناحلماية اليت تضطل انتهاكات حقوق ع 

).١٨اإلنسان وتنظر فيها (انظر الوثيقة رقم 
ُعينُت رئيسة للجنة األفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب.:٢٠١١- ٢٠٠٩

ا يف هذه اللجنة، شاركت بشكل تام يف تعزيز  ومنذ أن توليت املهام اليت ُكلفت 
ذه الصفة، توليت املسؤولية عن تعزيز االجتهاد القضائ ي هلذه املؤسسة شبه القضائية. و

حقوق اإلنسان يف البلدان األفريقية الناطقة بالفرنسية، وهي حتديدا مجهورية الكونغو 
الدميقراطية، وتوغو، ومايل، والكامريون، وكابو فريدي، والسنغال. وشاركت بنشاط يف 

اللجنة، اليت نظرت يف إطار واليتها القضائية فيما يزيد اختاذ أبرز القرارات الصادرة عن 
قضية حيت اآلن، مبا يف ذلك القرارات املتعلقة باملقبولية واجلوهر.٧٠٠عن 

وُعينُت أيضا عضوة يف العديد من اآلليات الدولية األخرى التابعة للجنة األفريقية حلقوق 
اإلنسان والشعوب.

من مث٢٠٠٩إىل ٢٠٠٥لة املدافعني عن حقوق اإلنسان (من مقررة خاصة معنية حبا:٢٠١٧- ٢٠٠٥
ذه الصفة، تعاونت٢٠١٧إىل متوز/يوليه ٢٠١١تشرين الثاين/نوفمرب ٥ مع مجيع ). و

األنشطة املشرتكة النظم اإلقليمية األخرى يف جمال حقوق اإلنسان ومن خالل العديد من
متنوعة ترتبط بتعزيز مواضيعلبناء القدرات. وشاركت يف عدة حلقات دراسية حول 
م. وقمت بتحرير كتب دراسية و  ومحاية حقوق املدافعني عن حقوق اإلنسان وبناء قدرا

حقوق اإلنسان. ونظمت عدة كراسات أعمال وأداة للتواصل لفائدة املدافعني عن
األفارقة"، وذلك حرصا على تعزيز ندوات وأنشأت مؤسسة أطلق عليها اسم "املدافعون

ية املدافعني عن حقوق اإلنسان.ومحا
وبصفيت مقررة خاصة، ترأست فريقا عامال معنيا حبرية تكوين اجلمعيات حتت إشراف 
اللجنة األفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب. وُعينُت أيضا منسقة معنية باألعمال االنتقامية 

املرتكبة ضد املدافعني عن حقوق اإلنسان يف أفريقيا.
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)، ويف اآلونة األخرية، ٢٠١٤حرية تكوين اجلمعيات يف أفريقيا (وأجريت دراسة حول 
قدمت إىل اللجنة األفريقية مشروع املبادئ التوجيهية بشأن حرية تكوين اجلمعيات يف 

أفريقيا.
).٢٠١٤وأجريت دراسة عن حالة النساء املدافعات عن حقوق اإلنسان يف أفريقيا (

ملتعلقة حبقوق اإلنسان واإلرهاب يف أفريقيا وعملت على اعتماد املبادئ والتعليمات ا
) من جهة، واملبادئ التوجيهية املتعلقة بالشرطة وحقوق اإلنسان يف أفريقيا ٢٠١٥(
) من جهة أخرى.٢٠١٧(

أهم المنشورات

صدر يف حولية –من قانون العقوبات: إصالح يف منتصف الطريق ١-١٢٢إىل املادة ٦٤من املادة -
.١٩٩٩الصحة العقلية يف أفريقيا، املساعدة يف جمال

الرعاية النفسية للنساء ضحايا العنف اجلنسي: حالة بنن وحالة الكونغو.-
).٢٠١٢مدونة األشخاص واألسرة يف بنن على حمك التطبيق (-
.٢٠١٤، Focus"السياسات العامة حلماية املدافعني عن حقوق اإلنسان يف أفريقيا"، جملة -
.٢٠١٦: بني القانون والثقافة"، "التبين يف بنن-
.٢٠١٦"دور املشرِّع والقاضي األفريقي يف جناح احملكمة اجلنائية الدولية يف مهامها"، -
.٢٠١٧"مسؤولية الدول إزاء العنف اجلنسي يف أفريقيا"، -

أهم الحلقات الدراسية والمؤتمرات

" بشأن ١٨ة الثانية "جوهانسربغ + ، قمت بتنظيم الندوة الدولي٢٠١٧آذار/مارس ٣١إىل ٢٧من -
حالة املدافعني عن حقوق اإلنسان يف أفريقيا، كوتونو، بنن.

، يف إطار الدورة التاسعة واخلمسني ٢٠١٦تشرين الثاين/نوفمرب ٤تشرين األول/أكتوبر إىل ٢٤من -
نة الدولية يف سياق الس٢٠١٦للجنة األفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب، شاركت يف احتفاالت عام 

حلقوق اإلنسان يف أفريقيا، مع الرتكيز على حقوق املرأة يف أفريقيا. ويف هذا الصدد، َعرَضت اآللية 
اليت أشرفت عليها أعماال منها ما أجنز يف جمال حالة النساء املدافعات عن حقوق اإلنسان يف أفريقيا.

يف ائتالف بنن من أجل احملكمة اجلنائية ، بصفيت أمينة تنفيذية وعضوة سابقة٢٠١٦متوز/يوليه ١٧يف -
الدولية، نظمت حلقة عمل لصياغة وحترير مشروع قانون لتكييف وتنفيذ نظام روما األساسي يف بنن. 

يف كوتونو، شاركت يف ندوة حول "مسؤولية الدول األفريقية األطراف يف ٢٠١٦متوز/يوليه ١٦ويف 
ملرأة يف أفريقيا" مبناسبة اليوم الدويل للعدالة اجلنائية الدولية.احملكمة اجلنائية الدولية إزاء العنف ضد ا

، شاركت يف حلقة النقاش الرفيعة املستوى بشأن نوع اجلنس والتنمية، ٢٠١٦متوز/يوليه ٩إىل ٨من -
اليت نظمها االحتاد األفريقي حتضريا ملؤمتر القمة السادس والعشرين لرؤساء الدول واحلكومات يف  

واندا.كيغايل، ر 
، ألقيت الكلمة الرئيسية يف املؤمتر الدويل للقيادات ٢٠١٦آب/أغسطس ٣متوز/يوليه إىل ٣١من -

النسائية يف بلدان أفريقيا الناطقة بالفرنسية. ويف هذا الصدد، ُعينُت نائبة ثانية لرئيس املرصد األفريقي 
للقيادات النسائية.

ريبية للمحامني العاملني لدى احملكمة اجلنائية الدولية يف ، شاركت يف دورة تد٢٠١٦يف حزيران/يونيه -
).١٩الهاي، هولندا (انظر الوثيقة رقم 
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، يف أكرا، غانا، تلقيت دعوة إللقاء الكلمة الرئيسية يف املؤمتر الدويل الثاين ٢٠١٥يف شباط/فرباير -
حلقوق الطفل والصحة اإلجنابية.

يف حلقة دراسية رفيعة املستوى يف كوتونو يف بنن بشأن ، شاركت ٢٠١٤يف تشرين األول/أكتوبر -
التعاون بني الدول األفريقية الناطقة باللغة الفرنسية و احملكمة اجلنائية الدولية، وهي حلقة مجعت عددا 
من وزراء العدل واملدعني العامني واملشاركني من البلدان التالية: بوركينا فاسو، ومايل، وتوغو، 

، واملغرب، والنيجر، وتشاد، ومجهورية أفريقيا الوسطى، وممثلني عن مكتب املدعي والسنغال، وتونس
العام ومكتب قلم احملكمة اجلنائية الدولية.

، يف باماكو، مايل، شاركت يف حلقة عمل هامة حول موضوع "أثر النزاع الدائر يف مايل ٢٠١٤يف عام -
٣٠-٢٨فريقية حلقوق اإلنسان والشعوب؟": على حقوق النساء والفتيات: أي شراكة مع اللجنة األ

، باماكو، مايل.٢٠١٤تشرين األول/أكتوبر 
١٥، شاركت يف مؤمتر إقليمي حول حقوق املرأة يف أفريقيا، يف باماكو، مايل، ٢٠١٠يف متوز/يوليه -

.٢٠١٠متوز/يوليه 
عن حقوق اإلنسان ، َنظمت حلقة عمل لتعزيز قدرات املدافعني٢٠٠٨يف متوز/يوليه وآب/أغسطس -

ايتها إعداد جمموعة من أدوات العمل للمدافعني عن حقوق اإلنسان، تتضمن  يف أفريقيا، مت يف 
دليال توجيهيا وكراسة أعمال.

، شاركت يف دورة تدريبية للقضاة الدوليني نظمها معهد برانديس للقضاة ٢٠٠٦يف حزيران/يونيه -
).٢٠امبور يف السنغال (انظر الوثيقة رقم يف داكار ويف٢٠٠٦الدوليني، دورة عام 

آذار/مارس: تقدمي وتنفيذ مشروع حلقة عمل عن صياغة وحترير قانون لتكييف وتنفيذ ٦إىل ٤من -
نظام روما األساسي.

العضوية في الرابطات والجمعيات المهنية

.١٩٩٠عضوة يف رابطة النساء احلقوقيات يف بنن منذ عام -
ذه ١٩٩٩، فرع بنن، املرأة يف القانون والتنمية يف أفريقيا، WILDAFشبكة عضوة مؤسِّسة يف- . و

الصفة، أتوىل مهام خبرية استشارية للنساء ضحايا العنف يف مركز املرأة يف القانون والتنمية التابع 
قضية.٢٥٠حيث عاجلت أكثر من ، فرع بنن،WILDAFلشبكة 

ات.عضوة االحتاد الدويل للنساء احلقوقي-
.٢٠١٤عضوة رابطة بنن للنساء احملاميات، -
عضوة النقابة الدولية للمحامني اجلنائيني.-
عضوة ائتالف بنن من أجل احملكمة اجلنائية الدولية.-

الجوائز واألوسمة

يف السوربون، باريس، فزت جبائزة حقوق اإلنسان للذكرى السنوية اخلمسني حلركات االستقالل األفريقية - 
عن مسامهيت الكبرية يف الدفاع عن حقوق اإلنسان يف أفريقيا.٢٠١٠تشرين الثاين/نوفمرب ٢٧يف 

، خالل الدورة الثانية واخلمسني للجنة األفريقية، يف ياموسوكرو يف كوت ديفوار، فزت ٢٠١٢يف عام -
جبائزة عن مسامهيت يف الدفاع عن حقوق اإلنسان يف أفريقيا.

برنامج األمم املتحدة املشرتك املعين بفريوس نقص املناعة البشرية/اإليدز ، حصلت يف مقر ٢٠١٢يف -
على شهادة االعرتاف مبسامهيت يف مكافحة انتهاكات حقوق اإلنسان القائمة على امليل اجلنسي يف 

أفريقيا.
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، حصلت على شهادة امتياز بصفيت عضوة يف غرفة االستجابة االنتخابية وناطقة بامسها ٢٠١٦يف -
يف بنن.٢٠١٦سامهيت يف جناح االنتخابات الرئاسية اليت جرت عام مل

االهتمامات الشخصية

تغطي اهتمامايت الشخصية عدة جماالت.-
فأوال، أريد مواصلة العمل يف جمال محاية حقوق اإلنسان على مستوى املؤسسة القضائية الدائمة -

لك بفضل سرييت املهنية وخربيت الثابتة.املرموقة، املتمثلة يف احملكمة اجلنائية الدولية، وذ
خدمة العدالة الدولية من خالل املمارسة القضائية وأنشطة البحث.-
احملكمة اجلنائية الدولية هي املالذ األخري للفئات الضعيفة والضحايا األبرياء الذين ال يطالبون إال -

باستعادة كرامتهم اإلنسانية.
ا على العدالة السليمة والفعالة اليت متتثل ملبدأ احملاكمة العادلة يف مجلة أمور.وبالتايل ينبغي هلم أن حيصلو - 
سنة تضاف إىل اخلربة املكتسبة ٣١وأنا أعمل يف احملاماة والتدريس والبحث، ومتتد خربيت على مدى -

ا من سنة من ممارسة القانون الدويل حلقوق اإلنسان، وبالتايل فإين واثقة متام١٥خالل أكثر من 
النجاح واالمتياز اللذين سأحققهما بصفيت قاضية لدى احملكمة اجلنائية الدولية.

وتتمثل امليزات الشخصية والكفاءات الثابتة اليت تزيد قدريت على أداء مهميت يف أمور منها يلي:-
. اهتمامي بالبحث يف قضايا الساعة وكل ما من شأنه أن يعود علي بالفائدة يف جمال اختصاصي-

ولذلك أحب املطالعة، اليت استقي منها القدرة على التفاعل مع من أحتاور معهم.
قدريت الكبرية على االستماع، اليت اربطها باحرتام روح احلوار، واليت تتيح يل القدرة على اإلقناع أو االقتناع.- 
القانون عامال من عوامل فيما يتعلق بالعدالة، أفضل االلتزام بالصرامة القانونية مع االهتمام جبعل-

التنمية. وقد مارست مهام القضاء خالل مدة والييت يف اللجنة األفريقية، وهي جهاز شبه قضائي 
م يف إطار  يتخذ قرارات تتجاوز حدود أفريقيا، وعملت يف الوقت ذاته رفقة قضاة دوليني استأنست 

لسالم، والنقابة الدولية للمحامني الدورات التدريبية اليت شاركت فيها يف مركز بريسون حلفظ ا
اجلنائيني، والرابطة الدولية حملامي الدفاع، ومعهد برانديس للقضاة الدوليني.

وأنا أملك شجاعة الدفاع عن قناعيت وقرارايت وأملك الدراية يف التعامل مع خمتلف اجلهات الفاعلة،  -
كما إين أحتلى بإحساس قوي بالواجب واملسؤولية.

أتكيف بسهولة كبرية مع األوضاع املفاجئة وأستطيع االقرتاب من األشخاص الذين يواجهون كما إين -
عشرة سنة من اخلدمة يف اللجنة األفريقية، تدربت يف أول األمر يف جمال ١٢املصاعب. وخالل 

ن قادرة القانون العام باعتباري مواطنة بلد يتبع النهج الروماين األملاين يف القانون املدين. لذا سأكو 
متاما على العمل مع زمالئي املنتمني للنظم القانونية األخرى.

ترأست العديد من احملاكمات الصورية يف جمال حقوق اإلنسان يف مجيع أحناء أفريقيا أو جلست قاضية -
فيها. وبالتايل فقد خدمت حقوق اإلنسان أوال بصفيت عضوة يف اللجنة األفريقية باملسامهة بشكل تام 

ل وهام يف بناء وتعزيز هذا اجلهاز الذي يتوىل مهام قضائية، وذلك من خالل القرارات املتعددة وكام
اليت اختذها. وقد توصلت اللجنة األفريقية إىل هذه النتائج بفضل أساليبنا يف تفسري امليثاق األفريقي 

واالجتهاد حلقوق اإلنسان والشعوب، وهي أساليب تقوم يف الوقت نفسه على القانون الدويل 
القضائي الدويل، وكذلك على خمتلف التوجهات والتطورات يف جمال حقوق اإلنسان.

وبصفيت مقررة خاصة معنية باملدافعني عن حقوق اإلنسان يف أفريقيا، فتحت حوارا بّناًء مع اجلهات -
تمع املدين والشركاء اآلخرين حول قضايا الساعة يف جمال حقوق  اإلنسان، الفاعلة احلكومية وا

وذلك من خالل توجيه نداءات عاجلة وإجراء اتصاالت وإصدار بيانات إعالمية وإعالنات. وقمت 
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بصياغة أدوات عمل لتعزيز القدرات، منها كتب دراسية وأداة لالتصال وبناء القدرات لفائدة املدافعني 
عن حقوق اإلنسان.

لألمم املتحدة والنظم األوروبية واملشرتكة بني أنشأت أيضا أوجه التآزر مع اهليئات املماثلة التابعة-
البلدان األمريكية واآلسيوية املعنية حبقوق املدافعني عن حقوق اإلنسان، وأطلقت مبادرة التعاون بني 

عن خارطة طريق للتعاون بني منظومة اإلجراءات اخلاصة لدى ٢٠١٢اهليئات اليت متخضت يف عام 
ة. وعلى سبيل املثال، تناولت املسائل احلرجة املرتبطة حبرية تكوين اللجنة األفريقية واألمم املتحد

اجلمعيات، وحرية التعبري، وتعزيز قدرات املدافعني عن حقوق اإلنسان، وحقوق النساء املدافعات عن 
حقوق اإلنسان، واألعمال االنتقامية ضد املدافعني عن حقوق اإلنسان، واملسائل املرتبطة بانتهاكات 

سان القائمة على امليل اجلنسي.حقوق اإلن
وبصفيت مقررة خاصة معنية باملدافعني عن حقوق اإلنسان، عملت على حتويل اإلجراءات اخلاصة اليت -

تتوالها اللجنة األفريقية إىل أدوات لوضع القوانني. وعلى سبيل املثال، فإن امليثاق األفريقي حلقوق 
يت تستند إليها اللجنة األفريقية، ال ينص صراحة على اإلنسان والشعوب، وهو الوثيقة األساسية ال

احلق يف التظاهر السلمي. ومع ذلك، وانطالقا من دراسة أجريتها حلاالت فردية ُعرضت على اللجنة 
األفريقية، متكنت هذه األخرية من جعل احلق يف التظاهر السلمي حقا ال بد من تعزيزه ومحايته. ويف 

دأ التوجيهي املتعلق باحلق يف التظاهر السلمي.هذا الصدد، فقد وضعنا املب
، وبصفيت رئيسة اللجنة األفريقية حلقوق اإلنسان ٢٠١٢و ٢٠٠٩يف الفرتة املمتدة بني عامي -

والشعوب، اضطلعت بوالييت يف إطار بلورة التعاون وحتقيق التكامل بني اللجنة األفريقية واحملكمة 
قد مت ذلك من خالل مواءمة النظامني الداخليني هلذين األفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب. و 

اجلهازين، علما أن اجلزء الرابع من نظامنا الداخلي ينص بوضوح على طرائق التكامل بني اهليئتني. 
وإىل جانب ذلك، أحالت اللجنة إىل احملكمة األفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب االنتهاكات اخلطرية 

، وقضية شعب إندورويس يف العام ٢٠١١ليت ارُتكبت يف ليبيا يف عام واجلسيمة حلقوق اإلنسان ا
.٢٠١٢نفسه، وقضية شعب أوغييك يف عام 

تمع الدويل بكل - اية املطاف أن أخدم أفريقيا وا وإين إذ أدرك أن الطريق ال يزال طويال، فإين أريد يف 
شارك بشكل تام يف بناء عامل أقل عنفا، أبعاده، وذلك من خالل احملكمة اجلنائية الدولية. وأود أن أ

تتوسط فيه حقوق اإلنسان القرارات السياسية وحتتل فيه حقوق الضحايا الصدارة. وأود أن أواصل 
عملي يف محاية حقوق اإلنسان على مستوى املؤسسة القضائية الدائمة بامتياز، املتمثلة يف احملكمة 

وخربيت الثابتة.اجلنائية الدولية، وذلك بفضل سرييت املهنية

الحقائق األخرى ذات الصلة

إىل جانب الشهادات اجلامعية اليت حصلت عليها، حصلت أيضا على عدة شهادات يف جمال حقوق -
اإلنسان والقانون اإلنساين.

وتشهد على ذلك الوثائق املرفقة طيه.-
رة النزاعات للمدافعني عن ، شاركت يف حلقة عمل تدريبية يف جمال حقوق اإلنسان وإدا٢٠٠٩يف عام -

).٢١حقوق اإلنسان يف مركز تسوية النزاعات يف جوهانسربغ، جنوب أفريقيا (انظر الوثيقة رقم 
: شهادة املشاركة يف الدورة الدراسية املتعلقة مبمارسة القانون أمام احملكمة اجلنائية الدولية،٢٠٠٥يف متوز/يوليه - 

).٢٢السنغال، بالتعاون مع الرابطة الدولية حملامي الدفاع (انظر الوثيقة رقم اليت نظمها مركز بريسون يف داكار، 
اليت نظمها مركز بريسون/برنامج CS-84 F: شهادة املشاركة يف الدورة الدراسية ٢٠٠٥يف شباط/فرباير وآذار/مارس - 

).٢٣اه يف بنن (انظر الوثيقة رقم تدريب اإلداريني املدنيني الناطقني باللغة الفرنسية من أجل توطيد السالم يف ويد
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: توليت رئاسة اللجنة التقنية املعنية بصياغة النظم واللوائح الداخلية ملركز املصاحلة والتحكيم ٢٠٠٣-
والوساطة التابع لغرفة التجارة والصناعة يف بنن، ومشروع املرسوم القاضي بإنشاء املركز والغرفة.

يف الدورة الدراسية اإلقليمية احلادية عشرة بشأن اإلجراءات الدولية : شهادة املشاركة ٢٠٠٣أيار/مايو - 
حلقوق اإلنسان، اليت نظمها املركز األفريقي للدميقراطية ودراسات حقوق اإلنسان والشعوب، مع املشاركة 

.)٢٤يف الدورة العادية الثالثة والثالثني للجنة األفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب (انظر الوثيقة رقم 
: شهادة املشاركة يف احللقة الدراسية/حلقة العمل اليت نظمها املعهد ٢٠٠٢تشرين األول/أكتوبر -

األفريقي حلقوق اإلنسان حول املنازعات يف جمال حقوق اإلنسان، مع املشاركة يف الدورة العادية 
الثانية والثالثني للجنة األفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب.

شهادة املشاركة يف دورة التدريس احلادية والثالثني للمعهد الدويل حلقوق اإلنسان :٢٠٠٠متوز/يوليه -
).٢٥يف سرتاسبورغ (انظر الوثيقة رقم 

: شهادتان عن املشاركة يف دورة التدريس الثالثني ملعهد روين كاسان الدويل حلقوق ١٩٩٩متوز/يوليه -
ة السابعة والعشرين للتدريس اجلامعي اليت نظمها اإلنسان يف سرتاسبورغ، ويف الدورة الدراسية املكثف

).٢٧و ٢٦معهد روين كاسان يف سرتاسبورغ (انظر الوثيقتني 
: شهادة املشاركة يف حلقة دراسية تدريبية عن إدارة ١٩٩٦كانون األول/ديسمرب -تشرين الثاين/نوفمرب-

).٢٨انظر الوثيقة رقم املنظمات غري احلكومية املعنية حبقوق اإلنسان يف القاهرة، مصر (
: شهادة املشاركة يف الدورة التدريبية املكثف احلادية والعشرين اليت ١٩٩٣آب/أغسطس -متوز/يوليه-

).٢٩نظمها املعهد الدويل حلقوق اإلنسان يف سرتاسبورغ (انظر الوثيقة رقم 

الخبرات واالستشارات

املدرسة الوطنية لإلدارة يف باريس.: الرتشيح لدورة تدريبية بشأن العنف ضد املرأة يف٢٠١٥-
: خبرية عضوة يف فريق االتصال املعين حبقوق اإلنسان وفريوس نقص املناعة البشرية يف غرب ٢٠١٢-

ووسط أفريقيا (برنامج األمم املتحدة املشرتك املعين بفريوس نقص املناعة البشرية/اإليدز).
باخلدمات القانونية لفائدة املصابني بفريوس : اإلشراف على مشروع جترييب للنهوض ٢٠١١-٢٠١٠-

نقص املناعة البشرية/اإليدز والفئات املعرضة ملخاطره يف بنن.
: خبرية استشارية لدى وزارة البيئة يف بنن لصياغة قانون منوذجي يف جمال إدارة املياه.٢٠٠٨-٢٠٠٧-
التابع ملنظمة الصحة العاملية : خبرية استشارية لدى املكتب اإلقليمي لغرب ووسط أفريقيا ٢٠٠٦-

لصياغة مشروع قانون محاية حقوق اإلنسان اخلاصة باملصابني بأمراض عقلية.
: عرض وتنفيذ مشروع حلقة عمل لصياغة وحترير قانون تكييف وتنفيذ نظام ٢٠٠٤آذار/مارس ٦- ٤-

روما األساسي.
مشروع عقد منوذجي.: خبرية استشارية لدى وزارة البيئة يف بنن لصياغة٢٠٠٤-٢٠٠٣-
: خبرية استشارية لدى وزارة البيئة يف بنن يف جمال القانون والتنوع البيولوجي (انظر ٢٠٠٢-٢٠٠١-

).٣٠الوثيقة رقم 
ا األربعة واخلمسني يف إطار ٤٥أمتتع مبعرفة جيدة بالقارة األفريقية، اليت قمت بزيارة - من بلدا

ية حلقوق اإلنسان والشعوب.االضطالع مبهامي لدى اللجنة األفريق
كما إن لدي معرفة جيدة بأدوات تكنولوجيا املعلومات.-
على جنسييت وعلى تأييد كل من االحتاد األفريقي واجلماعة ٣و ٢و ١ملحوظة: تشهد الوثائق املرقمة - 

ادات ذات، فهي بعض الشه٣٣و ٣٢و ٣١لدول غرب أفريقيا لرتشيحي. أما الوثائق املرقمة االقتصادية
الصلة يف جمال القوانني والسياسات العامة املتعلقة بفريوس نقص املناعة البشرية والتدريب املستمر وتدريب املدربني.
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أوغندا)(بوسا سولومي بالونغي.٤
]نكليزية[األصل: باإل

مذكرة شفوية
ا إىل أمانة مجع ية الدول األطراف دي البعثة الدائمة جلمهورية أوغندا لدى األمم املتحدة حتيا

القاضية سولومي بالونغي بوسا بأن احلكومة قد رشحت هاتشرف بأن تبلغتو يف احملكمة اجلنائية الدولية
يف احملكمة اجلنائية الدولية للقائمة "ألف" خالل االنتخابات املقرر إجراؤها يف  يةملنصب قاضاالنتخا

يف نيويورك.٢٠١٧كانون األول/ ديسمرب 
وإذ . املؤهالتالسرية الذاتية، وبيان بالرتشيح، مرفقا هذا عثة الدائمة كذلك بأن تقدم وتتشرف الب

يف احملكمة اجلنائية ةعلى مر السنني يف حماكم القضاء يف أوغندا؛ وأيضا قاضيعملت القاضية بوسا 
اكتسبت الدوليتني، األمم املتحدة للمحكمتني اجلنائيتني آليةيف الوقت احلايل قاضية هي الدولية لرواندا؛ و 

يف احملكمة اجلنائية الدولية. وباإلضافة إىل ذلك، مت ترشيح ةكون قاضيتبوسا اخلربة الالزمة لالقاضية
ا هرة، فضال عن  اميةكمحامابوسا اعرتافا مبهنيتهةالقاضي يف جمال حقوق اإلنسان.ةبارز ةنشطكو

بيان المؤهالت
اجلنائيةللمحكمةاألساسيالنظاممن٣٦املادةمن) أ(٤بالفقرةعمالالبيانيُقّدم هذا

.الدولية
املادةمن) ج(و) ب(و) أ(٣الفقراتيفالواردةالشروطبوسابالونغيسولوميالقاضيةتستويف-١

ااألساسيالنظاممن٣٦ :لكو
األممآليةيفقاضيةوبوصفها. والنزاهةواحلياداألخالقحيثمنعاليةبسمعةتتمتع) أ(

احملكمة/االستئنافوحمكمةوالشعوب،اإلنسانحلقوقاألفريقيةواحملكمةالدوليتني،للمحكمتنياملتحدة
اإضافيةوخربةعاما،٢٠علىتزيدقضائيةخبربةفهي تتمتعأوغندا،يفالدستورية سنوات١٠مد
.أوغندايفقضائيصبمنأعلىيفللتعينيوهي مؤهلةأوغندا،يفالقضاءلدى حماكمكمحامية
قاضية،وبصفتها. اجلنائيةواإلجراءاتاجلنائيالقانونيفراسخةاختصاصاتمتتلك) ب(

من(ونصفسنواتتسعملدةلروانداالدوليةاجلنائيةاحملكمةيفمعقدةجنائيةحماكماتشاركت يف
ة للمحكمتني اجلنائيتني يف آلية األمم املتحد، وهي تعمل)٢٠١٣إىل شباط/فرباير ٢٠٠٣أغسطس/آب

. وبصفتها قاضية يف أوغندا، شاركت يف حماكمات إىل اليوم٢٠١٢حزيران/يونيه ذ شهرالدوليتني من
، ويف االستئنافات ٢٠٠٣إىل متوز/يوليو ١٩٩٧جنائية يف احملكمة العليا يف الفرتة من آب/أغسطس 

حىت اآلن. وبوصفها حمامية، مثلت ٢٠١٣اجلنائية يف حمكمة االستئناف األوغندية من آب/أغسطس 
.١٩٩٧إىل عام ١٩٨٨من عام واحملاكم الفرعيةاملتهمني يف احملاكمات اجلنائية أمام احملكمة العليا 

والقواعدالدويلاإلنساينوالقانونالدويلاجلنائيالقانونيفراسخةبكفاءةتتمتعوهي) ج(
احبكماإلنسان،حقوقوقانونالدوليةاإلثباتوقواعداإلجرائية املتحدةاألممحمكمةيفكقاضيةخرب
فهي ذلك،إىلوباإلضافة. الدوليتنياجلنائيتنيللمحكمتنياملتحدةاألمموآليةلروانداالدوليةاجلنائية

يف احملكمة األفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب، اليت تعاجل ٢٠١٤قاٍض منذ أيلول/سبتمرب تتوّىل منصب 
قوق اإلنسان من جانب الدول يف القارة األفريقية. وقد أصدرت العديد من األحكام الرائدة انتهاكات ح
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حقوقانتهاكاتلضحايااالنتصافوسبلواجلرائم العاديةتناولت حقوق ضحايا اجلرائم اجلسيمة 
انبجمناإلنسانحقوقانتهاكاتعلىالعقابمناإلفالتعناملساءلةإنفاذيفيسهمممااإلنسان،

.والوطينواإلقليميالدويل،الصُُّعدعلىواألفرادالدول
احملاكميفاملعوزاتالنساءمثلت، ١٩٩٧و١٩٨٨بني عامي صفتها ممارسة ملهنة القانون (د) ب

الوالدين،وحقوقالطفل،ودعمالزوجية،املمتلكاتوحصةاألمن،ذلكيفمباحقوقهنإعماللضمان
الذيالقانونيةاملساعدةمشروعووسعتترأستاألوغندية،القانونمجعيةةرئيسوبصفتها. واجلمعيات

انيةالقانونيةاملشورةيقدم القانونيةاملساعدةمشروعترأستكما. املعوزينواألطفالالنساءومتثيلا
.قضائيةالذين يتعّرضون ملشاكلأوضاع األطفاليعاجلالذيالقانونتطويرملركزالتابع

وتلّقنت مجيع. احملكمةيفإحدى لغيت العملوهي، لّمة باللغة اإلنكليزية كتابة وكالمام(ه) 
الدوليةاملستوياتعلىاحملاكممجيعيفاللغةبنفسوعملتاإلنكليزيةباللغةوالعايلالرمسيتعليمها

.والوطنيةواإلقليمية
٣٦املادةمن٥الفقرةألغراضألفلقائمةايفإلدراج امسهابوسابالونغيتُرشَّح القاضية سولومي–٢

.األساسيالنظاممن
يأخذ ومن شأن انتخاب القاضية سولومي بالونغي بوسا، اليت تنتمي إىل املنطقة األفريقية ومن بلد - ٣

، أن خيدم ضرورة متثيل النظم القانونية الرئيسية يف العامل، وأن يعطي أفريقيا متثيال أكثر بالقانون العام
ولن يقوض التوازن بني اجلنسني يف احملكمة.اضيات صافاً يف احملكمة للقإن
ضحاياحبقوقاملتعلقةاملسائلبشأنقانونيتنيوخربةبكفاءةبوسابالونغيالقاضية سولوميتتمتع-٤

حقوقانتهاكاتلضحايااالنتصافوسبلللمساواةالقضائيةوالسوابقالشهود،ومحايةاجلرائم،
والوطنية،واإلقليميةالدوليةاحملاكمخمتلفيفكقاضيةالطويلةخدمتهايفذلكويتجلى. اإلنسان

غرياملنظماتمنالعديديفعضوفهيذلك،إىلباإلضافة. أوغندايفالقضاءحماكموكمحامية يف
.اإلنسانحلقوقالرحبية

افإنونزاهتها،القويالشخصيونظرًا لطابعها–٥ اجلنائيالقانونجماليفدولياااملعرتفكفاء
الدوليةاجلنائيةواإلجراءاتالدويل،اإلنساينوالقانونالدويل،اجلنائيوالقانوناجلنائية،واإلجراءات

اتبيّنهالذيالنحوعلى(اإلنسانحقوقوقانوناإلثبات،وقواعد القاضية ستسهم،)الذاتيةسري
.احملكمةعمليفكبرياإسهامابوسابالونغيسولومي

بیان السیرة الذاتیة

البيانات الشخصية

االسم: سولومي بالونغي بوسا 
أنثىنوع اجلنس: 

اجلنسية: أوغندية
١٩٥٦نيسان/أبريل ١٤تاريخ الوالدة: 
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المؤهالت التعليمية

.١٩٨٠مركز تطوير القانون، أوغندا: دبلوم الدراسات العليا يف املمارسة القانونية 
.١٩٧٩آب/أغسطس ، جامعة مكريري، كمباال، أوغنداقوق (مبرتبة الشرف) من ليسانس احل

.١٩٨٦يف لوساكا، شهادة يف إعداد التقارير القانونية، مركز شباب الكمنولث، جامعة زامبيا، 

موجز المؤهالت المهنية/الخبرة/التجربة

وخربةوالوطنية اإلقليميةو قضائية على املستويات الدولية الربة من اخلعشرين عاما تتمتع بةقاضي
اإضافية .اإلنسانيف جمال حقوق ةوناشطكمحامية سنوات١٠مد

:ناصب اليت تولّتهافيما يلي ملخص للم
حىت اآلن؛٢٠١٢(أ) قاضية يف آلية األمم املتحدة للمحكمتني اجلنائيتني الدوليتني منذ عام 

حىت اآلن؛- ٢٠١٤أيلول/سبتمرب ٨وب: (ب) قاضية يف احملكمة األفريقية حلقوق اإلنسان والشع
حىت اآلن؛- ٢٠١٣متوز/يوليو ٧(ج) قاضية يف حمكمة االستئناف/احملكمة الدستورية يف أوغندا: 

؛٢٠١٣-٢٠٠٣(د) قاضية يف حمكمة األمم املتحدة اجلنائية الدولية لرواندا للفرتة 
؛٢٠٠٦-٢٠٠١(ه) قاضية يف حمكمة العدل لشرق أفريقيا: 

؛٢٠١٣-١٩٩٧قاضية يف احملكمة العليا يف أوغندا: (و) 
؛١٩٩٧-١٩٨٨: حمامية ممارسة (ز) 

؛١٩٩٧-١٩٨٠، مركز تطوير القانون، أوغندا: ة(ح) حماضر 
فقه مشروع املساواة مع الرابطة الدولية للقاضيات والرابطة الوطنية للقاضيات يف ة يف جمالمدرب

أوغندا؛
يب القضائي، واحملكمة اجلنائية الدولية لرواندا، وجلنة التعليم القضائي برنامج التدر تلّقت تدريبا من 

االت لشرق أفريقيا، والرابطة الدولية للقاضيات، وجلنة التعليم القضائي األوغندية، مبا يف ذلك  يف ا
لذين ، واألطفال ا“ نساء على شفا اهلاوية”و: فقه املساواة، واملرأة يف اإلجراءات القضائية، التالية

يتعّرضون ملشاكل قضائية، وحقوق اإلنسان، وفريوس نقص املناعة البشرية، واإليدز، واألخالقيات 
؛يرينوالقانون، واحلكم الدستوري، ومبادئ احملاكمة العادلة، والقضاة كقادة ومد

ألوغندية مجعية القانون او مجعية القانون يف شرق أفريقيا، و رابطة احملامني الدولية، وتلّقت تدريبا من 
؛مبا يف ذلك: حتسني الوصول إىل العدالة واحلكم الدستوري والدميقراطي، ومهارات القيادة

، وأسست/ترأست منظمات غري حكومية يف ١٩٩٠نشطة يف جمال حقوق اإلنسان منذ عام 
نون يف احملامني حلقوق اإلنسان، ومجعية القارابطاتجمال حقوق اإلنسان واحلوكمة، منها: املعهد الدويل ل

شرق أفريقيا، ومركز شرق أفريقيا للتنمية الدستورية (كيتو تشا كاتيبا)، وشبكة أوغندا بشأن فريوس نقص 
القانون األوغندي لرابطةاملناعة البشرية، واإليدز، واألخالقيات والقانون، ومشاريع املساعدات القانونية 

ورصد االنتخابات؛ومركز تطوير القانون، واملنظمة الوطنية للرتبية املدنية
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مواكبة قضايا حقوق اإلنسان واحلوكمة من خالل عضوية املنظمات الدولية واإلقليمية وغري 
احلكومية، مبا يف ذلك جلنة احلقوقيني الدولية، والرابطة الدولية للقاضيات، واملركز األفريقي للدميقراطية 

رق أفريقيا، واحتاد احملاميات الدويل، أوغندا.يف شقضاة احملاكم الكلية واجلزئية وحقوق اإلنسان، ورابطة 

موجز الخبرة المهنية ذات الصلة

االت التاليةقضائيةالربة من اخلسنةعشرين تتمتع بةقاضي : القانون اجلنائي الدويل ، عملت يف ا
ساين الدويل، والوطين، واملمارسة القضائية، وقواعد اإلثبات، والقانون الدويل حلقوق اإلنسان، والقانون اإلن

والقانون الدستوري؛
يف خمتلف احملاكم الدولية واإلقليمية والوطنية مبا يف ذلك: تسع سنوات العملاخلربة املكتسبة من 

أكثر من سنتني ونصف كقاضية و ونصف كقاضية يف احملكمة اجلنائية الدولية لرواندا التابعة لألمم املتحدة؛ 
يف آلية األمم املتحدة ةمخس سنوات قاضيو ن والشعوب؛ لدى احملكمة األفريقية حلقوق اإلنسا

يف حمكمة االستئناف/احملكمة يةقاضبصفة للمحكمتني اجلنائيتني الدوليتني؛ وثالث سنوات ومثانية أشهر 
الدستورية يف أوغندا؛ وست سنوات قاضية يف احملكمة العليا يف أوغندا؛

وناشطة يف كمحامية مبحاكم القضاء يف أوغندا ن وقبل انضمامها إىل هيئة احملاماة، مارست القانو 
جمال حقوق اإلنسان ملدة عشر سنوات؛

خمتلف املنظمات الدولية واإلقليمية والوطنية غري تمن خالل النشاط أسست و/أو ترأس
أيضا املنظمات احلكومية يف أوغندا؛ت. وترأسإدارة الشأن العامّ احلكومية حلقوق اإلنسان و 
إدارة الشأن العامّ املهنية اليت تتعامل مع حقوق اإلنسان واملوظفني القضائيني و عضو يف املنظمات

على املستويات الدولية واإلقليمية والوطنية.

قائمة المنشورات
- “Towards a Protocol extending the jurisdiction of the East African Court of Justice” in

the East African Lawyer, March 2006;
- “Anti-terrorism Act 2002 (Uganda) and Human Rights Implications” ICJ Bulletin on

Counter-Terrorism, September 15, 2004;
- “A critique on the East African Court of Justice as a Human Rights Court”, in The

Protectors: Human Rights Commissions and Accountability in East Africa, 2008;
- Report on Legal Education and Training in Uganda (co-authored)”, Uganda Ministry of

Justice Publications, 1995.

نة من العروضعيّ 

حلقة يف مت دِّ قُ ،ة عن املهارات القيادية يف السلطة القضائية يف القرن احلادي والعشرينحملة عامّ 
يف دار السالم؛٢٠١٢تشرين األول / أكتوبر ٢٥عمل تدريب القضاة يف شرق أفريقيا يف 

، ُقّدم هذا العرض أمام ندااحملكمة اجلنائية الدولية لروافيما يتعّلق بتحديات الو التجارب الناجحة 
رابطة القانون األفريقي يف جامعة هارفارد يف الواليات املتحدة األمريكية؛

احتفال اليوبيل الذهيب أثناءُقّدمت،دور ومسامهة احملاكم اإلقليمية يف العدالة اجلنائية الدولية
ومباسا، كينيا؛، م٢٠٠٩تشرين الثاين/نوفمرب ٩للجنة احلقوقيني الدولية يف كينيا يف 
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برنامج أفريقيا الشرقية ُقّدم إبّانمجاعة شرق أفريقيا، ومحاية حقوق املرأة واملساواة بني اجلنسني، 
نريويب، كينيا؛٢٠٠٣بشأن املساواة يف املركز وحقوق اإلنسان للمرأة يف آب/أغسطس 

والعدالة الدولية.مواضيع متنوعة تتعلق حبقوق اإلنسان عنالعديد من العروض األخرى وُقّدم 

اللغة

نكليزيةاإل

معلومات أخرى داعمة وذات صلة بالموضوع

اجلوائز التقديرية
يف جمال حقوق ةطَ شِ نَ و ؛ بصفة رائدة رابطة احملامنيعملي بتتعلق تقديرية حصلت على جوائز 

و تشا كاتيبا (مركز معية القانون يف شرق أفريقيا؛ وكيتوجلاإلنسان وقاضية تابعة لرابطة احملامني الدولية؛ 
؛ وعيادة عية القانون يف أوغنداومج)؛ والرابطة الوطنية للقاضيات يف أوغندا؛ تطوير الدستورشرق أفريقيا ل

وغريها.يةوغنداألكومة احلاملساعدة القانونية التابعة ملركز تطوير القانون؛ و 



ICC-ASP/16/3/Add.1

42 3A1-A-110917

كرواتيا)(زالتا ،دوردوفيتش.٥
[األصل: باإلنكليزية]

مذكرة شفوية
ا إىل أمانة مجعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي د ي سفارة مجهورية كرواتيا حتيا

زالتا للمحكمة اجلنائية الدولية وتتشرف بإبالغها بأن حكومة مجهورية كرواتيا قررت ترشيح الربوفسور 
يف سُتجرى اليت ، يف االنتخابات يف القائمة باءملنصب قاض لدى احملكمة اجلنائية الدولية دوردوفيتش 

نيويورك يف الفرتة من يف الدورة السادسة عشرة جلمعية الدول األطراف املقرر عقدها يف مقر األمم املتحدة 
.٢٠١٧كانون األول/ ديسمرب ١٤إىل ٤

واملذكرة ،ICC-ASP/3/Res.6وفقا لإلجراءات املنصوص عليها يف القرار
، تتشرف سفارة مجهورية كرواتيا بتقدمي هذا ٢٠١٧آذار/مارس٧بتاريخ ICC-ASP/16/SP/07الشفوية

.دوردوفيتشالرتشيح وترفق السرية الذاتية وبيان املؤهالت للربوفسور 

بيان المؤهالت
من نظام روما األساسي للمحكمة ٣٦(أ) من املادة ٤هذا البيان وفقاً ألحكام الفقرة يتم تقدمي

، املتعلق بإجراءات ترشيح وانتخاب قضاة ICC-ASP/3/Res.6القرار من ٦اجلنائية الدولية، والفقرة 
.احملكمة اجلنائية الدولية

ن أّشح مجهورية كرواتيا الربوفسور زالتا دوردوفيتش ملنصب قاض يف احملكمة اجلنائية الدولية. إذ ر وتُ 
ا كقاضالربوفسور دوردوفيتش تلّيب مجيع الشروط  تنّص عليهيف احملكمة اجلنائية الدولية، كما النتخا

من نظام روما األساسي، على النحو التايل:٣٦املادة من٣الفقرة 
ا شخصية تتمتع باخللق الرفيع، واحلياد والنزاهة. وقد اعُرتف (أ) تتسم  الربوفسور دوردوفيتش بأ

هلا بسمعة عالية يف احلياة املهنية والعامة يف مجهورية كرواتيا ويف اخلارج.
املؤهالت املطلوبة اليت تؤهلها لتبّوؤ أعلى املناصب جبميعدوردوفيتش الربوفسورتتمّتع (ب) 

وحاصلة على ماجستري القانون رة يف احلقوق، أستاذة حماضِ وهي أيضًا ،القضائية على الصعيد الوطين
وجنحت ،اجلنائي والدكتوراه من جامعة زغرب، وعلى درجة املاجستري يف علم اجلرمية من جامعة كامربيدج

، ومارست مهنة احملاماة يف احملاكم الكرواتية ملدة عامني. وكانت ١٩٩٤متحان الدولة القضائي عام يف ا
عضوا يف اهليئات العامة جلمهورية كرواتيا، فقامت بإجراءات اللجوء، وإجراءات حتديد املسؤولية التأديبية 

عاما من اخلدمة يف ٢٤من ألعضاء النيابة العامة وتضارب مصاحل املوظفني العموميني. ولديها أكثر
الالسلك القضائي ويف . ياجلامعا
من نظام روما ٣٦(أ) من املادة ٣في مبتطلبات الفقرة الربوفسور دوردوفيتش ت(ج) إن 

األساسي. فهي أستاذة بارزة يف اإلجراءات اجلنائية وحقوق اإلنسان والقانون اجلنائي األورويب يف جامعة 
للقانون اجلنائي الدويل يف جامعة لوكسمبورغ، ةزائر ةأستاذوهي،١٩٩٥عام زغرب، حيث ُتدّرس منذ

ا وكانت من كبار الباحثني يف كلية احلقوق يف جامعة ييل ملدة عامني. حتظى باعرتاف كباحثة رائدة يف إ
جرائي، كما جمال حقوق اإلنسان والقانون اجلنائي الدويل، والقانون اإلنساين الدويل والقانون اجلنائي واإل

ا األكادميية واملهنية بشكل واضح.  ا تُبّني ذلك مسري ليست خبرية كربى يف القضايا املتعلقة حبقوق إ
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احسب، و على الصعيد الوطيناإلنسان والعدالة اجلنائية أيضًا يف األوساط املهنية ظى باعرتافحتبل أ
قد ُنشر هلا على نطاق واسع يف جماالت حقوق . و الدويلوالعلمية يف املنطقة، ويف أوروبا وعلى صعيد 

اإلنسان، والقانون اجلنائي الدويل واألورويب، وقانون اإلجراءات اجلنائية والقانون اجلنائي. 
عضو بارز يف العديد من اجلمعيات العلمية والقانونية الدولية والوطنية. الربوفسور دوردوفيتش إن 

الدولية لقانون العقوبات، وهي أقدم مجعية للمتخصصني يف قانون وهي عضو يف اللجنة التنفيذية للمنظمة
وهي رئيسة االحتاد ،يف األنشطة العلمية والتنظيمية للجمعيةبشكل ناشطا تشارك أالعقوبات، كما 

للقانون اجلنائي األورويب.االحتاد الكروايت ةورئيسالكروايت للعلوم اجلنائية واملمارسة
)FP7(الحتاد األورويبلوري يوائز دولية، من بينها مشروع ماري كوقد حصلت على عّدة ج

التبادل النمساوية، ومنحة فولربايت. وهيئةاألملانية، لتبادل األكادميياوهيئةمنحة تشيفنينج الدراسية، و 
٢٠١٣يف عام كرواتيا مجهوريةوتقديرا لتخصصها يف القانون اجلنائي الدويل، فقد عيّنها رئيس

جرائم كشف احلقائق حول شخصي له للعمل على النظام األساسي للجنة اإلقليمية املعنية بكمبعوث
احلرب وغريها من االنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان املرتكبة يف إقليم يوغوسالفيا السابقة. 

املنظمات بصفة مستشارة لدىعديدةلعمل مراتلقد أتيحت للربوفيسور دوردوفيتش الفرصة ل
ية والقضائية والعامة وغري احلكومية يف جماالت ترتاوح من حقوق اإلنسان إىل االمتثال للقانون احلكوم

ا احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان وعملت كشاهد خبري يف حتكيم الدويل واألورويب. جلنة "واستشهدت 
. ويبّني عملها يف "ستثماراملركز الدويل لتسوية منازعات اال" و "األمم املتحدة للقانون التجاري الدويل

ا.  ا التنظيمية والقيادية وكفاءا ا ومهارا االت املتنوعة، األكادميية والبحثية والرتبوية يف كرواتيا مبادر ا
ا جمموعة منشورات تثري اإلعجاب وأعماهلا جّد مدروسة، وثاقبة، ونقدها نقداً مناسباً.وهل

األملانية.للغةمعرفة جيدة جدا ابطالقة، ولديهاإلجنليزيةتتكلم الربوفسور دوردوفيتش اللغة (د) 
وفيما يتعلق باملسائل املنصوص الربوفسور دوردوفيتش إلدراج امسها يف القائمة باء. (ه) تُرشَّح

)، من نظام روما األساسي، فهي كالتايل:٣) اىل (١) (أ) (٨(٣٦عليها يف املادة 
تلقت الربوفسورالقانون املدين. ومع ذلك، فقد تنتمي مجهورية كرواتيا إىل نظام)١(

ذا النظام. ايف نظام القانون العام، ولديهالتعليم دوردوفيتش  معرفة واسعة 
مجهورية كرواتيا عضو يف جمموعة دول أوروبا الشرقية. )٢(
الربوفسور دوردوفيتش أنثى.)٣(

وخبربة يف قضايا حمددة ذات صلة بعمل خبربة قانونية واسعة، الربوفسور دوردوفيتش(و) تتمّتع 
احملكمة، مبا يف ذلك العنف ضد املرأة، ومحاية الضحايا والشهود، وحقوق الضحايا اإلجرائية، واحلّق يف 

التعويض، وحقوق الدفاع، واحلق يف حماكمة عادلة. 
مواطنة كرواتية وال حتمل جنسية أي دولة أخرى. الربوفسور دوردوفيتش(ز) 

ا واثقة من أن الربوفسور دوردوفيتشرتشيح بملذكورة آنفا، توصي مجهورية كرواتيا لألسباب ا ، أل
ا. ا ستزيد من فعالية أداء احملكمة اجلنائية الدولية اليت تتوّقف على نوعية قضا صفا
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السيرة الذاتية
البيانات الشخصية

دوردوفيتش:اسم العائلة
زالتااالسم األول
أُنثىنوع اجلنس:

١٩٦٩تشرين األول/أكتوبر ٢اريخ امليالد:ت
كرواتية:اجلنسية

أوروبا الشرقية:املعايري اإلقليمية
متزوجة :احلالة االجتماعية

القائمة باء‘باء’القائمة ‘/ألف’القائمة 
اللغة األم: اللغة الكرواتيةاللغات

ممتقدّ مستوىالشفوية)(متقّدممستوى: (املكتوبة)اإلنكليزية
متوّسطمستوىالشفوية)(متوّسطمستوى: (املكتوبة)الفرنسية
متوّسطمستوىالشفوية)(متوّسط: (املكتوبة مستوىاألملانية

المؤهالت التعليمية: 

دكتوراه يف املؤهل (املؤهالت) احلاصل عليها:- جامعة زغرب، كرواتيااملؤسسة:-:٧/٢٠٠٣
القانون

ماجسرت يف املؤهل (املؤهالت) احلاصل عليها:- عة زغرب، كرواتياجاماملؤسسة:-:٤/٢٠٠٢
جامعة زغرب، كرواتياالقانون يف القانون اجلنائي

املؤهل (املؤهالت) احلاصل عليها:- اململكة املتحدة، كامربدججامعة  املؤسسة:-:٧/١٩٩٧
الدكتوراه يف علم اجلرميةشهادة 

امتحان الدولة يف املؤهل (املؤهالت) احلاصل عليها:-كرواتياوزارة العدل،  املؤسسة:-:١٢/١٩٩٤
القضاء

إجازة يف املؤهل (املؤهالت) احلاصل عليها:- جامعة زغرباملؤسسة:-:٠٦/١٩٩٢إىل ١٠/١٩٨٨
.١٩٩٢يف املرتبة األوىل بني فئة التخرج لعام ، احلقوق

الخبرة العملية: 

رئيسة قسم اللقب الوظيفي: - امعة زغرب، كلية احلقوقججهة العمل:-إىل اليوم :٠٩/١٩٩٥
- )؛٢٠١٦أستاذ حماضر (منذ عام )؛٢٠١٤-٢٠٠٧القانون اإلجراءات اجلنائية (

)؛٢٠١١-٢٠٠٧)؛ أستاذ مساعد (٢٠١٦- ٢٠١١أستاذ مشارك (معلومات أخرى؛
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تدريس دورات يف: -)؛١٩٩٧- ١٩٩٥(باحث مبتدئ)؛ ٢٠٠٧-٢٠٠٣مساعد: (
اإلجنليزية)، اإلجراءات إلجراءات اجلنائية، حقوق اإلنسان والعدالة اجلنائية (باللغةقانون ا

املسائل اجلنائية (باللغة اجلنائية الدولية (باللغة اإلجنليزية)، التعاون الدويل واألورويب يف
ورويب القانون اجلنائي األاإلجنليزية)؛ حقوق اإلنسان والعدالة اجلنائية (باللغة اإلجنليزية)؛

والقانون والطب النفسي.(باللغة اإلجنليزية)؛ املسؤولية اجلنائية لألشخاص االعتباريني
جامعة لوكسمبورغ، ماجستري يف القانون األورويب، كلية احلقوق جهة العمل:- إىل اليوم:–٢٠١٦

معلومات أخرى: تدريس القانون -أستاذ زائر؛ اللقب الوظيفي:-واالقتصاد واملالية؛ 
اجلنائي الدويل، واإلجراءات اجلنائية والتعاون الدويل.

كلية احلقوق يف جامعة ييل، الواليات املتحدة األمريكيةجهة العمل:-:١١/٢٠١٦إىل ١١/٢٠١٤
معلومات أخرى: إجراء حبث علمي بشأن -اللقب الوظيفي: باحث علمي كبري؛ -

وري يمشروع ماري كاإلنسان"، "حنو إجراء جنائي أورويب: االندماج على حساب حقوق
.)FP7لالحتاد األورويب (

معهد بريكلي للقانون، جامعة كاليفورنيا، الواليات جهة العمل:-:٠٧/٢٠١٠إىل ٠١/٢٠١٠
معلومات أخرى: تدريس دورة يف -أستاذ زائراللقب الوظيفي:- املتحدة األمريكية

ة حلقوق اإلنسان"، برنامج فولربايت للمنح "اجلوانب القانون اجلنائي من االتفاقية األوروبي
الدراسية.

اللقب الوظيفي: أستاذة ُممتحنة يف امتحان الدولة - وزارة العدلجهة العمل:- إىل اليوم:-٢٠١٣/ ١
معلومات أخرى: مسؤولة عن امتحانات القانون اجلنائي وقانون اإلجراءات - للقضاء
اجلنائية.

-اللقب الوظيفي: عضو جلنة اللجوء-عمل: مجهورية كرواتياجهة ال-:١١/٢٠١٢إىل٣/٢٠٠٨
معلومات أخرى: هيئة الدرجة الثانية يف إجراءات اللجوء.

اللقب الوظيفي: عضو يف جملس الدولة - جهة العمل: مجهورية كرواتيا- :٦/٢٠١١إىل ٢/٢٠١٠
املسؤولية معلومات أخرى: هيئة مستقلة ذات صالحيات قضائية لتحديد -للمحامني

التأديبيةوتعيني أعضاء النيابة العامة.
اللقب الوظيفي: عضو يف جلنة الدولة - جهة العمل: مجهورية كرواتيا-:١٢/٢٠٠٨إىل ٣/٢٠٠٥

معلومات أخرى: هيئة مستقلة ذات صالحيات قضائية لتحديد -لتضارب املصاحل
مسؤولية املوظفني العموميني لتضارب املصاحل.

جهة العمل: معهد ماكس بالنك للقانون األجنيب والدويل اجلنائي، فرايبورغ، -٦/٢٠٠٧إىل ٤/٢٠٠٧
معلومات أخرى: حبث حول مذكرة التوقيف - اللقب الوظيفي: باحث زائر- أملانيا

األوروبية والقانون اجلنائي حلماية املصاحل املالية لالحتاد األورويب.
اللقب - راسات العليا يف العلوم اجلنائية، سرياكوزا، إيطالياجهة العمل: املعهد الدويل للد:١٠/٢٠٠٥

معلومات أخرى: دورة متخصصة يف التعاون األورويب والدويل يف -الوظيفي: باحث زائر
املسائل اجلنائية

برنامج الزوار اللقب الوظيفي: -وزارة اخلارجية األمريكية الواليات املتحدةجهة العمل::٠٧/٢٠٠٤
زيارة وتعّلم عملي للمؤسسات معلومات أخرى:- لنظام القضائي األمريكي"الدويل "ا
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السياسية والقضائية والسجون (الكونغرس األمريكي واحملاكم والنيابات، ومكتب الدفاع 
العام، والسجون) يف عدة واليات أمريكية (واشنطن، وليامزبريغ، بروفيدانس، سياتل 

ودنفر).
، جامعة غراتس، النمسا، برنامج املنح احلقوقة العمل: كلية جه-:٠٩/٢٠٠٢إىل ١٠/٢٠٠١

معلومات أخرى: حبث يف القانون - اللقب الوظيفي: باحثة دكتوراه- الدراسية للبحوث
املالية لالحتاد األورويب.محاية املصاحليف اجلنائي األورويب والقانون اجلنائي واإلداري

الدائرة األملانية ة احلقوق، جامعة أوغسبورغ، أملانيا، كليجهة العمل:  - ٠٧/٢٠٠٠إىل ٠٩/١٩٩٩
االحتادقانونمعلومات أخرى:- اللقب الوظيفي: باحثة دكتوراه- للتبادل األكادميي

اجلنائيةاإلجراءاتوقانوناألورويب،
ة اللقب الوظيفي: متدرب يف احملكمة اجلزئي-جهة العمل: مجهورية كرواتيا-:٦/١٩٩٥إىل ٣/١٩٩٣

معلومات أخرى: صياغة األحكام-يف زغرب، الشعبة املدنية واجلنائية
اللقب الوظيفي: - جهة العمل: احملكمة الكانتونية للفاليه، سويسرا- ١٠/١٩٩٣إىل ٦/١٩٩٣

متدّرب يف احملكمة الكانتونية للفاليه، سويسرا
في: متدرب يف احملكمة اللقب الوظي-جهة العمل: مجهورية كرواتيا-٣/١٩٩٣إىل ١١/١٩٩٢

البلدية يف زغرب.
اللقب -خدمات الشرطة الكانتونية، كانتون فاليه، سويسراجهة العمل:- ٩/١٩٩٣إىل ٦/١٩٩٣

دورة تدريبية يف العلوم اجلنائية.الوظيفي:

:األنشطة المهنية األخرى

املركز و ""ري الدويلجلنة األمم املتحدة للقانون التجا"شاهد خبري يف حتكيم ٢٠١٧إىل ٢٠١٥
ضد ة احملدودةالنفط والغاز اهلنغاريشركة " يف قضية؛الدويل لتسوية منازعات االستثمار

لكلتا حمكميت تنيشفويوشهادتني أربعة شهادات خطية حيث قدمت مجهورية كرواتيا 
التحكيم.

كشف احلقائق نية بللجنة اإلقليمية املعكرواتيامجهورية  رئيس لشخصي البعوث امل٢٠١٤إىل ٢٠١٣
االنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان املرتكبة يف إقليم جرائم احلرب وغريها منحول 

,٢٠٠١إىل ١٩٩١يف الفرتة املمتّدة من يوغوسالفيا السابقة
احلكوميةغرياملنظماتمع) واحملاضراتوالنشروالتقاريراملؤمترات(التعاوناليومحىت٢٠١٠

مثل مركز املنظمات غري السابقة،يوغوسالفياإقليميفاحلرباجل جرائماليت تعالكرواتية
املاضي مركز التعامل مع -"دوكومنتا"و "روزا"–احلكومية لضحايا احلرب من النساء 

(www.documenta.hr).

العنفومكافحةمنعاتفاقيةمعالكروايتللمعايرياالمتثالحولالدراسةأّلفت٢٠١٤إىل٢٠١٢
"روزا"،–النساءمناحلربضحاياملركز) اسطنبولاتفاقية(املنزيلوالعنفاملرأةضد

علىالتصديقإىلالدعوةأنشطةيفواملشاركة. كرواتيايفحكوميةغرينسائيةمنظمة
موعاتوإعطاءالكروايت،الربملانيفتقدمييعرضمثلاسطنبول،اتفاقية حماضرات 

.كرواتيايفاحلكوميةغرياملنظمات
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حلسابالذي يعملكرواتيايفورئيسة فريق البحثالضحاياحقوقيفخبريحىت اليوم٢٠١١
معالسنوية،للتقاريركرواتيايفالضحاياحالةتقييمعلىاألساسية"احلقوق"وكالة
حقوق الضحاياوتقييماملنزيلوالعنفالكراهية،جرائمضحاياعلىخاصبشكلالرتكيز

.مارسةامليف
العدل.وزارةاجلديد،اإلجرائي الكروايتاجلنائيالقانونلصياغةاخلرباءجلنةرئيسة٢٠١٣إىل٢٠١٢
وللمحكمةالدفاعحملاِمياجلنائيةالقضايايفالقانونيةباآلراءبانتظاماإلدالءحىت اليوم٢٠٠٣

العليا.
القواننيدستوريةيفالطعنإجراءاتيفيةالدستور للمحكمةالقانونيةاآلراءتوفريحىت اليوم٢٠١٠

اجلنائية.العدالةجماليفالتشريعية
لة اإللكرتونية ةرئيسحىت اليوم٢٠١١ نشرها جامعة تزغرب، اليت يف راجعة القانون ملحترير ا

http://revija.pravo.unizg.hr،٢٠١١زغرب، منذ عام 

الكروايت للعلوم اجلنائية واملمارسات، مسؤولة عن الدليل السنويحترير ةرئيسحىت اليوم٢٠١٥
.www.pravo.hr/hljkpp، ٢٠٠٧راجعة والنشر منذ عام املتحرير و ال

تتعّلق باإلجراءاتو تسعة دوليةحمليةعلميةمشاريعمثانيةيفترّأس واملشاركةحىت اليوم٢٠٠٥
وحقوقاألورويب،اجلنائيوالقانوناجلنائية،املسائليفوالتعاوناإلنسانقوحقو اجلنائية

.األورويبالعاماملدعيمكتبوإنشاءعقليا،املعوقنياألشخاص
واحلريةالعدل"٢٤الفصلحولكرواتياجلمهوريةالتفاوضفريقيفعضو٢٠١٠إىل٢٠٠٥

- ٢٠٠٥(األورويباالحتادإىلاملالنضم" املاليةالرقابة"عن ٣٢والفصل" واألمن
٢٠١٠.(

اجلنائيةللمحكمةواالجتماعيالقانوينالرتاث: "الدولية التاليةاملؤمتراتترأست٢٠١٧إىل٢٠٠٩
؛ القسم٢٠١١شباط/فرباير٢٤زغرب،زغرب،جامعة،"السابقةليوغوسالفياالدولية

٢٠٠٩اسطنبول عام يفاجلنائيللقانونالثامن عشرالدويلاملؤمتريف٣
)www.penal.org(جمتمع"اجلنائيةاإلجراءاتقانونالتحضريية حول٣القسمالندوة؛

،٢٠١٣أيلول/سبتمرباجلنائي،للقانونالدوليةللرابطة" اجلنائيوالقانوناملعلومات
للقانونالتاسع عشرالدويلاملؤمتريف٣القسم؛ )www.penal.org(تركياأنطاليا،

.)www.penal.org(٢٠١٤جانريو عامديريويفنائياجل

احملامني.ونقابةالكرواتيةالقضائيةاألكادمييةمعمكثفتعاون: املمارسنيتعليمحىت اليوم٢٠٠٤
التشريعيةلقواننيامنعدداملعين بإعدادالعدللوزارةالتابعاخلرباءفريقيفعضوحىت اليوم٢٠٠٣

األورويب.اجلنائيوالقانوناجلنائيةالعدالةجماليف
,٢٠١٢عامالكرواتية منذوالتلفزيونيف اإلذاعةأخالقياتجلنةيفعضوحىت اليوم٢٠١٢
"قانون اإلجراءات اجلنائية األوروبية - : الدوليةالعملوحلقاتاملؤمتراتتنظيمحىت اليوم٢٠٠٠

والتحديات"، دوبروفنيك،  العمل احلاليةحالة "صاحل االحتاد األورويب املالية:دمة محاية مخل
يفالكرواتيةللعضويةاجلنائيةالعدالةجوانب"ندوة بعنوان ؛ ٢٠١٥مايو أيار/١٥كرواتيا، 

يفاحلقوقوكليةاألورويباجلنائيللقانونالكروايتاالحتادعننيابة" األورويباالحتاد
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االحتادبشأن مشروععملحلقةتنظيم؛٢٠١٣متوز/يوليو٣زغرب،جامعةزغرب،
إلجراءالقضائيةواملالحقةاجلنائيللتحقيقالنموذجيةاألورويباالحتادقواعد"األورويب
واملكتب األورويبلوكسمبورغجامعةمنبتمويل" املقرتحاألورويبالعاماملدعيمكتب

؛ تنظيم٢٠١١تشرين األول/أكتوبر٢إىلبتمربأيلول/س٢٩زغرب،يفالغش،ملكافحة
ليوغوسالفياالدوليةاجلنائيةللمحكمةواالجتماعيالقانوينالرتاث""الدويلاملؤمتر

موعةعنتنظيم نيابةكرواتيا؛زغرب،، جامعة٢٠١١شباط/فرباير٢٤،"السابقة ا
اخلاصةالتدابري"التحضرييةالندوةاجلنائي، تنظيمللقانونالدوليةللرابطةالكرواتيةالوطنية

تشرين ٩-٦الرابطة الدولية لقانون العقوبات، "اإلنسانحقوقواحرتاماإلجرائية
األورويباجلنائيللقانونالكروايتاالحتادعنكرواتيا؛ نيابةبوال،،٢٠٠٨الثاين/نوفمرب

املكتب األورويبمنمايلعماألورويب، وبداجلنائيللقانونالنمساويةاجلمعيةمعوبالتعاون
عن تنظيم املؤمتر الدويلةمسؤولالغش، (املكتب األورويب ملكافحة االحتيال) ملكافحة
لالحتاداملاليةاملصاحلاألورويب ومحايةاجلنائيالقانونيفاحلاليةالدوليةالقضايا"بالعنوان 
مؤمترات وطنية سنوية عقد؛٢٠٠٥أيار/مايو١٥-١٣كرواتيا،دوبروفنيك،،"األورويب

.أوباتيالرابطة الكرواتية للعلوم واملمارسات اجلنائية يف لمنتظمة يف كانون األول/ديسمرب 

أكثر المواد المنشورة صلة بالموضوع

ورقة٤٦ونشرت كتب،أربعةحتريرمخسة، وكنت رئيسةتأليفيفوشاركتكتب،أّلفت ثالثة
:أمهها. تكتيباوعشرةأخرىورقاتوعشرعلمية،
الُكتب

- European Criminal Procedure Law in Service of Protection of European Union Financial
Interests: State of Play and Challenges, Zagreb University Press, 2015. Co-editor and co-author.

- Osnovna studija o usklađenosti pravnog okvira RH s Konvencijom o spriječavanju i
borbi protiv nasilja nad ženama i obiteljskog nasilja (Baseline Study on the Compliance
of the Legal Framework of the Republic of Croatia with the Convention on Preventing
and Combating Violence Against Women and Domestic Violence (Istanbul
Convention)), Zagreb: Centar za žene žrtve rata – ROSA, 2014.

- Presude Europskog suda za ljudska prava protiv Republike Hrvatske u kaznenim
predmetima (Judgements of the European Court of Human Rights Against the Republic
of Croatia in Criminal Matters), Zagreb University Press, 2013. Co-editor and co-author.

- Zbirka zakona iz kaznenog procesnog prava (Collection of Laws of Criminal Procedural Law),
Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 2013. Editor and author of the introduction

- Kazneno procesno pravo: Primjerovnik (Criminal Procedural Law: Practicum), 4nd
edition, Zagreb: Narodne Novine, 2012. Editor and Co-author

- Current Issues in European Criminal Law and the Protection of EU Financial Interests,
Zagreb: Zagreb University Press, 2006. Editor and Co-author

- Komentar Zakona o odgovornosti pravnih osoba za kaznena djela (Commentary on the Act
on the Liability of Legal Persons for Criminal Offences), Zagreb: Narodne novine, 2005.

- Pravni položaj počinitelja kaznenih djela s duševnim smetnjama (Legal Position of
Mentally Disturbed Perpetrators of Criminal Offences), Zagreb, 2002.

- Komentar Zakona o zaštiti osoba s duševnim smetnjama (Commentary on the Act on
the Protection of Persons Suffering from Mental Disorder), Zagreb: Pravni fakultet u
Zagrebu i Psihijatrijska bolnica Vrapče, 2002. Co-author

)اتاملقاالت (خمتار 
- Legal and political limitations of the ICC enforcement system: blurring the distinctive

features of the criminal court , forthcoming in Ackerman, Ambos, Sikirić (eds.), Visions of
Justice, Essays in Honor of Professor Mirjan Damaška, Duncker & Humblot, Berlin, 2016
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- Arrest and pre-trial detention: Towards a prosecutor for the European Union,
forthcoming in Ligeti, Katalin (ed.), Toward a Prosecutor for the European Union,
Volume 2, Oxford: Hart Publishing, 2017

- Constitutional rights, the European Arrest Warrant and EU Criminal Law, chapter in the
Croatian Report, forthcoming in Albi, A. (ed) The Role of National Constitutions in
European and Global Governance (T.M.C. Asser Press 2016)

- The Directive on the Right of Access to a Lawyer in Criminal Proceedings filling a
human rights gap in the European Union legal order, in Đurđević, Ivičević Karas (eds)
European Criminal Procedure Law in Service of Protection of European Union
Financial Interests: State of Play and Challenges, Croatian Association of European
Criminal Law, 2015;

- Pravna priroda, pravni okvir i svrha jamstva u kaznenom postupku: mogu li pre živjeti
odluku Ustavnog suda RH U-III-1451/2015 o ukidanju istražnog zatvora za
gradonačelnika Grada Zagreba i vraćanju jamčevine njegova branitelja? (The legal
nature, legal framework and purpose of bail in criminal proceedings: can it survive the
decision of the Constitutional court of the RC, No. U-III-1451/2015, to terminate the
pre-trial detention of the mayor of the City of Zagreb and to return the bail posted by his
defence counsel?) Croatian Annual of Criminal Law and Practice, 1/2015, 9-47.

- Arrest and pre-trial detention: Towards a prosecutor for the European Union, Volume 2,
Oxford: Hart Publishing, 2014 (in press)

- Pravo na učinkovitu istragu u kaznenim predmetima: analiza hrvatske prakse i prava
(Right to effective investigation in criminal matters: Analysis of Croatian practice and
law), Croatian Academy of Sciences and Arts, 2014, 105-150.

- Main Characteristics of the prosecutorial investigation according to the Croatian
Criminal Procedural Code from 2008 to 2013, in Jovanović (ed) Prosecutorial
Investigation: Regional Criminal Procedure Legislation and Experiences in Application,
OSCE Mission to Serbia, Belgrade, 2014, 65-86.

- Rekonstrukcija, judicijalizacija, konstitucionalizacija, europeizacija hrvatskog kaznenog
postupka V. novelom ZKP/08: prvi dio? (Reconstruction, judicialisation,
constitutionalisation, and Europeanisation of the Croatian criminal procedure with the
5th Amendment of the Criminal Procedure Act/08: Part One?), Croatian Annual of
Criminal Law and Practice, 2/2013, 313 – 362.

- Osvrt na rezultate rada radne skupine Ministarstva pravosuđa za usklađivanje ZKP s
Ustavom RH, (Results of the work of the Ministry of Justice working group for aligning
the Criminal Procedure Act with the Constitution of the Republic of Croatia), Croatian
Annual of Criminal Law and Practice, 1/2013, 3-100.

- Judicial control in pre-trial criminal procedure conducted by the European Public
Prosecutor's Office, in Ligeti, Katalin (ed.), Toward a Prosecutor for the European
Union, Volume 1, Oxford: Hart Publishing, 2013, 988-1012.

- Legal report for Croatia, in Schumann/Bruckmüller/Soyer (eds.), Pre-trial Emergency
Defence: Assessing Pre-trial Access to Legal Advice, Intersentia, Wien-Graz, 2012,
59-71.

- Odluka Ustavnog suda RH o suglasnosti Zakona o kaznenom postupku s Ustavom
(Decision of the Constitutional Court of the Republic of Croatia on the compliance with
the Constitution of the Criminal Procedure Act), Croatian Annual of Criminal Law and
Practice, 2/2012, 409-438.

- Tumačenje Zakona o ništetnosti određenih pravnih akata pravosudnih tijela bivše JNA,
bivše SFRJ i Republike Srbije, (Interpretation of the Act on nullity of certain legal acts
of judicial authorities of the former Yugoslav People's Army, the former Yugoslavia
and the Republic of Serbia), Zagreb Law Review, (http://revija.pravo.unizg.hr/index.ph
p/zpr/index), no. 1/2012, 109-121.

- Croatia – National Report: The area of freedom, security and justice, including
information society issues – FIDE XXV National Reports, in: Laffranque, Julia (ed.),
Reports of the XXV FIDE Congress Tallinn, Tartu University Press, 2012, 235-259
(co-author).

- Suvremeni razvoj hrvatskoga kaznenog procesnog prava s posebnim osvrtom na novelu
ZKP iz 2011 (The modern development of Croatian criminal procedural law with
special reference to the 2011 amendments to the Criminal Procedural Act), Croatian
Annual of Criminal Law and Practice, 2/2011, 311-357.
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- Predlaganje dokaza (Presenting evidence), co-author with Dražen Tripalo, Croatian
Annual of Criminal Law and Practice, 2/2011, 471-488

- Pravni okvir za primjenu prisilne hospitalizacije: regulativa i kritički osvrt (Legal
framework for the implementation of compulsory hospitalization: Regulation and
critical review), in: Slađana Štrkalj-Ivezić (ed) Medical and Legal Framework for the
Hospitalization of People with Mental Disorders, Zagreb: Croatian Medical
Association, 2011, 9-34.

- Nezakoniti dokazi u hrvatskom kaznenom postupku: usklađenost s međunarodnim i
ustavnim jamstvima (Illegal evidence in the Croatian Criminal Procedure: Compliance
with international and constitutional guarantees), Proceedings of the Law Faculty
"Justinian first" in Skopje, in honour of Nikola Matovski, Skopje, 2011, 119-141

- Sloboda izražavanja: članak 10. Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i
temeljnih sloboda (Freedom of expression: Article 10 European Convention for the
Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms), in: Ivana Radačić (ed)
Harmonisation of Croatian Legislation and Practice with the European Convention for
the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, London: Centre for Peace
Studies, 2011, 153-189.

- Some issues on the European Public Prosecutor from the Croatian perspective, Ochrona
interesów finansowych a przemiany instytucjonalne Unii Europejskiej, Varšava: WAiP,
2010, 163-184.

- Kaznenopravna zaštita financijskih interesa Europske unije u Republici Hrvatskoj pro
futuro (Criminal law protection of the European Union’s financial interests (according
to the working Draft Proposal of the Criminal Code of 21 October 2010), Croatian
Annual of Criminal Law and Practice, 2/2010, 769-784.

- Sudska kontrola državnoodvjetničkog kaznenog progona i istrage: poredbenopravni i
ustavni aspect (Judicial control of criminal prosecution and investigation: Comparative
and constitutional aspects), Croatian Annual of Criminal Law and Practice, 1/2010,
7-24.

- National Report - Croatia: Special procedural measures and respect of human rights,
Revue Internationale de droit penal (RIDP/IRPL), vol. 80, no. 1/2, 2009, 113-127.

- Lisabonski ugovor: prekretnica u razvoju kaznenog prava u Europi, (The Lisbon Treaty:
Turning point in the development of criminal law in Europe), Reforma Europske unije:
Lisabonski ugovor (in: Reform of the European Union: The Lisbon Treaty), Zagreb:
Narodne novine, 2009.

- Procesna jamstva obrane prema suokrivljeniku kao svjedoku optužbe, Hrvatski ljetopis
za kazneno pravo i praksu, (Procedural rights of the defence in relation to the co-
defendant as a witness for the prosecution) Croatian Annual of Criminal Law and
Practice,. 2/2009, 783-808.

- Dopuštenost dokaza prikupljenih kršenjem temeljnih ljudskih prava, (Admissibility of
evidence collected by the violation of fundamental human rights), co-author, Croatian
Annual of Criminal Law and Practice, Vol. 15, 2/2008

- Criminal law protection of the EU’s financial interests in Croatia, Eucrim, 3-4, 2007
(www.mpicc.de/eucrim/archiv/eucrim_07-03.pdf)

- Europski sud pravde i legitimitet europskog uhidbenog naloga (The European Court of
Justice and the legitimacy of the European arrest warrant), Croatian Annual of Criminal
Law and Practice, no. 2/2007, 1021-1027.

- Trajanje pritvora u svjetlu međunarodnih standarda te domaćeg prava i prakse (Duration
of detention in the light of international standards, domestic law and case law), co-
author, Croatian Annual of Criminal Law and Practice 2/2006, 551-596.

- Forms and methods of perpetration of EU fraud, Financial Theory and Practice, no.
3/2006, 253-281.

- Criminal liability of legal persons (Annex: the Croatian Perspective), Current Issues in
European Criminal Law and the Protection of EU Financial Interests, Zagreb: 2006,
73-89.

- Mehanizmi utjecaja prava Europske zajednice na kaznenopravne sustave država članica
(Community law mechanisms with influence on the criminal justice systems of the
Member States), Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, Vol. 54, no. 2/2004, 287-326.

- Criminal Law Report for Croatia: Police and judicial co-operation in the European
Union: FIDE 2004 National Reports, Cambridge University Press, 2004, 27-40.

- Budget of the European Union, Financial Theory and Practice, no. 2/2004, 181-202.
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- Odluka o kazni: kaznenoprocesna pitanja (Decision on the sentence: Issues of criminal
procedure), Croatian Annual of Criminal Law and Practice, Vol. 11, 2/2004, 751-782

- Ispravljanje neprava socijalističkih država rehabilitacijom žrtava političkog kaznenog
progona, Correcting the injustice of socialists states through rehabilitation of victims of
political prosecution, Croatian Annual of Criminal Law and Practice, Vol. 3, 1/1996,
223-252.

صلة باملوضوعواتالندأكثر 
. وحلقات العملوالندواتوالدوليةالوطنيةاملؤمتراتيفعاماً عرضاً ٧٠ما يزيد علىقَدمت

:هي كالتايلأمهيةاألكثرالدوليةوالعروض
- Lecture "Investigative powers and admissibility of evidence", ECLAN Symposium on

the European Public Prosecutor’s Office, Colégio da Trindade - University of Coimbra,
Portugal, 29-30 March 2017.

- Lecture “Environmental Crimes and the International Criminal Court“, the Second
AIDP World Conference „Protection of the Environment through Criminal Law“,
Bucharest, Romania, 19 May 2016

- Key speech “Foundations and structure of the Right to Appeal in Continental Europe”,
International Conference " Criminal Appeals in Europe ", University of Luxembourg,
30 June 2016

- Presentation “The Directive on the Right of Access to a Lawyer in Criminal
Proceedings filling a human rights gap in the European Union legal order”, conference“
The Defense Rights in the criminal law cooperation of the EU Member States”,
University of Zagreb, February 17, 2016

- Lecture “Cooperation with the ICC: International justice in the jaws of politics”,
International Conference "Administration of Justice – Past Experiences and Challenges
of the Future", Cavtat, Croatia, May, 29 2015

- Lecture “Right of access to a Lawyer: from Salduz to EU Directive”, International
Conference "European Criminal Procedural Law in Service of Protection of European
Union Financial Interests: State of Play and Challenges”, Dubrovnik, Croatia,
15 May 2015

- Presentation “International cooperation with the ICC: status quo or improvements?” at
Ancillary meeting "International cooperation in criminal matters in the XXIth century:
towards a new approach?", Thirteenth United Nations Congress of Crime Prevention
and Criminal Justice, Doha, Qatar, 14April 2015

- Lecture "Prosecutorial investigation and the Croatian Criminal Procedure", Regional
conference “Prosecutorial investigation: regional criminal procedure legislations and
experiences in application”, Belgrade, 20 June 2014.

- Lecture "Judicial control in the proceedings before the EPPO from the ECHR
perspective", Conference "Le contrôle judiciaire du parquet européen: nècessité,
modèles, enjeux, Association de Recherches Pénales Européennes (ARPE), Paris,
9-10 Avril 2014.

- Lecture "Reform of the Croatian Criminal Procedural Act in 2013: Compliance with
constitutional and European standards?", Conference "Structural changes of criminal
procedural law" (Strukturne Spremembe kazenskega procesnega prava), Slovenian
Academy of Sciences and Art, Slovenia, Ljubljana, 8 November 2013.

- Lecture on "Judicial control, admissibility of evidence and procedural rights in the
proceedings before the EPPO", International Conference "Protecting Fundamental and
Procedural Rights from the Investigations of OLAF to the Future EPPO", Foundations
Basso and OLAF, financed from the Hercule II programme, Rome, 12-14 June, 2013.

- Lecture on "Reform of the Croatian pre-trial criminal procedure", V. Conference on
Criminal Law and Criminology, 4-5 December 2012, Catez, Slovenia

- Presentation at the panel: Legacy of the International Court and its role in processes of
transitional justice, Conference "ICTY Legacy in ex-Yugoslavia", Hotel Westin,
Zagreb, 8 November 2012.

- Presentation "Act on the nullity of certain legal acts of judicial authorities of the former
Yugoslav People's Army, the former Yugoslavia and the Republic of Serbia," the round
table "The Necessity of Effective Prosecution of War Crimes by Strengthening Regional
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Cooperation and the Prosecution of Persons with Command Responsibility," National
Press Club, Zagreb, 14 March 2012.

- Lecture 'Right of freedom of expression under the European Convention on Human
Rights', International Human Rights Law Institute, DePaul University, Chicago,
5 August 2010.

- Conference paper “Some issues on the European Public Prosecutor from the Croatian
perspective”, International Conference “Protection of the Financial Interests of the
European Community and the Changes of the EU Institutional Framework”, Warsaw,
Poland, 7-9 May 2009.

- Conference paper “Constitutional challenges of European criminal law” AIDP Regional
Conference, Gyarmatpuszta, Hungray, 30 April - 2 May 2009

العضوية في الرابطات والجمعيات المهنية

عام أعيد انتخايب، و ٢٠٠٩عاممنذالعقوبات،لقانونالدوليةوالرابطةالتنفيذية،اللجنةيفعضو-
٢٠١٤)www.penal.org .(

. ٢٠١٣آذار/مارسمنذاألورويب،اجلنائيللقانونالكروايتاالحتادرئيسة-
. ٢٠١٢عاممنذنائي،للقانون اجلالكروايتاالحتادرئيسة-
عاممنذ)، www.eclan.eu(اجلنائيللقانوناألكادميية األوروبيةللشبكةيف كرواتيا،نقطة االتصال-

٢٠٠٧ .
. ٢٠١٣-٢٠٠٩األورويب،اجلنائيللقانونالكروايتاالحتادرئيسنائبة-
لسنائبة رئيسوالقانون،النفسيللطبالكرواتيةاجلمعية- . العلميا
. ٢٠٠٧عاممنذعضوكرواتيا،صندوق األملاين للتبادل األكادميي،ال-
.١٩٩٧عاممنذعضومجعية خرجيي جامعة كامربيدج،-

الجوائز واألوسمة

املسابقةالذي احتل املرتبة األوىل يفالصورية،احملكمةلفريقزغرب،يفاحلقوقكليةمَدرِبة لدى-
واملرتبة، ٢٠٠٨عامو ٢٠٠٧عامق اإلنسان يف بلغرادحقو جماليفللمحكمة الصوريةاإلقليمية

.٢٠١١و ٢٠١٠و ٢٠٠٩األعواميفةالثالث
عن٢٠٠٢عاميفالشبابوالفناننيوغريهم من العلماء، للعلماءاجلامعاتأساتذةجائزة مجعية-

٢٠٠٢عاميفشرنُ الذي" اجلنائية املضطربني عقليااجلرائمملرتكيبالقانويناملوقف"بالعنوان الكتاب
. زغربيف

.١٩٩٢ضمن املتخرجني عامزغرب للمرتبة األوىلجامعةعميدجائزة- 

االهتمامات الشخصية

اجلنائي.القانونقضاياحولالعامةالنقاشاتيفواملشاركةوالتاريخ،الفن،

الحقائق األخرى ذات الصلة

شاركت يف املناقشات لقد اخلارج. مل أكن عضوا يف أي حزب أو حركة سياسية يف كرواتيا أو يف
العامة واإلعالم حول العديد من القضايا ذات الصلة بالقانون اجلنائي الدويل والتعاون والعدالة اجلنائية 

رأي قانوين أو بتصريح علين، كنت دائما مستقلة أقوم بإدالء وحقوق اإلنسان. ويف عملي العلمي، عندما 
معرفيت املهنية واحلجج القانونية.ونزيهة، ومل أكن أعتمد إال على 
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بيرو)(إيبانيز كارانزا، لوز ديل كارمن .٦
]األصل: باإلنكليزية[

مذكرة شفوية
ا إىل األمانة العامة املشرّفة جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي،  دي سفارة بريو حتيا

يف الدورة السادسة عشرة سُتجرىالدولية اليت وتتشرف بتقدمي مرشحاً النتخاب ستة قضاة للمحكمة اجلنائية 
.٢٠١٧كانون األول / ديسمرب ١٤إىل ٤جلمعية الدول األطراف يف نيويورك يف الفرتة من 

تتقدم حكومة مجهورية بريو برتشيح السيدة لوز ديل كارمن إيبانيز كارانزا، املدعية العامة اجلنائية العليا 
تخصص مبحاكمة أعمال اإلرهاب واجلرائم املرتكبة ضد اإلنسانية ذات االختصاص القومي للنظام امل

واالنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان، كقاض للمحكمة اجلنائية الدولية يف القائمة ألف للسنوات من 
٣٦من املادة ٣وتعترب بريو أن السيدة إيبانيز متتثل بالكامل للمعايري املذكورة يف الفقرة .٢٠٢٧إىل ٢٠١٨
ام روما األساسي.من نظ

ا من قبل  تتشرف سفارة بريو بتقدمي هذا الرتشيح وإرفاق السرية الذاتية للسيدة إيبانيز وبيان مؤهال
من قرار اجلمعية العامة للدول ٦من نظام روما األساسي والفقرة ٣٦من املادة ٤حكومة بريو، وفقا للفقرة 

.(ICC-ASP/3/Res.6)احملكمة اجلنائية الدولية األطراف املتعلقة بإجراءات ترشيح وانتخاب قضاة

بيان المؤهالت
من قرار مجعية ٦من نظام روما األساسي والفقرة ٣٦من املادة ٤بيان يتم تقدميه عمال بالفقرة 

الدول األطراف بشأن إجراءات تقدمي ترشيحات وانتخاب القضاة للمحكمة اجلنائية الدولية
(ICC-ASP/3/Res.6).

رفيعة عامة مدعية اليت تعمل كمة بريو ترشيح السيدة لوز ديل كارمن إيبانيز كارانزا، قررت حكو 
ملنصب وذلكحقوق اإلنسان واإلرهاب واجلرائم املرتكبة ضد اإلنسانية،قضايا املستوى متخصصة يف 

الدول يف الدورة السادسة عشرة جلمعيةسُتجرىقاض يف احملكمة اجلنائية الدولية يف االنتخابات اليت
. مرفق طيه السرية الذاتية ٢٠١٧كانون األول/ديسمرب ١٤إىل ٤األطراف يف نيويورك، يف الفرتة من 

للسيدة إيبانيز.
معرتفاً اً إىل املرشحني الذين هلم "اختصاصاليت تشريالسيدة إيبانيز يف القائمة ألف، يتم ترشيح 

الالزمة ذات الصلة، سواء كقاض أو مدع عام أو مدافع يف القانون اجلنائي واإلجراءات اجلنائية، واخلربةبه
من نظام ٥والفقرة ٣٦املادة من )١((ب) ٣أو بصفات مماثلة أخرى، يف اإلجراءات اجلنائية" (الفقرة 

املتطلبات.هذه روما األساسي). السيدة إيبانيز تفي متاما جبميع 
اخالل  االسيدة إيبانيز لقد برهنتاملهنية، خرب ،املوضوعيةو ،والنزاهة،احليادتتحلى ببأ

الوظيفي.ئهاوالكفاءة يف أدا،والفعاليةالئمة،وامل،واالستقاللية
ا  اعاما من اخلربة كمدعية عامة،  ٣٣مععاما ٣٥حمامية خترجت منذ إ على حائزةكما أ

.يف القانونالدكتوراهودرجة ماجستريدرجة 
ا واحمللية ذات اآلثار الرئيسية الكبريةاحملاكمات املتعلقة باجلرائم و االدعاءأعمالمتخصصة يفإ

واإلبادة ،واإلعدام خارج القضاء،والتعذيب،واالغتصاب،االختفاء القسريقضاياالدولية، مثل 
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، عمليات االختطاف أخرىأمورومن ضمن مجلة اجلرائم املنظمة، وقضاياوالعنف اجلنسي؛ ،اجلماعية
يف الفرتة من عامجمات اإلرهابية اخلطرية (املتعلقة بالنزاع املسلح والعنف الداخلي يف بريو،واالبتزاز، واهل

).٢٠٠٠إىل ١٩٨٠
، وكامل أبيمايل غوزمان، "الدرب املضيء" اإلرهابيةتنظيمزعيم لقد قامت باالدعاء بنجاح على

جلرائم بشأن ا٢٠٠٦و ٢٠٠٥ميبني عاخالل الفرتةمتت، يف العملية اليت جمموعة التنظيم القيادية
، مبا يف ١٩٩٢إىل١٩٨٠الفرتة من عاميفسياق العنف السياسي يفكبت واهلجمات اإلرهابية اليت ارتُ 

MRTA "(Movimiento"ذلك العملية ضد فيكتور بوالي كامبوس، الزعيم السابق للجماعة اإلرهابية

Revolucionario Túpac Amaru).

ا اإلنسان مثل عدة قضايا تتعلق بانتهاكات جسيمة حلقوقدعاء بشأن باالقامت كما أ
"Cabitos" و "Soras" و "Chuschis.وغريها من القضايا ذات الصلة "

ا بشأن حقوق اإلنسان واإلرهاب العام لوكاالت االدعاء القوميلنظام الفرعي لأيضا منسقة إ
واجلرائم املرتكبة ضد اإلنسانية.

اجلثث هويةوحتديديةرفات البشر الالبحث عن األشخاص املفقودين واستعادة لقد قامت بتعزيز 
١٩٨٠بني عامضحايا العنف املسلح يف بريو يف الفرتة ية لعوائلرفات البشر الوإعادةيف املقابر اجلماعية 

.١٩٩٢و
افة إىلباإلضاإلجراءات اجلنائية واحمللية، بيف عملها مبا يف ذلك التعامل التفوقأظهرتقد ل

أظهرت لقدذلك،عالوة علىالصحيح للقانون الدويل ومعايري اإلجراءات القانونية الواجبة. هاتطبيق
بالعدالة واحلقيقةالبالغالتزامها إن معاناة ضحايا النزاع املسلح الداخلي يف بلدنا. جتاه حساسية خاصة

.الكبريةايا الرئيسيةقضللقيام باالدعاء بشأن الاملستمرةيف جهودها اً واضحَيظهر
ا تتمتع بعدد واسع من ال متويل اإلرهاب، أمورتني، مع ختصصات يفاملدويلالوطين و التدريب إ

الدولية املنظمة، واإلرهاب وحقوق اإلنسان، واجلرائم ضد اإلنسانية، ومحاية الضحايا والشهود، واجلرائم
.والعنف اجلنسي القائم على أساس نوع اجلنس، وغري ذلك

ا  يف مسائل اإلجراءات اجلنائية والقانون اجلنائي وحقوق ١٩٩٦أستاذة جامعية منذ عام إ
اإلنسان.

ا تتحدث ستوى متوسط. باإلضافة إىل مبالفرنسية اللغةتتحدثو بطالقة. اإلجنليزيةاللغةا
.األسبانيةغتها األم هي الفلمنكية واألملانية واإليطالية واليابانية. لباللغاتذلك، لديها معرفة أساسية 

عدة مرات كمندوبة بريو أمام جلنة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان، واتفاقية مت تعيينهاقد ل
، وجلنة البلدان األمريكية ملكافحة اإلرهاب(CEDAW)املرأة القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد 

(CICTE) الدولية.، وغريها من املؤسسات
.ألعماهلاجوائزن املقاالت والكتب األكادميية. وقد تلقت نشرت العديد ملقد 

والقانون ،املهنية، لديها خربة يف القانون اجلنائي الدويل، وحقوق اإلنسان الدويلخللفيتهاونظرا 
اإلنساين الدويل.

ا ال حتمل أي جنسية أخرى.و بريو الةمواطنإ
ا متوفرة ب ية الدولية.لعمل كقاض يف احملكمة اجلنائلالكامل إ
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بيان السيرة الذاتية
البيانات الشخصية

كارانزاإيبانيز:العائلةاسم
لوز:األولاالسم
كارمنديلسط:األو االسم

أُنثىاجلنس:نوع
١٩٥٥متوز/يولية١٥امليالد:تاريخ

بريوفية:اجلنسية
الكارييبالبحرومنطقةالالتينيةأمريكا:اإلقليميةاملعايري
مطلقة:االجتماعيةاحلالة

ألفالقائمة:‘باء’القائمة‘/ألف’القائمة
األسبانيةاألم:اللغةاللغات

مستوى متقّدم الشفوية)(اإلنكليزية: (املكتوبة) مستوى متقّدم 
الشفوية) مستوى متوّسط(الفرنسية: (املكتوبة) مستوى متوّسط

أساسيمستوى الشفوية)(أساسي: (املكتوبة) مستوى اهلولندية
أساسيمستوى الشفوية)(أساسيمستوى )األملانية: (املكتوبة

أساسيمستوى الشفوية)(أساسيمستوى ): (املكتوبةاليابانية
أساسيمستوى الشفوية)(أساسيمستوى ): (املكتوبةاإليطالية

المؤهالت التعليمية

جامعة إنكا غارسيالسو دي ال ة:املؤسس-٢٠٠٧سبتمرب أيلول/-١٩٩٨كانون األول/ديسمرب 
دكتوراه يف القانوناملؤهل (املؤهالت) احلاصل عليها:-فيغا. 

جامعة إنكا غارسيالسو دي ال املؤسسة:-١٩٩٦كانون األول/ديسمرب - ١٩٩٤نيسان/أبريل 
.ماجستري يف القانون اجلنائياملؤهل (املؤهالت) احلاصل عليها:-فيغا. 

املؤهل -اجلامعة الوطنية يف تروخيو. املؤسسة:-١٩٨٢زيران/يونيو ح-١٩٧٤نيسان/أبريل 
حماماة(املؤهالت) احلاصل عليها:

املؤهل -اجلامعة الوطنية يف تروخيو. املؤسسة:-١٩٨٢نيسان/أبريل -١٩٧٤نيسان/أبريل 
درجة البكالوريوس يف القانون والعلوم السياسية.(املؤهالت) احلاصل عليها:

اجلامعة البابوية الكاثوليكية يف بريو. املؤسسة:-٢٠١٢نيسان/أبريل -٢٠١٢الثاين/يناير كانون 
حقوق شؤون تخصص والدراسات العليا يف الاملؤهل (املؤهالت) احلاصل عليها:-

اإلنسان والعدالة الدولية.
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نواحي أخرى من الخبرة

اإلنسان"، ضمان كامل حلقوقحنو: ن الوصول إليهااليت ميكضليةادورة دولية: "العدالة التصاحلية والتف-
البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان التابع حملكمة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان، حتت رعاية معهد

.٢٠١٦سان خوسيه دي كوستاريكا، أيلول/سبتمرب 
عرب كحوارة  الدويل وحقوق اإلنسان: العدالالقضائي: "االختصاصبشأندورة التخصص الدويل -

، كانون الكاثوليكية"، نظمته حمكمة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان وجامعة بريو ةوطنياحلدود ال
، ليما.٢٠١٢الثاين/يناير وشباط/فرباير 

الخبرة العملية

كتب املدعي العام ملمدعية عامة عليا منسقةحىت اآلن: مكتب املدعي العام؛ -٢٠١٥شباط/فرباير 
شكل نظام االدعاء املتخصص يف انتهاكات الذي ي؛ عليايةإقليمة عامة عيمدو الوطين 

حقوق اإلنسان واإلرهاب واجلرائم املرتكبة ضد اإلنسانية.
على املستوى الوطينمدعية عامة علياحىت اآلن: مكتب املدعي العام؛ -٢٠٠٤كانون األول/ديسمرب 
مكتب املدعي العام الوطين األعلى؛ -ثانيةالعليا للدائرة الالنيابة اجلنائية الوطنيةلدى 

دوائر االدعاء العليا املتخصصة يف احملاكمات واملالحقات القضائية املتعلقة باإلرهاب 
واالنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان واجلرائم املرتكبة ضد اإلنسانية.

حيث، ليما،نيالعاماملدعنيكبرية ؛: مكتب املدعي العاماآلنحىت - ٢٠٠٤كانون األول/ديسمرب 
يرشحهم جملس القضاء الوطين.

مدعية عامة ): مكتب املدعي العام؛ ٤(٢٠٠١كانون األول/ديسمرب -٢٠٠٤تشرين الثاين/نوفمرب 
الرابعة؛ دوائر االدعاء العليا املتخصصة يف اجلرائم للدائرةالنيابة اجلنائية الوطنيةعليا لدى

.باإلرهاباملتعلقة
ة العامةاملدعي؛: مكتب املدعي العام٢٠٠٤نوفمرب تشرين الثاين/–٢٠٠٤ديسمرب كانون األول/

إىل ١٥/١٢/٢٠٠٠من مت تعيينهاليما، ة إلقليم العامة املدعيبصفة؛ليمااإلقليمية، 
العام لبريو.النائبكتب امللحقة مباإلقليميةةالعامةاملدعيبصفة ، ٢٠٠٢أغسطس آب/

، مدعية عامة إقليمية: ١٩٩٣يناير كانون الثاين/إىل  ١٩٩٢سبتمرب أيلول/سابقة يف الفرتة مناترب خ
الدفاع ة، حمامي١٩٩٩أغسطس آب/إىل ١٩٩٣يناير كانون الثاين/تروخيو. من  

مدعية عامة إقليمية، ١٩٨٩سبتمرب أيلول/إىل ١٩٨٨مايو أيار/. من ةقانونيةومستشار 
حىت ١٩٨٤فرباير شباط/ليما، ومن رابعة،للدائرة اإلقليمية المكتب املدعي العاملدى
املدعي العام اجلنائي مكتبلدى اإلقليمياملدعي العام ة، نائب١٩٨٨مايو عام أيار/

، ليما.اإلقليمي للدائرة الرابعة
املدعي العام، ليما.ة: مساعد١٩٨٤يناير كانون الثاين/إىل  ١٩٨٢من كانون األول/ديسمرب 

رئاسة شركة تطوير كتب ملةقانونية: مستشار ١٩٨٢كانون األول/ديسمرب إىل  ١٩٨٢سبتمرب أيلول/من 
ليما.
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أنشطة مهنية أخرى

يف كلية احلقوق والعلوم السياسية ، أستاذة مؤهلةبدوام جزئيأستاذة : إىل اآلن٢٠١٣يناير كانون الثاين/
نائي وقانون القانون اجلوحماِضرة يف، ليما، (UNFV)جامعة فيديريكو فيالایر الوطنية يف

اإلجراءات اجلنائية.
بدوام جزئي يف  أستاذ ةمساعدأستاذة و : ٢٠١٣كانون األول/ديسمرب -٢٠٠٤نوفمرب تشرين الثاين/

جامعة فيديريكو فيالایر الوطنية.يفكلية احلقوق والعلوم السياسية من 
جامعة يفلوم السياسية يف كلية احلقوق والعةر : حماضِ ٢٠٠٤نوفمرب تشرين الثاين/-١٩٩٦مارس آذار/

جامعة فيديريكو يف كلية يف الدراسات العليا (املاجستري) ةر حماضِ ؛فيديريكو فيالایر الوطنية
القانون اجلنائي االقتصادي. و القانون اجلنائي وإنفاذالقانون اجلنائي، - فيالایر الوطنية 

حقوق -و فيالایر الوطنية جامعة فيديريكيف كلية يف الدراسات العليا (الدكتوراة) ةر حماضِ 
راكز األكادميية امليف معهد التدريب التابع ملكتب املدعي العام، ةزائر ةر اإلنسان؛ وحماضِ 

برامج لدىويف معهد القانون الدويل اإلنساين للقوات املسلحة، ؛للقوات املسلحة والشرطة
ية، وقانون الشفو اإلجراءات القضائيةمن خالل الدعاوىوزارة العدل حول موضوع 

اإلجراءات اجلنائية اجلديد ونظام اخلصومة القائم على الضمان.

أكثر المواد المنشورة صلة بالموضوع

"العدالة العسكرية يف دولة دميقراطية قائمة على سيادة القانون: قضية بريو"، أيلول/سبتمرب كتاب: -
٢٠١٠.

، ٢٠٠٤القانون": ليما، بريو، نيسان/أبريل على سيادةقائمة كتاب: "دور القضاء العسكري يف دولة -
.٣٣٢.ص، Time publicidad: الناشر

؛ ٢٠٠٣"، ليما، نيسان/أبريل ااجليش والشرطة: عدم التجرمي وآثارهاملرتكبة من قبلكتاب: "اجلرائم -
.٣٣٢. ص، Time publicidad: الناشر

الرعب واملوت"، موقعابتوس العسكرية: كتاب: "قاعدة لوس كال: "حتديات قضية كابيتوس"، يف ةمقال-
.٢٠١٤/آذار، ليما، مارسEuropean Communityو APRODEHانشر 

اهلياكل اإلرهابية"، يف خاصةأجهزة السلطة املنظمة، عن طريق–وسائلاجلرائم بواسطةارتكاب"مقالة: - 
.٢٠١٤أبريل نيسان/، ليما، الوطنيةامعة فيديريكو فياللایرجلالكتاب املنشور مبناسبة الذكرى اخلمسني 

تشرين احلكم"، القدرة على : "حقوق اإلنسان واملسؤولية واحلكم، كأساس لألمن والدفاع الوطين و ةمقال-
، ليما، بريو.٢٠٠٩نوفمرب الثاين/

فوجيموري"، عقوبةأجهزة السلطة املنظمة، يف عن طريق–وسائل اجلرائم بواسطة" ارتكاب:ةمقال-
.٢٠٠٩ديسمرب كانون األول/ا جامعة أنطونيو رويز دي مونتويا، ليما،  نشر

رمني"، يف مقالة- النشرة ؛الدوليةالصحيفةدولية: "رفض املساعدة القانونية املتبادلة أو تسليم ا
رمنيآلسياعهد األمم املتحدة ملاإلخبارية  ، العدد)UNAFEI(والشرق األقصى ملنع اجلرمية ومعاملة ا

يليها.وما ١٣.، ص٢٠٠٠، شباط/فرباير ١٠١
عهد األمم املتحدة ملاحلادية عشرة العلياالدوليةالندوةطري من بريو"، يف كتاب "تقرير قُ دولية:مقالة-

رمنيآلسيا بشأن منع اجلرمية، اجلزء الثاين، )UNAFEI(والشرق األقصى ملنع اجلرمية ومعاملة ا
FFY ،١٩٩٩(JICA and UNAFEI) ،.٣٠٤إىل ٢٨٦ص.

.٢٠٠٩كانون األول/ديسمرب ٢٢القانونية، Grijley: "حقوق اإلنسان يف سياقها احلايل"، جملةمقالة-
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لة مت نشرها يف"، لالدعاء العامالشفوية باعتبارها حتديا جديدا القضائية"اإلجراءات:مقالة- ا
" ("غرفة الربيد االفرتاضية")، Estafeta virtualلعامني: "اإللكرتونية للهيئة األكادميية للقضاة واملدعني ا

.٢٠٠٥شباط/فرباير 
كتب مدرسية جامعية للدورات املتعلقة بقانون اإلجراءات اجلنائية والقانون اإلداري وقانون اجلمارك -

والقانون الذي حيكم ينصر اوقانون الضرائب وقانون الضرائب اإلجرائية والقانون الذي حيكم الق
جامعة فيديريكو فيالایر للتعميم الداخلي ضمن–ألفراد وقانون العمل وقانون إنفاذ العقوبات ا

.٢٠٠٩و ٢٠٠٢، ٢٠٠١، ١٩٩٩، ١٩٩٨، ١٩٩٧، ١٩٩٦، ليما، الوطنية

صلة بالموضوعالندواتأكثر 

دورات الدراسات العليا
اية"، اتدورة عن "مجع املعلومات االستخبار - التابعة لشرطة  يةاالستخباراتلوماتاملعوحدة تدريبأجر

.٢٠١١أيار/مايو ٢٨إىل ٢٢الوطنية، بوغوتا، من كولومبيا 
دورة دولية عن املنطق القانوين الذي يستند إليه القانون اجلنائي، نظمته األكادميية الوطنية للقضاة -

.١٩، املالحظة ٢٤/٠٧/٢٠٠٩إىل ٢٦/٠٥/٢٠٠٩واملدعني العامني، ليما، بريو، من 
القانون اإلنساين الدويل / ميغيل غراو"، نظمتها وزارة خارجية بريو واللجنة الوطنية حلقوق عن"دورة -

.١٨، املالحظة ٢٠٠٨مايو /اإلنسان، ليما، أيار
العدالة اجلنائية يف املناقشة، نظمتها اجلامعة و وظيفةالقانون اجلنائي عنالدورة الدولية الثامنة -

.٢٠٠٦حزيران/يونيه ١٠إىل ٧للعلوم اجلنائية، ليما، من بريوابوية يف بريو ومعهد الكاثوليكية الب
، أسبانيااجلرائم االقتصادية وجرائم الشركات؛ جتارب عملية من حيث التحقيق يف هذه اجلرائم، مدريد، -

دل يف ؛ منحة دراسية من مركز الدراسات القانونية التابع لوزارة الع٢٠٠٤تشرين األول/أكتوبر 
.٢٠٠٤مدريد، تشرين األول / أكتوبر يف ، جامعة كومبلوتنس أسبانيا

والسياسة اجلنائية فيما يتعلق باألصول القانونية، ووظيفة القانون اجلنائيدورة دولية عن القانون اجلنائي -
.٢٠٠٤جامعة ليما، تشرين الثاين/نوفمرب 

السرتاتيجيات، املركز الوطين للدراسات العليا، من دراسات العليا يف السياسات واللالدورة الثامنة -
.١٩/١٢/٢٠٠٨إىل ١٣/٠٦/٢٠٠٨

ية يف سياق اجلرمية املنظمة، املركز الوطين اتشراف االسرتاتيجي ومجع املعلومات االستخبار اإلعندورة -
.٢٧/٠٦/٢٠٠٨إىل ١٩/٠٥/٢٠٠٨، من )CAEN(للدراسات العليا، 

القانون اجلنائي، نظمته األكادميية الوطنية للقضاة واملدعني العامني، اإليهيستند يتالةالقانونياحلجج-
.١٩، املالحظة ٢٤/٠٧/٢٠٠٩إىل ٢٦/٠٥/٢٠٠٩ليما، بريو، من 

دورات التخصص

ضمان كامل حلقوقحنو:اليت ميكن الوصول إليهاضليةاالعدالة التصاحلية والتفدورة دولية: "-
لبلدان األمريكية حلقوق اإلنسان التابع حملكمة البلدان األمريكية حلقوق ااإلنسان"، حتت رعاية معهد

.٢٠١٦اإلنسان، سان خوسيه دي كوستاريكا، أيلول/سبتمرب 
يف ، اجلامعة األمريكية، ٢٠١٣ختصص يف القانون الدويل حلقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل، -

.واشنطن العاصمة، الواليات املتحدة األمريكية
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عرب كحوارالدويل وحقوق اإلنسان: العدالة  القضائيدورة التخصص الدويل حول: "االختصاص-
، كانون الكاثوليكية"، نظمته حمكمة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان وجامعة بريو ةوطنياحلدود ال

، ليما.٢٠١٢الثاين/يناير وشباط/فرباير 
النتهاكات حقوق اإلنسان"، نظمها معهد ةاجلنائياالدعاءاتالقانونية يف املشكالتدورة: "-

.٢٠١١الدميقراطية وحقوق اإلنسان، ليما، بريو، نيسان/أبريل 
مكافحة اجلرمية املنظمة، ليما، املركز الوطين ية يف اتشراف االسرتاتيجي ومجع املعلومات االستخبار اإلعندورة - 

.٢٠٠٨ليما، من آذار/مارس إىل حزيران/يونيه للدراسات العليا، بالتعاون مع مكتب املدعي العام،
يف ها رابطة البنوك تالدورة اليت قدمتالتجارة والتمويل، بعد أن أكملاعتماد يفعلى شهادةتحصل-

ترتيب مع مكتب املدعي العام.مبوجب، ٢٠٠٢، البريو
ه جامعة فيديريكو فيالایرعلى دبلوم دويل يف القانون اجلنائي وقانون اإلجراءات اجلنائية، نظمتتحصل-

.٢٠٠٤إىل ٢٠٠٣، ليما، من الوطنية
أعمال املخدرات و علىدماناإل"دورة ختصص ودبلوم يف موضوع االجتار غري املشروع باملخدرات و -

تمعالعنف  املخدرات يف حظرسياسةوحدات، نظمها مكتبةثالثأكملت بنجاح"، بعد أن يف ا
وقاية من لبريو لومؤسسة-)NAS(مريكية وقسم شؤون املخدراتسفارة الواليات املتحدة األ

املتعلقة باملخدرات واحلاالت الشديدة اخلطورة بالنسبة لألطفال، وجامعة فيديريكو فياللایراملشكالت
ساعة).٤٨٠(٢٠٠٣أيلول/سبتمرب -٢٠٠٢، ليما، متوز/يوليه الوطنية

الدوليةالندوات

العدالة الدولية: نظرة حوللقة الدراسية الثالثة عن أفكار أمريكا الالتينية يف "احلتقدمييعرضتقدمي -
يف الهاي، هولندا، من ُعقدتمتعددة التخصصات على العدالة الدولية من منظور أمريكا الالتينية"، 

اجلرائم الدولية يف مالحقة؛ املوضوع: "االحتماالت والصعوبات يف ٢٠١٦حزيران/يونيه ١٠إىل ٦
ق وطين: قضية بريو".سيا

يف الندوة الدولية للضباط العسكريني من القارة األمريكية: "القوات املسلحة وحقوق إلقاء كلمة-
واكوني: "هل ميكن للعناصر اإلرهابية أن لوكاناماركااإلنسان يف األمريكتني"؛ مؤمتر حول مذحبة 

اإلنساين الدويل للقوات املسلحة، ليما، مرتكيب االنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان؟" مركز القانون 
.٢٠١٦نيسان/أبريل 

االنتهاكات اجلسيمة حلقوق ملالحقةالقواعد واملعايري الدولية دمجيف املكسيك: تقدمييعرضتقدمي -
العام النائبمكتب انظمهيتاإلنسان، يف دورة تدريبية للمدعني العامني واحملامني والقضاة؛ ال

.٢٠١٤الثاين/نوفمرب تشرين٤املكسيكي، 
: "األدلة يف اجلرائم اجلنسية يف حاالت السلطة"؛ مؤمتر نظمته اللجنة املكسيكية للدفاع عنإلقاء كلمة-

تشرين الثاين/نوفمرب ٣عن حقوق اإلنسان، مكسيكو سييت، املكسيك (العاصمة االحتادية)، 
٢٠١٥.

يل اإلرهاب" نظمها مكتب األمم املتحدة املعين مكافحة متو حولالعمل الدولية ورشةيف "إلقاء كلمة-
جلنة البلدان األمريكية ملكافحة إساءة استعمال املخدرات وجلنة البلدان باملخدرات واجلرمية و

.٢٠١٠تشرين األول/أكتوبر ٢٣إىل ١٩األمريكية ملكافحة اإلرهاب يف ليما، بريو، من 
تعلقة باجلرائم املرتكبة ضد اإلنسانية يف املنطقة"، بوينس يف ورشة العمل: "رسم األحكام املإلقاء كلمة-

، نظمه مركز الدراسات ٢٠١٠أيلول/سبتمرب ٢آب/أغسطس إىل ٣١آيرس، األرجنتني، من 
.القانونية واالجتماعية
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عمل املتخصصة بشأن منع ومكافحة اإلرهاب ومتويل اإلرهاب"، أسونسيون، ورشة يف "إلقاء كلمة-
ا مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية وجلنة البلدان األمريكية ملكافحة باراغواي، نظمه

.٢٠١٠آذار/مارس ٢٧إىل ٢٣اإلرهاب، من 
: "التحديات املستمرة املتعلقة مبسألة األشخاص املفقودين حولحلقة النقاش الثانيةيفتقدمييعرض-

م يف بريو"، نظمتها اللجنة الوطنية حلقو  مقر وزارة يف ، ٢٠٠٩ق اإلنسان، تشرين الثاين/نوفمرب وأقار
الشؤون اخلارجية، ليما، بريو.

اجلوانب القانونية ملكافحة اإلرهاب"، نظمها معهد الواليات حولالتنفيذية الندوة"يفإلقاء كلمة-
ن املتحدة للدراسات القانونية الدولية وسفارة الواليات املتحدة األمريكية، ليما، بريو، م

.٠٧/٠٨/٢٠٠٩إىل ٠٣/٠٨/٢٠٠٩
وضوع "تعريف املاحللقة الدراسية الدولية: اإلرهاب الدويل واألخطار اليت تواجه املنطقة؛ يفإلقاء كلمة-

وأمهيته يف التشريع اجلديد املتعلق باجلرمية املنظمة"، الذي دعت إليه وزارة ةالوطنياحلدوداإلرهاب عرب
.٢٠٠٧يما، تشرين األول/أكتوبر الداخلية وحكومة كولومبيا، ل

"، اليت دعت إليها األخرىجرائم العنفو الدولية "تقدمي املساعدة إىل ضحايا اإلرهاب الندوةيفإلقاء كلمة- 
وضوع "جتربة بريو يف تقدمي املساعدة امل؛ أسبانياوزارة اخلارجية ووزارة الداخلية ومكتب التعاون الدويل يف 

.٢٠٠٧م العنيفة األخرى"، كارتاخينا دي إندياس، كولومبيا، شباط/فرباير لضحايا اإلرهاب واجلرائ
مكتب التعاون الدويل يف اأمريكا الالتينية: "التعاون القانوين الدويل"؛ نظمهندوة يفإلقاء كلمة-

، نيةاألسبا، وكارتاخينا دي إندياس، وكولومبيا، ومركز الدراسات القانونية التابع لوزارة العدل أسبانيا
يف إصدار العقوبة؛ املوضوع "٢٠٠٦تشرين الثاين/نوفمرب ٣تشرين األول/أكتوبر إىل ٣٠من 

املساعدة القانونية املتبادلة".
موضوع "اإلمهال الطيب والتهديدات حوليف املؤمتر الدويل الثاين للمدعني العامني تقدمييعرض-

ا مكتب املدعي العام يف بريو، مبشاركة النائب املدعني العامني"، نظمهعملوالتحديات اليت تواجه 
.٢٠٠٤، ليما، تشرين األول/أكتوبر أسبانياالعام لكولومبيا وبوليفيا واملكسيك وممثلني من 

ة والفساد يف أمريكا الالتينية" يف معهد الدراسات العليا يف يالعسكر هيمنة يف مؤمتر حول "حماضرة-
.٢٠٠١باريس، فرنسا، تشرين الثاين/نوفمرب أمريكا الالتينية جبامعة السوربون،

"مشكلة العدالة العسكرية" يف كلية احلقوق جبامعة تسينغهوا، بيجني، مجهورية الصني حول؛حماضرة-
.٢٠٠٣الشعبية، أيلول/سبتمرب 

حلقة نقاش يف احللقة الدراسية الدولية: "النظام اجلنائي الدويل"، نظمتها سفارة فرنسا ومكتب عضو -
.٢٠٠٢تشرين األول/أكتوبر ١٦إىل ١٤ملدعي العام يف بريو، ليما، من ا

عهد األمم املتحدة ملاحلادية عشرة بعد املائة العلياالدوليةللندوةاجللسات العامة (مناقشات عامة) ترأست- 
.٢٠٠٠املقر اإلقليمي لألمم املتحدة يف طوكيو، اليابان، شباط/فرباير ؛آلسيا والشرق األقصى

حولالدولية اليت نظمتها األمم املتحدة؛ املقر اإلقليمي يف آسيا، يف اليابان؛ الندوةيفإلقاء كلمة- 
الوطنية، مع الرتكيز على تبادل املساعدة احلدود"أساليب التعاون الدويل يف مكافحة اجلرمية املنظمة عرب

رمني"؛ حماضرة ألقت تحدة اآلسيوي والشرق األقصى ملعاملة اجلرمية يف معهد األمم املهاالقانونية وتسليم ا
رمني؛  ؛ وذلك ٢٠٠٠شباط/فرباير ٢٠كانون الثاين/يناير إىل ١٠قرها يف اليابان، طوكيو، من مبوا

مبشاركة خرباء زائرين من األمم املتحدة، ووزارة العدل األمريكية، واجلماعة األوروبية، وآسيا.
جتماع الدويل بشأن "احملكمة اجلنائية الدولية، نظام روما األساسي حلقة النقاش اإلقليمية لالعضو -

تشرين ١٧و ١٦و ١٥وتنفيذه"، الذي نظمته سفارة فرنسا يف بريو، يف ليما، بريو، يف 
.٢٠٠٢األول/أكتوبر 
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نائية فيما يتعلق القانون اجلنائي: "اجلرائم املرتكبة ضد اإلنسانية والعدالة اجلحولالثانية الندوةيفإلقاء كلمة- 
.٢٠١٦تشرين الثاين/نوفمرب ٢٣جامعة فيديريكو فيالایر، انظمتهيتبانتهاكات حقوق اإلنسان"؛ ال

"العناية الواجبة يف إقامة العدل حولالصلحالعمل الدولية للقضاة وقضاةورشةحلقة نقاش يف عضو -
ودراسة الدفاع عن حقوق )DEMUS(سواجلرائم اجلنسية"؛ اليت نظمتها املنظمة غري احلكومية دميو 

.٢٠١١املرأة والسلطة القضائية وأكادميية القضاة واملدعني العامني، ليما، بريو، حزيران/يونيه 
، اليت نظمتها هيئة الرقابة املصرفية والتأمني "العمل املعنية مبكافحة متويل اإلرهاب"ورشةيفإلقاء كلمة-

، ليما، بريو.٢٠١٠رين األول/أكتوبر تش٢٩إىل ٢٧ووزارة اخلارجية من 
، واملطالب العقائدية اجلنائيةم و علاللقانون اجلنائي و حول ايف "املؤمتر الوطين الرابعةالرئيسيإلقاء الكلمة-

موضوع عناحلديثة والسياسات املتعلقة باجلرائم يف مواجهة األشكال اجلديدة للجرمية املنظمة"؛ 
اهلياكل اإلرهابية"؛ اليت خاصةأجهزة السلطة املنظمة، عن طريقائل وساجلرائم بواسطةارتكاب"

.٢٠٠٧تشرين الثاين/نوفمرب ٢٤إىل ٢٢نظمتها جامعة فيديريكو فيالایر، ليما، من 
أجهزة و يف مؤمتر "اإلرهاب الوطين والدويل وتأثريه يف املنطقة"، نظمته وزارة الداخلية، إلقاء كلمة -

.٢٠٠٧ين األول/أكتوبر ، ليما، تشر املخابرات
رمني : "إجراءات تسليم حوليف اجتماع مائدة مستديرة حلقة نقاشعضو - القسمالنشط والسليب يف ا

.٢٠٠٧ه اإلنرتبول، ليما، حزيران/يونيه تالسابع من قانون اإلجراءات اجلنائية اجلديد"؛ نظم
اخلصومة القائم على الضمان والقانون اجلديد يف "برنامج التدريب األول على نظام إلقاء كلمة ومدرِّسة- 

.٢٠٠٦، ليما، شباط/فرباير )GTZ(لإلجراءات اجلنائية"، الذي نظمته وزارة العدل ووكالة التعاون األملانية 
واإلجراءات القضائيةوالدعاوىة: "نظام اخلصومحولالدوليةندوة ورشة العمليف إلقاء كلمة -

انظمهيتالشفوية واإلصالحات اإلجرائية اجلديدة"؛ الءات القضائيةاإلجراوضوع "املالشفوية"؛ 
.٢٠٠٥معهد التدريب التابع ملكتب املدعي العام، ليما، أيار/مايو 

ندوة كاالو اإلقليمية: "الشفافية يف كيانات الدولة"؛ املوضوع: "اخلربة املكتسبة يف يفإلقاء كلمة -
اهليئة الوطنية ملكافحة الفساد، كاالو، انظمتهيتلعام". الااالدعاءمكافحة الفساد من وجهة نظر 

.٢٠٠٥نيسان/أبريل 
"القضايا الراهنة من حيث اإلجرام والسالمة العامة ووظيفة املدعني العامني"، اليت ندوة يفإلقاء كلمة -

لس الوطين للسالمة العامة، ليما، بريو، يف عقدها .٢٠٠٥شباط/فرباير ١٠ا
يف دورة السالمة العامة اليت نظمها معهد التدريب التابع ملكتب املدعي العام؛ املوضوع: رةحماضِ -

.٢٠٠٤"السالمة العامة ودور املدعي العام"؛ ليما، ديسمرب/كانون األول 
: املوضوعيف برنامج الدبلوم يف علم اجلرمية، نظمه معهد التدريب التابع ملكتب املدعي العام؛ ةر حماضِ -

.٢٠٠٤نوفمرب تشرين الثاين/"، ليما، االستجوابأساليب "
يف دورات ورش العمل: "وظيفة املدعي العام مبوجب قانون اإلجراءات اجلنائية ومدرِّسةةر حماضِ -

غونزالو أورتيز دي زيفالوس؛ د.معهد التدريب التابع ملكتب املدعي العام، هانظميتاجلديد"؛ ال
من خمتلف الدوائر القضائية يف بريو: كوزكو وتاكنا األقاليمالعامني يف كبار املدعني العامني، واملدعني ل

الشفوية يف قانون اإلجراءات اجلنائية القضائيةواضيع عن "اإلجراءاتكانت املوكاجاماركا وهواراز؛  
عمل عن وورشاجلديد، والعالقة بني النيابة العامة والشرطة يف قانون اإلجراءات اجلنائية اجلديد"؛ 

.٢٠٠٤سبتمرب أيلول/االستجواب؛ وأساليبالشفوية القضائيةجراءاتاإل
: "وظيفة املدعي العام يف قانون اإلجراءات اجلنائية اجلديد"، مع موضوع: حوليف ورشة العملة ر حماضِ -

"اسرتاتيجيات تقييم األدلة"، نظمها معهد التدريب التابع ملكتب املدعي العام، د. غونزالو أورتيز دي 
.٢٠٠٤آب/أغسطسفالوس، ليما، زي
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يف كلية احلرب للدراسات العليا يف بريو بشأن موضوع "العالقة بني القوات املسلحة إلقاء كلمة -
.٢٠٠٣تشرين األول/أكتوبر ١ومكتب املدعي العام"، ليما، 

١٥و ١٣و ١٢يف تروخيو يف املنعقديف "املؤمتر الوطين األول ملكافحة الفساد"؛ إلقاء كلمة -
.٢٠٠٢متوز/يوليه 

العمل: "اجلرائم املرتكبة ضد اإلدارة العامة: مسائل معقدة تتعلق بفئات ندوة ورشة يف حلقة نقاشعضو - 
.٢٠٠٢آذار/مارس ١٥و ١٤العام، ليما، للمدعيمعينة من اجلرائم"؛ نظمها معهد البحوث التابع 

حضور الندوات والمؤتمرات

الوطنية"، نظمتها سفارة اجلمهورية الفرنسية احلدودات واجلرمية املنظمة عرب: "االجتار باملخدر منتدى-
اللجنة الوطنية للتنمية و ، )FIIAPP(واملؤسسة الدولية واإليبريية األمريكية لإلدارة والسياسات العامة

ا، ، ليم)CAEN(املركز الوطين للدراسات العلياو )،DEVIDA(وتشجيع احلياة اخلالية من املخدرات
.٢٠١٤بريو، تشرين الثاين/نوفمرب 

واملعهد الوطين )WIPO(اجلغرافية نظمته املنظمة العاملية للملكية الفكريةحول املؤشرات عاملي منتدى -
.٢٠١١، ليما، بريو، حزيران/يونيه )INDECOPI(للدفاع عن املنافسة وامللكية الفكرية

لذي نظمته وزارة الداخلية وجلنة الدفاع الوطين والنظام العام، لسالمة العامة، احول ااملؤمتر الدويل األول-
٣٠إىل ٢٩يف ليما، بريو، من هعقدمت والتطورات البديلة ومكافحة املخدرات، املؤمتر الوطين، الذي 

.٢٠١٠تشرين األول/أكتوبر 
الفرعية املعنية لشعبةاعمل ملنع اإلرهاب ومكافحته ومتويله: اإلطار القانوين الدويل؛ الذي نظمته ورشة-

، وجلنة البلدان )UNODC(مبنع اإلرهاب التابعة ملكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية
، ومكتب املدعي العام، )OAS(، ومنظمة الدول األمريكية)CICTE(األمريكية ملكافحة اإلرهاب

، ليما، بريو.٢١/١٠/٢٠٠٩إىل ٢٩/٠٩/٢٠٠٩من 
٢٢و ٢١، ليما، ملكتب املدعي العاماالجتار بالبشر" نظمها معهد التدريب التابع دولية عن "ندوة-

.٢٠٠٩أيار/مايو 
العامل"، يف كافة أحناء دولية: "أمهية حماكمة فوجيموري يف مكافحة اإلفالت من العقاب يف بريو و ندوة-

، ليما، )IDL(فاع القانويناليت نظمتها جامعة جورج ماسون بالواليات املتحدة األمريكية، ومعهد الد
.٢٠١٠أيار/مايو ٢٠و ١٩بريو، 

: "الفقه القضائي الدويل بشأن اجلرائم املرتكبة ضد حقوق اإلنسان"، نظمها معهد حولنقاشحلقة -
.١٨/٠٥/٢٠١٠الدفاع القانوين، ليما، بريو، 

ايا االختفاء القسري يف الشرعي والبحث عن ضحعلم األجناس البشرية يف التحقيقاملؤمتر الرابع: "-
سياق أمريكا الالتينية"، الذي نظمته رابطة أمريكا الالتينية لألنثروبولوجيا الشرعية، جامعة سان 

.٢٠٠٨ماركوس، ليما، نيسان/أبريل 
اإلرهاب الوطين والدويل"، نظمتها وزارة الداخلية، ليما، كانون األول/ديسمرب حولعمل ندوة ورشة"-

٢٠٠٦.
ل: "مكتب املدعي العام ومكاتب املدعني العامني ملكافحة اجلرمية املنظمة"، نظمها املكتب ورشة عم-

، ليما.٢٠٠٦حزيران/يونيه ٢٤و ٢٣و ٢٢الوطين، 
يف ظل سيادة القانون" نظمه معهد ضبط األمنمنتدى دويل بعنوان "اإلرهاب اجلديد واسرتاتيجية -

٢شباط/فرباير إىل ٢٨ة عمدة سان ماركوس من وجامع)،INAEP(الدراسات العليا للشرطة
.٢٠٠٦آذار/مارس 
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وزارة اخلزانة يف لدىالفنية"ندوة فنية حول التحقيقات املالية"، نظمها املكتب لتقدمي املساعدة -
، الواليات املتحدة األمريكية، تروخيو )NAS(وقسم شؤون املخدرات،الواليات املتحدة األمريكية

.٢٠٠٦أغسطس آب/٢٥ىل إ١٤الفرتة من 
انتهاك حقوق قضايايف االدعاءوعملية الدعاوى القضائيةعمل قانونية بعنوان "أساليب ورشة-

، ليما.٢٠٠٥أيلول/سبتمرب ١١إىل ٩اإلنسان"، نظمتها اللجنة األسقفية للعمل االجتماعي، من 
رمني" املساعدة القحولدولية واجتماع مائدة مستديرة ندوةعمل "ورشة- انونية املتبادلة وتسليم ا

ووزارة اخلارجية، ليما، تشرين ،وأعضاء اهليئة القضائية)ONUD(مكتب األمم املتحدة انظمه
.٢٠٠٥األول/أكتوبر 

غسل املعنية ب"منع متويل اإلرهاب"، قدمها اختصاصيون من السلطة اإلسرائيليةحولدولية ندوة-
املالية يف بريو.املخابراتنظمتها وحدة ،٢٠٠٥األموال، ليما، آب/أغسطس 

إىل ١٤يف املؤمتر الدويل الثالث للقانون اإلجرائي، الذي نظمته جامعة ليما، كلية احلقوق، من تشارك-
، ليما.٢٠٠٥حزيران/يونيه ١٦

تمع اسرتاتيجية عاملية ملكافحة اإلفالت من العقاب: التحديات اليت تواجه حنودولية بعنوان "ندوة- ا
مكتب املدعي العام انظمهيتالعمل اإلقليمية لألخالقيات يف أمريكا الالتينية؛ الورشةالدويل"، 

، ليما، بريو.٢٠٠٥شباط/فرباير ٢٤و ٢٣و ٢٢ومكتب املدعي العام الوطين واألخالقيات يف 
املنسق اان"؛ نظمهانتهاك حقوق اإلنسقضايايف االدعاءدراسية عن "عملية ندوةعمل دولية/ورشة-

.٢٠٠٥يف إنكلرتا وكندا، ليما، نيسان/أبريل اقرهمبالوطين حلقوق اإلنسان واملنظمة الدويل
دولية، على أساس سري، بشأن "القضاء العسكري"، مبشاركة قضاة عسكريني من العدالة ندوة-

، والتطورات البديلة، اتواملخابر العسكرية األمريكية، نظمتها جلنة الدفاع الوطين والنظام العام، 
.٢٠٠٤للمؤمتر الوطين ، ليما، شباط/فرباير و ومكافحة املخدرات، 

رمني، أداة للتعاون الدويل يف مكافحة اجلرمية"، نظمتها وزارة العدل، ليما، تشرين ندوة- عن "تسليم ا
.٢٠٠٤األول/أكتوبر 

اإلصالح قسمإلجراءات اجلنائية"، نظمهاحلقة نقاش حول "دور املدعي العام يف مرحلة التحقيق يف ا-
يف بريو)، ووكالة التنمية الدولية التابعة للواليات املتحدةIRISاملؤسسي والقطاع غري الرمسي (مركز

)USAID( وجامعة مرييالند، ومعهد التدريب التابع ملكتب املدعي العام، مبشاركة خرباء من ،
.٢٠٠٤متوز/يوليه ١٥املدعني العامني، ليما، املدعني العامني وكبار ورئيسبورتوريكو، 

تمعوالعنف "املخدرات واإلدمان حولمؤمتر أمريكا الالتينية الرابع - )OPCION("، نظمته منظمةيف ا
غري احلكومية وسفارة الواليات املتحدة األمريكية، مبشاركة األخصائيني من أمريكا الالتينية، ليما، يف 

.٢٠٠٤ليه متوز/يو ١٢و ١١و ١٠
"، نظمها مركز اخلصوميةجلسات االستماع الشفوية يف الدعاوى اجلنائية أساليبعمل: "دورة ورشة-

IRISووكالة التنمية الدولية التابعة للواليات املتحدة)USAID( ومعهد التدريب التابع ملكتب املدعي
.٢٠٠٤يوليو متوز/١٤و ١٣و ١٢العام، بقيادة مدرسني من بورتوريكو، ليما، بريو، يف 

نيومان، مبشاركة اخلرباء خمائدة مستديرة دولية: "أجهزة االستخبارات األملانية"، نظمتها مؤسسة فريدري-
.٢٠٠٤حزيران/يونيه ١٩األملان، ليما، 

اإلجراءات الشفوية"، بقيادة األستاذ وأساليب مؤمتر دويل: "القانون اجلديد لإلجراءات اجلنائية -
، نظمته أكادميية نوريت أمريكانا يف بورتوريكويف جامعة الربوفسوركي هيكتور كوينونيس، البورتوري

.٢٠٠٤القضاة واملدعني العامني، ليما، أيار/مايو 
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رقابة مدنية دميقراطية على القوات املسلحة". حدث حنوعمل متخصصة بعنوان "ورشةيف شاركت-
.٢٠٠٤ا، أيار/مايو مغلق نظمه معهد الدفاع القانوين، ليمفين

رمني ورسائل- القضائية"، نظمته أكادميية طلب املساعدةمؤمتر دويل: "التعاون بني الدول: تسليم ا
.٢٠٠٣القضاة واملدعني العامني برعاية سفارة الواليات املتحدة األمريكية، ليما، أيلول/سبتمرب 

كافحة الفساد واجلرمية املنظمةملرمني كوسيلة يف املؤمتر الدويل: "مذكرات التوقيف وتسليم اشاركت-
، واألكادميية AMAG، نظمته ٢٠٠٣آب/أغسطس ٥و ٤يفيف ليما،املنعقد"، بالقدر األكرب

حتديث املهارات.برنامج تعزيز و الوطنية للقضاة واملدعني العامني، 
، نظمها ٢٠٠٣أيار/مايو ٢٩و ٢٨و ٢٧وطرائقه"، ليما، يف التهوردريبية دولية: "ورشة تدورة -

.)INIP(مكتب النائب العام
رقابة مدنية دميقراطية حنوالعمل الدولية للخرباء: "ورشةالقضاء العسكري، يف ختصصيف شاركت-

.٢٠٠٣أيار/مايو ٢٠، ليما، )IDEELE(على القوات املسلحة"، نظمها معهد الدفاع القانوين
ع ورصد غسل األموال" و "االجتماع الثاين ملوظفي االمتثال" الذي منحول "مؤمتر البلدان األمريكية -

٢٩، كارتاخينا دي إندياس، كولومبيا، من )FELANBAN(نظمه احتاد املصارف األمريكية الالتينية
.٢٠٠٢تشرين الثاين/نوفمرب ١تشرين األول/أكتوبر إىل 

تمعيفوالعنف حول املخدراتاملؤمتر الثاين ألمريكا الالتينية - منع حول ، واملؤمتر الدويل الثالث ا
املخدرات يف سفارة الواليات املتحدة األمريكية يف بريو، حظراإلدمان وعالجه، الذي نظمه مكتب 

باملخدرات من املشكالت املتعلقة، واملؤسسة البريوفية للوقاية )NAS(وقسم شؤون املخدرات
تشرين األول/أكتوبر ٢٩و ٢٨يف، ليما، بريو، واحلاالت الشديدة اخلطورة لألطفال، أوبسيون

٢٠٠٢.
"، نظمها معهد بريودولية: "نظام روما األساسي واحملكمة اجلنائية الدولية: مواءمة تشريعات ندوة-

.٢٠٠٢آب/أغسطس ٢٣و ٢٢و ٢١البحوث التابع ملكتب املدعي العام، ليما، بريو، يف 
التنبيهوسائط،الذي نظمه املعهد الدويلغسل األموال"حول تينية املؤمتر السنوي الثاين ألمريكا الال-

تشرين األول/أكتوبر ١٩إىل ١٧العاملية، املكسيك العاصمة، املكسيك، يف الفرتة من ياإلعالم
٢٠٠١.

١٠غسل األموال واجلرمية املنظمة واإلرهاب، ليما، من حولالدولية األوىل الندوةيف للمشاركةتعيدُ -
تشرين األول/أكتوبر، اليت نظمتها السفارة األمريكية وجامعة ليما والكونغرس البريويف.١٢إىل 

األساطري واحلقائق"، نظمتها اللجنة الوطنية ملكافحة -(اللويب)الضغطممارسةدولية: "تنظيمندوة -
.٢٠٠٢حزيران/يونيه ١٩الفساد، ليما، 

مدرسة األنديز اإلقليمية و يةفرنسالشعبة التعاون الفين نظمتها، الدورة الثانيةندوة "مكافحة الفساد"، -
١٩إىل ١٥) ووزارة الداخلية يف بريو، من ERCAID(ةاملضادواملخابراتكافحة املخدرات مل

، ليما.٢٠٠٢أبريلنيسان/
(بنما ممثل ملكتب املدعي العام يف بريوبصفتها يف املائدة املستديرة الدولية ملكافحة الفسادشاركت -

واملكسيك وفنزويال وكولومبيا وإكوادور ونيكاراغوا وسويسرا)؛ الذي نظمه مكتب املدعي العام يف 
، ليما.٢٠٠٢آذار/مارس ٢٢و ٢١يفبريو، 

للمخدرات والتنمية البديلة املتكاملة"، نظمتها جلنة ةاجلغرافييف املؤمتر الدويل: "السياسيةشاركت -
آذار/مارس ١٤إىل ١٣املخدرات وغسل األموال يف الكونغرس البريويف، من التنمية البديلة، مكافحة 

، ليما.٢٠٠٢
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للشرطة الدولية يف فرنسا، ومدرسةالفينشعبة التعاون ا؛ نظمتهاألوىلدورة الندوة "مكافحة الفساد"، -
انون ك١٣إىل ١٠، بوزارة داخلية بريو، من املعاكسةاملخابراتألنديز اإلقليمية ملكافحة ا

.٢٠٠١األول/ديسمرب 
وبرنامج : "مكافحة اجلرمية املنظمة والفساد"، اليت نظمتها وزارة العدل يف بريو، ندوةيف تشارك-

)PNUFID(،) وCIPD()(وقسم شؤون املخدرات، برعاية )املكتب املشرتك بني األقاليمNAS( يف
.٢٠٠١تشرين الثاين/نوفمرب١٥إىل ١٣الواليات املتحدة، ليما، من 

متحدثني من ، مع ٢٠٠٠يونيو حزيران/ندوة دولية: "العدالة اإلدارية املثرية للجدل يف فرنسا"، ليما، -
سبتمرب أيلول/.سفارة فرنساو فرنسا، يفمكتب التعاون الفين و ، INMIPا. نظمتهفرنسا والبريو

٢٠٠١.
,Pro-Ética(راقب العام لبريو، املقام بتنظيمهامكافحة الفساد"، تكوين مؤسسيةندوة دولية: "-

PNUFI( ٢٠٠٢أغسطس آب/٨إىل ٧، ليما من.
المركزي ملكافحة الفساد"، نظمته غرفة التجارة يف ليما، برنامج األمم املتحدة الول األنتدىامل"-

.٢٠٠١اإلمنائي، متوز/يوليه 
عدل والرابطة املدنية املعنية يف املؤمتر الوطين األول ملكافحة الفساد، الذي نظمته وزارة التشارك-

.، مع متحدثني من األمريكتني وأوروبا)BIDو ()UNDP(بالشفافية وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي
.٢٠٠١ليما، أيار/مايو 

الوطنيةالفعاليات

الهتمام فيما يتعلق اليت تدعو لاالتاحلقة نقاش بعنوان "اجليش البريويف ومكتب املدعي العام، -
، ليما، ٢٠١٠نيسان/أبريل ٢٠و ١٩يفقضايا"، بشأن الالقضائية واالدعاءاتلتحقيقات با

العام.املدعينظمتها كلية 
التحقيق اخلاصة واألدلة الظرفية"، نظمتها جلنة البلدان األمريكية ملكافحة حول أساليبعمل "ورشة -

إىل ١٦، ليما، بريو، من )OAS(، منظمة الدول األمريكية)CICAD(إساءة استعمال املخدرات
.٢٠١٠تشرين الثاين/نوفمرب ١٨

اجلنائي النتهاكات حقوق اإلنسان" نظمها معهد لالدعاءاألدوات القانونية حولعمل ورشة"-
إىل ١٧، ليما، من اجلامعة البابوية الكاثوليكية يف بريوو ، )IDEHUEPC(لدميقراطية وحقوق اإلنسانا

.٢٠٠٩متوز/يوليه ١٨
اجلرائم الدولية"، نظمتها احملكمة اجلنائية الوطنية وبرنامج مالحقةالفقه القضائي يف مشكالت: "دوةن-

.٢٠٠٧امعة البابوية الكاثوليكية يف بريو، ليما، كانون األول/ديسمرب اجلاملاجستري يف 
و ١٣يف، راتوأجهزة املخابعن اإلرهاب الوطين والدويل، نظمتها وزارة الداخلية، ندوة ورشة عمل-

.٢٠٠٦كانون األول/ديسمرب ١٤
.٢٠٠٦، نظمه معهد اإلجراءات اجلنائية، ليما، حزيران/يونيه ئيقانون اإلجراالحولالثالثيومال-
نظمه معهد يف ظل سيادة القانون"،ضبط األمناسرتاتيجيةو اجلديدمنتدى دويل: " اإلرهاب-

.٢٠٠٦آذار/مارس عمدة سان ماركوسوجامعة)،INAEP(الدراسات العليا للشرطة
لس األعلى للقضاء العسكري، - ندوة حول القضاء العسكري: "مقرتحات ووجهات نظر"، نظمها ا

.٢٠٠٤ليما، حزيران/يونيه 
: "إعادة تعريف القضاء العسكري"، نظمها معهد الدفاع بالعنوانعمل اخلرباء ورشةيف تشارك-

.٢٠٠٤توبر تشرين األول/أك١٩القانوين، 
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ية"، نظمها معهد الدفاع القانوين، اتمجع املعلومات االستخبار أنظمة: "الضوابط الدميقراطية يف ندوة-
.٢٠٠٤متوز/يوليه ٨ليما، 

حدث دستوري: "آثار األحكام الصادرة عن حمكمة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان"، نظمها معهد -
.٢٠٠٣شباط/فرباير ١٨و ١٧يفليما، البحوث التابع ملكتب املدعي العام، 

مائدة مستديرة: "التحديات اجلديدة اليت تواجه مهنة القضاء"، نظمتها أكادميية القضاة واملدعني -
.٢٠٠٢حزيران/يونيه ١٣العامني، 

الثانية حول "اجلرائم املرتكبة ضد اإلدارة العامة"، نظمها معهد البحوث التابع ندوة ورشة العمل-
رة.للوزا

: "اجلرائم املرتكبة ضد اإلدارة العامة: مسائل معقدة تتعلق بفئات معينة من اجلرائم"، ندوة ورشة عمل-
.٢٠٠٢آذار/مارس ١٥و ١٤يف العام، ملكتب املدعي نظمها معهد البحوث التابع 

العضوية في الرابطات والجمعيات المهنية

).IAP(الرابطة الدولية للمدعني العامني-
.ابة احملامني يف ليمانق-
.اتمجعية قانون احلري-

الجوائز واألوسمة

اجلوائز
كافحة اإلرهاب، ملم دعمها القيّ ل، )DIRCOTE(من مديرية شرطة مكافحة اإلرهابتقدير تلقت -

؛ مبناسبة الذكرى الثالثة والثالثني إلنشاء مديرية شرطة مكافحة اإلرهاب.٢٠١٦ليما، متوز/يوليه 
٢٨ثناء من الكونغرس البريويف، ملا قامت به من عمل هام يف مكتب املدعي العام، رتحمقتلقت -

.١١٦٥١ثناء رقم مقرتح، ٢٠١١كانون الثاين/يناير 
.٢٠٠٩من مديرية شرطة مكافحة اإلرهاب، دعما لعملها، آب/أغسطس والتقديرتلقت الثناء -
عضوكاملتميزةشاركتها ملسعادة وزير اخلارجية، العن طريق صاحبثناء رمسي من وزارة الداخلية تتلق-

الدورة العادية اخلامسة لدورات جلنة البلدان األمريكية ملكافحة "الوفد الذي ميثل بريو، يف يفمتكامل
.٢٠٠٥فرباير شباط/يف ترينيداد وتوباغو، انعقدتاليت )"CICTE(اإلرهاب

اإلقليمية الندوةيف سياق املتميزالتقدمييد، لعرضهامن اللجنة الوطنية ملكافحة الفساتقديرتلقت -
.٢٠٠٥ملكافحة الفساد، اليت نظمتها اهليئة الوطنية ملكافحة الفساد، كاالو، شباط/فرباير 

تلقت ثناء دويل من "املعهد الدويل للدراسات العليا" التابع جلامعة القلب املقدس الكاثوليكية، ميالن، -
ا القانونية يف حل، و ةعاميةر بالثناء كمدععملها اجلديلإيطاليا،  يف قضايا احلكمساسيتها وكفاء

كمة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان، حملالقضائيختصاصضمن االانتهاكات حقوق اإلنسان، 
١٥/٠٥/٢٠٠٣.

رمنيآلسيامعهد األمم املتحدة ثناء دويل من تتلق- والشرق األقصى ملنع اجلرمية ومعاملة ا
)UNAFEI(الرائع يلدورها القيادوذلكمكتب املدعي العام يف بريو،عن طريققرها يف طوكيو، مب

اجللسات العامة املختلفة ةورئيسالفرق العاملةختلف ملةرئيسيف عملها كمةومشاركتها ومسامهتها القيّ 
كتب النائب ملأيضا َي الثناء . كما أعطِ لكبار املدعني العامنيبعد املائة الدولية الرابعة عشرة الندوةيف 
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واملؤسسات)UNFY(عميد كلية احلقوق والعلوم السياسية التابعة ملؤسسة األمم املتحدةلالعام و 
.٢٠٠٠آذار/مارسهذه السرية الذاتية، ةمرشحمثلتهااليت الدولية املذكورة أعاله

االرفيعمهنيتهاى ستو ملباسم احلرية من رئيس منطقة الشرطة الثالثة الثناءتلقت - ثايل املومستوى كفاء
يف التحقيقات املتعلقة باإلرهاب.

يف التحقيق يف الكفءقرها يف تروخيو، لعملها مبجليش الثانية والثالثني اتلقت الثناء من رئيس وحدة -
اإلرهاب.قضايا

ون.من حيث الدعم والتعاالكفءعملها لمن زمالئها الكبار، واإلشادةالتقديرتلقت -
يف ةكأستاذالرفيع  ستوى أدائها مل، كلية احلقوق، جامعة فيديريكو فيالایر الوطنية، من اإلشادةتتلق-

تلك املؤسسة األكادميية.
مرتبات الشرف

، بدعم ٢٠١١نصب املدعي العام يف احملكمة اجلنائية الدولية يف انتخابات عام ملحكومة بريو ها رشحت-
تمو من منظمات الدولة  املنظمات الدولية حلقوق اإلنسان.وكذلكع املدين، ا

تمع املدين ها رشحت- ، جائزة نقابة احملامني ٢٠١٦لعاماجلائزة الدولية حلقوق اإلنسانلتلقيمنظمات ا
.٢٠١٦لعامالدولية حلقوق اإلنسان 

املتميزةجنازات اإل
مناسبات كجزء أربعةتب املدعي العام يف ميثلون مكالذيننيختلفها عدد من احملامني العامني املرشح-

و ١٣٤من وفد الدفاع يف بريو أمام جملس الدفاع للبلدان األمريكية، خالل فرتات اجللسات رقم 
، ٢٠٠٩، يف العامنييف واشنطن العاصمة، الواليات املتحدة األمريكية١٦٢و ١٥٤و ١٣٧

يل.، على التوا٢٠١٧عام، ويف بوينس آيرس، األرجنتني٢٠١٥
ةوالثامنةالشفوي للتقارير الدورية، السابعالتقدمييشكلت جزءا من الوفد الذي مثل بريو يف العرض-

، يف )CEDAW(معا، أمام اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة التابعة لألمم املتحدة
.٢٠١٤جنيف، سويسرا، متوز/يوليه 

رتة اخلامسة من دورات جلنة البلدان األمريكية ملكافحة اإلرهاب الوفد الذي مثل بريو يف الفًا يفعضو -
)CICTE ( القضاءهيئةوزير الداخلية وممثليسوية مع؛ ٢٠٠٥يف ترينيداد وتوباغو يف عام.

بصفتها االدعاء العامعضوا يف وفد كغالديس إشايز راموس، ،  ة د.العامةالنائبمت تعيينها من قبل-
ا مثلتالنائب العام ووزيرة العدل، السيدة روزاريو فرنانديز،  ، سوية مع ، للمشاركةةخبري  بريو كما أ

الوطنية" احلدوديف "املؤمتر الوزاري الثاين املعين بالتعاون الدويل ملكافحة اإلرهاب واجلرمية املنظمة عرب
.٢٠٠٨بنما، أيار/مايو مدينة يف انعقد الذي 

سوية معمريكا الالتينية والكارييب ألملدعني العامني العاملية األول لرابطة يف االجتماع اإلقليمي اتشارك-
.٢٠٠٦شيلي، متوز/يوليه ،يف سانتياغوانعقد أدياليدا بوليفار، الذي د.بريو، لةالعامةالنائب

ي زارذبريو، بقيادة دونا نيلي كالديرون نافارو، اللعضوا يف وفد مكتب املدعي العام مت تعيينها ك-
.٢٠٠٣أيلول/سبتمرب ١٦إىل ٦مجهورية الصني الشعبية ومجهورية بريو يف الفرتة من 

األموال اسرتجاعإلشراف على لبريو، دونا نيلي كالديرون نافارو، لةالعامةملساعدة املدعيمت اختيارها-
لقضائية يف مونتيسينوس وفوجيموري، أمام السلطات اقضييتاملتأتية من الفساد إىل الوطن يف سياق 

.٢٠٠١فرنسا وسويسرا، تشرين الثاين/نوفمرب 
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جلان الكونغرس وأمامدونا نيلي كالديرون نافارو، لتمثيلها أمام مؤمتر بريو عينتها النائبة العامة يف بريو،-
امات الدستورية ضد الرئيس السابق لعملالقضية تقدمياخلاصة، كواريسما، ألفارادو ومولدر، يف  اال

.الرمسينيكبار املسؤولني من  فوجيموري وغريهألربتو
معهد مناألمم املتحدة اإلقليمي اآلسيوي و مقرمناليت مت منحها هلا، تقدمت بنجاح بطلب منحة -

) للمشاركة يف JICA، ومن الوكالة اليابانية للتعاون ()UNAFEI(األمم املتحدة آسيا والشرق األقصى
حول "أساليب التعاون الدويل يف مكافحة اجلرمية املنظمة عرب د املائةالرابعة عشرة بعالندوة الدولية 

رمني"احلدود  شهرين، على مدىوذلكالوطنية، مع الرتكيز على املساعدة القانونية املتبادلة وتسليم ا
مشلت دراسة واكتساب املعرفة اليت ، ٢٠٠٠كانون الثاين/يناير وشباط/فرباير يف،يف طوكيو واليابان

فيما خاصةشأن نظم العدالة واإلجرام يف مجيع أحناء آسيا ، وأوروبا الشرقية، وأفريقيا، واألمريكتني، ب
يتعلق باليابان.

والشرق األقصى ملنع آلسياعهد األمم املتحدة ملاإلدارة وأعضاء هيئة التدريس من قبل مت اختيارها-
رمني بشأن "أساليب التعاون الرابعة عشرة بعد املائةومن قبل الندوة ، )UNAFEI(اجلرمية ومعاملة ا

الوطنية، مع الرتكيز على املساعدة القانونية املتبادلة احلدودالدويل يف مكافحة اجلرمية املنظمة عرب
رمني" يف طوكيو العاملة، وإجراء مناقشات عامة مع املشاركني من الفرقلرتأساليابان، ،وتسليم ا

مجيع أحناء العامل.
والشرق األقصى ملنع آلسياعهد األمم املتحدة ملاإلدارة وأعضاء هيئة التدريس من قبل مت اختيارها-

رمني بشأن "أساليب التعاون ومن قبل الندوة الرابعة عشرة بعد املائة، )UNAFEI(اجلرمية ومعاملة ا
ملساعدة القانونية املتبادلة الوطنية، مع الرتكيز على ااحلدودالدويل يف مكافحة اجلرمية املنظمة عرب

رمني" يف طوكيو اليابان، إللقاء كلمة أمام احملكمة العليا يف اليابان، نيابة عن املشاركني يف ،وتسليم ا
الدولية.الندوة

البارزة لزعيم منظمة "الدرب املضيء" اإلرهابية، وأبيمايل غوزمان القضائيةعن املالحقةةمسؤولتانك-
على حبيث أنه مت احلكمناجحة تها نتيجاليت كانت القيادية بأكملها، ة املنظمةعرينوسو، وجممو 

.بالغة الشدةأحكام أخرى حبقهمصداراإلأو املؤبدهؤالء األفراد بالسجن 
األول مدعي العامة للمنسقبصفة نيللي كالديرون نافارو، د.يف بريو، ةالعامةمن قبل املدعيمت تعيينها-

، متخصصة يف جمال اإلرهاب ولكبار املدعني العامني لألقاليمدعي العام الوطين مكتب امللدى 
أنشأت أنظمة اليترائم ضد اإلنسانية، اجلانتهاكات خطرية حلقوق اإلنسان و تتعلق باليترائماجلو 

للمالحقة القضائية للقضايا، بطريقة منظمة، امتخصصة على املستوى الوطين للتعامل ة فرعي
.٢٠٠٧مايو أيار/٤إىل ٢٠٠٥يناير كانون الثاين/١٠، من املماثلة

ة فيما يتعلق منسقبصفة نيللي كالديرون نافارو، السيدة د.يف بريو، ةالعامةمن قبل املدعيمت تعيينها-
فوائد التعاون الفعال يف التعامل مع اإلرهاب.بدمج

العام ملكتب الرقابة الداخليةاالدعاءةسرئيبصفة االدعاء العام األعلىمن قبل جملس مت تعيينها-
.٢٠٠٨فرباير شباط/، ليما، املفوض

تنسيق دائرةأمام ملكتب املدعي العاماالدعاء العامةممثلبصفة من قبل مكتب النائب العام مت تعيينها-
آذار/مارس، ٥١ITINCIو٤٩. املادة، ٩٣-٠٠٨املرسوم األعلى رقمرصد املدخالت الكيميائية، 

٢٠٠٢.
أدياليدا بوليفار، لتقييم "تقرير د.لبريو، ةالعامةا النائبرئاسة اللجنة اخلاصة اليت أنشأشغلت منصب-

حقوق اإلنسان، جمالمكتب املدعي العام يف وأعمال" ٠٩٧رقم حمقق شكاوى املظامل "أمبودزمان"
.٢٠٠٦فرباير شباط/٢٠٠٥كانون األول/ديسمرب 
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رئيسة للجنة اليت قامت بتقييم وتقدمي بصفةأدياليدا بوليفار،د.لبريو، ةالعامةل النائبمن قبمت تعيينها-
واجلمارك وامللكية الفكرية، شباط/فرباير املتعلقة بدفعات اجلزيةرائماجلمقرتحات تنظيمية يف جمال 

.٢٠٠٦ارس /موآذار
رئيسة للجنة املكلفة مبراجعة  بصفة،اموسغالديس إشايز ر ، د. لبريوةالعامةمن قبل النائبمت تعيينها-

حتسني من أجل تعديالت تشريعيةللتقدمي مقرتحاتمع السلطةالتشريعات املتعلقة باإلرهاب، كافة
، مبا يف ذلك التنقيحات والتحديثات وملء الثغرات التشريعية، يف مكافحة اإلرهاب، كانون الصَيغ

ديد ملكافحة اإلرهاب.؛ وإعداد مشروع قانون ج٢٠٠٩األول/ديسمرب 
االهتمامات الشخصية
واإلجراءات اإلنسانية لدعم ،ونظم اإلجراءات اجلنائية،والعدالة اجلنائية الدولية،حقوق اإلنسان

واألدب احلديث ،عر والقراءة الكالسيكيةوالشِ ،والدوليةالقوميةوالسياسة ،ضحايا االختفاء القسري
والتعلم عن العامل، واالتصال مع الطبيعة.،والسفر،قواملشي يف اهلواء الطل،والفلسفة

احلقائق األخرى ذات الصلة
عامل القانون والعدالةلاملسامهات 

السالم واملصاحلة الوطنية، حتت شعار "العدالة من أجل السالم".إحاللسامهت يف -
واألحكام ضد اإلرهابيني االدعاءات القضائيةالعدالة اجلنائية يف سياق املئات من بادرت بإجراءات-

وقادة املنظمات اإلرهابية.
نتهاكات املتعلقة باالالقضائية االدعاءات العدالة اجلنائية يف سياق املئات من بادرت بإجراءات-

اجلسيمة حلقوق اإلنسان واجلرائم املرتكبة ضد اإلنسانية.
اشرية وحتديدالرفات البواستعادةالبحث عن ضحايا االختفاء القسري، بادرت ب- لغرض ، هويا

نسانية.اإلألسباب االقضائية، و االدعاءات
اعلى نطاق واسع"للضحاياالبشرية رفاتالاستعادة"تيَقَنت من- ألسرهم.وإعاد
يف إنقاذ ما يسمى"ماساس كوتيفاس دي سينديرو" (األشخاص الذين واملشاركةدعم ال، و قامت باحلث-

األطفال التحديد، وعلى وجه املمطرةاالستوائيةومينوزو") يف غابة فرمياختطفتهم منظمة "سنديرو ل
تمع البريويف .هماندماجإعادة ("بيونرييتوس") لتمكينهم من يف ا

والسالم الوطين والدويل.ة القومية السالمأعمالت يفسامهَ -
ات اإلرهابية.دى احلياة على كبار قادة املنظمملالسجن عقوبات بنجاح أحكام تأجنزَ -
تشجيع املبادرات التشريعية لتحسني وحتديث القوانني ضد اإلرهاب.قامت ب-
بارزة املرتكبة ضد اإلنسانية.اليف قضايا اجلرائم اتإدانبتحقيق ت جنحَ -
ا (يف سامهَ - ) املايلكتب املت يف مكافحة الفساد يف بريو، مما أسهم يف حتقيق األمن، من خالل قياد

كشف الفساد اليت أسفرت عن  موظفني عموميني رفيعي املستوى، بشأنبارزةقيقات مالية بإجراء حت
ومكان املنشأ، والوجهة املقصودة و ، من حيث السلوك، التضليل اجلنائيعلى نطاق واسع، وأمناط 

استخدام أبرزتهذه املسائل وبتعاملها يف فساد، الأعمالاملاليني من األموال املتأتية من وجود
رتكيب هذه اجلرائم.مللقانون الدويل لوضع حد لإلفالت من العقاب ا

الوطين والقانون الدويل وإدماجه قانونيا، يف القانونقد جنحت، يف هذا املسعى، من خالل تفسريل-
القرى وعمليات القتل الواسعة النطاق واملذابح اليت تدمريجياد إطار تشريعي جلرائم مثل السعي إل

إىل اجلرائم املرتكبة ضد اإلنسانية، وذلك بالتنويه)، OTSL(املضيءء منظمة الدرب يرتكبها أعضا
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مة اإلرهاب،  إمكانية إطالق سراح الزعماء اإلرهابيني وتاليفوبالتايل جتاوز قانون التقادم الوارد يف 
تمع بعد قضاء مدة عقوبتهم. يف ا

ان يف بريو.قوق اإلنسواستمرار االحرتام حلت يف تعزيز سامهَ -
تطبيق القانون ومن أجل بني التشريعات الوطنية والدوليةللدمجبادرة قانونية كبرية وبقيامها بدفع م-

وباإلضافة إىلالقانون الدويل حلقوق اإلنسان؛ باإلضافة إىلاجلنائي الدويل والقانون اإلنساين الدويل 
التعامل والتحقيق واملالحقة مية حلقوق اإلنسان يف واحملاكم اإلقليية اخلاصة الدولةاجلنائيفقه احملاكم

يف ذلكسهمأرائم اخلطرية والفظائع املرتكبة أثناء فرتة العنف الداخلي يف بريو، القضائية ملرتكيب اجل
وضع حد لإلفالت من العقاب وتعزيز العدالة من أجل السالم.

والصفات اخلاصةواملهارات ةاملؤهالت واخلرب 
ةاخلرب أ) املؤهالت و (

إىل ١٩٨٤عن خمتلف دوائر التحقيق والدوائر االبتدائية منذ عام ةمسؤولةعاميةخربة واسعة كمدع-
مرات من قبل اللجنة الوطنية للقضاة واملدعني العامنيةثالثلقد مت اعتمادها؛ الوقت الراهن

)CNM(.
باجلرائم املرتكبة ضد املتعلقةوالبارزةدة القضايا اجلنائية الكبرية واملعقبخربة واسعة وكبرية يف التعامل -

اإلنسانية ويف سياق النزاعات املسلحة الوطنية اليت تشكل جرائم دولية.
ناجحة.نتيجةالقضايا البارزة إىل جلبيف ومهارةخربة واسعة -
املهارات القيادية.التحلي بالقدرة على العمل يف فريق وكذلك-
يف جماالت القانون اجلنائي والفنيةاملهارات الدولية باإلضافة إىل، جامعيواسعة وتعليممتينةمؤهالت -

والتحقيق (القانون املدين) وإجراءات التحقيق اجلنائي أإلثبايتوقانون اإلجراءات اجلنائية والقانون 
دويل الشرعي وعلوم الطب الشرعي والقانون اجلنائي الدويل وحقوق اإلنسان الدولية والقانون الالعلمي

.ةواحلجج القانونيواالستداللاإلنساين، والقضاء التفاضلي واجلنساين (النساء واألطفال)، 
املهارات) (ب

ويف املمارسة القضائية.الدعاوى القضائيةهارات عالية يف عملية إعداد تتحلى مب-
جمهزة جتهيزا جيدا للعمل حتت الضغط.-
.عملهاناجم عن أداء املرونة يف مواجهة التهديدات واخلطر ال-
.املتعددةالثقافات واللغاتذاتتكيف بسهولة مع البيئات ت-
التعامل مع وسائل اإلعالم.مشحوذة يفقدرة -
احملكمة الدولية و (احملكمة اجلنائية الدولية، واحملاكم اخلاصةعلى دراية بعمل احملاكم اجلنائية الدولية-

ائية الدولية لرواندا)، احملاكم الدولية حلقوق اإلنسان (حمكمة احملكمة اجلنو ليوغوسالفيا السابقة، 
احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان).و البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان، 

مهامها املهنية.حتقيق كفاءة واستباقية يف -
الصفات اخلاصة) (ج

.ةعاميةكمدعملدة طويلةشائبة بدونا جيدااً معرتفبسرية مهنية قد متتعت ل-
.ظى باحرتام كبري شخصيا ومؤسسياحت-
حتظى بتقدير كبري مهنيا وأكادمييا.-
مهنيا.و شخصيا العايلالتقدير األخالقي بتمتع ت-
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ملخص السيرة الذاتية

ا اإلرهاب واالنتهاكات يف املالحقة القضائية يف أمورللنظام املتخصص عليامدعية جنائية إ
ا. اخلطرية حلقوق اإلنسان القضايا البارزة واملعقدة لالنتهاكات اخلطرية حلقوق اإلنسان تقوم باالدعاء يفإ

واإلبادة اجلماعية واجلرائم املرتكبة ضد اإلنسانية والتعذيب واالختفاء القسري واإلعدام بإجراءات موجزة 
حاالت ،أخرىأمورومن ضمن؛ وحاالت اجلرائم املنظمة، اخل.وخارج نطاق القضاء واإلرهاب 

االختطاف واالبتزاز. تنطوي هذه القضايا على مسائل قانونية جنائية ذات أمهية قصوى بالنسبة للمحكمة 
اجلنائية الدولية.

ا قوق اإلنسان واإلرهاب املتعلقة حبأيضا منسقة النظام الفرعي الوطين لوكاالت االدعاء كما أ
واجلرائم املرتكبة ضد اإلنسانية.

ا عاما من اخلربة كمدعية عامة وحتمل درجة ٣٣لديها و عاما، ٣٥رجت منذ حمامية ختإ
.يف القانونوالدكتوراهماجستري

ا احملاكمات قيامها بيف ولنجاحهامتخصصة عامةمدعيةكاملكثف  بنشاطهامعروفة جيدا إ
.املتعلقة بانتهاكات حقوق اإلنسان

ا  جراءات اجلنائية والقانون اجلنائي وحقوق يف مسائل اإل١٩٩٦أستاذة جامعية منذ عام إ
اإلنسان.

ا يف القانون اجلنائي، وقانون اإلجراءات، والقانون الدستوري، اً معرتفو لديها خربة واسعة 
والقانون اجلنائي الدويل، والقانون الدويل حلقوق اإلنسان، والقانون اإلنساين الدويل، وإجراءات التحقيق 

الطب و الطب النفسي الشرعي، و ، األثريوعلم إجراءات الطب الشرعيالبشرية،وعلم األجناساجلنائي، 
واالسرتاتيجية.يةاالستخباراتواملسائل،القانوين

.٢٠١١ملدعي العام للمحكمة اجلنائية الدولية يف انتخابات عام نصب ابريو ملة المرشح
الصفات األكادميية ذات الصلة

ة إنكا غارسيالسو دي ال فيغا: دكتوراه يف القانون، جامع٢٠٠٧
: ماجستري يف القانون اجلنائي، جامعة غارسيالسو دي ال فيغا٢٠٠٣
: بكالوريوس يف القانون والعلوم السياسية، جامعة تروخيو الوطنية١٩٨٢
اجلامعة تروخيو الوطنية-١٩٨٢: درجة مهنية: حمامي، ١٩٨٢

اإلضايفالتعليم
نسان، والقانون اإلنساين الدويل، والعدالة الدولية. (اجلامعة دورات التخصص يف قانون حقوق اإل
حلقوق اإلنسان، كوستاريكا، اجلامعة ةاألمريكيالبلداناألمريكية، الواليات املتحدة األمريكية، معهد

، بريو).)PUCP(البابوية الكاثوليكية يف بريو
اخلربة العملية

منذ عام ة علياعامة مدعيو ١٩٨٤منذ عام ةامعة : مكتب املدعي العام؛ مدعيحىت اآلن١٩٨٢
١٩٨٨.
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ملكتب املدعي العام إلجراء حتقيقات خاصة يف ةتابعيةإقليمة عامة مدعييف منصب: ٢٠٠٠منذ عام 
.٢٠٠٠إىل ١٩٩٠قضايا الفساد واإلثراء غري املشروع ضد كبار املسؤولني، خالل الفرتة 

قامت؛ ةاجلنائية على املستوى الوطين لألمور عامة مدعيو ليما ة عليا يف عامة مدعييف منصب: ٢٠٠٤
بأعمال متخصصة يف قضايا اجلرائم اليت تشكل انتهاكات جسيمة حلقوق اإلنسان 
واجلرائم املرتكبة ضد اإلنسانية (مبا يف ذلك حاالت االختفاء القسري واملذابح والتعذيب 

اب والعنف اجلنسي ضد املرأة واإلعدام خارج نطاق القضاء واإلبادة اجلماعية واالغتص
يف سياق العنف والنزاع املسلح).

للنظام الفرعي املتخصص ةالعامةللمدعيأوىلةمنسقمت تعيينها مبنصب: ٢٠٠٥كانون الثاين / يناير 
منسقة، فقد طورت مهارات كلالنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان واإلرهاب؛ وبوصفها  

التنظيم واإلشراف والرقابة على مكاتب االدعاء اخلاصة اإلدارة و و اإلداريةاالتايف 
التابعة للنظام الفرعي.سبعة عشرةالبالغ عددها

النتهاكات يف اللنظام الفرعي املتخصص ةسقبصفة كبرية االدعاء العام املنلفرتة ثانية مت تعيينها -٢٠١٥
لقد قامت ، العامعاءاجلسيمة حلقوق اإلنسان واإلرهاب. وإىل جانب عملها يف جمال االد

اجلثث أو الرفات البشرية لضحايا استعادة وحتديد هوياتإجراءات خمتلفة من أجل بتعزيز
األطفال واألشخاص واستعادةاالختفاء القسري خالل فرتة العنف السياسي يف بريو؛ 

.لومينيسو""سندرو املضيءاملفقودين الذين اختطفتهم املنظمة اإلرهابية "الدرب 
زات املهنيةاإلجنا
وجنحت يف احلصول على عقوبة السجن املؤبد لزعيم ، قامت باالدعاءات القضائية٢٠٠٦إىل٢٠٠٥

القيادية بأكملها يف العملية اليت ة املنظمةومجاع، أبيمايل غوزمان، منظمة الدرب املضيء
كبت يفللجرائم واهلجمات اإلرهابية اليت ارتُ ٢٠٠٦إىل ٢٠٠٥منجرت خالل الفرتة

، مبا يف ذلك العملية ضد ١٩٩٢إىل عام ١٩٨٠سياق العنف السياسي يف الفرتة من عام 
الثورية" فيكتور بوالي كامبوس، الزعيم السابق للجماعة اإلرهابية "حركة توباك أمارو

)MRTA ورفع لى اكتشاف العديد من املقابر اجلماعية واإلشراف عدعم لقد قامت بال)؛
الرمزية لالنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان.القضاياالضحايا من ومواقع دفن اجلثث منها 

املتعلقة املعقدة للقضايا، أجرت حتقيقات جنائية ة اإلقليميةالعامةاملدعي، بصفتها ٢٠٠٣–٢٠٠٠
أجرتاملباشر؛ وعالوة على ذلك، مكتب املدعي العامرئيس حتت إشراف بالفساد 

ساد واإلثراء غري املشروع ضد الرئيس السابق ألربتو الفيف أمورحتقيقات جنائية ومالية 
وكبار مستشار الرئيس السابق فالدميريو مونتيسينوس توريس، و فوجيموري فوجيموري، 

.الرمسينينيسؤولامل
١٩٩٢إىل ١٩٨٠منبالتحقيق يف انتهاكات حقوق اإلنسان اليت ارتكبت ة تقومعامةمدعي

انتهاكات خطرية حلقوق اإلنسان: مثل االختطاف والتعذيب واالغتصاب باملتعلقةيزا تامايو" ا"لو قضية-
د.و ناجلاليت ارتكبها ضباط وأفراد 

رهابية جلميع اجلرائم اإل"الدرب املضيء" ملنظمةقيادي اليكل اهلضد أبيمايل جوزمان و القضية الكبرية-
ا هذه املنظمة منةاإلرهابيواألنشطة لقد . ١٩٩٢سبتمرب ول/أيلإىل ١٩٨٠عاماليت قامت 

، يف إطار دميقراطي، مضد األشخاص املشار إليهاملؤبدللمرة األوىل يف بريو، حكما بالسجن تحقق
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ا يشكل إجنازا على الصعيدين مماإلجراءات القانونية الواجبة، إتباعومن خالل عدل عاديةيف حمكمة
الوطين والدويل.

قتل وانتهاكات خطرية حلقوق اإلنسان ارتكبها أعضاء البحرية عمال القضية "إنداليسيو بوماتانتا"، أل-
."جلنة احلقيقة واملصاحلةلـ "ابارز معلماً قضية الهذه لقد شكلتالبريوفية. 

، يف املقر العسكري ١٩٩٢ألشخاص القسري يف هانوكو، بريو، ا"لوس لوريلز"، الختفاء قضية-
حيث عسكريني أفرادحلقوق اإلنسان من قبل املسمى "لوس لوريلز". ومشل ذلك انتهاكا خطريا

."جلنة احلقيقة واملصاحلةلـ "ابارز معلماً قضية الهذه شكلت
تنطوي على جرائم ضد و "جلنة احلقيقة واملصاحلةلـ "ابارز تشكل معلمًا اليتشوتشيس"، تقضية "-

عو املستوى.رتكبها مسؤولون رفياللقروينيسري القختفاء القتل واألعمال الاإلنسانية، 
تنطوي على العنف و "جلنة احلقيقة واملصاحلةلـ "ابارز تشكل معلمًا اليت"التحقيق يف قضية "كابايا "، -

، يف هوانكافليكا، منطقة األنديز يف وبعده١٩٨٣عام ذوقعت مناليت اجلنسي واالختفاء القسري 
بريو.

١٣٣جمزرةتنطوي على و "احلقيقة واملصاحلةجلنة لـ "ابارز تشكل معلمًا اليتقضية "إل فرونتون"، -
من أفراد البحرية البريوفية.٣٣، ارتكبها ١٩٨٦سجينا يف سجن "إل فرونتون" يف عام 

ختفاء الختطاف واالتعذيب واالأعمالتنطوي علىو )، ١٩٨٣واسعة النطاق (ال"لوس كابتوس" قضية-
توس" ومبىن املخابرات يسمى "لوس كابضحية) يف أياكوتشو يف املقر العسكري امل١٠٩قسري (ال

جلنة لـ "ابارز معلمًا تشكلرتكبها أفراد القوات املسلحة، وهي قضيةااملسمى "كاسا روزادا" اليت 
."احلقيقة واملصاحلة

املهام والبعثات الدولية
سات مرات كعضو يف وفد بريو لدى جلنة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان خالل اجللأربعةُعينت-

و٢٠٠٩و٢٠٠٨الواليات املتحدة األمريكية، -. (واشنطن١٦٢و ١٥٤و ١٣٧و ١٣٤
).٢٠١٧األرجنتني، -بوينس آيرسيف ، و ٢٠١٥

.)٢٠١٤سويسرا، -جنيف (التمييز ضد املرأةإزالةعضو يف وفد بريو لدى جلنة اتفاقية كُعينت-
).٢٠٠٥ترينيداد وتوباغو، -افحة اإلرهاب يف وفد بريو للدورة اخلامسة لدى جلنة مككعضوُعينت-
تبادل اخلربات واملمارسات اجليدة يف مجهورية الصني الشعبية كعضو يف جلنة مكتب املدعي العام -

)٢٠٠٣.(
املهام ذات الصلة

).٢٠١٠تشريعات مكافحة اإلرهاب املكلفة بصياغة قانون اإلرهاب اجلديد (مراجعةجلنة ةرئيس-
بشأن عمل النيابة العامة يف ٠٩٧رقم حمقق شكاوى املظامل "أمبودزمان"لتقييم لتقرير جلنة اةرئيس-

االنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان.االدعاء بشأن
اللغات

األسبانيةاللغة األم: -
مبستوى متقدم–اإلجنليزية -
متوسطمبستوى الفرنسية: -
يابانية واإليطاليةالفلمنكية واألملانية والللغاتمعرفة أساسية -
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املنشورات األكادميية
-"El rol de la Justicia Militar en un Estado Democrático de Derecho” العدالة العسكرية يف)

.٢٠١٠أبريل . ليما، بريو، نيسان/بريو)قضيةدولة دميقراطية: 
-"El delito de función en militares y policías: Atipicidad y Efectos”) اجلرائم الوظيفية يف

Ed. Time، ٢٠٠٣أبريل ، ليما، بريو، نيسان/)هااجليش والشرطة، طبيعة غري منطية وآثار 

Publicidad.
-“Derechos Humanos, Responsabilidad y Gobernanza como base de la seguridad, defensa

nacional y gobernablidad” ، ٢٠٠٩فمرب ليما، بريو، تشرين الثاين/نو.
-“La autoría mediata y el dominio de la voluntad en aparatos organizados de poder en la

sentencia a Fujimori" ٢٠٠٩حول: عقوبة فوجيموري. ليما، بريو. كانون األول/ديسمرب.
-Los retos del caso Cabitos. In: Cuartel Cabitos, lugar de horror y muerte. Ed. APRODEH

& European Union. ،٢٠١٤ليما، بريو.

األنشطة األكادميية
عاما، يف جامعة ٢١على مدىالقانون اجلنائي، اإلجراءات اجلنائية وحقوق اإلنسان، ةأستاذ-

كلية احلقوق.،فيديريكو فياللایر الوطنية
ا- لدىة الوطنية، ومدرسة الدراسات املتقدمة أستاذة زائرة يف كلية االدعاء العام، واألكادميية القضائيإ

القضاء العسكري.
تقديرالشكر و ال
ا كخبري - باجلرمية املنظمة، واجلرائم ضد اإلنسانية، املتعلقةلديها معرفة واسعة باملسائل و ، ةمعرتف 

رمني، واملساعد وجهت هلا قد لالقانونية. اتوانتهاكات حقوق اإلنسان، واإلرهاب، وتسليم ا
األمم املتحدة واملنظمات الدولية ا، نظمتهةومقرر ةوحماضر ةوورش عمل، كمتحدثفعالياتإىل لدعوةا

األخرى ذات الصلة.
رمني، لدورها كرئيسة تقدير - من معهد األمم املتحدة آلسيا والشرق األقصى ملنع اجلرمية ومعاملة ا

"التعاون حولعشرة بعد املائةيا الرابعة الدولية العلالندوةيف واجللساتملختلف جمموعات العمل 
"املساعدة القانونية علىمع الرتكيز بوجه خاص-الوطنية احلدودالدويل ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب

رمني" آلسياعهد األمم املتحدة ملانظمتهيتيف طوكيو باليابان، والتعقدانيتالاملتبادلة وتسليم ا
رمنيوالشرق األقصى ملنع اجلرمي . )JICA(والوكالة اليابانية للتعاون الدويل)UNAFEI(ة ومعاملة ا

جمموعات وترأسقد مت اختيارها من قبل أعضاء هيئة التدريس لرتأس العديد من اجللسات العامة، ل
ا على قيادة وإدارة نوعيتهادورا قياديا يف هذا احلدث، مما يدل على تلعبحيث املناقشة،  وقدر

).٢٠٠٠ات القانونية يف بيئة متعددة الثقافات (املناقش
الكاثوليكية، ميالن إيطاليا، لعملها القلب املقدس من "املعهد الدويل للدراسات العليا"، جامعة تقدير -

).٢٠٠٣حقوق اإلنسان (مسائليف ةعاميةكمدعاملتميز  
يف الدورة السابعة والثالثني بعد املائة املتميزةشاركتها ملمن وزير العدل وحقوق اإلنسان يف بريو، تقدير -

للجنة حقوق اإلنسان للبلدان األمريكية، بوصفها عضوا يف وفد بريو.
كعضو يف وفد ملسامهتها املتميزةمن وزير األمن الوطين عن طريق وزير الشؤون اخلارجية، على تقدير -

عقدت يف ترينيداد انفحة اإلرهاب اليت بريو يف الدورة العادية اخلامسة للجنة البلدان األمريكية ملكا
).٢٠٠٥وتوباغو (
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نظام العدالة يف بريولأخرىمسامهات
سهم يف حتقيق السالم واملصاحلة الوطنية، وذلك أعملها نظام العدالة يف بريو، و لقد عزز 

العتبارات التالية:ل
ملنظمات اإلرهابية، فيما املئات من التحقيقات واحملاكمات ضد اإلرهابيني وقادة ا(أ) لقد عززت

.٢٠٠٠و ١٩٨٠بني يف الفرتةيتعلق باألحداث اليت وقعت
سامهت يف حتقيق األمن والسالم الوطين والدويل بعد صدور أحكام السجن املؤبد ضد (ب) لقد 
الزعماء اإلرهابيني.

سيمة القضائية واحملاكمات ضد مرتكيب االنتهاكات اجلاتززت التحقيق واملالحق(ج) لقد ع
حلقوق اإلنسان واجلرائم املرتكبة ضد اإلنسانية، مبا يف ذلك االعتداء اجلنسي واجلرائم املرتكبة ضد 

األطفال.
:اآليتحقوق اإلنسان املستمر، من خالل واحرتامسامهت يف تعزيزلقد ذلك، باإلضافة إىل

اجلثث يف املقابر هوية(أ) البحث عن األشخاص املفقودين، واستعادة الرفات البشرية، وحتديد
.١٩٩٢و ١٩٨٠بني يف الفرتةالرفات البشرية ألقارب ضحايا العنف املسلح يف بريو، وإعادةاجلماعية 

الدول ومن غري الدول، من احملاكمات املعقدة ضد مرتكيب الفظائع اجلماعية (ب) االدعاء يف
ف يف بريو.واالنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان املرتكبة يف سياق العن

ال للقانون اجلنائي الدويل والقانون اإلنساين الدويل وقانون حقوق التطبيق الفعّ عززت بشدةقد ل
القضائي واملعايري الدولية للمحاكم الدولية فيما يتعلق بالتحقيق يف الفقهاإلنسان، فضال عن تطبيق 

سهم يف مكافحة ألداخلية يف بريو، مما اجلرائم اخلطرية والفظائع اجلماعية املرتكبة خالل فرتة العنف ا
اإلفالت من العقاب، وتعزيز "العدالة من أجل السالم".

مؤهالت خاصة
١٩٨٤منذ عام االدعاء العاممكاتب حيث قادت ، ة رئيسةعامةمدعيوكةعاميةخربة طويلة كمدع-

لقضايا البارزة.واملالحقة القضائية ل
والعنف.النزاعملرتكبة يف سياق خربة واسعة يف القضايا واجلرائم ا-
.الفينوالتدريب ةقويةأساس أكادميي-
.متخصصة يف القانون اجلنائي واإلجرائي ويف انتهاكات حقوق اإلنسان-
للدعاوى القضائية.مهارات شفهية ممتازة -
وفرق الطب العدالة واحملققني ضباطمن لعدد كبريرصد واإلشراف على العمل املتزامن الالقدرة على -

الشرعي.
القدرة على العمل حتت الضغط.-
أو التهديدات./اخلطر وتالقدرة على الصمود يف حاال-
سهولة مع بيئة العمل متعددة الثقافات واللغات.بالتكيف -
الصحافة.تواصل شفهي ممتاز ويف التعامل مع -
اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل.لقانون الدويل حلقوق بشأن اعلى دراية بعمل احملاكم الدولية -
الة يف أدائها املهين.وفعّ وكفئةاستباقية -
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منغوليا)(خوسبايار، شاغدا.٧
[األصل: باإلنكليزية]

مذكرة شفوية
ا إىل أمانة مجعية الدول األطراف يف نظام روما لدىدي سفارة منغوليا  مملكة هولندا حتيا

٧املؤرخة ، ICC-ASP/16/SP/07وباإلشارة إىل مذكرة األمانة األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية،
غدا االسيد شترشيحهذه األخرية بأن حكومة منغوليا قررت تتشّرف بإبالغ ، ٢٠١٧آذار/مارس 

، يف ٢٠٢٧-٢٠١٨للفرتة اجلنائية الدولية يف احملكمة يقاضملنصب،يار، وهو مواطن منغويلاسبو خ
١٤إىل ٤ل الدورة السادسة عشرة جلمعية الدول األطراف يف الفرتة من خالاالنتخابات املقرر إجراؤها

يف نيويورك.٢٠١٧كانون األول/ديسمرب 
٣٦تطلبات املادة وهو يفي متامًا مب، "ألف"إلدراجه يف القائمة ياراسبو خغدااالسيد شويُرّشح 

واخلربة املناسبة الالزمة ، ءات اجلنائيةبكفاءة ثابتة يف جمال القانون اجلنائي واإلجرا' إذ يتمتع ١) (ب) '٣(
يف جمال الدعاوى اجلنائية.، أو بصفة مماثلة أخرى، عام أو حمامٍ عٍ أو مدّ سواء كقاضٍ 

حياته املهنية الكاملة خلدمة العدالة وحصل على خربة متنوعة ياراسبو خغدااوقد كرس السيد ش
مكّلف عامي، ومدعيب خمتلفة كمحاممناصهتوليبيف كل جانب من جوانب اإلجراءات اجلنائية 

متخصص حامي حياته املهنية كمقد بدأ يف البلد. و احملاكم العليا إىل لدنيا، وقاضي من احملاكم ابالتحقيق
أصبح اآلن قاضيا حيظى باحرتام كبري يف احملكمة العليا يف منغوليا و يف جرائم األحداث واالجتار بالبشر، 

ائية. وخالل حياته املهنية، عاجل أكثر من أربعة آالف قضية جنائية، مبا يف مع الرتكيز على القضايا اجلن
أخطر أنواع اجلرائم.تلك املتعلقة بذلك 

ج جديد إزاء العدالة اجلنائية ياراسبو خان السيد شاغداقد كو  رائدا يف وضع إطار قانوين و
ية القضائية العاملية والتكامل فيما يتعلق املنغولية وساهم يف إدماج مبادئ عدم انطباق قانون التقادم والوال

لي. وعمل كعضو يف اللجنة احملقانون على الباجلرائم اليت تدخل يف اختصاص احملكمة اجلنائية الدولية
احلكومية لصياغة قانون اإلجراءات اجلنائية واجلنائية املنقح، واشرتك بنشاط يف وضع قانون العقوبات 

.)Marshals Service Law(ون خدمة املارشالوقانون إنفاذ القوانني وقان
اضرات يف جامعات منغوليا. احمليضا بشكل مكثف يف إلقاء أخوسبايارشارك السيد شاغدايو 

الدكتوراه يف  لنيل واإلجراءات اجلنائية وعلم اجلرمية، مرشح املتطّور لقانون اجلنائي يف اوهو أستاذ مساعد 
منغوليا. وقد نشر أحباثا قانونية بشأن املسائل اليت تؤثر يف إقامة اجلامعة الوطنية يفيف كلية احلقوق، 

العدل، واإلجراءات اجلنائية املقارنة، وتدوين القوانني.
.هوبيان مؤهالتللمرشح السرية الذاتية يرد رفقته كّل من 

ئل. ومنغوليا هي أحد األعضاء املؤسسني للمحكمة وال تزال واحدة من أعضائها اآلسيويني القال
وتعتقد حكومة منغوليا اعتقادا راسخا أن انتخاب مرشح منغويل قاضيا يف احملكمة سيسهم إسهاما كبريا 

جتاه التعددية والتمثيل اجلغرايف العادل. كما أنه ة احملكمةسياسحنويف تعزيز نظام العدالة اجلنائية الدولية 
ادئ، املمثلة متثيال ناقصا يف النظام، على سيشجع البلدان النامية األخرى من منطقة آسيا واحمليط اهل

التصديق على نظام روما األساسي.
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بيان المؤهالت
من نظام روما األساسي للمحكمة ٣٦(أ) من املادة ٤يُقّدم هذا البيان وفقا للفقرة

، بصيغته املعدلة بالقرارين ICC-ASP/3/Res.6من القرار ٦اجلنائية الدولية والفقرة 
ICC-ASP/12/Res.8وICC-ASP/14/Res.4١٠ا مجعية الدول األطراف يف م، اليت اعتمد

٢٦، و٢٠١٣تشرين الثاين/نوفمرب ٢٧، و ٢٠٠٧شباط/فرباير ١، و٢٠٠٤أيلول/سبتمرب 
، فيما يتعلق بإجراءات ترشيح وانتخاب قضاة احملكمة اجلنائية ٢٠١٥تشرين الثاين/نوفمرب 

الدولية.
من و(ب) و(ج)(أ)٣يف الفقرة ااملنصوص عليهروط الششاغدايستويف السيد (أ) 

، على النحو التايل:من نظام روما األساسي٣٦املادة 
(أ)٣الفقرة 

يتحّلى السيد شاغدا خوسبايار باألخالق الرفيعة واحلياد والنزاهة وتتوافر فيه املؤهالت املطلوبة يف 
ووفقا. ملنغولياالعليااحملكمةيفقاضياعملإنه ي، إذ يف أعلى املناصب القضائيةهمنغوليا لتعيين

تعينيميكنالمنغوليا،يفالقضاةوضعقانونمن٤واملادةمنغوليادستورمن٥١للمادة
االشخصيةذاإال إذا كانالعليااحملكمةيفشخص كقاض يفالتشكيكميكنوالشائبةتشو

.السمات والصفاتتلكلبكشاغدا خوسبايارويتمتع السيد. وحيادهنزاهته
‘١‘(ب)٣الفقرة 

بكفاءة ثابتة يف ' إذ يتمتع ١) (ب) '٣(٣٦تطلبات املادة مبخوسبايارغدااالسيد شيستويف 
وحصل على خربة متنوعة يف كل جانب من جوانب ، جمال القانون اجلنائي واإلجراءات اجلنائية

من ي، وقاضمكّلف بالتحقيقعاميع، ومديمناصب خمتلفة كمحامهتوليباإلجراءات اجلنائية 
حياته املهنية كمدافع متخصص يف جرائم قد بدأ يف البلد. و احملاكم العليا إىل لدنيااحملاكم ا

أصبح اآلن قاضيا حيظى باحرتام كبري يف احملكمة العليا يف منغوليا مع و األحداث واالجتار بالبشر، 
هنية، عاجل أكثر من أربعة آالف قضية جنائية، مبا الرتكيز على القضايا اجلنائية. وخالل حياته امل

أخطر أنواع اجلرائم.تلك املتعلقة بيف ذلك 
ج جديد إزاء العدالة اجلنائية خوسباياران السيد شاغداقد كو  رائدا يف وضع إطار قانوين و

ة والتكامل املنغولية وساهم يف إدماج مبادئ عدم انطباق قانون التقادم والوالية القضائية العاملي
لي. وعمل  احملقانون على الفيما يتعلق باجلرائم اليت تدخل يف اختصاص احملكمة اجلنائية الدولية

كعضو يف اللجنة احلكومية لصياغة قانون اإلجراءات اجلنائية واجلنائية املنقح، واشرتك بنشاط يف 
).Marshals Service Law(وضع قانون العقوبات وقانون إنفاذ القوانني وقانون خدمة املارشال

يف جامعات منغوليا. اليت تُلقى اضرات احمليف عن كثبيضا أخوسبايارشارك السيد شاغدايو 
لنيل واإلجراءات اجلنائية وعلم اجلرمية، ومرشح املتطّور لقانون اجلنائي يف اوهو أستاذ مساعد 

ر أحباثا قانونية بشأن املسائل اليت اجلامعة الوطنية يف منغوليا. وقد نشيف الدكتوراه يف كلية احلقوق، 
تؤثر يف إقامة العدل، واإلجراءات اجلنائية املقارنة، وتدوين القوانني.

ج)(٣الفقرة 
باللغة اإلنكليزية، كما يتحّدث اللغة الروسية بطالقة وله معرفة خوسبايار السيد شاغداإّن  إملاماً تاما ملما

جّيدة باللغة الفرنسية. 
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خوسبايار شاغدا السيديرشحاألساسي،رومانظاممن٣٦املادةمن٥الفقرةاض(أ) ألغر 
نظاممن' ١) 'ب) (٣(٣٦املادةيفعليهااملنصوصالشروطيستويفألنه"ألف"القائمةيفإلدراجه

.أعالهاملذكورالنحوعلىاألساسيروما
األساسيرومانظاممن٣٦املادةمن' ٣'إىل' ١) 'أ(٨بالفقرةاملتعلقةتأيت املعلومات) ب(

:التايلالنحوعلى
.القاريالقانوينالنظامإىلمنغولياتنتمي' ١'
. متثيالأقلالدوليةاجلنائيةاحملكمةيفتعّد مشاركتهااليتاملنطقةمنجزءمنغوليا' ٢'

منغويلنمواطيتوّىل فيهااإلطالقأول مرّة علىخوسبايارالسيد شاغدا وسيكون انتخاب
.احملكمةيفقاضيمنصب

.ذكرخوسبايار شاغدا السيد' ٣'
يفالضعيفةالفئاتضدالعنفجماليفكبريةقانونيةخبربةخوسبايار شغدا يتمّتع السيد) ج(

تمع والنساءالقاصرينضدالعنفجبرائماملتعلقةاحملاكماتمنالعديديفوقد سّري اإلجراءات. ا
يرتكبهااليتجمال اجلرائميفكقاضسنواتلعدةخدمتهأثناءاملرأةضداجلنسيبالعنفةاملتعلقوالقضايا

ال اجلنائي، وكان للدفاعكمحاميعملقاضيا،تعيينهوقبل. وتلك اليت تُرَتَكب ضدهماألحداث يف ا
االستغاللألغراضواألطفالالنساءتشملاليتبالبشر،واالجتاراألحداثجرائمالغالبيعاجل يف
.اجلنسي

شاغدا خوسبايارالسيدفإناألساسي،رومانظاممن٣٦املادةمن٧الفقرةألغراض) د(
.أخرىدولةأيجبنسيةيتمتعوالمنغويلمواطن

عملعبءيتطلبعندماكاملبدوامبالقيامتاماالتزاماملتزمخوسبايار شاغدا السيد) ه(
.ذلكاحملكمة

يةالذاتبيان السيرة
المعلومات الشخصية

شاغدا:اسم العائلة
خوسبايار االسم الشخصي:

ذكرنوع اجلنس:
١٩٦٧كانون الثاين/يناير ٢٠تاريخ امليالد: 

منغويل:اجلنسية
منطقة آسيا واحمليط اهلادي :املعايري اإلقليمية

متزوج:احلالة االجتماعية
‘ألف’القائمة 
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لية : اللغة األم: اللغة املنغو اللغات
مستوى متقدمالشفوية)(مستوى متقدم: (املكتوبة) اإلنكليزية
مستوى متوسط الشفوية)(مستوى متوسط : (املكتوبة)الفرنسية
مستوى متقدمالشفوية)(مستوى متقدم: (املكتوبة) اإلسبانية
بطالقة الشفوي)(بطالقة : (املكتوب)الروسية

التعليميةالمؤهالت

يف الدكتوراه: شهادة املؤهالت احلاصل عليها- املؤسسة: جامعة منغوليا الوطنية- ٠٩/٢٠٠٧
القانون (قيد التحضري) 

املؤهالت - ، الواليات املتحدة األمريكيةجامعة برايهام يونغاملؤسسة: - : ٠٤/٢٠١١- ٢٠١٠/
يف القانون املقارنماجستري عليها:احلاصل 

احلاصل املؤهالت - املؤسسة: جامعة منغوليا الوطنية، كلية احلقوق- ٠٦/٢٠٠٧- ٠٩/٢٠٠٣
عليها: ماجستري اآلداب يف القانون

- ، اجلامعة الوطنية يف منغولياعهد الشؤون اخلارجيةاملؤسسة: م- ٠٦/٢٠٠٧- ٠٩/٢٠٠٣
عليها: ماجستري يف القانون الدويلاحلاصل املؤهالت 

احلاصل املؤهالت - ؤسسة: جامعة منغوليا الوطنية، كلية احلقوقامل- ١٢/٢٠٠١- ٠٩/١٩٩٩
يف القانونشهادة الليسانس عليها: 

عليها: احلاصل املؤهالت - املؤسسة: اجلامعة التقنية املنغولية- ٠٦/١٩٩٩- ٠٩/١٩٩٨
ماجستري العلوم التقنية

ؤهالت احلاصل عليها: امل- املؤسسة: اجلامعة التقنية املنغولية- ٠٦/١٩٩٢- ٠٩/١٩٨٤
يف العلوم التقنيةماجستري 

الخبرة المهنية: 

- اللقب الوظيفي: قاضي- احملكمة العليا يف منغولياجهة العمل:إىل اآلن: - ٢٠١٥/ ٠٤
معلومات أخرى: يف الشعبة اجلنائية

اللقب - حمكمة االستئناف اجلنائية يف العاصمةجهة العمل:- ٠٤/٢٠١٥- ١٠/٢٠١٣
معلومات أخرى: تضمنت العديد من القضايا اليت نظرت فيها - ظيفي: قاضٍ الو 

هذه احملكمة أخطر أنواع اجلرائم اجلنائية اليت ارتكبت يف منغوليا
معلومات - اللقب الوظيفي: قاضٍ - حمكمة العاصمةجهة العمل:- ١٠/٢٠١٣- ١٠/٢٠١٢

أخرى: يف الشعبة اجلنائية
معلومات - اللقب الوظيفي: قاضٍ - حمكمة سوخباتارلعمل:جهة ا- ١٠/٢٠١٢- ٠٣/٢٠٠٦

أخرى: ترأس بصفته قاضياً من الدرجة األوىل العديد من احملاكمات اجلنائية املعقدة
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اللقب - وحدة التحقيق التابعة ملكتب املدعي العامجهة العمل:- ٠٣/٢٠٠٦- ٠٦/٢٠٠٤
ت أخرى: مسؤول عن التحقيق يف معلوما- املدعي العام املكلف بالتحقيق الوظيفي: 

اختصاص السلطات القضائية حصراً اجلرائم اخلاضعة ل
- عنوان الوظيفة: حمامي- رابطة احملاميني املنغوليةجهة العمل:- ٠٦/٢٠٠٤- ٠٤/٢٠٠٣

معلومات أخرى: الدفاع اجلنائي

:األنشطة المهنية األخرى

طورة واإلجراءات اجلنائية املتطّور ون اجلنائي املتلقانيف االنشاط: أستاذ مساعد - اآلنإىل -٢٠١١
الوطنيةوعلم اجلرمية يف جامعة منغوليا

يف منغولياالوطين للقانون، النشاط: حماضر يف املعهد -اآلنإىل -١١/٢٠١١
النشاط: عضو اللجنة احلكومية لصياغة قانون العقوبات اجلديد، قانون - ٢٠١٦/ ٠٦-٢٠١١/ ٠٩

جلنائية اجلديد يف منغوليااإلجراءات ا
النشاط: عضو اللجنة احلكومية لصياغة التعديالت على قانون العقوبات يف - اآلنإىل - ٠٩/٢٠١٦

منغوليا
النشاط: عضو جلنة املسؤولية املهنية يف نقابة احملامني املنغولية-٢٠١٦/ ٠٩-٢٠١٣/ ٠٩
لة "مقياس العدالة" التابعة لرابطة القضاة النشاط: عضو يف هيئة حترير جم- اآلنإىل -٠١/٢٠١٧

املنغولية
لس التوجيهي للجنة القانون الدويل لرابطة احلقوقيني - اآلنإىل -٠٥/٢٠١٣ النشاط: عضو يف ا

املنغولية
لس التوجيهي للجنة القانون اجلنائي - اآلنإىل - ٠٥/٢٠١٣ رابطة احلقوقيني يف النشاط: عضو يف ا

املنغولية
النشاط: عضو جلنة القضاة يف رابطة احلقوقيني املنغولية- اآلنإىل -٠٥/٢٠١٣
النشاط: عضو اللجنة اخلاصة باحملكمة العليا يف صياغة التعليقات لقانون - اآلنإىل -٠٥/٢٠١٧

يف منغوليا٢٠١٦وقانون اإلجراءات اجلنائية لعام ٢٠١٦العقوبات لعام 

وضوعأكثر المواد المنشورة صلة بالم

- (رأي خمالف يف اختصاص القانون املدين) “Dissenting opinion in Civil law jurisdiction”, “Judiciary“
periodical law journal by The Judicial General Council of Mongolia #4, December 2016, at 8-16

- ( تورياتشكل مشاركة اجلمهور يف عملية صنع القرار يف احملكمة شرطا دس ) “Public participation in the Court
decision making process is a Constitutional requirement”, “Law“ periodical law journal
by National University of Mongolia #4, December 2014, at 88-103

- (تدوين العملية املتعلقة باألدلة وقواعد اإلثبات) “Codification of Evidence rule and Proof process”, “Law“
periodical law journal by National University of Mongolia #4, December 2014, at 104-110

- ( ج جديدة يف  ومبادئ القانون اجلنائي احلديثفقهالقانون اجلنائي:  ) “Criminal law: New approaches in Modern
criminal law doctrine and principles”,Reference book for Mongolian judges by the Supreme
Court of Mongolia &Hanns Seidel Stiftung fund (Germany) #3, 2013, co-author with 9 Judges
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- ( لياغو جيب أن يكون وضع قاعدة اإلثبات ومعيار اإلثبات أحد النقاط الرئيسية يف القانون اجلنائي اجلديد ملن )

“Establishing Rule of Evidence and Standard of Proof must be one of the leading points
of New Criminal Code of Mongolia”, “Mongolia’s State and Law” bimonthly magazine
by Supreme Court of Mongolia #4 (70), 2012, at 33-41

- ( احلديثذهب ومبادئ القانون اجلنائيم ) “Modern Criminal law doctrine and principles”,
Reference book for Mongolian judges by the Supreme Court of Mongolia &Hanns
Seidel Stiftung fund (Germany) #2, 2012, co-author with 10 Judges

- ( قانون املدين بالتفاوض على الطعن واحلكم مبوجب مقارنات اإلجراءات املبسطة لإلجراءات اجلنائية يف بلدان ال
(الطعن يف الواليات القضائية يف القانون العام “Comparisons of Simplified procedure of Criminal
proceedings in Civil law countries to Plea bargaining and Adjudication by plea in
Common law jurisdictions”, “The Scale of Justice” trimonthly law magazine by The
Association of Mongolian Judges #3, December 2011, at 12-18

- Simplified procedure of Criminal proceedings”, “Rule of“ (اإلجراء املبسط لإلجراءات اجلنائية)
Law” periodical law journal by National Legal Institute #3, 2011, at 54-60

- The essence of Common law system and“ (جوهر نظام القانون العام ومقارنته مع نظام القانون املدين)
its comparison to the Civil law system”, “Rule of Law” periodical law journal by
National Legal Institute #2, 2011, at 36-41

- ( نظام احمللفني يف منغولياكن اتّباع ميهل ) “Is it possible to have the Jury System in Mongolia?”,
“Mongolian Law Review” by National Legal Institute #1, March 2011, at 35-45

- ( القانون العاماليت تطّبق احلكم بالطعن يف الواليات القضائية  ) “Adjudication by plea in Common law
jurisdictions”, “World Affairs” periodical journal by School of Foreign Service of
National University of Mongolia #2, 2009, at 108-116

- ( دينالقانون املاليت تطّبق احلكم بالطعن يف الواليات القضائية  ) “Adjudication by Plea in Civil law
jurisdictions”, “Rule of Law“periodical law journal by National Legal Institute
magazine #2, June 2009, at 77-80

- ( املتحدةالواليات اإلجراءات اجلنائية يف احلكم بالطعن يف  ) ) “Adjudication by Plea in US criminal
proceedings”, “Rule of Law“periodical law journal by National Legal Institute
magazine #1, February 2009, at 49-55

- ( يف التحقيق يف جرائم الفساد اليت يرتكبها مسؤولون حكوميون رفيعو املستوىالسمات اخلاّصة  ) “Particularities
in the investigation of Corruption crimes committed by High level government
officials”, “Mongolian State and Law” bimonthly magazine by Supreme Court of
Mongolia #3 (51), 2007, at 31-36

أكثر الحلقات الدراسية صلة بالموضوع

املؤمتر القضائي الدويل برعاية مؤسسة عائلة فورث، باريس، فرنسا٢٠١٧أيار/مايو ١٩-١٧-
االقتصادية/من جانب مصرف "تعزيز قدرة التدريب القضائي"/اجلرائم٢٠١٧آذار/مارس ٣٠-٢٠-

لس القضائي العام ملنغوليا، أوالنباتار، منغوليا التنمية اآلسيوي باالشرتاك مع ا
"القانون الدويل العام" من أكادميية الهاي للقانون الدويل، الهاي، هولندا٢٠١٤متوز/يوليو ٢٥-٠٧-
يف مؤسسة لدى نسية العاّمة" "اللغة الفر ٢٠١٥متوز/يوليو ٠٧-٢٠١٣أيلول / سبتمرب، ٢٣-

باتار، منغوليانر"، أوالاوالنباتألالتحالف الفرنسي
"حلقة عمل بشأن مكافحة متويل اإلرهاب: قضايا التحقيق واالدعاء" ٢٠١٣تشرين األول/أكتوبر ٠٣- ٠١- 

ار، منغوليامن جانب فرع منع اإلرهاب التابع ملكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية، أوالنبات
"القانون الدويل اخلاص" من أكادميية الهاي للقانون ٢٠١٣آب/أغسطس ١٨-ومتوز/يولي٢٩-

الدويل، الهاي، هولندا
"الرتمجة التحريرية والرتمجة الشفوية يف اللغة اإلجنليزية" من مراكز ٢٠١١كانون األول/ديسمرب ١٦-٠٤-

، الواليات املتحدة األمريكيةاللغة يف إنلينغوا، فورت لودرديل، فلوريدا
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، "محاية حق الطفل"، اليونيسيف، أوالنباتار، منغوليا مؤهل كمدرب ٢٠١١أيلول/سبتمرب ٢٩-٢٧-
يف جمال محاية حقوق الطفل يف اإلجراءات اجلنائية

لواليات املتحدة: لالتابعةلتنمية الدولية و ا"مبادئ اإلثبات" من قبل وكالة ٢٠٠٩مارس آذار/٠٦-
لتنمية الدولية، املركز الوطين حملاكم الدولةا

شرطة، مصرمبارك لل"مكافحة االجتار باملخدرات" من قبل أكادميية ٢٠٠٨ديسمرب كانون األول/٢٠- نوفمرب ٠٨- 
”Das neue mongolische Zivil-und Strafprozebrecht sowie Urteilstechnik"٢٠٠٦نيسان/أبريل ٢٦- ٢٤- 

by Zusammnarbeit (GTZ) لواليات املتحدة األمريكية: التنمية الدولية منغولياوكالة التنمية الدولية التابعة لو
"مهارات التقاضي" من قبل املركز الوطين للبحوث القانونية والقضائية، التدريب واإلعالم، منغوليا٢٠٠٦يونيو ٣٠- 
ء يف جرائم األحداث" من جانب "التدريب التحضريي للخربا٢٠٠٦تشرين األول/أكتوبر ١١-١٠-

منظمة األمم املتحدة للطفولة
"إذن خاص للتفسري أثناء إجراءات ٢٠٠٨أيلول/سبتمرب ٢٠٠٥-٢٠٠٥أيلول/سبتمرب ٠١-

التحقيق واحملاكمات التمهيدية واحملاكمة إىل اللغة الروسية" من مركز التدريب التابع لوزارة العدل 
والشؤون الداخلية، منغوليا

"غسل األموال والتحقيق املايل" من قبل مبادرة القانون يف آسيا، ووزارة ٢٠٠٤أيلول/سبتمرب ٢٣-
األمريكية، ومجعية احلرية وسيادة القانونالية امل

جامعة يفتدريب متقدم يف اللغة اإلجنليزية ٢٠٠٣ومتوز/يولي- ٢٠٠١-٢٠٠١أيلول/سبتمرب ٠١-
ارجيةالشؤون اخلمعهدمنغوليا الوطنية، 

العضوية في الرابطات والجمعيات المهنية

الرابطة الدولية للقضاةيف عضو -
نقابة احملامني يف منغوليايف عضو -
لقضاة املنغوليني القانون "مقياس العدالة"القانون لعضو هيئة حترير جملة -
ون اإلجراءات اجلنائية وقان٢٠١٦تعديالت على قانون العقوبات لعام العضو اللجنة احلكومية لصياغة -

يف منغوليا٢٠١٦لعام 
لس التوجيهي للجنة القانون الدويل التابعة لرابطة احلقوقيني املنغولية- عضو ا
لس التوجيهي للجنة القانون اجلنائي لرابطة احلقوقيني املنغولية- عضو ا
عضو جلنة القضاة يف رابطة احلقوقيني املنغولية-
٢٠١٦صة باحملكمة العليا املعنية بصياغة الشروح املتعلقة بقانون العقوبات لعام عضو اللجنة اخلا-

يف منغوليا٢٠١٦وقانون اإلجراءات اجلنائية لعام 
عضو اللجنة اخلاصة باحملكمة العليا بشأن العفو وتعديل احلكم-

الجوائز واألوسمة

منغوليا"وشعبمنغوليا املقدََّمة إىل "املسامهة عن تكرمي شريف للوسام -
بارزة يف إقامة العدل"السامهة امل"جلميز من وزير العدل ألتموظف قضائي مجائزة-
من احملكمة العليا يف منغوليايةشهادة شرف-

االهتمامات الشخصية

زراعة احلدائق املنزلية والسفر والصيد -
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رياضة كمال األجسام-

الحقائق األخرى ذات الصلة

٢٠١٤احملكمة اجلنائية الدولية يف تشرين الثاين/نوفمرب إىلة العليا يف منغوليا عضو وفد احملكم-
عضو وفد منغوليا لدى الدورة الرابعة عشرة جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي-
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ليسوتو)(ماجارا، نثومنغ جوستينا.٨
[األصل: باإلنكليزية]

مذكرة شفوية
ا إىل أمانة مجعية الدول األطراف يف دي وزارة اخلارجية والعالقات  الدولية يف مملكة ليسوتو حتيا

ترّشح نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، وتتشرف بإبالغها بأن حكومة مملكة ليسوتو 
أثناءاالنتخابات هذه جرى يف احملكمة اجلنائية الدولية. وستُ نثومنغ جوستينا ماجارا ملنصب قاضٍ األونرابل 

يف نيويورك.٢٠١٧كانون األول/ديسمرب ١٤إىل ٤لدورة السادسة عشرة للجمعية، يف الفرتة من ا
ا الذاتية مرفقة طيّ من القاضية ماجارا مواطنة إن ّ  ه.مملكة ليسوتو وسري

ذه املذكرة الشفوية رمسيا رئيس نثومنغ السيدة احملكمة العليا ةوتقدم حكومة مملكة ليسوتو 
يف احملكمة اجلنائية الدولية.ا لالنتخاب ملنصب قاضٍ جوستينا ماجار 

بيان المؤهالت
والقرار،) (أ) من نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية٤(٣٦ملادة عمًال باالبيان يقّدم هذا 
ICC-ASP/3/Res ،يف احملكمة اجلنائية الدوليةنثومنغ جوستينا ماجارا ملنصب قاضٍ ةبشأن تعيني القاضي.

ستويف الشروط تنثومنغ جوستينا ماجارا ةأن القاضيه الوثيقة وتعلن حكومة مملكة ليسوتو مبوجب هذ
من نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية ٣- ٣٦املنصوص عليها يف الفقرات (أ) و(ب) و(ج) من املادة 

ت هذه الصفات إىل لالزمني. وقد أدّ احلياد والنزاهة اتتمّتع بو بأخالق عالية،الدولية. وتتحّلى القاضية نثومنغ 
ال القانوين إىل تعيينها يف منصب رئيس القضاة (رئيس السلطة القضائية).  ا يف ا وصارت جانب خرب

يف جمال القانون اجلنائي واإلجراءات اجلنائية وهي تتمّتع باخلربة مؤهلة بشكل راسخ للعمل ماجارا القاضية 
سابقة، وقاضية يف احملكمة العليا، وقاضية حبكم املنصب يف حمكمة الالزمة ذات الصلة بصفتها قاضية

االستئناف يف ليسوتو. وبصفتها حماضرة أكادميية يف جامعة ليسوتو الوطنية، اضطلعت بأنشطة حبثية 
ماجارا وشاركت يف نشر القاضية نشرت فقد نظام العدالة اجلنائية. وعالوة على ذلك، يف جمال وتعليمية 

انونية بشأن القضايا اليت تؤثر على املرأة وطنيا وإقليميا ودوليا.البحوث الق
لغات وهي إحدى ليزية، كعرفة ممتازة للغة اإلنمبماجارا ة السلطة القضائية السيدة رئيسوتتمّتع 

العمل يف احملكمة.
هذه يف'. وشارك ١) (أ) '٤(٣٦املادة أحكام بعت ليسوتو ماجارا، اتّ ةعملية ترشيح القاضيأثناء و 

الرتشيح.هذا د جاللة امللك أيّ مثّ وجلنة اخلدمة القضائية، يةمعية القانوناجلأصحاب املصلحة املعنيني مثل العملية 
).٥(٣٦عمال باملادة ‘ ألف‘قائمة ة للنثومنغ ماجارا كمرشحاألونرابل تُقدَّم 

عمال باملادة ذلك سابقا،شري إىلكما أُ و (أ). ٣٦٨بأحكام املادة تامٍّ وحكومة ليسوتو على علمٍ 
قاضية ماجارا حبوثا بشأن قضايا املرأة، من بينها وضعها القانوين وكيفية الأجرت فقد) (ب)، ٨(٣٦

تأثريها على خمتلف اجلوانب، فضال عن مسألة العنف ضد املرأة. وبوصفها قاضية سابقا، تعاملت مع 
احملكمة، وكذلك يف املسائل الداخلية املتعلقة وبوصفهم شهودًا أمامأحداثًا جمرمني األطفال بوصفهم 

م وحبماية حقوقهم بصفة عامة. وبصفتها قاضية يف احملكمة العليا، ترأست جلنة  أطفال تُعىن بتبّين بصو
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ذهسواء بالعلى حدٍّ ةحليسوتو. وتلتزم حكومة مملكة ليسوتو واملرشَّ  اخلدمة على أساس التفرغ قيام 
عمل احملكمة.عبء اقتضى ذلك عندما 

ليسوتو.هي مواطنة من مملكةماجارا والقاضية 

بيان السيرة الذاتية
المعلومات الشخصية

ماجارا:اسم العائلة
نثومنغ االسم األول:

جوستينا االسم األوسط:
أنثىنوع اجلنس:

١٩٦٣حزيران/يونيو ٨تاريخ امليالد: 
ليسوتو:اجلنسية

أفريقيا :املعايري اإلقليمية
متزوجة:لة االجتماعيةاحلا

‘ألف’القائمة 
: اللغة األم: سيسوتواللغات

مستوى متقدمالشفوية)(مستوى متقدم: (املكتوبة) اإلنكليزية

المؤهالت التعليمية

)؛ King's College University of Londonجامعة كينغ يف لندن (املؤسسة:: ١٩٩٧- ١٩٩٦
ماجيستري يف القانون احلاصل عليها:املؤهالت

شهادة الليسانس يف القانوناملؤهالت احلاصل عليها:اجلامعة الوطنية يف ليسوتو؛ املؤسسة:: ١٩٩٢–١٩٩٨

الخبرة المهنية: 

حكومة ليسوتو؛ اللقب الوظيفي: رئيسة السلطة إىل اآلن جهة العمل:٢٠١٤منذ أيلول/سبتمرب -
قاضية حبكم املنصب مبحكمة االستئناف.القضائية؛ معلومات أخرى:

حكومة ليسوتو؛ اللقب الوظيفي: : جهة العمل:٢٠١٤أيلول/سبتمرب -٢٠٠٤حزيران/يونيو -
قاضية يف احملكمة العليا؛ معلومات أخرى: قاضية حبكم املنصب مبحكمة االستئناف.

ليسوتو؛ اللقب هيئة اإليرادات يف جهة العمل:: ٢٠٠٤حزيران/يونيو –٢٠٠٣آذار/مارس -
الوظيفي: رئيسة الشؤون الداخلية.

والتعليم؛للبحوثاألفريقيالصندوقيفوالقانوناملرأةجهة العمل:: ٢٠٠٣مارس/آذار-٢٠٠٠-
.مشاركةباحثةاللقب الوظيفي: 

.حماضرةاللقب الوظيفي: ليسوتو؛يفالوطنيةاجلامعةجهة العمل:: ٢٠٠٠- ١٩٩٥كانون الثاين/يناير- 
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:ألنشطة المهنية األخرىا

.الدولةيف جملسعضو: ٢٠١٤
.ناميبيايفالعليااحملكمةيفبالنيابةقاضية: ٢٠١٠
.ترأست استئنافات الضرائب: ٢٠١٤- ٢٠٠٥
.ليسوتويفاألطفالبتبيناملعنيةالتحقيقجلنةترأست: ٢٠٠٨-٢٠٠٧
.لطفلوااملرأةحقوقعنتعليميةوموادبرامجوضعت: ٢٠٠٣-٢٠٠٠
.الوطنيةاجلامعةاحلقوق،كليةيفالدراسيةاحللقاتقامت بتنسيق وتيسري: ٢٠٠٠-١٩٩٨

أكثر المواد المنشورة صلة بالموضوع

ليسوتو؟يفتلتجئ النساءإىل أين: العدالةعنحبثا-
.للمرأةالعدالةواقع: ليسوتويفاجلنسيالعنف-

أكثر الحلقات الدراسية صلة بالموضوع

.٢٠١٧ملبورن-القانونبسيادةالتمسك-
اهلند-العامليةاحلوكمةوإعمالللتنفيذالقابلالعامليالقانونخاللمناألطفالأجلمنالعاملتوحيد-

٢٠١٦.
.٢٠١٦غيانا-القانونلسيادةكضامنالقضاء-

العضوية في الرابطات والجمعيات المهنية

القانونية.رئيسة معهد ليسوتو للمعلومات-
.لقضاة احملاكم اجلزئية والكليةرابطة الكومنولث -
رابطة الضباط القضائيني يف ليسوتو.-
)LesothoRSABiodiversity Trust(البيولوجيللتنوعليسوتولصندوقناوبالوصي امل-

الجوائز واألوسمة

.١٩٩٢-التجاريالقانونطّاليب يفألفضل أداءالتذكاريةكايبموخيليجائزة-
.٢٠٠٠-احملامنيفئةيفأداءأفضلجائزة-

االهتمامات الشخصية

.واألفالموكرة املضرب واملوسيقىالقراءة

الحقائق األخرى ذات الصلة

.اإلنسانحقوقوقانونواجلنائياملدينالقانونيفالعليااحملاكميفكقاضيةاخلربةمنعاماعشرأربعة
.حمرتفةكقاضيةخربةواتسنعشر
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الذاتيةسيرةشامل بالبيان 

عامةنظرة
األحكاموإصداراألدلة،ومساعوإجرائها،اجلنائيةاحملاكماترئاسةيفالعمليةواخلربةاالختصاص

يفاجلنائيةالقضايايفالقانونيةالنقاطيفالبتذلكيفمباالقانونية،ليسوتوحماكميفوقاضيةكقاضية،
يفالسليمةاألحكاموتقدميوحتليلهااجلنائيةاألدلةتقييميفوالكفاءةالعمليةاخلربة. االستئنافمةحمك

.اجلنائيةالقضايايف احملاكم الكلية واجلزئية يفقاضيةبصفتهااملناسب،الوقت
ليسوتوجامعةيفالقانونيفكمحاضرةاجلنائيةواإلجراءاتاجلنائيالقانونيفواخلربةالتجربة

برتأّسها قاعات احملكمةيفالعمليةاخلربة. اجلرميةوعلماجلنائيالقانونيفدوراتالوطنية، بتصميم
وحمكمةالعليابصفة قاٍض يف احملكمة الكلّية، وقاضية يف احملكمةاملدنيةالقضائيةوتسيريها للدعاوى

.االستئناف
ذلك تسليم القرارات، بكفاءة ونزاهة وبسرعة سجل ثابت بأداء مجيع الواجبات القضائية مبا يف 

ة عامةمعقولة، والتمسك بأعلى معايري احلياد واالستقالل والنزاهة. املهارات اإلدارية واإلشرافية كمسؤول
، يف ليسوتو.حمكمة االستئناف يف مسائل الدخلةحملاكم القانونية يف ليسوتو ورئيسعن ا

االنتماءات/العضوية
رابطةليسوتو؛يفالقضاءضباط؛ رابطة)١٩٩٢عاميفااعرتف(ليسوتوكمحمامية لدى حما -

)ليسوتو(احملامياتلقضاة احملاكم الكلّية واجلزئية؛ واحتادالكومنولث
)٢٠٠٥-٢٠٠٤(البيولوجيللتنوعليسوتولصندوقاملناوبالوصي-
٢٠٠٠-١٩٩٨الطبيعيةاملواردحلفظليسوتومنظمة-

املؤهالت
لندن ، كلية كينغ جبامعة ماجيستري يف القانون :١٩٩٧- ١٩٩٦
الوطنيةليسوتوجامعة،شهادة الليسانس يف القانون:١٩٩٢–١٩٩٨
الوطنيةليسوتوجامعةالقانون،يفاآلدابليسانس: ١٩٨٤-١٩٨٠

املهارات الرئيسية
وبويربوانتُوردولوإكسيأسيسذلكيفمباأوفيس،ميكروسوفتجماالتمجيعيفالكفاءة-
)وسيسوتواإلجنليزية(واللفظيةاملكتوبةسواءممتازة يف جمال االتصال،مهارات-

التاريخ الوظيفي
حماكممجيعإدارة. رئيسة اجلهاز القضائي:ليسوتورئيسة السلطة القضائية يف مملكة:حىت اآلن٢٠١٤

اعليهاواإلشرافليسوتو احملكمةومديراحملاكمرؤساءعمباالتصالعامبشكلوإدار
اتشملاليتالقضائيةاخلدمةجلنةرئيسالعليا؛ القضائينياملوظفنيتعينيومهامهاواجبا

السياسةتوجيهاتإصداروانضباطهم؛وإزالتهمالقضائياجلهازأعضاءمنوغريهم
يفمباالقضاياالقانون؛ رئاسة حماكماتحماكموإجراءاتاملمارسةقواعدوإصدارالعامة
حمكمةيفقاضبدوروالقيامالعليااحملكمةعلىاملعروضةاجلنائيةالقضاياذلك

االتصال برؤساء الفروع األخرى التابعة للحكومة بشأن املنصب؛حبكماالستئناف
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مسائل إقامة العدل يف ليسوتو. والقيام بوظائف الدولة فيما يتعلق بأمور أخرى، وتوّيل 
بصفته رئيس الدولة، وتوّيل رئيس الوزراء منصبه كرئيس للحكومة، وجملس امللك مهاّمه

الوزراء، فضال عن أداء اليمني يف كل من احملكمة العليا وحمكمة االستئناف؛ جلسات 
االستماع يف أي إجراءات قانونية مدنية أو جنائية أو دستورية. استعراض القرارات أو 

األدىن، أو حماكم الدرجة ائية، واحملاكم الفرعية أو اإلجراءات مبا يف ذلك املسائل اجلن
احملاكم العسكرية، أو جملس اإلدارة، أو املوظفني الذين ميارسون وظائف إدارية أو شبه 

قضائية أو إدارية عامة يف نطاق أي قانون.
هيئةأعلىهياالستئنافحمكمة:املنصباالستئناف حبكمحمكمةيفقاضية:حىت اآلن٢٠١٤

. استئنافقضاةوستةرئيسمناحملكمةوتتألف. ليسوتويفالعلياوهي احملكمةائيةقض
مناملقدمةالطعونمجيعإىلاالستماععلىاالستئنافحمكمةقاضيواجباتوتنطوي
وتقدميوالكتابة،والبحث،القانونية،والنقاطاجلنائية،الطعونذلكيفمباالعليا،احملكمة

.األحكام
بشأنحمدودةغريأصليةقضائيةواليةالعلياللمحكمة:العليااحملكمةيفقاضية:٢٠١٤–٢٠٠٤

منوغريهاالثانويةاحملاكممناالستئنافاختصاصعنفضالواجلنائية،املدنيةاملسائل
إىلاالستماعالعليااحملكمةقاضيواجباتوتشمل. القضائيةواهليئاتاإلداريةاهليئات
يفاالستئنافحمكمةويفالعليااحملكمةيفوحتديدهاواجلنائيةواملدنيةلدستوريةاالقضايا
مجلةيفيشمل،الذيالقتلالعليااحملكمةعلىاملعروضةاجلنائيةالقضاياوتشمل. ليسوتو
وحماولةعمداً،والقتلواالغتصاب،واالحتيال،العاّم؛والعنفالشرطةوحشيةأمور،
.القتل

اإلداريةباملهاماالضطالع، يف ليسوتو:حمكمة االستئناف يف مسائل الدخلةرئيس:٢٠١٤–٢٠٠٨
اإلثباتوقواعداإلجرائيةالقواعدوإصدارالقضاياختصيصذلكيفمباللمحكمة
سائل مباملعنيةاالستئنافحمكمةضدّ املقدمةالضرييباالعرتاضقضاياورئاسة. للمحكمة

.ليسوتويفالدخل
واملمتلكاتاألموالإدارة:ليسوتوهيئة اإليرادات يف •الشؤون الداخلية ةرئيس:٢٠٠٤–٢٠٠٣

األداءإدارةنظاموإدارةالشعبةوموظفيضبّاطومراقبةوتنظيمإدارة.الشعبةوأعمال
لإلداراتالسنويةاالسرتاتيجيةالعملخططوتنفيذوضع. واملوظفنيالقسمملوظفي
.اهليئةعملاسرتاتيجياتمعكاملبشكلتندمجاإلداراتسرتاتيجياتاأنمنوالتأكد

مع الشَُّعب اتفاقات مستوى اخلدماتتقدمي الدعم إىل األقسام التشغيلية ووضع 
إىلاحلاجةوحتديدبالشعبةاملتعلقةاملسائلبشأنالعامّ للمفوضاملشورةإسداءاألخرى. 

ا وتنفيذهاوعملالشعبةإدخال تغيريات يف إجراءات وكفالةاجلاريالعملرصد. يا
السلوكمعايريعلىاهليئةموظفيحمافظةمنالتأكدوكذلكالقسمعملياتيفالكفاءة
والشرطةالفسادمكافحةوكاالتمعالتواصل.الصلةذاتاللوائحجبميعوااللتزاماملناسبة

بشأناملعلوماتمعاجلة.صلةالذاتالقضائيةواملالحقاتاجلنائيةالتحقيقاتإدارةيف
القانونإنفاذوكاالتمعواالتصالاملقاضاةلوائحوإعدادواالحتيالالفسادادعاءات
والتطّورالتشغيليةاالحتياجاتوتلبيةواملعلوماتاآلراءلتبادلاخلارجيةواهليئاتاألخرى

.للسلطةاملؤسسي
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ين للبحث والتثقيف فيما يتعلق باملرأة والقانون الصندوق االستئماباحثة مشاركة يف :٢٠٠٣–٢٠٠٠
الصعيدعلىوالقانوناملرأةعلىتؤثراليتاملسائليفالبحوثإجراء:األفريقييف اجلنوب

إعداد.والدويلواإلقليميالوطينالصُُّعدعلىللمرأةالقانونيةاحلقوقعنفضالالوطين،
أجلمنالصلةذاتاملواضيعمنذلكوغريواملنهجيةوالبحوثالدراسةموادمجيع
التقارير،وكتابةوحتليلها،البياناتمجعمثلالبحوثجوانبومجيع. البحثأنشطةتيسري

تمعفئاتملختلفالبحوثنتائجونشروالنشروالطباعة التعليميةاملوادوتوزيعتطوير. ا
عربالربامجتقدميذلكيفمباللمرأةالقانونيةاحلقوقوتقديرفهمتعززاليتواإلعالمية

نتائجعنوالُكرّاسات والكتيباتامللصقاتإنتاج.والتلفزيونية احملليةاإلذاعيةاحملطات
وحضورترتيب. اجلنائيةاملسائلذلكيفمباللعمالءالقانونيةاملشورةإسداء. البحوث

العملقاتحلذلكيفمبااالجتماعاتمنوغريهااإلقليميةاالجتماعاتمجيع
-االجتماعيةاحلالةحتسنيبغيةوالقانونباملرأةاملتعلقةالقضايابشأنالدراسيةواحللقات
.املعلوماتوتبادلاملقارنةألغراضللمرأةالقانونية

يف جمال القانوندوراتتصميم:الوطنيةليسوتوجامعةيفكّلية القانون–حماضرة:٢٠٠٠- ١٩٩٥
واإلجراءاتاجلرمية،وعلماجلنائية،اإلجراءاتذلكيفهلا، مباوإلقاء احملاضرات خال

الطالب.أطروحاتعلىواإلشرافوالبيئة،والقانوناألسرة،وقانوناملدنية،
اخلربات العملية األخرى

؛)٢٠٠٠-١٩٩٨(معيدة يف الكلية-
؛)٢٠٠٠-١٩٩٨(جريدة القانون يف ليسوتوالتحرير،هيئةعضو-
).٢٠٠٠-١٩٩٨(االجتماعيةالعلومكليةسجملعضو-
؛)١٩٩٩-١٩٩٨(التأديبيةممثلة الطلبة يف اللجنة-
؛)١٩٩٦-١٩٩٥(القانونكليةيفالدراسيةاحللقاتمنسقة-
؛)١٩٩٦-١٩٩٥(اخلارجيةالدراساتمعهدجملسعضو-
؛)١٩٩٥-١٩٩٣(الثانويةاحملاكميفمقيمقاض-
؛)١٩٩٣-١٩٨٩(وجلسات مساعهاواملدنيةاجلنائيةاملسائلرئاسة-ألوىلاالدرجةقاضي-
؛)١٩٨٩-١٩٨٦(ومساعهاواملدنيةاجلنائيةاملسائلرئاسة-الثانيةالدرجةقاضي-
)١٩٨٦-١٩٨٤(ومساعهاواملدنيةاجلنائيةاملسائلرئاسة-الثالثةالدرجةقاضي-

اخلربات املهنية األخرى
. )٢٠٠٥-٢٠٠٤(يف ليسوتوالبيولوجيللتنوعالصندوق االستئماينعلى وباملناالوصي-
. ٢٠٠٥- ٢٠٠٤أفريقيا،جنوب-ليسوتوجنوبيفالبيولوجيالتنوعلصندوقاملناوبالوصي-

املعّرضة األنواععلىللحفاظتدابرياعتماددفوالسياساتالتشريعاتيفيشمل النظروكان دوري
يفتعيشاليتالنادرةاألنواعمنتُعدُّ اليتاملنوةأمساكعلىخاصبشكلالرتكيزمعللخطر ومحايتها

.ليسوتويفاملرتفعاتمياه
١٩٩٢-١٩٩٠) الطالبممثلة(ليسوتويفالوطنيةللجامعةالطالبيةالتأديبجلنةعضو-
احملامياتيف احتادعضو-
١٩٩٩الوطنية،ليسوتوجامعةاملزعومة،بيةالطالعمليات الغشيفالتحقيقجلنةرئيسة-
٢٠٠٠-١٩٩٨الطبيعيةاملواردحلفظليسوتومنظمةيفعضو-
٢٠١٤-٢٠٠٥ليسوتويفمبسائل الدخلاملعنيةاالستئنافحمكمةرئيسة-
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وانني القالعتمادمنهجيةوتضعاللجنة،ترتأس. ليسوتويفبتبّين األطفالاملعنيةالتحقيقجلنةرئيسة-
ذلكيفمباالتوصياتمعظمونفذت. الوزراءجملسإىلالتقاريروتقدميالكتابةذلكيفمبااجلديد،

.االجتماعيةللرعايةوزارةوإنشاء٢٠١١لعامورعايتهالطفلمحايةقانونسن
للمعهد ويعّد هذا املعهد فرعًا تابعاً . اآلنحىت- ٢٠١١القانونيةللمعلوماتليسوتومعهدرئيسة- 

القانونيةاملعلوماتإىلالوصولحريةتوفرييفالرئيسيةمهمتهاتتمثلاليتاألماهليئةوهياألفريقي،
.الصلةذاتاملعلوماتمنوغريهااألكادمييةواملنشوراتوالتشريعاتاملقررةالقضاياذلكيفمباللجمهور

وجلنةالعدلوزيرفيهاكانحالة بارزةترأست .٢٠١٠قاضية بالنيابة يف احملكمة العليا يف ناميبيا -
القضائيةالسلطةسلطاتبفصلتتعلقمسألةيفأطرافاالعليااحملكمةيفقاضيرأسهااليتالصلح

.االستئنافعنداحلكمتأكيدومت. التنفيذيةوالسلطة
اليتاألخرىهاماملوممارسةمهامهأداءيفامللكمساعدة. ٢٠١٤-ليسوتويفالدولةجملسعضو-

.الوطينالدستورمينحها
اإلجنازات/اجلوائز

الكتب (مشاركة يف النشر)
ليسوتو؟يفتلتجئ النساءإىل أين: العدالةعنحبثا-
.للمرأةالعدالةواقع: ليسوتويفاجلنسيالعنف-

كتب خمطوطة
الصحراءجنوبأفريقيايفأخرىنبلدامعمقارنوحتليلاستكمال(ليسوتويفللمرأةالقانونيةاحلالة-

-٢٠٠١.
االستشاراتتقارير

.١٩٩٨-ليسوتويفالقوانينانونصنععملية-
.٢٠٠١-موهالرييسرفويروكاتسوتقسيمإلدارةالعامةللسياسةالتوجيهيةواملبادئالتشريعات-

املؤمترورقات
.٢٠١٥- اجلنسنيبنياملساواةوحتقيقباملرأةالنهوضقيادةيفالقضائياتواملوظفاتاحملامياتدور-
.القضاءدورحولتأمالت: ليسوتودستورعلىعاما٢٢مبروراالحتفال-
ج: واألطفالالنساءضدالعنفآلفةالتصدييفاآلخريناملصلحةوأصحابالقضائيةالسلطةدور-

.٢٠١٢-شامل
.٢٠٠٨القضائيراملؤمت-القضاءعلىوآثارهالبيئيالقانون-
الدوليةللرابطةأفريقياجنوبفرعمؤمتر-اإليدز/البشريةاملناعةنقصفريوسمكافحةيفاحملاكمدور-

.٢٠٠٥-للقاضيات
اجلوائز 

.١٩٩٢-التجاريالقانونطّاليب يفألفضل أداءالتذكاريةكايبموخيليجائزة-
.٢٠٠٠-ا رابطة نساء ليسوتو يف جمال األعمالاحملامني، قّدمتهفئةيفأداءأفضلجائزة-

املراجع
.املراجع متاحة عند الطلب
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غانا)(بونسو، هنرييتا -منسا.٩
[األصل: اإلنكليزية]

مذكرة شفوية
ا إىل أمانة مجعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمـــحكمة  دي سفارة مجهورية غانا حتيا

ــــدولية،  والواردة ٢٠١٧آذار/مارس ٧، املؤرخة ICC-ASP/16/SP/07وباإلشـــــارة إىل املذكرة الشفوية رقم اجلــــنائية اـل
ا قاضية - من األمانة، تتشرف بتقدمي األستاذة هنرييتا ج. أ. ن. منسا بونسو مرشحة عن مجهورية غانا النتخا

ستجرى أثناء الدورة السادسة عشرة جلمعية لدى احملكمة اجلنائية الدولية برسم القائمة ألف يف االنتخابات اليت 
.٢٠١٧كانون األول/ديسمرب ١٤إىل ٤الدول األطراف، املقرر عقدها يف مقر األمم املتحدة يف الفرتة من 

ا املتعلقني برتشيحها. ا الذاتية وبيان مؤهال وجتدون طيه بيان سري

بيان المؤهالت
الفائدة املتبادلة منذ أمد طويل. تطبعها القة جتمع بني غانا واحملكمة اجلنائية الدولية ع

وجتدر اإلشارة أيضا إىل أن غانا عضو حمرتم يف مجعية الدول األطراف منذ أن صدقت البالد 
على نظام روما األساسي قبل ما يقارب عقدين من الزمن.

لغانية، إن عالقاتنا الطويلة األمد مع احملكمة تتضح يف السرية املهنية املثالية للقاضية ا
األستاذة أكوا كوينهيا، يف خدمة احملكمة واإلنسانية.

هنرييتاواسرتشادا بذلك وبناء على هذه الثقة، قررت حكومة غانا ترشيح األستاذة 
ا قاضية لدى احملكمة برسم القائمة ألف.بونسو- منسا ، وهي مواطنة غانية، النتخا

شخصية تتحلى باألخالق الرفيعة واحلياد وهي يزية، جتيد اللغة اإلجنلبونسو- منساهنرييتاواألستاذة 
والنزاهة. وهي مؤهلة ملمارسة القانون يف غانا وللتعيني قاضية يف احملكمة العليا أو وزيرة العدل يف غانا.

خدمة عامة طويلة ومتميزة ومرموقة وجديرة حقا بونسو- منساهنرييتااألستاذة لقد أدت
ز جامعة عمومية يف غانا، وأستاذة حماضرة يف العديد من بالتقدير بصفتها أستاذة يف أبر 

ا تتمتع بكفاءة راسخة يف  ختصصات القانون، وال سيما القانون اجلنائي وممارسته، كما إ
االت ذات الصلة باحملكمة و  ربة استقتها من والية قضائية يف إطار القانون العام، فهي يف خبا

حنو ممتاز يف مهامها كقاضية يف احملكمة.نها من أداء عملها علىوضع جيد ميكّ 
ا املهنية، أتيحت لألستاذة  فرصة تطبيق القانون الدويل العام بونسو- منساهنرييتاويف سياق سري

بصفتها ممثلة دبلوماسية عن األمم املتحدة يف مجهورية ليربيا بعد فرتة وجيزة من انتهاء احلرب األهلية 
ذلك البلد الذى مزقته احلرب.يفادة بناء املؤسسات واهلياكل األساسية وأثناء عملية بناء السالم وإع

وهي تعمل حاليا بصفة أول مديرة ملركز ليغون للشؤون الدولية والدبلوماسية جبامعة غانا، 
بونسو مستعدة لتتوىل - وهو منصب تولته منذ حنو عقد من الزمن. وستكون األستاذة منسا

ا املهنية يف خدمة صاحل احملكمة.مهامها يف احملكمة فور انتخا ا، وستضع كامل قدرا
ا شائبة، وتفانيها يف خدمة الصاحل العام يف غانا  ا اجلامعية اليت ال تشو وهلذه األسباب، وألجل مؤهال

لية.بالعمل يف ميدان التعليم العايل يف القانون، فإن غانا تقدمها مرشحة لالنتخاب قاضية يف احملكمة اجلنائية الدو 
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ملتزمة باخلدمة بونسو- منساهنرييتاويف اخلتام، تود غانا أن تؤكد من جديد أن األستاذة 
على أساس التفرغ عندما يتطلب عبء عمل احملكمة ذلك.

بيان السيرة الذاتية 
البيانات الشخصية

بونسو-اسم العائلة: منسا
االسم األول: هنرييتا

االسم األوسط: جوي أبينا نياركو
: أنثىاجلنس

١٩٥٧تشرين األول/أكتوبر ٢٩تاريخ امليالد: 
بلد اجلنسية: مجهورية غانا

املعايري اإلقليمية: أفريقيا
اللغات: اإلجنليزية (املكتوبة) مستوى متقدم (الشفوية) مستوى متقدم 

الفرنسية (املكتوبة) مستوى متوسط (الشفوية) مستوى متوسط 

المؤهالت الدراسية

).LL.Mاملؤسسة: جامعة ييل؛ املؤهل احملصل عليه: ماجستري يف القانون (١٩٨٥حزيران/يونيه - ١٩٨٤آب/أغسطس 
املؤسسة: كلية احلقوق يف غانا؛ املؤهل احملصل عليه: ١٩٨٢كانون األول/ديسمرب -١٩٨٠أيلول/سبتمرب 

شهادة التأهيل املهين.
؛ املؤهل احملصل عليه: املؤسسة: جامعة غانا١٩٨٠آب/أغسطس -١٩٧٧تشرين األول/أكتوبر 

).LL.Bبكالوريوس يف القانون (
املؤسسة: مدرسة ويسلي الثانوية للبنات؛ املؤهل احملصل ١٩٧٧حزيران/يونيه -١٩٧٥أيلول/سبتمرب 

عليه: الشهادة العامة للتعليم (املستوى املتقدم).
نات؛ املؤهل احملصل املؤسسة: مدرسة ويسلي الثانوية للب١٩٧٥حزيران/يونيه -١٩٧٠أيلول/سبتمرب 

عليه: الشهادة العامة للتعليم (املستوى العادي).

الخبرة المهنية

جهة العمل: جامعة غانا؛ اللقب الوظيفي: أستاذة؛٢٠١٨متوز/يوليه -٢٠١١تشرين الثاين/نوفمرب 
معلومات أخرى: مديرة مركز ليغون للشؤون الدولية والدبلوماسية.

جهة العمل: األمم املتحدة؛ اللقب الوظيفي: ٢٠١١ين األول/أكتوبر تشر -٢٠٠٧تشرين الثاين/نوفمرب 
نائبة املمثل اخلاص املعين بسيادة القانون يف ليربيا.

جهة العمل: جامعة غانا؛ اللقب الوظيفي: أستاذة حماضرة.٢٠٠٧تشرين/أكتوبر -١٩٨٥متوز/يوليه 
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؛ اللقب الوظيفي: أستاذة مساعدة.جهة العمل: جامعة غانا١٩٨٤متوز/يوليه -١٩٨٢أيلول/سبتمرب 
جهة العمل: إدارة السجون يف غانا؛ اللقب الوظيفي: ١٩٨٢آب/أغسطس - ١٩٨٠آب/أغسطس 

موظفة يف إطار اخلدمة الوطنية.

األنشطة المهنية األخرى

عضوة الفريق املستقل الرفيع املستوى املعين بعمليات ٢٠١٥حزيران/يونيه -٢٠١٤تشرين الثاين/نوفمرب 
سالم التابع لألمني العام لألمم املتحدة.ال

مستشارة تقنية دولية لدى جلنة احلقيقة واملصاحلة الليربية.٢٠٠٦أيلول/سبتمرب -٢٠٠٦حزيران/يونيه 
عضوة جلنة املصاحلة الوطنية يف غانا.٢٠٠٤تشرين األول/أكتوبر -٢٠٠٢أيار/مايو 
الحتاد األفريقي املعنية بقضية حسني حربي.جلنة احلقوقيني البارزين التابعة ل٢٠٠٦أيار/مايو 

جلنة احلقوقيني البارزين التابعة لالحتاد األفريقي املعنية بقضية لوكريب.٢٠٠١كانون الثاين/يناير - تشرين الثاين/نوفمرب
منسقة مشاريع، برنامج تسوية املنازعات بالسبل ٢٠٠٢حزيران/يونيه -١٩٩٦تشرين األول/أكتوبر 

احلقوق، جامعة غاناالبديلة، كلية 
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ندوة غانا الوطنية بشأن الشفافية واحلكم الرشيد (برنامج األمم املتحدة اإلمنائي/ برملان غانا) أيار/مايو -

‘‘.دور اللجان املستقلة-املساءلة والشفافية’’، ١٩٩٨
عن اسرتاتيجيات القضاء على العنف ضد املرأة، ، ندوة ‘‘اسرتاتيجياٌت للقضاء على العنف ضد املرأة’’-

.١٩٩٨أكرا، تشرين الثاين/نوفمرب 
حقوق اإلنسان ومسؤولياته ’’أكادميية غانا للفنون والعلوم، حماضرات الذكرى السنوية األربعني، -

.١٩٩٩تشرين الثاين/نوفمرب ١٨، ‘‘١٩٩٢(واجباته) ودستور غانا لعام 
، ورقة ُقدمت يف مؤمتر القضاة وندوة رجال القضاء بشأن ختفيف ‘‘كاممسائل بدائل إصدار األح’’-

.٢٠٠٠تشرين األول/أكتوبر ٥اكتظاظ السجون، أكرا، 
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، مؤمتر اخلرباء عن األساليب البديلة لتسوية النزاعات، ‘‘تقييم األساليب البديلة لتسوية النزاعات’’-
.٢٠٠١آذار/ مارس ٩-٧داكار، 

.٢٠٠٢، ندوة مديري جلان احلقيقة واملصاحلة، نيويورك، ‘‘ة الوطنيةفهم عملية املصاحل’’-
، االجتماع السنوي لألساقفة الكاثوليك، واشنطن،  ‘‘عملية املصاحلة الوطنية: دور اهليئات الدينية’’-

.٢٠٠٣كانون الثاين/يناير، 
ما وراء ’’ر الوطين األوغندي، ، ورقة ُقدمت يف املؤمت‘‘عمليات املصاحلة الوطنية: جتربة غانا وليبرييا’’-

- ١، كلية احلقوق، جامعة ماكرييري، كمباال، أوغندا، ‘‘احلوار الوطين حول احلقيقة واملصاحلة-جوبا 
.٢٠٠٦كانون األول/ديسمرب ٢

حقوق ’’، حلقة نقاش حول موضوع ‘‘مواجهة حتديات اليوم مع احلفاظ على معايري حقوق اإلنسان’’-
، مكتب األمم املتحدة يف جنيف/مركز املراقبة الدميقراطية للقوات ‘‘ع األمناإلنسان وإصالح قطا 

.٢٠٠٨املسلحة، جنيف، سويسرا، تشرين الثاين/نوفمرب 
، سلسلة مناقشات عام ‘‘طائفة من اخلربات-مواجهة حتديات القيادة يف بعثات حفظ السالم ’’-

حدة لتنسيق املعايري، تورينو، إيطاليا، تشرين ، مركز العمليات الدولية للسالم/جلنة األمم املت٢٠١٠
.٢٠١٠األول/أكتوبر 

احلوار الوطين حول استدامة السالم واألمن البشري واحلكم الدميقراطي من أجل التنمية العاجلة يف -
.٢٠١٣تشرين الثاين/نوفمرب ١٤غانا، حكومة غانا، أكرا، 

سيادة القانون يف محاية الالجئني ’’املعرضني للمخاطر، الدورة التدريبية الدولية حول محاية الالجئني و -
.٢٠١٣أيلول/سبتمرب ١٣، مركز ليغون للشؤون الدولية والدبلوماسية، أكرا، ‘‘واملعرضني للمخاطر

، احلوار العاملي بشأن سيادة القانون يف عمليات دعم السالم، ‘‘سيادة القانون يف عمليات السالم’’-
عمليات الدولية للسالم/جلنة األمم املتحدة لتنسيق املعايري، برلني، أملانيا، سلسلة مناقشات مركز ال

.٢٠١٣ديسمرب ١٧-١٦
العدالة ’’، ورقة ُقدمت يف ندوة ‘‘احملكمة اجلنائية الدولية والعدالة اجلنائية الدولية والسياسة الدولية’’-

؛ جملس تطوير حبوث ‘‘ائية الدولية وما بعدهااجلنائية الدولية واملصاحلة والسالم يف أفريقيا: احملكمة اجلن
.٢٠١٤متوز/يوليه ١٢-١٠العلوم االجتماعية يف أفريقيا، داكار، السنغال، 

، مجعية الدول األطراف يف ‘‘السيادة والعدالة اجلنائية الدولية’’، ‘‘السلطة القضائية وتعزيز املساءلة’’-
.٢٠١٥وليه متوز/ي٢١-٢٠نظام روما األساسي، مؤمتر داكار، 

مركز العمليات الدولية للسالم/معهد دراسات السالم واألمن، ندوة اخلرباء حول التعاون الثالثي يف -
.٢٠١٥تشرين األول/أكتوبر ٨-٧عمليات السالم، أديس أبابا، 

سابعة ، مركز جنيف لألمن والسالم، الدورة الدراسية الرفيعة املستوى ال‘‘تعزيز القيادة لبناء السالم’’-
.٢٠١٥تشرين الثاين/نوفمرب ٢٠- ١٦لبناء السالم، 

اهلجرة النامجة عن الصراعات يف أفريقيا: االستفادة ’’اجتماع فريق اخلرباء الرفيع املستوى حول موضوع -
(مؤسسة أّكورد، ومكتب مستشار ‘‘ من الفرص اجلديدة ملعاجلة أبعاد السالم واألمن والتنمية الشاملة

اخلاص املعين بأفريقيا، ومفوضية االحتاد األفريقي، واملنظمة الدولية للهجرة) دوربان، األمم املتحدة 
.٢٠١٥تشرين الثاين/نوفمرب ٢٤-٢٣

، اجتماع مركز ‘‘تقرير الفريق املستقل الرفيع املستوى املعين بعمليات السالم-تفعيل عمليات السالم ’’-
. ٢٠١٦شباط/فرباير ٢٤كز، برلني، العمليات الدولية للسالم الستعراض أعمال املر 

االنطالق من جديد بعد عام من االستعراضات: تفعيل إصالحات عمليات ’’حوار اخلرباء حول -
. ٢٠١٦شباط/فرباير ٢٦-٢٥، مركز العمليات الدولية للسالم، برلني ‘‘السالم
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المشاركة في مؤتمرات دولية أخرى

)١٩٨٨شعوب (بنن، الندوة الدولية بشأن حقوق اإلنسان وال-
) ١٩٨٨الندوة الدولية بشأن القراءة الثانية التفاقية حقوق الطفل (السنغال، -
)١٩٨٩الندوة الدولية بشأن تدريب املساعدين القانونيني (غامبيا، -
)١٩٩٠اجتماع اخلرباء احلكومي الدويل بشأن مشروع امليثاق األفريقي حلقوق الطفل (إثيوبيا، -
)١٩٩٧يرة بشأن التنمية، املؤسسة األملانية للتنمية الدولية/ البنك الدويل (أملانيا، مائدة مستد-
٢٠٠٦مؤمتر قمة االحتاد األفريقي لرؤساء الدول واحلكومات، باجنول، غامبيا، متوز/يوليه -
، األمم املتحدة/إدارة عمليات حفظ ‘‘العمل معًا لتعزيز عمليات األمم املتحدة حلفظ السالم’’-

٢٠١١السالم، الواليات املتحدة األمريكية، شباط/فرباير 
، املعهد الدويل للسالم، الواليات املتحدة األمريكية، ‘‘االنتخابات واالستقرار يف غرب أفريقيا’’-

٢٠١١أيلول/سبتمرب 
، ‘‘٢٠٢٥خمطط العمليات الثاين ملركز العمليات الدولية للسالم: مستقبل عمليات السالم يف عام ’’-

٢٠١١إثيوبيا، تشرين الثاين/نوفمرب 
‘‘ ٢٠٢٥خمطط العمليات الثاين ملركز العمليات الدولية للسالم: مستقبل عمليات السالم يف عام ’’-

٢٠١٢نيويورك، حزيران/يونيه 
٢٨-٢٥االجتماع العام السنوي احلادي عشر لرابطة مدريب دعم السالم األفارقة، أديس أبابا، -

٢٠١٣أيلول/سبتمرب 
٢٦- ٢٥الندوة الدولية بشأن دعم االحتاد األورويب ملراكز التدريب األفريقية، أديس أبابا، إثيوبيا، -

٢٠١٣تشرين الثاين/نوفمرب 
اجتماع فرتة السنتني احلادي عشر للشبكة األكادميية الدولية حلقوق اإلنسان، هاله/ساله، أملانيا، -

٢٠١٤أيار/مايو 
٢٠١٤تشرين األول/أكتوبر ١١لعليا، ندوة األمم املتحدة، جنيف، املرأة يف اإلدارة ا-
تشرين ١٠-أيلول/سبتمرب ٢٩حلقة العمل التدريبية لكبار رؤساء بعثات األمم املتحدة، جنيف، -

٢٠١٤األول/أكتوبر 
ات ، غرينرتي إستيتس، نيويورك، الوالي‘‘اجتاهات عمليات األمم املتحدة حلفظ السالم’’ندوة بشأن -

٢٠١٤املتحدة األمريكية، ديسمرب 
-٢٠مشاورات مع بلدان آسيا وأوقيانوسيا حول عمليات األمم املتحدة للسالم، داكا، بنغالديش، -

٢٠١٥كانون الثاين/يناير ٢٤
مشاورات مع الدول األعضاء يف االحتاد األفريقي بشأن عمليات األمم املتحدة للسالم، أديس أبابا -

٢٠١٥ر شباط/فرباي١٥-٩
٢٠١٥آذار/مارس ١٢، جامعة نيويورك، ‘‘محاية املدنيني يف حفظ السالم’’حلقة عمل بشأن -
، نيويورك، الواليات املتحدة األمريكية، ‘‘استدامة السالم يف بيئات ما بعد النزاع’’ورشة عمل حول -

٢٠١٥آذار/مارس ١٣
٢٠١٥آذار/مارس ٢٧-٢٦عضاء، مؤمتر األمم املتحدة لرؤساء أركان الدفاع يف الدول األ-
مشاورات مع بلدان أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب بشأن عمليات األمم املتحدة للسالم، -

٢٠١٥آذار/مارس، ٣١-٣٠سلفادور و الربازيل، 
ول األطراف ، مؤمتر مجعية الد‘‘السيادة والعدالة اجلنائية الدولية’’، ‘‘السلطة القضائية وتعزيز املساءلة’’-

٢٠١٥متوز/يوليه ٢١-٢٠يف نظام روما األساسي، داكار، 
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٢٠١٦حزيران/يونيه ١٧-٦حلقة العمل التدريبية لكبار رؤساء بعثات األمم املتحدة، بيجني، -
٢٠١٧آذار/مارس ٣١-٢٠حلقة العمل التدريبية لكبار رؤساء بعثات األمم املتحدة، نيودهلي، -

لرابطات المهنيةالعضوية في الجمعيات وا

الزمالة يف أكادميية غانا للفنون والعلوم-
لس التنفيذي للشبكة األكادميية الدولية حلقوق اإلنسان- العضوية يف ا
نقابة احملامني يف غانا-

الجوائز واألوسمة 

اجلوائز اجلامعية
امنحة زمالة املرأة من رابطة جامعات الكومنولث/برنامج توأمة اجلامعا١٩٩٤ ت وشبكا
منحة زمالة فولربايت١٩٩٢- ١٩٩١
منحة زمالة ماكدوغال (كلية احلقوق يف جامعة ييل)١٩٨٥- ١٩٨٤
جائزة ماكالني (قاعة فولتا، جامعة غانا)١٩٨٠

جوائز أخرى
٢٠١٦جائزة اجلدارة يف اخلدمة، النظام التقاعدي ملوظفي جامعات غانا، -
٢٠١٦الفتيات، مؤسسة إنسايت (غانا)، جائزة إهلام -
)٢٠١٦جملة غليتز: جائزة إهلام املرأة لالمتياز يف التعليم (-
٢٠١٢شهادة اجلدارة يف اخلدمة من القوات املسلحة الغانية، كانون الثاين/يناير -
٢٠١٠للمرأة املتميزة من تلفزيون أفريقيا، ‘‘ أوبا مبو’’جائزة -
٢٠٠٤جائزة اجلدارة يف اخلدمة، قاعة أكوافو، -
١٩٩٩جائزة االمتياز عن اجلدارة يف اخلدمة، جامعة غانا، -
١٩٩٨جائزة االمتياز من رابطة رؤساء نوادي الينز الدولية، -

االهتمامات الشخصية

املطالعة.

المعلومات األخرى ذات الصلة

بصفيت باإلضافة إىل ما تقدم، تشرفُت باملشاركة يف عدد كبري من املؤمترات وحلقات العمل الدولية
نائبة املمثل اخلاص لألمني العام ورئيسة قطاع سيادة القانون التابع لألمم املتحدة يف ليربيا، ومديرة مركز 
ليغون للشؤون الدولية والدبلوماسية، فضال عن عدد كبري من املؤمترات وحلقات العمل احمللية، وقد كان يل 

شرف تويل الرئاسة يف كثري منها.
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أوروغواي)(ياليأر بيرالتا ديستيفانو،.١٠
]سبانية[األصل: باإل

مذكرة شفوية
ا إىل أمانة مجعية الدول األطراف  دي سفارة مجهورية أوروغواي الشرقية لدى مملكة هولندا حتيا

، تتشرف بإبالغها بأن ICC-ASP/16/SP/07يف نظام روما األساسي، وباإلشارة إىل مذكرة األمانة 
الدكتورة أرييال بريالتا ديستيفانو ملنصب قاض يف احملكمة اجلنائية الدولية حكومة اجلمهورية قررت ترشيح 

يف االنتخابات اليت ستجرى خالل الدورة السادسة عشرة جلمعية الدول األطراف، املقرَّر عقدها يف مقر 
.٢٠١٧كانون األول/ديسمرب ١٤إىل ٤األمم املتحدة بنيويورك يف الفرتة من 

ا القانونية املتميزة يف ميدان حقوق اإلنسان، تؤكد راعاة اخلربة اليتومب اكتسبتها على مدى مسري
من ٣٦حكومة أوروغواي، أن الدكتورة أرييال بريالتا ديستيفانو تفي باملتطلبات املنصوص عليها يف املادة 

) من النظام ٥(٣٦قائمة "باء" (املادة النظام روما األساسي، وتطلب بصفة خاصة إدراجها يف 
موعة دول أمريكا الالتينية و اعتبارها األساسي)، و  الكارييب.منطقة مرشحة 

ال بريالتا ديستيفانو القانون ي، متثل الدكتورة أري٣٥' من املادة ٣' إىل '١(أ) '٨وألغراض الفقرة 
املدين/النظام القانوين القاري.

قرارها بتقدمي ترشيح الدكتور ا اّختذتحكومة أوروغواي أن تشري إىل أوعالوة على ذلك، تودّ 
يال بريالتا ديستيفانو بعد عملية اختيار صارمة مشلت مشاركة فروعها التشريعية والتنفيذية والقضائية. يأر 

بانتخاب اجلمعية العامة ألوروغواي الدكتورة ٢٠١٧آذار/مارس ١٤وتوجت عملية االختيار هذه يف 
(قانون التعاون مع ١٨,٠٢٦من القانون رقم ٧٥إىل ٧٣أرييال بريالتا ديستيفانو عمال باملواد من

احملكمة اجلنائية الدولية).
) (أ) من نظام روما األساسي، فضال عن ٤(٣٦ويرد يف مرفق هذه املذكرة بيان وفقا للمادة 

نسخة خمتصرة وأكثر تفصيال من السرية الذاتية للمرشح باالسبانية واالنكليزية والفرنسية.
ألمانة ها ة أوروغواي يف مملكة هولندا هذه الفرصة لتؤكد جمددا أمسى آيات تقدير وتغتنم سفار 

مجعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية .

بيان المؤهالت
من نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية ٣٦(أ) من املادة ٤يُقّدم هذا البيان وفقا للفقرة

فيما يتعلق الذي أصدرته مجعية الدول األطراف،ICC-ASP/3/Res.6من القرار ٦قرة الدولية والف
بإجراءات ترشيح وانتخاب قضاة احملكمة اجلنائية الدولية.

املؤسسةرئيسةديستيفانو،بريالتاأريالالدكتورةترشيحاألطرافالدولإىلتقّدم أوروغواي
كقاضالعملمنميّكنهافريدوضعيفتعترباليتأوروغواي،يفاملظاملوأمينةاإلنسانحلقوقالوطنية

والتزامهاالواسعةجتربتهاذلك منيتبّني كمابوصفها مرشحة للقائمة "باء"،الدوليةاجلنائيةاحملكمةيف
.األساسيرومانظاموأهدافمببادئاحلياةمدىاملستمر
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ابريالتالقد كرست . الدميقراطيةوالتنميةاإلنسانحقوقعنللدفاعواملهنيةالشخصيةحيا
أوروغوايكانتأوروغواي،جبامعةاالجتماعيةوالعلوماحلقوقبكليةبريالتاالدكتورةالتحقتفعندما
.١٩٨٥و١٩٧٣عاميبنيالبالدحكمتاليتالعسكريةالديكتاتوريةقبضةحتت

أوروغواي، يفالسلطةتولتاليتالعسكرية،القواتدّمرتالدميقراطية،اسُتعيدتوعندما
وأصبحت. أضعفتهاأوشرذمتهاأوأوروغواييفالعماليةوالنقاباتاالجتماعيةاملنظماتمعظم

من الذيناحملامنيأصغرمنواحدةبريالتاالدكتورة االجتماعيالنسيجبناءبإعادةالتزمواسنا
اليتاالجتماعيةاملنظماتأنواعخمتلفيدوتوطإنشاءإعادةوساعدت علىألوروغواي وسامهوا فيها،

األخرى،الضعيفةالفئاتبنيمنوالسجناء،واألطفالللنساءاإلنسانحقوقمحايةإىلدف
ممااملهنية،مبالحمهامتيزتاليتالقضاياعاجلتاحلني،ذلكومنذ. وكموثّقةكمحاميةاملزدوجةبصفتها
.صعبةشخصيةخياراتاختاذعلىأجربها

مواضيعبشأناحلكوميةغرياملنظماتمعالعملبريالتاالدكتورةبدأتالفرتة،هذهوخالل
. للسجنبديلةتدابريلتنفيذسبلإجيادحيثمناجلنائي،القانونانتهكواالذينباألطفالتتعلق
السالمخدمةيفوالسياسيةاملدنيةاحلقوقإدارةمديرمنصبشغلتسنوات،عشرمدىوعلى

حقوقانتهاكاتحاالتيفالقانوينالتمثيلتوفراليتأوروغواي، (منظمة سريباج)يفالعدالةو 
دفأوروغوايحتظى بأكرب قسط من االحرتام يفمنظمةوهي. البلدأحناءمجيعيفاإلنسان إىلو

. للسالمنوبلجبائزةالفائزإسكيفل،برييزأدولفووقد شارك يف تأسيسهااإلنسان،حقوقوتعزيزمحاية
اخاللمنكبريةخربةبريالتاالدكتورةواكتسبت التقريرإعداديفوشاركتاالحتجاز،ألماكنزيارا

منصبشغلتكمامنظمة سريباج،أعدتهالذيأوروغواي،يفاإلنسانحقوقعنالوحيدالسنوي
.الالتينيةأمريكاملنظمة سريباج يفالتنفيذياألمني

. جنيفيفاليت يوجد مقرهاالتعذيبمنعلرابطةبرنامجكمديرةحهاترشييفجنحتوقد
كليةيفأكادمييةدراساتإلجراءاملرموقةهوبريت ه.مهفريزمالةُمنحتالوظيفة،هذهأدائهاوأثناء

. املتحدةالوالياتإىلاالنتقالإىلاضطرتلذلكونتيجةاألمريكية،للجامعةالتابعةللقانونواشنطن
مبوجباإلمنائي،املتحدةاألممبرنامجعّينهاالدولية،القانونيةالدراساتيفاملاجستريبرنامجوخالل
يفوطنيامستشاراالدويل،الربملاينواالحتاداإلنسانحلقوقالساميةاملتحدةاألمممفوضةمعاتفاق
وقامت بزياراتبُعد،عن وهو دور قامت به يف البدايةالتشريعية،والسياسةاإلنسانحقوقجمال

ذاواستمرتاملاجستريدرجةنالتحىتميدانية، .أوروغواييفالدوريف القيام 
وبعدالدويل (املركز)،والقانونالعدلمركزمديرنائبمنصببريالتاالدكتورةعلىوُعِرض

ومنطقةشماليةالوأمريكااألنديزملنطقةبرنامجمديرمنصباملسؤوليات،هذهإىلباإلضافةذلك،
ذه. الكارييبالبحر املديرجانبإىلرائد،قامت بدورالعاصمة،املقّر يف واشنطنيفالصفة،و

جلنةعلىاملعروضةواملواضيعبالقضاياالصلةذاتاالستماعجلساتمنكبريعدديفالتنفيذي،
حلقوقاألمريكيةالبلدانمةحمكأمامبارزةبّتت يف قضاياكمااإلنسان،حلقوقاألمريكيةالبلدان

إىلباإلضافةاملركز،أنإىلاإلشارةوجتدر. االسرتاتيجيالتقاضيإطارعليها يفوأشرفتاإلنسان،
أكثريفللحماية،اخلاضعنيواألشخاصالضحاياألف من١٣منأكثرميثلشريكة،منظمة٤٠٠

اإلنسانحلقوقاألمريكيةالبلدانجلنةأمامزيةواالحرتااملؤقتةبالتدابريتتعلقوإجراءاتحالة٢٢٠من
رفعتهااليتالقضاياأبرزمناثنتانتربزاملثال،سبيلوعلى. اإلنسانحلقوقاألمريكيةالبلدانوحمكمة
ضدجيلمانوقضيةكولومبياضدروشيالمذحبةقضية: املركزيفعملهاسياقيفبريالتا،الدكتورة

البلدانحمكمةأمرتاألخرية،القضيةيف٢٠١١فرباير/شباطيفادرالصاحلكمويف. أوروغواي
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أوروغواي،مؤمتريف-عامّ إعالنبإصدارأمور،مجلةيفأوروغواي،دولةاإلنسانحلقوقاألمريكية
وماكاريناخوانالضحاياجتاهعن مسؤوليته–موجيكاخوسيهآنذاكاجلمهوريةرئيسحبضور

عاميفالقسرياالختفاءعناملسؤولنيومعاقبةاجلنائيةاملالحقةضمانيفاجبهبو واالعرتافجيلمان،
ويف األخري استلزم هذا احلكم. كوندورعمليةسياقيفجيلمانديغارسياكلودياملاريا١٩٧٦

اءقانونيفالنظرإعادة تشرينيف٨٣١-١٨القانونللدولة، فتُـّوجت بسنّ العقابيةاملطالباتإ
اجلرائمعنللدولةالعقابيةللمطالباتالكاملةاملمارسةتأكيدأعادالذي،٢٠١١أكتوبر/لاألو 

.١٩٨٥مارس/آذار١حىتالدولةإرهابإطاريفاملرتكبة
تمعخمتلف منظماتقبلمنُرشحت،٢٠١٢عامويف أولإدارةجملسيفللعملاملدينا

منالرغموعلى. البلديفإنشاؤهاجيريوروغواي،ألمظاملوأمنياإلنسانحلقوقوطنيةمؤسسة
القارةيفاإلنسانحلقوقاجلسيمةاالنتهاكاتقضايايفالتقاضيعليهينطويالذياهلائلااللتزام

يفللعملبلدهاإىلالعودةقررتاإلنسان،حقوقحلمايةاألمريكيةالبلداننظامأماماألمريكية
كانتإذاملنصب،هذايفتعيينهالصاحلالعامةاجلمعيةوصوتت.أجلهمنانتخبتالذياملنصب

وبعد. اخلاصةالثلثنيأغلبيةالتصويتجوالتإحدىيفاليت تلّقتاخلمسةاملرشحنيبنيالوحيدة من
. رئيسابصفتهااملنصب،هذايفعملهاتواصلحيثأوروغواي،إىلعادتاملنصب،توليها

اوقد اأد وإىل والدوليةاإلقليميةاملنتدياتمنحيصىاليف عددالتحدثإىلاملهنيةحيا
-٢٠١٧للفرتةاإلنسانحلقوقاألمريكيةالبلدانللجنةاالسرتاتيجيةاخلطةالقيام بدور استشاري يف

لسويف،٢٠٢٠ يفاإلنسانحقوقبسياساتاملعنيةالدوليةالعامةللمدرسةالفخرياالستشاريا
والفظائعاجلماعيةاإلبادةملنعالالتينيةأمريكاشبكةبرنامجيفنشطكعضوأيضاملتوعمريكوسور؛

فضالبالذاكرة،املتعلقبعملهايتصلفيمامانديالومؤسسةواملصاحلة،للسالمأوشفيتزمبعهداجلماعية
احملاكميفاجلنسنيبنياملساواةلتعزيزGQUALمحلة تكافؤ اجلنسنيمستشارة يفبوصفهاعملهاعن

ابنيومن.الدوليةواهليئات التحقيقيفمسامهتهاإىلخاصبشكلاإلشارةجتدرالعديدة،منشورا
،٨٤٨- ١٥رقمالقانونمن٤للمادةامتثاالأوروغواي،يفالقسرياالختفاءحاالتيفالتارخيي

القانونشغفعهادفوقد. ٢٠٠٧عاميفريكوألفارومعوبتنسيقاجلمهورية،بطلب من رئاسة
اطوالاإلنسانحلقوقالدويلوالقانونالدويل وجنيفهولندايفمتخصصةدراساتإجراءإىلحيا

) ٣(٣٦املادةيفعليهااملنصوصباملتطلباتيتعلقوفيما. أخرىأماكنبنيمناملتحدة،والواليات
احملكمةيفالعمللغاتلتأكيد بإحدىتلّم بابريالتاأريالالدكتورفأناألساسي،رومانظاممن) ج(

. الدوليةاجلنائية

الذاتيةبيان السيرة
المعلومات الشخصية

بريالتا ديستيفانو :يسم العائلاال
ياليأر االسم الشخصي:

أنثى نوع اجلنس:
١٩٦٢متوز/يوليو٢٠تاريخ امليالد: 

أوروغواي:اجلنسية
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ينية والكارييبجمموعة أمريكا الالت:املعايري اإلقليمية
إيطالية:اجلنسية الثانية

متزوجة:احلالة االجتماعية
‘باء’القائمة 

المؤهالت التعليمية

درجاتال
ماجستري يف القانون يف الدراسات القانونية الدولية مع الرتكيز على احلماية الدولية لدراسات حقوق -

الواليات املتحدة األمريكية، طن العاصمة،اإلنسان، اجلامعة األمريكية (كلية واشنطن للقانون)، واشن
٢٠٠٥.

مونتيفيديو، جامعة اجلمهورية، كلّية احلقوق والعلوم االجتماعية، )، Escribana Pública(موثّقة عاّمة-
.١٩٩٠أوروغواي 

، أوروغوايمونتيفيديو،جامعة اجلمهورية، كّلية احلقوق والعلوم االجتماعية، )، Abogada(حمامية-
١٩٨٧.

مونتيفيديو،جامعة اجلمهورية، كلّية احلقوق والعلوم االجتماعية، )،Procuradorمدعية عامة (-
.١٩٨٥، أوروغواي

شهاداتال

املكتب احلقة دراسية إقليمية ألعضاء أمريكا الالتينية يف اللجان الربملانية حلقوق اإلنسان؛ نظمه-
املتحدة السامية حلقوق اإلنسان، مدرسة احلكومة، اإلقليمي ألمريكا اجلنوبية التابع ملفوضية األمم

.٢٠١٧جملس النواب، الفرع التشريعي، كولونيا ديل ساكرامينتو، أوروغواي
منتدى حول موضوع حماكمات إرهاب الدولة. احلوارات بني األكادميية واملنظمات االجتماعية والدولة -

Juicios al Terrorismo de Estado. Diálogos entre la Academia, las: [العنوان األصلي

Organizaciones Sociales y el Estado  لوز إيباربورو؛ كلّية علم النفس، وكلية احلقوق ومرصد ]؛
.٢٠١٥مونتيفيديو، أوروغواي

ندوة رفائيل ليمكني، اإلبادة اجلماعية والفظائع اجلماعية؛ شبكة أمريكا الالتينية، معهد أوشفيتز -
.٢٠١٥احلة؛ سانتياغو دي شيلي، شيليللسالم واملص

"قادة الرأي" و"وكالء التغيري" من أحد عشر بلدا؛ فيهاحوارات مانديال حول عمل الذاكرة. شارك-
صربيا وكرواتيا والبوسنة واهلرسك وأملانيا وكمبوديا وكينيا وكندا ،دول البلقانمن جنوب أفريقيا، و 

أكادميية القيادة العاملية ومؤسسة نيلسون مانديال. إشبورن نظمتها، ونيجرييا واألرجنتني وأوروغواي
.٢٠١٤ا وجوهانسربغ، جنوب أفريقي

دورة صيفية يف القانون الدويل حلقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل؛ أكادميية حقوق اإلنسان -
الواليات املتحدة والقانون اإلنساين، كلية واشنطن للقانون؛ اجلامعة األمريكية، واشنطن العاصمة،

.٢٠٠٥األمريكية 
مهفري برنامج الزماالت، اجلامعة ه. حقوق اإلنسان ؛ هوبرييف جمال العدالة االنتقالية واملساءلة-

.٢٠٠٥الواليات املتحدة األمريكية األمريكية؛ واشنطن العاصمة،
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مهفري؛ كلية ه. رنامج هوبري، كمشارك يف بت هلانحشهادة الدراسات العليا وشهادة التطوير املهين. مُ -
-٢٠٠٤الواليات املتحدة األمريكية واشنطن للقانون، اجلامعة األمريكية؛ واشنطن العاصمة،

٢٠٠٥.
دورة جنيف التدريبية يف القانون الدويل حلقوق اإلنسان والدبلوماسية؛ اخلدمة الدولية حلقوق اإلنسان، -

).٢٠٠٠جنيف، سويسرا (
تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان على الصعيد الدويل؛ معهد لاإلنسان للمرأة حلقة عمل حول حقوق -

.١٩٩٩البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان؛ سان خوسه دي كوستاريكا، كوستاريكا 
دورة أمريكا الالتينية األوىل بشأن حقوق األطفال واملراهقني؛ معهد البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان؛ -

.١٩٩٩كا، كوستاريكا سان خوسه دي كوستاري
دورة دولية بشأن محاية حقوق اإلنسان للقضاة واحملامني وغريهم من املمارسني القانونيني؛ أكادميية -

.١٩٩٨جامعة أوترخيت؛ الهاي، هولندا، -الهاي واملعهد اهلولندي حلقوق اإلنسان 
الدميقراطي على العدالة؛ معهد املنتدى اإلقليمي األول للمنظمات غري احلكومية املعين بإضفاء الطابع-

.١٩٩٨الدراسات املقارنة للعلوم اجلنائية واالجتماعية؛ بوينس آيرس، األرجنتني 
الدورة السادسة عشرة املشرتكة بني التخصصات املعنية حبقوق اإلنسان؛ معهد البلدان األمريكية حلقوق -

.١٩٩٨اإلنسان؛ سان خوسه دي كوستاريكا، كوستاريكا، 

اللغات

ّم اإلسبانية: اللغة األ
اإلجنليزية: إجادة متقدمة يف القراءة والكتابة والتحدث

اإليطالية: قراءة الكفاءة األساسية
الربتغالية: قراءة الكفاءة األساسية

الخبرة المهنية: 

: املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان وأمني املظامل، أوروغواي؛ وتشمل ةرئيس: إىل اآلن٢٠١٦/ ٠٦
ت رئيس جملس إدارة املعهد الوطين حلقوق اإلنسان ما يلي: متثيل املعهد الوطين واجبا

لس اإلدارة والدورات االستثنائية للمجلس  حلقوق اإلنسان، وعقد الدورات العادية 
الوطين حلقوق اإلنسان، وتنفيذ قرارات املعهد الوطين حلقوق اإلنسان، وغريها.

دارة، املعهد الوطين حلقوق اإلنسان وأمني املظامل، أوروغواي؛ عضو: جملس اإل:إىل اآلن٠٦/٢٠١٢
املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان وأمني املظامل املنشأة مبوجب القانون يف عام تتشّكل و 

٢٢يف ت. وقد أنشئ٢٠١٢أعضاء انتخبتهم أغلبية الكونغرس يف أيار/مايو من ٢٠٠٨
ا يف مستقلة هيئة علها جي، وفقا ملبادئ باريس، مما ٢٠١٢حزيران/يونيه  وقائمة بذا
بوالية واسعة، امت إنشاؤهيت، الهذه املؤسسةالقرارات. إن اختاذ املهام و االضطالع ب

تمع يف تعامله مع الوكاالت احلكومية، و ت ضد الوكاالت الناس عاجل شكاوى تساعد ا
ملشورة اُتسدي )، و وتقّدم التوصياتضطلع بالتحقيقات والتفتيش (تاحلكومية، و 

قدم التدريب لوكاالت القطاع احلكومي، وأنشطة تللوكاالت احلكومية، و اتوالتوجيه
االتصال والتواصل، وتعمل عن كثب مع النظراء الدوليني، وتشرف على امتثال اإلطار 
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القانوين الدويل على الصعيد احمللي، وتنفذ مراقبة وتوصيات اهليئات املنشأة مبعاهدات 
لس حقوق اإلنسان.واإلجراءات اخلاص ة 

: درجة الدراسات العليا: "حقوق اإلنسان والدميقراطية وسيادة القانون" ةأكادمييةمدير :إىل اآلن٢٠١٤
]Diplomado Superior, Derechos Humanos, Democracia, y Estado de

Derecho(فالكسو)، أوروغواي.والعلوم االجتماعيةكلية أمريكا الالتينية]؛
املدير: مركز العدالة والقانون الدويل، واشنطن العاصمة، الواليات املتحدةة: نائب٦/٢٠١٢-٢/٢٠٠٦

؛ بوصفه الثاين يف سّلم القيادة، يقوم نائب املدير باإلشراف على مجيع جماالت األمريكية
عمل اللجنة. وبوصفها مستشارا للمدير التنفيذي، عملت إىل جانبه يف البت يف القضايا 

َرفع إىل جلنة البلدان األمريكية وحمكمة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان من أجل اليت تُـ 
للحصول على تعويضات، وإجراء إصالحات يف املنازعات القضائية االسرتاتيجية

واهلدف املنشود هو اإلصالح، والتأثري على السياسات و/أو إصالحات قانونية.
ة للمسامهة يف التغيريات اهليكلية ومنع إصالحات السياسة العامة و/أو القانوني

متعددة مع املسؤولني احلكوميني واألجهزة أنشطةاللجنة ضعاالنتهاكات يف املستقبل. و 
السياسية التابعة ملنظمة الدول األمريكية وجلنة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان وحمكمة 

وسبل االنتصاف فية واحلوار البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان، تدعو إىل زيادة الشفا
ذه الطريقة، فإنه يؤثر على تعزيز يف تلك املنطقةوالفعالية يف محاية حقوق اإلنسان يف  . و

حمكمة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان، كأداة للدفاع عن حقوق اإلنسان آلالف نظام 
دعاوى القضائية يف هذا الناس يف مجيع أحناء القارة. وقادت نائبة املديرة التنفيذية معظم ال

ال. : املسامهة يف التمتع الكامل حبقوق اإلنسان يف األمريكتني من خالل املركزمهّمةا
االستخدام الفعال ألدوات نظام البلدان األمريكية واآلليات الدولية األخرى حلماية حقوق 

م حقوق اجلميع؛ رتَ بشكل كامل، حيث حتُ ةدميقراطيفيتصّور املركز هذه املنطقة اإلنسان. 
بؤس،  ال الناس حبرية، دون خوف و ايعيش فيهيتالاألرضية هو نصف الكرة هي منطقة و 

كما هو منصوص عليه يف اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان وديباجة االتفاقية األمريكية 
من عدم املساواة واالستبعاد السائد ) املسامهة يف احلدّ ١: (املركزأهداف حلقوق اإلنسان.

) اإلسهام يف ٢املنطقة، من أجل ضمان احلق يف املساواة واحرتام كرامة اإلنسان؛ (يف
تعزيز الدميقراطيات، وال سيما سيادة القانون وهيئات الرقابة الدميقراطية، ونظم العدالة، 
تمع املدين، واملدافعني عن حقوق اإلنسان، واجلهات الفاعلة االجتماعية الرئيسية  وا

ملسامهة يف زيادة فعالية املعايري الدولية للمحاسبة، مبا يف ذلك، يف مجلة ا) ٣(األخرى؛ 
م، وحتسني  أمور، تكافؤ فرص وصول مجيع األشخاص إىل آليات احلماية اخلاصة 

ا ا، والتنفيذ الكامل لقرارا على االنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان لردّ ا) ٤(؛عمليا
ياة، والنزاهة، واألمن، اليت ترتكبها خمتلف اجلهات الفاعلة ذات الصلة وانتهاك احلق يف احل

I/A:اليت ّمت البّت فيهااحلاالت البارزة أو تتسامح معها، واملساعدة يف حتقيق العدالة.

Court H.R., Case of Rodríguez Vera et al. (The Disappeared from the Palace
of Justice) v. Colombia. Preliminary Objections, Merits, Reparations and
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Costs. Judgment of November 14, 2014. Series C No. 287. I/A Court H.R.,
Case of Uzcátegui et al. v. Venezuela. Merits and reparations. Judgment of
September 3, 2012. Series C No. 249. I/A Court H.R., Case of Gonzalez
Medina and family v. Dominican Republic. Preliminary Objections, Merits,
Reparations and Costs. Judgment of February 27, 2012. Series C No. 240.
I/A Court H.R., Case of the Barrios Family v. Venezuela. Merits, Reparations
and Costs. Judgment of November 24, 2011. Series C No. 237. I/A Court
H.R., Case Gelman v. Uruguay. Merits and Reparations. Judgment of
February 24, 2011 Series C No. 221. I/A Court H.R., Case of Gomes Lund et
al. ("Guerrilha do Araguaia") v. Brazil. Preliminary Objections, Merits,
Reparations, and Costs. Judgment of November 24, 2010. Series C No. 219.
I/A Court H.R., Case of Anzualdo-Castro v. Peru. Preliminary Objection,
Merits, Reparations and costs. Judgment of September 22, 2009. Series C No.
202. I/A Court H.R., Case of the Rochela Massacre v. Colombia. Merits,
Reparations and Costs. Judgment of May 11, 2007. Series C No. 163. I/A
Court H.R., Case of La Cantuta v. Peru. Merits, Reparations and Costs.

Judgment of November 29, 2006. Series C No. 162. ومن بني أبرز القضايا اليت
ا دعا ، اليت أمرت فيها حمكمة جيلمان ضد أوروغوايوى قضائية، قضية رفعت بشأ

البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان دولة أوروغواي بأن تعرتف صراحة باملسؤولية عن 
الذي كان الضحايا خوان وماكارينا جيلمان وأن تنقض قانون اإلفالت من العقاب

وتوجيه التمثيل القانوين للعديد من تتوىل قيادة كانت كانت نائبة املدير  عندما  و .موجوداً 
القضايا واجللسات املوضوعية يف جلنة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان.

ملنطقة األنديز وأمريكا الشمالية ومنطقة البحر الكارييب؛ مركز برنامجة: مدير ٦/٢٠١٢-٨/٢٠٠٦
التقاضي االسرتاتيجي العدالة والقانون الدويل، واشنطن العاصمة، الواليات املتحدة؛ قيادة

يف املنطقة أمام جلنة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان وحمكمة البلدان األمريكية حلقوق 
اإلنسان.

: مفوضية األمم السياسات التشريعيةحلقوق اإلنسان و ةوطنية: مستشار ٢٠١٢/ ٠٢-٢٠٠٥/ ٠٧
أوروغواي؛ مدربة للمساعدة املتحدة السامية حلقوق اإلنسان وبرنامج التنمية؛ مونتيفيديو، 

اخلربات الربملانية يف إنشاء يف تطوير معارف الربملانيني بشأن معاهدات حقوق اإلنسان و 
ال، وتقييم وحترير املواد والدراسات بشأن التنسيق التشريعي. هذا ا

لألمريكتني، جنيف، سويسرا: رابطة منع التعذيب؛ تعزيز التصديقسؤولة عن الربجمة م: ٢٠٠٤
على الربوتوكول االختياري وتنفيذه يف مجيع مناطق العامل، مبا يف ذلك أمريكا الالتينية.

أوروغواي؛ التقاضي - إدارة احلقوق املدنية والسياسية: منظمة السالم والعدالة ة: مدير ٢٠٠٤- ١٩٩٤
ولة تقارير إىل هيئات الدتقدمي اليف القضايا الوطنية املتعلقة بانتهاكات حقوق اإلنسان. 

وهيئات حقوق اإلنسان التابعة لألمم املتحدة؛ زيارات الرصد والتقارير إىل مراكز 
االحتجاز، صياغة و/أو مراجعة التقرير السنوي حلقوق اإلنسان.

التخطيط ؛)سريباج(منظمة أمريكا الالتينية-: األمني التنفيذي: خدمة السالم والعدالة ٢٠٠٢- ١٩٩٨
يع املكاتب يف أمريكا الالتينية، والعمل مع أدولفو برييز مجعلى االسرتاتيجي واإلشراف 

مبركز استشاري لدى األمم املتحدة يف مريكا الالتينيةألسريباج تتمتع منظمة إسكيفيل. 
لس االقتصادي واالجتماعي  منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة (اليونسكو) وا

لألمم املتحدة.
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رامج بديلة ملنظمات األطفال الصغار املسجونني "احلياة والتعليم"؛ مونتيفيديو، : بة: حمامي١٩٩٨- ١٩٩٦
أوروغواي.

: عضو: جلنة حقوق الطفل، رابطة احملامني يف أوروغواي؛ مونتيفيديو، أوروغواي.١٩٩٨- ١٩٩٦
، ، مونتيفيديورابطة احملامني: مركز النهوض حبقوق الطفل واملراهق؛ أوروغواي ة: حمامي١٩٩٨- ١٩٩٦

أوروغواي.
األنشطة املكثف؛ مونتيفيديو، أوروغواي.اخلري عمل ية وموثقة، : قانوناصّ مكتب خ: ٢٠٠٤- ١٩٨٧

املهنية األخرى
طة االسرتاتيجية للجنة األمريكية حلقوق اإلنسان ة يف اخلسرتاتيجياالة للشؤون/حىت اآلن: مستشار ٢٠١٦

٢٠٢٠- ٢٠١٧.
لس األكادميي للح/٢٠١٥ معهد -مدرسة الدولية للسياسات العامة حلقوق اإلنسانىت اآلن: عضو ا

السياسات العامة حلقوق اإلنسان يف مريكوسور.
/حىت اآلن: املدير األكادميي، درجة الدراسات العليا: "حقوق اإلنسان والدميقراطية وسيادة ٢٠١٤

,Academic Directorالقانون" ( Post Graduate Degree: “Human Rights,

Democracy and the Rule of Law” (Diplomado Superior, Derechos Humanos,

Democracia, y Estado de Derecho), Facultad Latinoamericana de Ciencias

Sociales (FLACSO), Uruguay.(.أوروغواي ،
سالم واملصاحلةأوشفيتز من أجل المنظمة /حىت اآلن: عضو يف شبكة أمريكا الالتينية، ٢٠١٤
محلة التكافؤ بني اجلنسني يف التمثيل الدويل.ة يف سرتاتيجياالة للشؤون/حىت اآلن: مستشار ٢٠١٤
أحد ضمن /حىت اآلن: حوارات مانديال حول عمل الذاكرة، "قادة الرأي" و "وكالء التغيري" من ٢٠١٣

لبوسنة واهلرسك وأملانيا صربيا وكرواتيا وا، ؛ جنوب أفريقيا، ودول البلقانمشاركةعشر دولة 
وكمبوديا وكينيا وكندا ونيجرييا واألرجنتني وأوروغواي. نظمتها أكادميية القيادة العاملية 

ومؤسسة نيلسون مانديال.

المنشورات

Complicidad Económica y Derecho“]، شاركت يف تأليفه كمنسقة”واطؤ االقتصادي وقانون أوروغوايتال-“
Uruguayo”] (co-authored) in El negocio del Terrorismo de Estado. Los
CómplicesEconómicos de la Dictadura Uruguaya. Bohoslavsky, J. P. Editorial

Sudamericana, Montevideo, Uruguay (2016).

Capítulo Uruguay” in“،”فصل أوروغواي-“ Federación Iberoamericana de Ombudsman. XIII

Informe sobre Derechos Humanos.Transparencia e información pública.Escobar G.
(Director). Trama Editorial, Madrid, España (2015).

Derechos Humanos y Política en el Ciclo“"حقوق اإلنسان والسياسة يف الدورة االنتخابية"،- 
Electoral”] in Políticas en Tiempos de Mujica III a un Año de las Elecciones
Nacionales.Instituto de Ciencias Políticas de la Facultad de Ciencias Sociales.Estuario

Editoras, Montevideo, Uruguay (2014).

Contribuciones a una Política“"، شاركت يف تأليفه مناهضة التعذيب يف أوروغوايسياسات مسامهات يف "-
Anti-Tortura en Uruguay”] (co-authored) in Próximos Pasos Hacia una Política
Penitenciaria de Derechos Humanos en Uruguay. Ensayos de Seguimiento a las
Recomendaciones de 2009 y 2012 de la Relatoría de Naciones Unidas contra la
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Tortura.نطن، اجلامعة األمريكية، مركز حقوق اإلنسان والقانون اإلنساين، مبادرة مناهضة كلية القانون يف واش
).٢٠١٤(التعذيب. واشنطن العاصمة

La Sentencia de la Corte“"حكم حمكمة البلدان األمريكية بشأن قضية جيلمان ضد أوروغواي"-
Interamericana en el Caso Gelman vs. Uruguay”] (co-authored) in Derechos Humanos

en el Uruguay. Informe 2011; Montevideo, Uruguay; SERPAJ (2011).

El Caso Gelman ylos desafíos a la Ley de“قضية جيلمان وحتديات قانون انتهاء الصالحية- 
Caducidad” in Luchas contra la Impunidad. Uruguay 1985-2011; Ediciones Trilce,

Montevideo, Uruguay, (2011).

Human Rights Brief Volume 18, Issue 4, Spring"تعزيز الضمانات من خالل زيارات االحتجاز"- 

2011, Special Edition, Washington D.C., U.S.,(2011).

Las víctimas no deben seguir implorando”], Press“وّسل"تالاالستمرار يف "ال ميكن للضحايا - 
Article,SemanarioBrecha, año 26, Nº 1306, Montevideo, Uruguay (2010).

Ni el Presidente Ni la Voluntad Popular”],Press“"ال الرئيس وال إرادة الشعبية"- 
, año 25, Nº 1252, Montevideo, Uruguay (2009).SemanarioBrechaArticle,

Torture in International Law-A guide to. )ةدليل الفقه (مراجع-التعذيب يف القانون الدويل - 

Jurisprudence. Editorial Association for the Prevention of Torture and the Center for
Justice and International Law, Geneva, Switzerland (2008).

الرتكيز على الضحايا من اإلناث وميدلني. تقرير احلقيقة والعدالة واجلرب. حقوق الضحايا يف عملية العدالة والسالم، مع-
).٢٠٠٧يف تأليفه). املؤسسة السويدية حلقوق اإلنسان (تمن بعثة يف كولومبيا (شارك

، الذي طلبته رئاسة ١٥,٨٤٨من القانون رقم ٤التحقيق التارخيي يف حاالت االختفاء القسري امتثاال للمادة -
InvestigaciónHistóricaأوروغواي sobre Detenidos Desaparecidos en el Uruguay, en

Cumplimiento con el Articulo 4de la Ley N 15.848 Solicitada por la Presidencia de la
Republica](co-authored). Rico, A. (Coordinator), Montevideo, Uruguay (2007).

Estándares de Derechos“فالت من العقاب والتناسب)""معايري حقوق اإلنسان املتعلقة بالعدالة (عدم اإل- 
Humanos Relativos a la Justicia (No Impunidad y Proporcionalidad)” in Desaparición
forzada, política criminal y procesos restaurativos. Dilemas y desafíos de la verdad, la
justicia y la reparación en el contexto colombiano, Fundación Social & al., Bogotá,

Colombia (2006).

دراسات بشأن املواءمة التشريعية وفقا ملعاهدات حقوق اإلنسان اليت صدقت عليها أوروغواي والكيانات القانونية -
Estudio sobre Armonización Legislativa Conforme a los Tratados deاألخرى ذات القوة امللزمة

Derechos Humanos Ratificados por Uruguay u otras Normales Legales con Fuerza
Vinculante](Manuscript Evaluator).Office of the UnitedNations High Commissioner for
Human Rights and the United Nations Development Program, Montevideo, Uruguay

(2006).

).٢٠٠٤د أماكن االحتجاز: دليل عملي (مراجعة النسخة اإلسبانية). رابطة منع التعذيب، جنيف، سويسرا، (رص-
.La Experiencia de Uruguay” inComisiones de La Verdad“"جتربة أوروغواي"-  Seminario

Internacional, Memoria, Tortura, Reparación y Prevención.Publication Post
Conference, Comisión Mexicana de Derechos Humanos, Distrito Federal y Asociación

para la Prevención de la Tortura & otros, México D.F., México (2003).

,No Hay Más Ley Que La Impunidad”, Press article“"ال مزيد من قانون اإلفالت من العقاب"- 
SemanarioBrecha, Year 19, Nº 941, Montevideo, Uruguay (2003).

:Human Rights in Uruguay” [Original Title“)شاركت يف حتريره("حقوق اإلنسان يف أوروغواي"-
“Derechos Humanos en el Uruguay. Informe 2003”].(co-editor); Montevideo, Uruguay:

SERPAJ 2003.

El Derecho a la Libertad de Expresión” in)تأليفهشاركت يف "احلق يف حرية التعبري" (- Derechos

Humanos en el Uruguay, Informe 2003.Montevideo, Uruguay: SERPAJ (2003).

El Derecho a la Vida, a la“)شاركت يف تأليفه("محاية احلياة وأمن الشخص واحلرية والنزاهة البدنية"-
Seguridad, a la Libertad, y a la Integridad Física” inDerechos Humanos en el

Uruguay,Informe 2003. Montevideo, Uruguay: SERPAJ (2003).
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). أرشيف األمن الوطين كتاب ةومرتمجة" (باحث١٩٧١نيكسون: ساعدت الربازيل يف إجراء انتخابات أوروغواي، "--
).٢٠٠٢، حرره كارلوس أوسوريو (٧١حاطة رقم لإلإلكرتوين 

Los“، ( شاركت في تألیفھ)"التحديات اليت تواجه محاية حقوق النساء والفتيات يف منظومة البلدان األمريكية"- 
desafíos para la protección de los Derechos de las Mujeres y de las Niñas en el Sistema
Interamericano” inGazeta 15, Center for Justice and International Law, Washington,

D.C., U.S.(2002).

La Reparación Moral y Material“والنقدي لضحايا االنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان"عنوي"اجلرب امل- 
para las Víctimas de Graves Violaciones de Derechos Humanos”] in Diálogo para la
Vida en Democracia: Relaciones entre las Fuerzas Armadas y la Sociedad Civil
Paraguaya,Conference Proceedings, Inter-American Institute of Human Rights, San

José de Costa Rica, Costa Rica (2002).

El Derecho a la Vida, a la Seguridad, a la Libertad"محاية احلياة وأمن الشخص واحلرية والنزاهة البدنية" -

y a la Integridad Física” (co-authored) inDerechos Humanos en el Uruguay, Informe
2002. Montevideo, Uruguay: SERPAJ (2002)

El derecho a la No Discriminación”] inDerechos Humanos en el“يف عدم التمييز""احلقّ -

Uruguay, Informe 2002. Montevideo, Uruguay: SERPAJ (2002).

Derechos Económicos, Sociales y“، ( شاركت يف تأليفه)"احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية"-
Culturales”] (co-authored) inDerechos Humanos en el Uruguay, Informe 2002.

Montevideo, Uruguay: SERPAJ (2002).

El Derecho a la Vida, a la“( شاركت يف تأليفه)ة البدنية"، "سالمةرية وال"محاية احلياة وأمن الشخص واحل-
Seguridad, a la Libertad y a laIntegridad Física”] (co-auhored) inDerechos Humanos en

el Uruguay, Informe 2001. Montevideo, Uruguay: SERPAJ (2001).

El Derecho a la Vida, a la( شاركت يف تأليفه)ة البدنية"، سالمةال"محاية احلياة وأمن الشخص واحلرية و -

Seguridad, a la Libertad y a la Integridad Física” inDerechos Humanos en el Uruguay,
Informe 2000. Montevideo, Uruguay: SERPAJ (2000).

Derechos de“( شاركت يف تأليفه)،"حقوق الطفل واملراهق"- los Niños, Niñas y Adolescentes”] (co-

authored) inDerechos Humanos en el Uruguay, Informe 2000. Montevideo, Uruguay:
SERPAJ (2000).

El derecho a la Vida, a la( شاركت يف تأليفه)ة البدنية"، سالمة"محاية احلياة وأمن الشخص واحلرية وال-

Seguridad, a la Libertad y a la Integridad Física”] (co-auhored) inDerechos Humanos en
el Uruguay, Informe 1999. Montevideo, Uruguay: SERPAJ (1999).

El derecho a la Vida, a la( شاركت يف تأليفه)ة البدنية"، سالمة"محاية احلياة وأمن الشخص واحلرية وال-

Seguridad, a la Libertad y a la Integridad Física” inDerechos Humanos en el Uruguay,
Informe 1998. Montevideo, Uruguay: SERPAJ (1998).

”Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes“( شاركت يف تأليفه)،"حقوق الطفل واملراهق"-
inDerechos Humanos en el Uruguay, Informe 1998. Montevideo, Uruguay: SERPAJ

(1998).

”Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes“( شاركت يف تأليفه)،"حقوق الطفل واملراهق"-
inDerechos Humanos en el Uruguay, Informe 1997. Montevideo, Uruguay: SERPAJ

(1997).

El derecho a la Vida, a laيف تأليفه)( شاركتة البدنية"، سالمة"محاية احلياة وأمن الشخص واحلرية وال-

Seguridad, a la Libertad y a la Integridad Física”] (co-auhored) inDerechos Humanos en
el Uruguay, Informe 1997. Montevideo, Uruguay: SERPAJ (1997).

العروض المهنية

بتُ اخلطب، والدورات األكادميية، وعروض الكُ 
Laالتحديات والفرص يف املنطقة"،على الصعيد احملليمعاهدات حقوق اإلنسان الدولية وتنفيذهاىل"التصديق ع-

ratificación e internalización de los tratados internacionales de derechos humanos en la
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legislación nacional, desafíos y oportunidades en la región ألعضاء اللجان يف ندوة إقليمية
، ياحلكوماملعهداملكتب اإلقليمي للمفوضية ألمريكا اجلنوبية، نّظمها، يف أمريكا الالتينيةالربملانية حلقوق اإلنسان

.٢٠١٧أبريل نيسان/٧-٦جملس النواب، السلطة التشريعية، كولونيا ديل ساكرامنتو، أوروغواي، 
يف املكتبة الوطنية العامة، مونتيفيديو، أوروغواي، El pensamiento de Hannah Arendt،هانا أردنت"ِفكر "-

.٢٠١٧مارس آذار/٣٠
تمعيف تعايش تأمالت"- جملس ، Jornada de reflexión sobre convivencia ciudadana"،املواطنني يف ا

.٢٠١٧مارس آذار/٧النواب واملؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان، مونتيفيديو، أوروغواي، 
Hacia la Paridad de Género en la Representación،حنو املساواة بني اجلنسني يف التمثيل الدويل""-

Internacional ،املعين باملرأة يف أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب واللجنة الثالث عشراملؤمتر اإلقليمي
.٢٠١٦أكتوبر، تشرين األول/٢٧نتيفيديو، أوروغواي، االقتصادية ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب. مو 

El Sistema Universal y el"نظام حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة ونظام البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان"،-

Sistema Inter-americano de Derechos Humanos،.مكتب املدعي العام)Fiscalía General de la

Nación, Centro de Formación .( ،٢٠١٦أكتوبر، تشرين األول/٢٧مونتيفيديو، أوروغواي.
Los Desafíos en،اجلهود املشرتكة بني املؤسسات"للوقاية اليت تسعى إليهابرنامج التحديات اليت تواجه وضع "-

Torno a una Agenda de Prevención que articule esfuerzos Interinstitucionales ، ُقّدمت ة دور
ندوة "اإلبادة اجلماعية والفظائع اجلماعية. اسرتاتيجيات سياسات الوقاية "، برنامج شبكة أمريكا الالتينية ملعهد أثناء 

أوشفيتز للسالم واملصاحلة، الذي نظم بالتعاون مع جامعة إكسرتنادو دي كولومبيا ومكتب األمم املتحدة للوقاية 
.٢٠١٦سبتمرب أيلول/١٧-١٤بيا، ومسؤولية احلماية، بوغوتا، كولوم

لقواعد الدولية اجلديدة حلقوق اإلنسان والسجون. مؤمتر أوروغواي، انيلسون مانديال"، عرض ل"قواعد األمم املتحدة -
.٢٠١٦يونيو حزيران/٢٣مونتيفيديو، أوروغواي، 

Concentración de Medios y Leyesة،"تركيز وسائل اإلعالم وقوانني وسائل اإلعالم السمعي البصري يف املنطق-

de Comunicación Audiovisual en la Región يبريي اإلةالرابعاُجلُدد، والندوة املظاملألُمناء ، املؤمتر السنوي
.٢٠١٦أبريل، آذار/بينوس، إيرس، أرجنتينا، ) املظامل(احملامون/أُمناء ،Defensorías/Ouvidoriasاألمريكي ندوة

، كلية احلقوق، La Dimensión Sustancial del Estado de Derecho،لسيادة القانون""البعد اجلوهري-
.٢٠١٦أبريل آذار/جامعة دي ال ريبوبليكا، مونتيفيديو، أوروغواي،

"، جامعة تكساس املسيحية. اكتشاف السبعينات والثمانينات"الفظائع وانتهاكات حقوق اإلنسان يف أمريكا الالتينية يف-
.٢٠١٦مارس آذار/نة العاملية، فورت وورث، تكساس، الواليات املتحدة، املواط

تشرين ٢٥-٢٣بروتوكول كارتاخينا دي آندياس، كولومبيا، "حنو أمناء مظامل ُجُدد. حتدي التنفيذ والدميومة والتأثري"،- 
.Hacia Nuevas Defensorías.٢٠١٥الثاين/نوفمرب  El desafío de la Implementación, la

Permanencia y la Incidencia”], Congreso Latinoamericano de Defensorías de las
Audiencias

Diálogo sobre"احلوار بشأن املؤسسات العامة حلقوق اإلنسان يف السوق املشرتكة للمخروط اجلنويب"-

instituciones públicas en derechos humanos en el MERCOSURنظمها معهد دائرة مستديرة
أيلول/سبتمرب ٢٥حقوق اإلنسان يف مجهورية أفريقيا الوسطى، وسفارة الربازيل يف األرجنتني، بوينس آيرس، األرجنتني، 

٢٠١٥.
البلدان األمريكية: جتربة أوروغواي"أحكام نظامملضي قدما يف تنفيذيف ااملظامل ناء "إمكانيات مكاتب أم-

Posibilidades de las Defensorías del Pueblo para Avanzar en el Cumplimiento de las
Decisiones de los Órganos del SI: la Experiencia Uruguaya”],in La implementación de
las decisiones de los órganos del Sistema Interamericano y la administración de
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justicia: sinergias, tensiones y posibilidades ، ندوة دولية، مركز العدالة والقانون الدويل، سان خوسه
.٢٠١٤نوفمرب، تشرين الثاين/٢٥-٢٤دي كوستاريكا، كوستاريكا، 

ذا احلق؟"القوانني املتكاملة ساهم ت"حياة خالية من العنف. هل - Derecho a una Vida Libre deيف التمتع 

Violencia. Una Ley Integral, Contribuye al Goce de ese Derecho? وهي دورة ُقّدمت أثناء الندوة
كانون مونتيفيديو، أوروغواي،يف ”Género y Autonomía: El ejercicio de los Derechos“املعنوة:
.٢٠١٣ديسمرب األول/

انية"السلسلة - La cadena Pro Bono: Comunidadالقانوين والوصول إىل العدالة"تمع : اا Legal y

Acceso a la Justicia،.ومركز مؤسسة برو بونو شيلي"نشاط ِمهين وقانوين وجماين: تعزيز الوصول إىل العدالة
.٢٠١١أبريل، نيسان/سايروس فانس نقابة احملامني يف نيويورك، سانتياغو دي شيلي، شيلي،

، اجلامعة األمريكية، واشنطن العاصمة، الواليات "تعزيز الضمانات من خالل زيارات االحتجاز"، كلية واشنطن للقانون-
.٢٠١١املتحدة، 

La Relación de la Unión Europea con los"العالقة بني االحتاد األورويب واآلليات اإلقليمية حلقوق اإلنسان" -

Mecanismos de Derechos Humanos Regionales”, Instrumentos de Derechos Humanos y
el Tratado Lisboa: el Juego de Estado y el Camino Adelante. 12º ، منتدى املنظمات غري

.٢٠١٠لالحتاد األورويب، بروكسل، بلجيكا، متوز/يوليه ةاحلكومية املعنية حبقوق اإلنسان التابع
Litigio del Caso Gelman vs. Uruguay” inضّد أوروغواي، جيلمانقضية "- Primeras Jornadas de

Políticas Públicas de Derechos Humanos: Memoria, Justicia, Reparación.

Dónde están?-Francia¿)(فرنسا" - "أين هم؟ نظمتها كلية علم النفس ومجعية السجناء السياسيني السابقني-

.٢٠١٠يونيو حزيران/مونتيفيديو، أوروغواي، 
دار إنترييتس، منظمة ة لتعزيز التقاضي اجلنساين يف أفريقيا"، نظمتها "أربع دراسات حالة" من نظام البلدان األمريكي-

.٢٠١٠السالم، تنزانيا، 
Monitoreo Democrático” in“" ةراقبة الدميقراطيامل"- El Rol del Monitoreo Democrático en el

Combate a la Corrupción. La Experiencia Peruanaن العاصمة، . نظمها البنك الدويل، واشنط
.٢٠٠٧، تشرين الثاين/نوفمرب األمريكيةالواليات املتحدة

Marcos Legales”, in،"األطر القانونية"- El marco Legal para los Procesos de Desmovilización

en Colombia.٢٠٠٧، ستوكهومل السويد، أيار/مايو يجلنة خاصة يف الكونغرس السويدا. نظمته.
Justicia, Verdad y Reparación”] in“،واجلرب"قيقةحل"العدالة وا- Justicia, Verdad y Reparación en

Materia de Desaparición Forzada, Experiencias comparadas, Universidad del Rosario,

Fundación Social & otros, ،  ،٢٠٠٦تمرب، بسأيلول/كولومبيا، بوغوتا.
، يكونغرس السويدالدم يف اللجنة اخلاصة، ، قُ Ley de Justicia y Paz،ون العدالة والسالم"التقرير النهائي "قان-

.٢٠٠٥ستوكهومل، متوز/يوليه 
ا تعزيز حقوق املرأة: " - :Los Derechos Humanos de las Mujeresتها على الصعيد الدويل، ومحايالنهوض 

Fortaleciendo su Promoción y Proyección internacional حلقوق اإلنسان معهد البلدان األمريكية
.٢٠٠٥، آذار/مارسمونتيفيديو، أوروغواي، ُقّدم يف وزارة التعليم والثقافة،لعدالة والقانون الدويل، امركز و 

Los Principals Debates Actuales en el Campo،احلالية يف ميدان حقوق اإلنسان"الرئيسية ملناقشات ا"-

de los Derechos Humanos”], in Taller de Diálogo Parlamentario: instrumentos e

insumos para el fortalecimiento del trabajo legislativo ، مونتيفيديو، أوروغواي، شباط/فرباير -
.٢٠٠٥أيار/مايو 

وبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة: "الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العق-
دليل للوقاية". نشره معهد البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان ورابطة منع التعذيب. منظمة العفو الدولية، نيويورك، 
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.٢٠٠٤أكتوبر، تشرين األول/الواليات املتحدة، 
املة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو "الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املع-

يف املهينة: دليل للوقاية". نشره معهد البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان ورابطة منع التعذيب. برعاية كلية القانون
ين تشر واشنطن، أكادميية حقوق اإلنسان والقانون اإلنساين، اليت أطلقت يف كلية واشنطن للقانون، الواليات املتحدة، 

.٢٠٠٤أكتوبر، األول/
يف جمال منع التعذيب"، يف إطار اجلمعية العامة الثالثة لشبكة املؤسسة الرائدة"املبادئ التوجيهية لرصد أماكن احتجاز -

ألمم املتحدة، التابعة لحلقوق اإلنسانةالسامييةفوضاملالوطنية حلقوق اإلنسان، اليت ترعاها رابطة منع التعذيب و 
.٢٠٠٤األرجنتني، حزيران/يونيه بوينس آيرس،

، أوروغواي Impunidad y la Corte Penal Internacional،"اإلفالت من العقاب واحملكمة اجلنائية الدولية"-
.٢٠٠٣أكتوبر، تشرين/أوروغواي، مونتيفيديو، أوروغواي، فرع -العفو الدولية منظمة

Qué Democraciaأوروغواي،يفاة حلقوق اإلنسان وآثاره؟ االنتهاكات اجلسيمنقيم"أي دميقراطية نريد أن -

Queremos?Graves Violaciones a los Derechos Humanos y sus consecuencias en

Uruguay ٢٠٠٢نوفمرب تشرين الثاين/اجتماعي، مونتيفيديو، أوروغواي، منتدى.
Consecuencias de la، "آثار اإلفالت من العقاب يف أوروغواي"- impunidad en Uruguay ، املنتدى

.٢٠٠٢مونتيفيديو، أوروغواي، نوفيمرب، االجتماعي، 
الرانياغا، أ. وروغواي داماسوألاجلامعة الكاثوليكية،Los Valores de los Uruguayos،أوروغواي"شعب "قيم -

.٢٠٠٢سيبتمرب، أيلول/مونتيفيديو، أوروغواي، 
Reparación Moral y Material a las[،ا االنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان"لضحاياّدي املعنوي واملرب "اجل-

Víctimas de Graves Violaciones de Derechos Humanos”],in Seminario: Diálogopara la
Vida en Democracia: Relationes entre las Fuerzas Armadas y la Sociedad Civil

Paraguaya.-٢٠٠٢األمريكية حلقوق اإلنسان، أسونسيون، باراغواي، أيلول/سبتمرب معهد البلدان.
El Caso de Uruguay, in"حالة أوروغواي" - Seminario Internacional: Memoria y Comisiones de

la Verdad. Tortura, Reparación y Prevención. Comisiones de la Verdad, Comisión

Mexicana de Derechos Humanos, Distrito Federal، ومن معها، مكسيكو، مجعية منع التعذيبو
.٢٠٠٢املكسيك، متوز/يوليو 

Desafíos de los Derechos Humanos en el Sigloحتديات حقوق اإلنسان يف القرن احلادي والعشرين-

XXI ، ن، مونتيفيديو، تشرين الدورة االستثنائية، املفوضة السامية حلقوق اإلنسان، السيدة ماري روبنسو
.٢٠٠١األول/أكتوبر، مونتيفيديو، أوروغواي، 

(كلية احلقوق) جامعة اجلمهورية،القانون اجلنائي وعلم اإلجرام، املعين بحقوق اإلنسان والقانون اجلنائي، املؤمتر السادس -
.٢٠٠١سبتمرب أيلول/أتالنتيدا، أوروغواي، 

انون اجلنائي، معهد البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان، منظمة العفو الدولية نظام السجون يف أوروغواي، مؤمتر الق-
.١٩٩٩ومنظمة اإلصالح اجلنائي الدويل، بورتو أليغري، الربازيل، 

"األصوات احليوية للمرأة يف الدميقراطية"، الدورة االستثنائية، السيدة هيالري رودهام كلينتون، مونتيفيديو، أوروغواي، -
.١٩٩٨ول/أكتوبر تشرين األ

دعوات خاصة من أجل المشاركة

.٢٠١٧ومايأيار/، يسرا؟ جينيف، سو ٢٠٢٠تعزيز هيئة األمم املتحدة: ما هي االسرتاتيجية املقبلة بشأن استعراض عام -
ان/أبريل نيس٢٠، مؤمتر مكافحة اإلفالت من العقاب على اجلرائم املعقدة. جتارب احملكمة اجلنائية الدولية واألرجنتني-

٢٠١٧،Conferencia sobre la lucha contra la impunidad de crímenes complejos.
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Experiencias de la Corte Penal Internacional y de Argentina”, Ministerio de Relaciones
Exteriores y Culto de la República Argentina, Buenos Aires, Argentina

كّل من وزارة العدل وحقوق اإلنسان هاللمحكمة اجلنائية الدولية نظمنظام روما األساسي القضائي أنشأها ندوة للنظام -
كانون بينوس إيرس،  ، جملس النواب، األرجنتني، يف من أجل العمل العاملينيوالربملانيللجمهورية األرجنتينية، 

Seminario sobre el Sistema de Justicia creado por el Estatuto de.٢٠١٦ديسمرب األول/

Roma de la Corte Penal Internacional

، ندوة برملانية: دعم احملكمة اجلنائية الدولية. نقول ال لإلفالت من العقاب على اجلرائم الدولية ونعم إلنصاف الضحايا-
سبتمرب، أيلول/يو، أوروغواي، مونتيفيد، يف جملس الشيوخ يف أوروغواي، والربملانيون من أجل العمل العامليهانظم

٢٠١٦،Seminario Parlamentario: Apoyo a la Corte Penal Internacional: dile No a la

impunidad de los crímenes internacionales y Sí a la reparación para las víctimas”
organized by the Senate of Uruguay, Parlamentarians for Global Action(PGA),

Montevideo, Uruguay, September, 2016.

إىل ٢٠١٦، ٢٠٢٠-٢٠١٧خلطة االسرتاتيجية للجنة األمريكية حلقوق اإلنسان ة، اسرتاتيجييف الشؤون االةمستشار -
الوقت احلاضر

أوشفيتز للسالم ؤسسةمالالتينية، و اإلبادة والفظائع اجلماعية ، الشبكة األمريكيةمنع حولندوة رافائيل ليمكني -
.٢٠١٥مايو أيار/سانتياغو دي شيلي، شيلي، واملصاحلة،

أوشفيتز للسالم مؤسسةالالتينية، و اإلبادة والفظائع اجلماعية ، الشبكة األمريكيةمنع حولندوة رافائيل ليمكني -
.٢٠١٤أكتوبر تشرين األول/، بولندا،أسفيسيمواملصاحلة،

.٢٠١٤آذار/مارس، املانيا، برلني، ٢ذاكرة، احلوار من أجل الحوار مانديال -
.٢٠١٤يوليو متوز/، بنوم بنه، كمبوديا، ٣من أجل الذاكرة، احلوار حوار مانديال -
.٢٠١٣نوفمرب تشرين الثاين/، جنوب أفريقياجوهانسبورغ، و إسكبورن ، ١من أجل الذاكرة، احلوار حوار مانديال -

ت المهنيةالعضوية في الرابطات والجمعيا

مشاركة متكررة يف العضوية واحللقات الدراسية يف مجيع أحناء العامل بشأن مواضيع اجلرائم املرتكبة ضد اإلنسانية واحلقوق -
سوء املعاملة األخرى وتعزيز احلقيقة والعدالة وأنواعاجلنسانية والعنف ضد املرأة وحقوق األطفال واملهاجرين والتعذيب 

وأوروبا وأمريكا الشمالية ومنطقة البحر الكارييب وأمريكا الالتينية.واجلرب يف أفريقيا 
التعاون بني أكادميية القيادة العاملية للوكالة األملانية للتعاون الدويل ومركز نيلسون مانديال -عضو معني، حوارات مانديال -

إىل اليوم.٢٠١٣، منذ لذاكرةمن أجل ا
لس الفخري االستشا- ري األكادميي للمدرسة العامة الدولية املعنية بسياسات حقوق اإلنسان يف عضو معني، ا

Consejo Académico Consultivo Honorario de la Escuela Internacional de(مريكوسور

Políticas Públicas en Derechos Humanos del IPPDH-Mercosur (اآلنإىل ٢٠١٥
لفظائع اجلماعية، شبكة أمريكا الالتينيةاإلبادة اجلماعية وامنظمة منع عضو، -
اآلنإىل ٢٠١٤-معهد أوشفيتز للسالم واملصاحلة -
تعزيز اليت تدعو احلكومات إىل العمل من أجل GQUALمحلة تكافؤ اجلنسنييف للشؤون االسرتاتيجية مستشارة -

إىل اآلن.٢٠١٤، منذ املساواة بني اجلنسني يف احملاكم واهليئات الدولية
عضو معني، التعاون اإلقليمي املشرتك بني بلدان اجلنوب، جمموعة لتبادل اخلربات بشأن النظم الدولية لتعزيز ومحاية -

إىل اليوم.٢٠١٢ن، منذ سنة حقوق اإلنسا
للبلدان األمريكية حملكمة حقوق اإلنسان، أكادميية حقوق اإلنسان احملكمة الصورية حلقوق اإلنسان مسابقة ١٥قاٍض، -

.٢٠١٠الواليات املتحدة األمريكية، القانون اإلنساين، اجلامعة األمريكية، كلية واشنطن للقانون، واشنطن العاصمة، و 
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للبلدان األمريكية حملكمة حقوق اإلنسان، أكادميية حقوق اإلنسان احملكمة الصورية حلقوق اإلنسان مسابقة ١١قاٍض، -
١٩٦٦لية واشنطن للقانون، واشنطن العاصمة، والقانون اإلنساين، اجلامعة األمريكية، ك

الزماالت والعضويات الفخرية

شبكة من اجلامعات من طرفبالتعاون الذي يُدارزمالة، هيوبرت مهفري فولربايت، من قبل معهد التعليم الدويل -
ح نَ مِ األمريكية، وهي واشنطن العاصمة، الواليات املتحدة ،األمريكية، واجلامعة األمريكية، كلية واشنطن للقانون

مصممة لتلبية الطلب و اخلدمة العامة يف كل من القطاعني العام واخلاص. يف االلتزام يبدونتنافسية للمرشحني الذين 
.٢٠٠٤املتزايد على احملامني املدربني يف القضايا القانونية العاملية 

واشنطن العاصمة.يفالدويلزمالة ومركز العدل والقانون -
سيجيل ومعهد البلدان ركزعلى أساس تقرير مكتوب عن املعرفة النظرية والتقنية بشأن حقوق املرأة، برعاية مةمنح-

٢٠٠٢األمريكية حلقوق اإلنسان 
، القانون الدويل حلقوق اإلنسان والدبلوماسية، اخلدمة الدولية حلقوق اإلنسان، ٢٠٠٠زمالة، جنيف دورة تدريبية -

٢٠٠٢جنيف، سويسرا 
احقوق املرأة: تعزيز-نحة دراسية، الدورة الثانية م- ومحايتها، معهد البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان، سان النهوض 

٢٠٠٠خوسه، كوستاريكا 
احقوق املرأة: تعزيز-منحة دراسية، الدورة األوىل - ومحايتها. معهد البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان، سان النهوض 

١٩٩٩ريكا خوسه، كوستا
١٩٩٩منحة دراسية، دورة حقوق الطفل. معهد البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان؛ سان خوسه، كوستاريكا -
منحة دراسية، دورة دولية عن محاية حقوق اإلنسان للقضاة واحملامني وغريهم من املمارسني القانونيني، املعهد اهلولندي -

١٩٩٨الهاي للقانون الدويل، الهاي، هولندا حلقوق اإلنسان، جامعة أوترخيت، أكادميية
منحة دراسية، الدورة السادسة عشرة املشرتكة بني التخصصات يف جمال حقوق اإلنسان، معهد البلدان األمريكية حلقوق -

١٩٩٨اإلنسان، سان خوسه، كوستاريكا، 

العضوية في الرابطات والجمعيات المهنية

ادة اجلماعية والفظائع اجلماعيةشبكة أمريكا الالتينية ملنع اإلب-
اليومإىل ٢٠١٤-معهد أوشفيتز للسالم واملصاحلة -
اليومإىل -٢٠١٣مؤسسة نيلسون مانديال -
اليومإىل -٢٠٠٤مهفري ، جلنة فولربايته.هوبريتزمالة-
-Servicio de Paz y Justicia(دائرة أمريكا الالتينية للسالم والعدالة- América Latina (اليومإىل -١٩٩٧
اليومإىل ١٩٩٠) Asociación de Escribanos del Uruguay(للموثقنيالرابطة الوطنية -

االهتمامات الشخصية

والتاريخ والسياسة. أفالم؛ السباحة. قضاء أوقات مع األصدقاء. املواضيع الواقعية،قراءة 
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كندا)(بروست، كيمبرلي .١١
[األصل: باإلنكليزية]

ويةمذكرة شف
ا مملكة هولندالدى كندادي سفارة   أمانة مجعية الدول األطراف يف نظام روما إىلحتيا

موعة كندا، يف أعقاببأن حكومة  األمانةاألساسي للمحكمة اجلنائية الدولية وتتشرف بإبالغ قرار ا
ا  السيدة كيمربيل بروست القررت ترشيحالكندية حملكمة التحكيم الدائمة، القومية قاضية كنتخا

االنتخابات خالل الدورة هذهجري. ستُ ٢٠٢٧إىل ٢٠١٨للفرتة من عاملمحكمة يف القائمة ألف، ل
يف نيويورك.٢٠١٧معية الدول األطراف يف كانون األول/ديسمرب جلالسادسة عشرة 

من شأن سيكون ، و ٣٦من املادة ٣إن السيدة بروست متتثل امتثاال تاما ملتطلبات الفقرة 
ا االستثنائية أن جتعلها مساِمه  ا وخرب أهداف وقيم يف تعزيز ساعد املاحملكمة و أعماليفةمقيّ ةمؤهال

يتسق أيضا مع التزام كندا والدول األطراف األخرى بتحقيق ترشيحهاكما أن نظام روما األساسي.  
التوازن بني اجلنسني يف احملكمة.

وعدم التحّيز ، ةرفيعالاتخالقيتتحلى باألا شخصية أبجيدا اعتبارًا لسيدة بروست تُعترب ا
. وعلى واالستشاراتالقانون اجلنائي ة يفعاما من اخلربة الدولية واحمللية كممارس٣٥زاهة. لديها والن

حمققة يف عملت كقاضية يف احملكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة، وأول لقد الصعيد الدويل، 
جملس األمن التابع لألمم املتحدة.  من قبل املفروضة على تنظيم القاعدة العقوباتنة ظامل للجاملشكاوى

ا قامت بإدارةكما  وقادت واجلرائمقسم املشورة القانونية التابع ملكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات أ
متميزة سرية مهنيةقسم القانون اجلنائي ألمانة الكومنولث. وعلى الصعيد احمللي، شغلت السيدة بروست

يف قسم جرائم احلرب واجلرائم املرتكبة ضد ةعاميةيف وزارة العدل الكندية، مبا يف ذلك العمل كمدع
رمني واملساعداإلنسانية، واملمارسة يف جماَيل  القانونية املتبادلة. ويف عدة مناسبات، ظهرت  اتتسليم ا

ضا يف التفاوض بشأن نظام روما األساسي والقواعد أمام احملكمة العليا لكندا. وشاركت أييةكمحام
عضوا يف وفد كندا. وملزيد من املعلومات عن خربة السيدة ااإلجرائية وقواعد اإلثبات ذات الصلة بصفته

ا الذاتية وبيان املؤهالتاإلطالعبروست الواسعة ومعرفتها، يرجى  .املرفقةعلى سري
وستقوم اجلنائية الدولية الرئاسة لرئيس احملكمةهيئة ةتشغل السيدة بروست حاليا منصب رئيس

ااحلملة تكاليف السفر هلذهأنشطة لدعم محلتها خالل وقتها الشخصي، وسيتم متويل ب بشكل والقيام 
لعمل.ألغراض امنفصل عن سفرها

بيان المؤهالت
من قرار ٦لفقرة من نظام روما األساسي وا٣٦(أ) من املادة ٤بيان يتم تقدميه عمال بالفقرة 

لمحكمة اجلنائية الدوليةلوانتخاب القضاةتقدمي ترشيحات إجراءاتمجعية الدول األطراف بشأن 
)ICC-ASP/3/Res.6(.

ا   لمحكمة اجلنائية الدولية لقاضية كقررت حكومة كندا ترشيح السيدة كيمربيل بروست النتخا
ت خالل الدورة السادسة عشرة جلمعية الدول . وستجري االنتخابا٢٠٢٧عامإىل٢٠١٨عاممنللفرتة

.٢٠١٧األطراف يف كانون األول/ديسمرب 
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من نظام ٣٦من املادة ٥ح السيدة بروست إلدراجها يف القائمة ألف، عمال بالفقرة شيتر يتم 
' من ٢(أ) '٤وفقا لإلجراء املنصوص عليه يف الفقرة هذا روما األساسي. ومتت املوافقة على ترشيحها 

موعة، عقب قرار ٣٦ادة امل حملكمة التحكيم الدائمة.ةالكنديالقوميةا
عاما من اخلربة يف جمال ١٩يف كندا العليا، مع ما يقرب من نقابة احملامنيعضوا يف وبصفتها

املمارسة اجلنائية احمللية، متتلك السيدة بروست املؤهالت الالزمة املطلوبة يف كندا للتعيني يف أعلى منصب 
ا تتحدثضائي. ق ، وهلا مستوى متقدم من اللغة الفرنسية.كلغتها األمباللغة اإلجنليزيةإ

اوال متلك جنسية أية دولة أخرى. ةكنديةمواطنهي السيدة بروست إن  للتفرغ للعململتزمة إ
بدوام كامل عندما يتطلب عبء عمل احملكمة ذلك.

ا سيكون و ، ٣٦دة من املا٣تفي السيدة بروست مبتطلبات الفقرة  ا وخرب من شأن مؤهال
أهداف وقيم نظام روما األساسي. يف تعزيز ةساعدامليف احملكمة و ةقيمةاالستثنائية أن جتعلها مساِمه 

ويتسق ترشيحها أيضا مع التزام كندا والدول األطراف األخرى بتحقيق التوازن بني اجلنسني يف احملكمة.
ا شخصية باجليدباملقام لسيدة بروست وتتمتع ا وعدم التحّيز ، ةرفيعالاتخالقيتتحلى باألأ

ا املهنية زاهة. والن كندا واخلدمة ضمنبالتساوي بني املمارسة منقسمة عاما ٣٥اليت تبلغ لقد كانت حيا
ا كفاءة راسخة يف القانون اجلنائي واإلجراءات اجلنائية لقد أثبتت مع املنظمات الدولية،  خلفيتها وخرب

ا قامت باملمارسة حب ال على الصعيدين احمللي والدويل، نطاقعلى يث أ وذلك يف معظم واسع يف هذا ا
ا املهنية.  سري
متنوع من األدوار عددوزارة العدل الكندية يف لدىعاما ١٩عملت السيدة بروست ملدة لقد 

ا املهنية كمدعلقد ذات الصلة.  ضمن من القضايا عدد كبريقامت بتقدمي، حيث ةعاميةبدأت حيا
ااالحتادياالختصاص احملاكمات أو االستئناف. ومما ىمستو سواء كان ذلك يف ، وتقدمي احلجج بشأ

مت إنشائهقسم اجلرائم ضد اإلنسانية وجرائم احلرب الذي لدىخدمتها الصلة بشكل خاص هو له 
ذه الصفة، تولت قيادة فريق  ت احملتملة للمقاضاة، وتطوير خربة خاصة عداد وحتليل احلاالإلحديثا. و

فيما يتعلق باملالحقة القضائية لقضايا جرائم احلرب واجلرائم املرتكبة ضد اإلنسانية واإلبادة اجلماعية.
وزارة العدل، عملت السيدة بروست أيضا على نطاق واسع يف جمال لدىوخالل فرتة عملها 

املساعدة الدوليةجمموعةةسنوات يف منصب مدير ةت ملدة مثانيالتعاون الدويل يف املسائل اجلنائية، وعمل
)IAG( رمني ومجع األدلة الدولية (املساعدة القانونية املتبادلة). وباعتبارها ، وسلطة كندا املركزية لتسليم ا

ال، اكتسبت  لي ممارسات وإجراءات القانون اجلنائي على الصعيد احمليفمعرفة معمقةممارسة يف هذا ا
خمتلف التقاليد القانونية يف العامل.ومبوجب

ومت تعزيز هذه املعرفة بالقانون املقارن الدويل يف سياق القانون اجلنائي من خالل املشاركة يف 
رمني واملساعدة القانونية املتبادلة. وكانت حولمعاهدة ثنائية ٤٠التفاوض بشأن أكثر من  تسليم ا

الوفد الكندي للتفاوض بشأن اتفاقيات القانون اجلنائي املتعدد األطراف، السيدة بروست أيضا عضوا يف 
ومن أبرزها نظام روما األساسي الذي أنشأ احملكمة اجلنائية الدولية والقواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات 

.املتعلق بهوأركان اجلرائم 
ا املتميزة يف وزارة العدل الكنديةوعقب على نطاق واسع على عملت السيدة بروست، مسري

يف حمققة أول وكانت قاضية يف احملكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة، لقد كانتالصعيد الدويل. 
،  جملس األمن التابع لألمم املتحدةمن قبل املفروضة على تنظيم القاعدة العقوباتظامل للجنة املشكاوى

ا قامت بإدارةكما  وكانت ، واجلرائمالتابع ملكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات قسم املشورة القانونية أ
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ا قسم القانون اجلنائي ألمانة الكومنولث.رئيسة هيئة الرئاسة لرئيس احملكمةرئيسة تشغل حاليا منصب إ
اجلنائية الدولية.

نوات  سةويف احملكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة، عملت السيدة بروست ملدة أربع
. بوبوفيتش وآخرينقضية لاخلاصةحماكمة متعددة املتهمني يف احملكمةحيث ترأست ، وصيكقاض 

ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد اإلنسانية ويف حول ادعاءات متعددة تنطوي علىالقضيةكانت هذه 
يف البوسنة و يبا بأحداث يف سريربينيتسا وز فيما يتعلقاإلبادة اجلماعية ارتكاب حالة مخسة من املتهمني 

ا قامت. كما ١٩٩٥واهلرسك يف عام  األعمال التحضريية السابقة للمحاكمة كقاض بإدارة أيضا أ
تهماملالذي كان املدعي العام ضد توليمرييف قضية التمهيديةرحلة املقاضيا رئيسا خالل كتوعملمنفرد
ا ولية ليوغوسالفيا السابقة، ميثل نفسه. ونتيجة هلذا الدور مع احملكمة اجلنائية الدفيها مل تكتسب فإ

خاصة،اخلربة القضائية فحسب، بل اكتسبت خربة متخصصة يف جمال العمل القضائي يف حمكمة دولية
نائي وإجراءات ناشئة عن تقاليد قانونية اجلقانونتستخدم الاليتيف طبيعتهاهجينةحمكمة دولية وهي

طلب منهم احملكمة اجلنائية الدولية الذين سيُ لدىبالنسبة لقاض ال تقدر بثمنإن هذه اخلربةخمتلفة. 
اةومتنوعة العمل يف حمكمة هجين .بشكل مماثليف مبادئها وممارسا

يف أمانة الكمنولث ومكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات عملت فيهاوخالل الفرتة اليت 
الربامج الرامية إىل مساعدة الدول على تطوير من عددبتخطيط وتقدميالسيدة بروست قامتواجلرمية، 

ا الكفاءة واخلربة يف جمال القانون الدويل،  يف جماالت خاصةنظمها للعدالة اجلنائية. وقد اكتسبت خرب
القانون اجلنائي الدويل، والقانون اإلنساين الدويل، والتعاون الدويل يف املسائل اجلنائية.

اليت املوضوعيةاملسائلنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة، فإنيف احملكمة اجلةقاضيوبصفتها ك
اية تاليت تناولو . بوبوفيتش وآخرينقضية يف تناولتها  الذي صفحة١٠٠٠من يتكون كم حباألمرها يف 

. القضائيةاتتطبيق القانون اجلنائي الدويل وتعاريف القانون اإلنساين الدويل واملبادئ واالجتهادمشل
يف كندا يف قسم اجلرائم ضد اإلنسانية وجرائم احلرب، ةعاميةالسيدة بروست، يف عملها كمدعوقامت

باستعراض أجزاء هامة من حماضر وقرارات نيورمربغ وطوكيو وكتبت فتاوى قانونية واسعة تتناول تفسري 
جمموعة وتطبيق مبادئ القانون اإلنساين الدويل يف سياق التشريع الكندي. ومن خالل عملها مع

ا لكومنولث، مع ااملساعدة الدولية ومع مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية و  ا معرتف  إ
ا خ رمني واملساعدة القانونية املتبادلة، وهو عنصر أساسي من عناصر القانون ة بري بأ يف جمال تسليم ا

اجلنائي الدويل.
ون الدويل متتد على وجه التحديد إىل القانون كما أن خربة السيدة بروست يف جمال القان

يف املفاوضات تهااملوضوعي واإلجراءات املطبقة على احملكمة اجلنائية الدولية. وباإلضافة إىل مشارك
، وعلى الصعيد الدويل،عملت على التشريع الكنديفقد املتعلقة بإنشاء احملكمة واعتماد إطارها القانوين، 

القانون احمللي. وقد ضمنروما األساسي مشل نظامالكومنولث، من أجل ة عننيابتشريع منوذجي على 
أعمال احملكمة املعمقة عن ةعرفاملهيئة الرئاسة لرئيس احملكمة اجلنائية الدولية كرئيسة منصبها  اهاأعط

ا كتبت  على نطاق واسع بشأن عدد من املواضيع ذات الصلة وألقت حماضراتوهيكلها. كما أ
ة.باحملكم

واستنادا إىل اختصاصها يف جمال القانون اجلنائي واإلجراءات اجلنائية، فإن حكومة كندا واثقة من 
بأهداف وقيم نظام روما األساسي. ومن شأن لرتتقيواخلربات الالزمة ةأن السيدة بروست متتلك املعرف

ا االستثنائية الواسعة سوية مع خربة السيدة بروست أعماليف ةموقيّ ةممتاز كةأن جتعلها مشار مؤهال
احملكمة ويف العدالة اجلنائية الدولية على نطاق أوسع.
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الذاتيةبيان السيرة
المعلومات الشخصية

ستو بر :اسم العائلة
كيمربيلاالسم األول:
أنثىنوع اجلنس:

١٩٥٨حزيران/يونيو٤تاريخ امليالد:
كندية:اجلنسية

أخرىودولالغربيةوباأور دولجمموعة:املعايري اإلقليمية
عزباء:احلالة االجتماعية

‘ألفالقائمة:باء’القائمة ‘/ألف’القائمة 
اإلجنليزيةاللغةاألم:اللغة:اللغات

متوّسطمستوىاملكتوبة)(متقدممستوى: (الشفوية)الفرنسية

المؤهالت التعليمية

)املؤهالتاملؤهل (-العليايف كندانقابة احملامنياملؤسسة: - ٠٤/١٩٩١–٠٩/١٩٩٠
يف أونتاريو كندااملرافعنييف نقابة احملامنيامت قبوهلعليها:احلاصل 

)املؤهالتاملؤهل (-كلية احلقوق جبامعة مانيتوبااملؤسسة: - ٠٦/١٩٨٢–٠١/١٩٨٢
يف مانيتوبا كندااملرافعنييف نقابة احملامنيامت قبوهلعليها:احلاصل 

)املؤهالتاملؤهل (-كلية احلقوق جبامعة مانيتوبااملؤسسة: - ٠٥/١٩٨١–٠٩/١٩٧٨
).LL.Bبكالوريوس يف القانون (عليها:احلاصل 

)املؤهالتاملؤهل (-جبامعة مانيتوبااآلدابكلية املؤسسة: -٠٥/١٩٧٨–٠٩/١٩٧٦
للقبول يف كلية احلقوقملدة سنتاندراسة إلزاميةعليها:احلاصل 

احلاصل )املؤهالتاملؤهل (-أكادميية سانت مارياملؤسسة: - ٠٤/١٩٧٦–٠٩/١٩٧٢
شهادة الدراسة الثانويةعليها:

الخبرة العملية

أقوم بإدارة هيئة: هيئة الرئاسة لرئيس احملكمةرئيسة : احملكمة اجلنائية الدولية: إىل اليوم–٠٢/٢٠١٦
هليئة ارية والقانونية والعالقات اخلارجية للرئيس و الرئاسة لتقدمي الدعم واملشورة للمهام اإلد

الرئاسة فيما يتعلق بالوظائف املسندة إليهم.هليئة أقدم املشورة للرئيس و أنينالرئاسة. كما
والتنسيق مع أجهزة احملكمة األخرى.وأقوم بالتواصلأشارك يف اجتماعات اإلدارة العليا، و 
يها تلك اليت تنظر يف التعديالت اإلجرائية حضر اجتماعات السلطة القضائية مبا فأ

الرئاسة بشأن وضع هيئةقد عملت عن كثب معل. التنظيميةاحملكمةلوائحاملقرتحة على 
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إىل حتسني كفاءة إجراءات ترميمؤشرات األداء واملبادرات األخرى ذات الصلة اليت 
مع صلوات الصلة، وأتذالدول األطرافاأشارك يف اجتماعات احملكمة اجلنائية الدولية.

طائفة واسعة من املسائل مبا يف ذلك حولالرئاسة هيئة نيابة عن األطرافممثلي الدول
إن خربيت يف هذا الدور تعطيين فهما متعمقا بقانون املعاهدات وتفسريها.املتعلقةاملسائل 

النطاق للهيكل الفريد للمحكمة اجلنائية الدولية وعملها كمحكمة جنائية وتقدير واسع
قد عززتلبالسلطة القضائية.املتعلقةللتحديات اليت تواجه احملكمة، مبا يف ذلك القضايا 

معرفيت بالقانون اجلنائي واإلجراءات اجلنائية على النحو املطبق يف احملكمة هذه األمور
بوصفها  القانون الدويل املتعلقة بعمل احملكمة اجلنائية الدولية ذلك املعرفة مبسائلوأعطاين

السواء.حدمنظمة دولية علىكمحكمة و ك
املفروضة على العقوباتجلنة ، ظاملامليف شكاوىحمققة : األمم املتحدة: ٠٧/٢٠١٥–٠٧/٢٠١٠

ةملظامل، كنت مسؤولكمحققة يف شكاوى ابصفيت  : جملس األمنمن قبل تنظيم القاعدة 
املفروضة على العقوباتة أمساء من قائمة أعضاء جلنإسقاط وتقييم طلبات استالمعن 

مقابالت مع الشهودوإجراءاملعلومات وحتليلها، أقوم جبمع كل حالة، ولتنظيم القاعدة. 
إىل الرجوعاملواد اليت مت مجعها مع كافة وبعد ذلك تقييم  .مقدمي العريضةمعوالتواصل

ا يزيد على لقد تناولت م.طلب التماس من هذاوإعداد تقرير شامل وتوصية لكل املعايري
مماثلة لدور قاضي التحقيق يف وظيفيتانت كفرتة مخس سنوات.  خاللحالة ٦٠

اليت القضائية يف القانون املديناالختصاصاتإجراءات جنائية كما هو احلال يف بعض 
أعمالهستخدامها يف القاضي القانون اجلنائي حيتاجهااملهارات األساسية اليت تتطلب 

الدويلاملباشر مع جلنة جملس األمنت بعملي اكتسبلقد إىل ذلك، وباإلضافة .ةاليومي
مبوجب الفصل العقوباتباستخدام سلطة املتعلقةخربة كبرية يف مسائل القانون الدويل 
من القانون اجلنائي ومعايري صلة بكلٍ الهلااخلربةالسابع من امليثاق. وأعتقد أن هذه 

كمة اجلنائية الدولية.القانوين الدويل لقضاة احمليفالتأهيل
وصيبصفيت كقاض : قاض: احملكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة: ٠٧/٢٠١٠–٠٧/٢٠٠٦

، بوبوفيتش وآخرينقضية لقد ترأستيف احملكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة، 
رائم أشخاص متهمني بارتكاب جرائم ضد اإلنسانية وجلسبعة وهي حماكمة مشرتكة 

م باإلبادة اجلماعية ضد مخسة من املتهمني،  إىل ادعاءات تتعلق وتستندحرب، مع 
والقاضي راءات التمهيدية جاإلقاض كباألحداث يف سريربينيتسا وجيبا. وعملت أيضا  

ومن .)متهم ميثل نفسه(املدعي العام ضد توليمرييف قضية ) يف املرحلة التمهيدية(الرئيس
خاصة واليت هلا صلةكتسبت خربة إضافية يف ممارسة القانون اجلنائي خالل هذا الدور ا 

متعدد و كان يف سياق دويلذلكلعمل قاض يف احملكمة اجلنائية الدولية من حيث أن
يف يةبوضوح كقاضاخلربةأن ذلك يبنيتقاليد القانونية. وباإلضافة إىل الالثقافات/

نظراً القانون الدويل مهاراتلة أيضا مبعايري ذات صاخلربةاإلجراءات اجلنائية، فإن هذه 
هو القانون اجلنائي الدويل والقانون اإلنساين الدويل.احلكم القضائيإىل أن موضوع 

قسم املشورة ةرئيس: مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية: ٠٧/٢٠٠٦–٠٤/٢٠٠٥
قسم املشورة القانونية لتقدمي دارةقمت بإ: القانونية، فرع املعاهدات والشؤون القانونية

،والعدالة اجلنائية،املساعدة واملشورة إىل الدول بشأن مسائل القانون اجلنائي املوضوعي
قد عزز هذا العمل خربيت لوالقانون اجلنائي الدويل، مبا يف ذلك يف جمال التعاون الدويل. 
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ية خاصة هو مزيد من التبصر الذي ومما له أمهيف جمال القانون اجلنائي واملمارسة اجلنائية.
أن ذلك اكتسبته فيما يتعلق مبمارسة القانون اجلنائي يف خمتلف التقاليد القانونية. كما 

فيما يتعلق مببادئ خاصةلقانون اجلنائي الدويل، وخربيت يف امن نطاق معرفيتوّسع
رمني وتبادل املساعدة القانونية. ية خاصة بالنسبة أمهله ذلكإنوممارسات تسليم ا

من ٩لعمل قاض يف احملكمة اجلنائية الدولية، حيث أن أحكام التعاون الواردة يف اجلزء 
. وساهم عنصر دولة أخرىإىل دولةبشكل كبري من ممارسة ةستمدمنظام روما األساسي 

القانون املقارن يف العمل أيضا يف تعزيز الكفاءة يف القانون الدويل.
مدير شعبة الشؤون ةقسم القانون اجلنائي، نائبةرئيس: أمانة الكومنولث: ٠٤/٢٠٠٥–٠٧/٢٠٠٠

إدارة قسم القانون اجلنائي لتقدمي املشورة واملساعدة يف جمايل قمت ب: القانونية والدستورية
سائل القانون مبالقانون والسياسات العامة إىل الدول األعضاء يف الكومنولث فيما يتعلق 

الكومنولث دولحلقات عمل بنيبتنظيم وتقدمي أيضا وقمتلدويل. القانون او اجلنائي 
مبادئ توجيهية وإعدادمتنوع من مواضيع القانون اجلنائي والقانون الدويل حول عدد

بتطبيقواملتعلقتسليمهالربنامج الذي مت هوومما له أمهية خاصةوتشريعات منوذجية.
قمت مع جمموعة من اخلرباء، وبالعملية. نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدول

ضمنالنظام األساسي مشلتشريعات منوذجية للكومنولث ملساعدة الدول على بوضع
اعتبارهاالقضايا ذات الصلة اليت ينبغي يسردي ري دليل تفسرافق ذلكالقانون احمللي.

سلسلة نظيم وتسليم لقد قمت بتأثناء صياغة التشريعات احمللية. واستنادا إىل هذه املواد، 
من حلقات العمل اإلقليمية ملناقشة التحديات احملددة اليت تواجهها الدول للتصديق 

هذه املبادرة أعطتينقد لمضي قدما.للسبل العليها وتنفيذها، فضال عن احللول املمكنة و 
من وآثارهاووسائلهاحملكمة اجلنائية الدوليةإطار امن املعلومات التفصيلية عن اً مزيد

ا منظور القانون اجلنائي والقانون الدويل.   أعطتين أيضا فهما لتحديات الدولكما أ
من النظام األساسي، وهي األداة احلامسة ٩اجلزءالتزامات التعاون يف ناحيةمن األعضاء

اليت تعتمد عليها احملكمة للحصول على االعتقال والتسليم عمال بأوامر قضائية وتلقي 
مجع األدلة يف سياق التحقيقات واملالحقات القضائية.املساعدة يف

إدارة قمت ب: الدوليةاتفريق املساعدةمدير : كندا،  وزارة العدل يف أوتاوا: ٠٧/٢٠٠٠–٠٦/١٩٩٤
السلطة املركزية بصفةعمل نيابة عن وزير العدل الكندي ذي يالدولية الاتاملساعدفريق

رمني ووهللتعاون الدويل يف املسائل اجلنائية، مسؤول عن إدارة برامج تسليم ا
العناصر الرئيسية يف هذا العمل أحدالقانونية املتبادلة (مجع األدلة الدولية).اتواملساعد

إجراء مناقشات واتصاالت مع سلطات إنفاذ القانون احمللية واألجنبية وسلطات هو 
لقد الطلبات. هذهنفيذاالدعاء والسلطات القضائية لتحديد التحديات اليت تواجه ت

رمني وتبادل ٤٠ما يزيد عنشاركت أيضا يف التفاوض بشأن  معاهدة ثنائية لتسليم ا
أن أتعامليف كال الوظيفتني، كان من الضروري ولتحقيق النجاحالقانونية.اتاملساعد

ممع سلطات الدولة األجنبية بشأن تعقيدات نظم العدالة اجلنائية من أجل اخلاصة 
أمهيتها البالغة هذه اخلربة أثبتت لقدللنظم والتقاليد القانونية األخرى.مفصالً اً فهمتطوير

كما احملكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة،  يفبهقمتيف الدور القضائي الذي 
ي القانون اجلنائيف كٍل منستكون ذات أمهية مماثلة لدور قاض يف احملكمة اجلنائية الدولية 

ذه الصفة كنت عضوا يف الوفد الكندي أيضاً واإلجراءات اجلنائية والقانون الدويل. و
من يتعلق بهللتفاوض بشأن نظام روما األساسي الذي أنشأ احملكمة اجلنائية الدولية وما 
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ممثلي وزارة واحدة من اثنني منوبصفيت عناصر اجلرمية والقواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات.
يف وضع األحكام ضليعةيف فريق التفاوض الكندي، كنت أشارك مشاركة العدل 

األعضاءالدولبنياجلنائية للمحكمة ونظام التعاون باإلجراءاتاألساسية املتعلقة 
نظام روما األساسي يف القانون لتطبيقاحملكمة. ويف وقت الحق عملت على التشريع و 

أعتقد أن املعرفة التفصيلية إنين ل كندا. التصديق على املعاهدة من قبإلتاحة الكندي 
النظام روما األساسي اليت  ستكون رصيدا هاما لعمل قاض يف احملكمة اخلرباتهذه ولد

معايري القانون اجلنائي ومعايري التأهيل يف القانون الدويل.لكٍل مناجلنائية الدولية 
عملت : احملامني، فرع القانون اجلنائيةكبري : كندا،وزارة العدل يف أوتاوا: ٠٦/١٩٩٤–٠١/١٩٩٠

كانعلى جمموعة من املسائل املتعلقة بالقانون اجلنائي مبا يف ذلك قضايا التعاون الدويل.  
نيابة عن حكومة كندا مبا يف ذلك أمام احملكمة بالدعاوىيتعلقمن ممارسيت اً كبري ًا  قدر 

رمني و تسليمواملتعلقة بالعليا يف كندا يف القضايا اجلنائية  قد لالدستور. قضايا تتعلق با
بأعمالفيما يتعلق خاصةعززت هذه التجربة خربيت من حيث ممارسة القانون اجلنائي، 

سامهت أيضا يف فهم أفضل لعنصر التعاون الدويل يف القانون اجلنائي كما االستئناف  
الدويل.

جرائم و سم اجلرائم ضد اإلنسانية ، قةاميحم: كندا،وزارة العدل يف أوتاوا: ٠١/١٩٩٠–٠٦/١٩٨٧
القضاياعن إعداد تقييم ة، كنت مسؤولفرققادة واحدة من مخسةوبصفيت : احلرب

للمحاكمات احملتملة مبوجب قانون اجلرائم املرتكبة ضد اإلنسانية وجرائم احلرب الذي  
دادلقد قمت بإعوزير العدل/النائب العام. امؤخرا لكي ينظر فيهكان قد مت اعتماده

القانون الدويل والقانون اإلنساين الدويل والقانون مسائل تتعلق بآراء قانونية مفصلة بشأن
للقضية، تشاورت مع خرباء إجيازالقانون اجلنائي. وكجزء من إعداد و اجلنائي الدويل 

كما شريف بسيوين.والربوفسورالقانون اجلنائي الدويل، مبا يف ذلك السري إيان براونلي 
بشأن املسائل القانونية الوزارةاملشورة إىل الوزير وإىل كبار مسؤويل مت بتقدميأنين ق

جرائم اإلبادة اجلماعية واجلرائم ضد اإلنسانية مبقاضاةاملتعلقةومسائل السياسة العامة 
إلجراءات اسجالتقمت بإستعراضوجرائم احلرب. وكجزء من هذا العمل، 

اكتسبت خربة كبرية يف لقدورمربغ/طوكيو. وعمومانيالقضائية حملاكماتاتواالجتهاد
اجلرائم تشكلاجلرائم الدولية اليت املتعلقة مبقاضاةجمال القانون اجلنائي واإلنساين الدويل

األساسية يف نظام روما األساسي.
قد : مدعية عامة فدرالية: وزارة العدل يف كندا، مكتب وينيبيغ اإلقليمي: ٠٦/١٩٨٧–٠٦/١٩٨٢

تآمر معقدة تنطوي على من املالحقات القضائية، مبا يف ذلك قضايا عددًا كبرياً ت أجري
أمام حمكمة االستئناف يف مانيتوبا واحملكمة ةاملتهمني. وظهرت أيضا كمحاميعدد من

عدد من قضايا القانون اجلنائي، مبا يف ذلك قمت بتقدمي احلجج لالعليا يف كندا، حيث 
اية حقوق اإلنسان املنصوص عليها يف امليثاق الكندي للحقوق التحديات القائمة على مح

يف مشال مانيتوبا احللقة القضائيةالحقاتمبتعاملت لقد واحلريات. وباإلضافة إىل ذلك 
تطوير الفرصة ليف أعمال املقاضاة اليومية اخلربةقد أتاحت يل هذه لومنطقة يوكون. 

ال تزال ذات صلة وثيقة اليتاحملاكم قاعة يفمهارات أساسية يف جمال القانون اجلنائي و 
بعمل قاض دويل.
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األنشطة المهنية األخرى

حماضر غري متفرغ، برنامج صيفي حول القانون اجلنائي الدويل، جامعة كوينز،  : ٢٠٠٤مستمر منذ عام 
يف اململكة املتحدة)مركزيف أقوم بتقدميهاكندا (حماضرات 

وزا الدويل ي، معهد سرياكني املبتدئنيالعاملمدعنيلت تدريبية حماضر لدورا: ٢٠٠٦مستمر منذ عام 
وزا، إيطاليايللعدالة اجلنائية وحقوق اإلنسان، سرياك

لحياة الربيةالعدالة لعضو جلنة : ٢٠٠٦مستمر منذ عام 
حماضر غري متفرغ يف القانون اجلنائي الدويل، جامعة ماكجيل كلية احلقوق (كندا): ٢٠٠٠–١٩٩٨
ل (العدالة املبتكرة)، الهاييعضو جملس إدارة معهد هي: ٢٠١٠–٢٠٠٧

أكثر المواد المنشورة ذات الصلة

التعاون -٩اجلزء حولمراقب مالحظة " تعليق على نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية"-
Triffterer/Ambos, Verlagالدويل واملساعدة القضائية، الطبعة الثالثة،  C.H. Beck, OHG,

Germany, 2015 التعليقنفس ل(الطبعات األوىل والثانية أيضا(
"إرث فصل عن" احملكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة وعالقتها بالواليات القضائية الوطنية"-

بريت سوارت وألكسندر زهار وغوران سليرت، حتريراحملكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة" 
٢٠١١عام جامعة أكسفورد، مطبعة

ويليام أ. ششاباس حترير"، ويلاجلنائي الدللقانوندليل روتليدج"فصل عن" واإلحالةتعاون الدول "-
٢٠١٠عام ونادية برناز، روتلدج 

لد الثاين"- روبنسون، كندا مع داريلفصل عن" نظام روما األساسي واألوامر القانونية احمللية، ا
٢٠٠٥عامبادن-لزشافت، بادننوموس فريالغزجيسي

"اإلنفاذ"، ١٤"، الفصل احملكمة اجلنائية الدولية، عناصر اجلرمية والقواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات"-
، أردزيل نيويورك٢٠٠١عام،ترانزيشينال بابليشرزروي يل، الناشرين حترير

ذات الصلة أيضا:وتلك -
تعزيز سيادة القانون فصل عن "عادلةإجراءاتل : قضية من أجظاملاملشكاوىاحملقق يفمكتب"-

٢٠١٦عامجريميي فارال وهيالري تشارلزورث، روتليدج،حتريرعن طريق جملس األمن، 
"مكافحة عناحلدود" فصلعمياء بسببتكون العدالة ال"ال مكان لالختباء: كيف ينبغي أن-

)٢٠٠٨عام كافنديش، (-ن، روتليدج طول" حترير ستيفن براو األلقانون االدولية: ذراع اجلرائم
القانونية داتباألدوات املتعددة األطراف للتعاون الدويل: حتديات املساعذو املغزىالتقيد جتاه"-

إنريكيز وليزا -" إنفاذ املعاهدات والتعاون الدويل يف املسائل اجلنائية، رودريغو يبيس املتبادلة الفعالة
T.M.C. Asserتاباسي (حمرران)،  Press،الهاي، هولندا.٢٠٠٢عام ،

أكثر الحلقات الدراسية ذات الصلة

مسرييت املهنية يف خاللعروض وتقدمي عدد كبري من الاضرات عدد كبري من احملقمت بإلقاءلقد 
:عدد من املؤمترات/احللقات الدراسية. هذه عينة متثيلية فقط

ية والدولية، اجلمعية األمريكية للقانون الدويل، عرض تقدميي عن احملاكمة العادلة أمام احملاكم الوطن-
٢٠١٧واشنطن العاصمة، نيسان/أبريل 
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املعنية بسيادة القانون والعقوبات يف مؤمتر القمة العاملي للقانون، لندن، اللجنةالكلمة الرئيسية يف -
٢٠١٥اململكة املتحدة، شباط/فرباير 

تدامة لالجتماع السنوي لرابطة احملامني الدولية يف الطريق إىل العدالة الدولية املسعنعرض تقدميي -
٢٠٠٨عامبوينس آيرس، األرجنتني

التفاوض بشأن نظام روما األساسي يف االجتماع السنوي للرابطة الدولية لنقابات عن عرض تقدميي -
٢٠٠٢عاماحملامني يف ديربان، جنوب أفريقيا،

الجوائز واألوسمة

جامعة مانيتوبامن يف القانونكانةمألعلى الذهيبالوسام-١٩٨١
للمكانة العالية رابطة اخلرجيني الدراسية ةمنح-١٩٨٠
يف احلقوقلسنة الثانيةيف امكانةأعلى -للكتبكارسويل جائزة  -١٩٨٠
يف القانون، السنة األوىل والثانيةمعدل درجةشيفرون ستاندرد احملدودة ألعلى شركة منحة -١٩٨٠
مكانةألعلى للطالب اجلامعينيإسبيسرت منحة-١٩٧٩
يف احلقوقاألوىلسنةاليف مكانةسورونو ألعلى م. م.جائزة املالزم -١٩٧٩
يف احلقوقلسنة األوىليف امكانةعلى ألللكتبكارسويل جائزة  -١٩٧٩
العقودملادة كورن آي.جائزة ه.-١٩٧٩
ك العقاريةملادة األمالالتذكاريةديفيد ليفني منحة –١٩٧٩
)ةالقانون اجلنائي (مشرتكملادة موروسنيك أل. د. جائزة -١٩٧٩
كلية سانت بول للسنة من  بولينيان الجائزة–١٩٧٨
التاريخ األمريكيملادة جائزة كليفورث -١٩٧٨
األب جريالد شرييدان التذكارية لالقتصادمنحة –١٩٧٧
ةللمكانة العاليمجعية اخلرجيني منحة –١٩٧٧
اجلامعةعميدلقائمة الشرف مشًال،١٩٨١-١٩٧٧

االهتمامات الشخصية

السفر، األدب، املسرح، املوسيقى، الرقص

الحقائق األخرى ذات الصلة

ربة اخلمنظمات دولية خمتلفة، لدي ةدويل، يف مخسعلى الصعيد العاما من العمل ١٧بعد 
.بيئات متعددة الثقافاتلعمل يف لوالشغف

كانمن حيايت املهنية  وجزءًا كبرياً ،لعدالة اجلنائية الدوليةتحقيق الالشغفأيضا ي كما أن لد
كان من دواعيسامهة يف دعم ذلك. وقد  أمتكن من املللعمل مع املؤسسات أو يف أدوار حيث اً مكرس

الفيا السابقة.يف احملكمة اجلنائية الدولية ليوغوسيةللعمل كقاضالشرف يل بأن تكون يل اخلربة االستثنائية
وبعد أن شاركت يف إنشاء احملكمة اجلنائية الدولية وإنشاءها، آمل أن تتاح يل الفرصة اآلن للعمل مرة أخرى 

.ة معهاوشخصيةقويتوجد لدي التزامات وروابطهذه املؤسسة القضائية اهلامة اليت لدىيف دور قضائي 
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(البوسنة والهرسك)فوكويي، دراغومير .١٢
ليزية][األصل: اإلنك

مذكرة شفوية
ا إىل أمانة مجعية الدول األطراف يف نظام روما  دي سفارة البوسنة واهلرسك يف الهاي حتيا

ICC-ASP/16/SP/07األســـــاسي للـــــمحكمة اجلنائـــــية الـــــدولية، وباإلشارة إىل مذكرة األمانة العامة 

البوسنة واهلرسك ترشح قاضي حمكمة البوسنة ، تتشرف بإبالغها بأن٢٠١٧آذار/مارس ٧املؤرخة 
واهلرسك، السيـــــد دراغومري فوكويي، النتخـــــابه قاضيـــــا يف احملكـــــمة اجلـــــنائية الدولـــــية برسم القائمة ألف 

يف االنتخابات اليت ستجرى خالل الدورة السادسة عشرة جلمعية الدول ٢٠٢٧-٢٠١٨للفرتة 
. ٢٠١٧كانون األول/ديسمرب ١٤إىل ٤ويورك يف الفرتة من األطراف يف ني

و ٧و ٥و ٤و ٣والقاضي دراغومري فوكويي يفي متاما بالشروط املنصوص عليها يف الفقرات 
من نظام روما األساسي. وبصفته شخصا يتحلى باألخالق الرفيعة واحلياد والنزاهة، ٣٦من املادة ٨

من العمل قاضيا ينظر حصرا يف القضايا اجلنائية. وقد اضطلع يف حمكمة عاما ٢٥فهو يتمتع خبربة حنو 
البوسنة واهلرسك مبهام رئيس الدائرة االبتدائية يف قضايا مشلت اجلرائم املرتكبة ضد اإلنسانية والقيم 
اليت حيميها القانون الدويل، وذلك أحد أصعب جماالت القانون اجلنائي. وجلس أيضا قاضيا يف القسم 

ول لدائرة االستئناف املعين جبرائم احلرب يف حمكمة البوسنة واهلرسك، ينظر مرة أخرى يف قضايا األ
جنائية.

ا  حماكمات ’’والقاضي فوكويي حاصل على شهادة الدكتوراه يف العلوم القانونية (بأطروحة عنوا
االتفاقية األوروبية جرائم احلرب من منظور حقوق اإلنسان: انطباق معايري احملاكمة العادلة مبوجب 

، كما إنه نشر عددا من البحوث األكادميية ذات الصلة يف ‘‘)حلقوق اإلنسان يف قضايا جرائم احلرب
جمال القانون اجلنائي الدويل. وتلقى القاضي فوكويي أيضا تدريبا متقدما يف حماكم فرنسا وبريطانيا 

الدولية ليوغوسالفيا السابقة. العظمى والواليات املتحدة األمريكية واحملكمة اجلنائية 
ا  وسلطات البوسنة واهلرسك مقتنعة اقتناعا راسخا بأن املؤهالت واخلربات الواسعة اليت يتمتع 

القاضي فوكويي ستسهم يف أعمال احملكمة اجلنائية الدولية.

بيان المؤهالت
وما األســـــاسي للمحكمة اجلنـــــائية من نـــــظام ر ٣٦من املـــــادة ٤بيـــان مقـــدم وفقـــا للفقـــرة 

، واملرفق ICC-ASP/5/Res.5، بصيغته املعدلة مبوجب القرار ICC-ASP/3/Res.6الـــــدولية والـــــقرار 
املتعلق بإجراءات ICC-ASP/14/Res.4، واملرفق الثاين من القرار ICC-ASP/12/Res.8الثاين من القرار 

اجلنائية الدوليةترشيح وانتخاب قضاة احملكمة 

٣٦(أ) من المادة ٣نظرة عامة مفصلة عن الكيفية التي يستوفي بها المرشح مقتضيات الفقرة 

لس األعلى للقضاء واالدعاء العام يف البوسنة واهلرسك عني القاضي فوكويي يف  باعتبار أن ا
ت املهنية، أن منصب قاض لدى حمكمة البوسنة واهلرسك، وهو منصب يتطلب، إىل جانب املؤهال
(أ) من املادة ٣يتمتع الشخص باحلياد املهين والسمعة األخالقية الرفيعة، فإنه يستويف مقتضيات الفقرة 

٣٦ .
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٣٦(ب) من المادة ٣نظرة عامة مفصلة عن الكيفية التي يستوفي بها المرشح مقتضيات الفقرة 

ا يف ذلك شأن منصب القاضي لدى  حمكمة البوسنة واهلرسك الذي تبني السرية الذاتية، شأ
حىت يومنا هذا، ١٩٩٤يشغله السيد فوكويي، أن املرشح املعين باألمر اضطلع مبهام القضاء منذ عام 

وأنه يبّت حصرا يف القضايا اجلنائية، وقد أدى أثناء عمله يف حمكمة البوسنة واهلرسك مهام رئيس 
ة ضد اإلنسانية والقيم اليت حيميها القانون الدويل، وهو الدائرة االبتدائية يف قضايا تشمل اجلرائم املرتكب

جمال من أصعب جماالت القانون اجلنائي، كما عمل قاضيا يف القسم األول املعين جبرائم احلرب يف 
دائرة االستئناف مبحكمة البوسنة واهلرسك، يبّت مرة أخرى يف القضايا اجلنائية.

ه، جتدر اإلشارة أيضا إىل أن القاضي فوكويي خرّيج وإىل جانب اخلربة املهنية املذكورة أعال
، إذ حصل على شهادة ٢٠١٥، بانيا لوكا، يف عام (APEIRON)جامعة البلدان األوروبية أبريون 

حماكمات جرائم احلرب من منظور حقوق ’’الدكتوراه يف العلوم القانونية، بعد تقدمي أطروحته املعنونة 
ة العادلة مبوجب االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان يف قضايا جرائم اإلنسان: انطباق معايري احملاكم

كما إنه نشر عددا من البحوث األكادميية ذات الصلة مبجال القانون اجلنائي الدويل. ‘‘. احلرب
املتعلقة ٣٦من املادة ‘ ٢’(ب) ٣ويتبني مما سبق أن املرشح يستويف املعايري الواردة يف الفقرة 

ن اإلنساين الدويل. مبجال القانو 

٣٦(ج) من المادة ٣نظرة عامة مفصلة عن الكيفية التي يستوفي بها المرشح لمعايير الفقرة 

ا إحدى لغات  إلثبات أن للمرشح معرفة ممتازة باللغة الفرنسية وأنه ينطقها بطالقة، حيث أ
باللغة الفرنسية. وجتدون عمل احملكمة، جتدون طيه نسخة من شهادة تؤكد أنه يستويف الشرط املتعلق 
طيه أيضا نسخة من شهادة تبني أنه أمت دورات تعليم اللغة اإلجنليزية بنجاح. 

٣٦(أ) من المادة ٤نظرة عامة مفصلة عن الكيفية التي يستوفي بها المرشح مقتضيات الفقرة 
من النظام األساسي 

لُس األعلى للقضاء واالدعاء العام يف البوسنة و  اهلرسك هذا املرشح للمنصب انَتخب ا
املذكور بوصفه السلطة املختصة بانتخاب القضاة يف مجيع املستويات يف البوسنة واهلرسك، بالطريقة 
لس وبناًء على إجراءات اقرتاح املرشحني للتعيني يف أعلى املناصب  اليت ينص عليها القانون املتعلق با

٤املرشح معايري االنتخاب املنصوص عليها يف الفقرة القضائية يف البوسنة واهلرسك، وبذلك يستويف 
من النظام األساسي. ٣٦من املادة ‘ ١’(أ) 

٣٦من المادة ٥معلومات عن القائمة التي يقدَّم برسمها المرشح عمال بالفقرة 

، ٣٦من املادة ‘ ١’(ب) ٣بالنظر إىل أن املرشح يتمتع باملؤهالت املنصوص عليها يف الفقرة 
‘‘. ألف’’دَّم برسم القائمة فإنه يق

من النظام األساسي٣٦من المادة ‘ ٣’إلى ‘ ١’(أ) ٨معلومات متعلقة بالفقرة 

لس األعلى للقضاء واالدعاء العام هذا املرشح، وضع يف اعتباره أحكام الفقرة  عندما انتخب ا
من النظام األساسي. ٣٦من املادة ‘ ٣’إىل ‘ ١’(أ) ٨
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(ب) من المادة ٨ان المرشح يملك خبرة على النحو المحدد في الفقرة معلومات عما إذا ك
من النظام األساسي٣٦

تبني السرية الذاتية أن القاضي فوكويي، يف عمله اليومي بصفته قاضيا يف حمكمة البوسنة 
إىل واهلرسك، يتناول مسائل تتعلق باالنتهاكات اجلسيمة للقانون الدويل اإلنساين اليت تتطلب الرجوع 

ال، كما متكن يف الوقت ذاته من تبادل  العديد من املنشورات واالجتهادات القانونية ضمن هذا ا
اية عام  ، مما ٢٠١٢اآلراء مع زمالئه من القضاة الدوليني العاملني يف حمكمة البوسنة واهلرسك حىت 

ضا يف العديد من احللقات أتاح له تعميق معارفه بالنظم القانونية األخرى. وشارك القاضي فوكويي أي
الدراسية اليت تناولت، يف مجلة أمور، تطبيق االتفاقية األوروبية حلماية حقوق اإلنسان واحلريات 
األساسية وميدان القانون الدويل اإلنساين، وحصل على تدريب متقدم يف حماكم فرنسا وبريطانيا 

لدولية ليوغوسالفيا السابقة. العظمى والواليات املتحدة األمريكية واحملكمة اجلنائية ا

من النظام األساسي٣٦من المادة ٧معلومات عن الدولة التي تقدم مرشحها وفقا للفقرة 

إن القاضي دراغومري فوكويي من مواطين البوسنة واهلرسك وهو يرشح بامسها.

بيان السيرة الذاتية
البيانات الشخصية

دراغومرياالسم:
فوكويياسم العائلة:

ذكراجلنس:نوع 
١٩٥١آب/أغسطس ٢٧تاريخ امليالد:

تريبينيي، البوسنة واهلرسكمكان الوالدة:
البوسنة واهلرسكاجلنسية:

متزوج وله ولداناحلالة العائلية:
(النطق) جيد جدا-(الكتابة) جيد جدا -الفرنسية: (القراءة) جيد جدا اللغات:

(النطق) متوسط-(الكتابة) جيد-اإلنكليزية: (القراءة) جيد 

التعليم والمؤهالت األكاديمية: 

لس األعلى للقضاء واالدعاء العام يف البوسنة واهلرسك باسم :٢٠١٧كانون الثاين/يناير  عضو ا
حمكمة البوسنة واهلرسك.

أستاذ مساعد يف جامعة بانيا لوكا املستقلة، حياضر يف جمموعة من املواضيع :٢٠١٦أيار/مايو 
ون اجلنائي وقانون اإلجراءات اجلنائية.منها القان

: حصل على شهادة الدكتوراه يف القانون من جامعة أبريون ٢٠١٥تشرين األول/أكتوبر ٣
(Apeiron).يف بانيا لوكا
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أجاز جملُس كلية العلوم القانونية جبامعة أبريون يف بانيا لوكا أطروحة الدكتوراه : ٢٠١١- ٢٠١٠
اقية األوروبية بشأن معايري حقوق اإلنسان على قضايا جرائم انطباق االتف’’املعنونة 
‘‘.احلرب

جامعة أبريون يف بانيا لوكا، كلية العلوم القانونية (استكمال درجة املاجستري)، : ٢٠١٠- ٢٠٠٨
ماجستري يف القانون يف جمال اجلرائم املرتكبة ضد اإلنسانية.

ألسود.امتحان احملاماة، بودغوريتشا، اجلبل ا: ١٩٩٣
جامعة بلغراد، كلية احلقوق، بلغراد، صربيا.: ١٩٧٤- ١٩٧٠
املدرسة الثانوية يف تريبينيي.: ١٩٧٠- ١٩٦٦

المؤتمرات الدولية ذات الصلة

)، بلغراد، برنامج العمل الدويل املتعدد Pravosudna konferencija: املؤمتر القضائي (٢٠١٧
): كريس WINPRO IIIشهود الثالث (، مشروع محاية ال٢٠١٥املستخدمني لعام 

نظام سبل االنتصاف القانوين ’’ألبيستون، رئيس املشروع ورئيس املؤمتر العلمي الدويل 
، املعقود يف جبل فالسيتش، والذي نظمته كلية ‘‘يف قانون اإلجراءات اجلنائية املعاصر

كتور ستانكو القانون، جامعة زينيتشا وجهات أخرى مبشاركة أساتذة جامعيني منهم الد 
بياتوفيتش، والدكتور ميودراغ سيموفيتش، والدكتورة تاديا بوبالوفيتش، وغريهم

، معهد املبادرة القانونية لبلدان أوروبا ‘‘البت القضائي يف قضايا اإلرهاب’’: املؤمتر الدويل ٢٠١٦
)، براغ: مقرر باسم الوفد القضائي للبوسنة واهلرسكCEELIالوسطى والشرقية (

إصالح ’’يف سراييفو: ‘‘ بوسنا’’ريق النقاش يف اجتماع املائدة املستديرة، فندق عضو ف
تكافؤ ’’، حيث ألقى عرضا حول موضوع ‘‘التشريعات اجلنائية: اآلفاق اإلقليمية

وسائل الدفاع يف نظام فض املنازعات ومحاية حقوق الدفاع: جتارب احتاد البوسنة 
ك يف تنظيم هذا االجتماع كل من الوكالة وقد اشرت ‘‘. واهلرسك ومجهورية صربسكا

األمريكية للتنمية الدولية، ورابطة احملامني األمريكية، والشبكة اإلقليمية لسيادة القانون 
يف منطقة البلقان، ومنظمة شركاء من أجل التغيري الدميقراطي يف صربيا، ونقابة احملامني 

مني البوسنة واهلرسك، وجهات أخرىالصربية، ونقابة احملامني املقدونية، ونقابة احملا
قمع- قانون مكافحة التمييز والقانون اجلنائي ’’دورة تدريب القضاة واملدعني العامني: 

العنف ضد املثليات واملثليني ومزدوجي امليل اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنسانية: جتارب 
عني العامني يف البوسنة ، نظمها مركز تدريب القضاة واملد‘‘البوسنة واهلرسك واملنطقةمن

٢٠١٦أيار/مايو ١٠و ٩واهلرسك، ومركز سراييفو املفتوح، وسفارة النرويج، ياهورينا، 
حلقة دراسية للقضاة واملدعني العامني، اشرتك يف تنظيمها كل من منظمة األمن 

لوكا والتعاون يف أوروبا ومركز مجهورية صربسكا لتدريب القضاة واملدعني العامني يف بانيا 
ــشامل للـــــــقدرات حتقيقا لــــــــــكفاءة حماكمات جرائم احلرب ’’يف إطار مشروع  التعزيز الــــــ

. مدرب مرخص له (من ٢٠١٦أيار/مايو ١٣و ١٢، بانيا لوكا، ‘‘يف البوسنة واهلرسك
‘‘أشكال ارتكاب اجلرائم وأنواع الذنب’’منظمة األمن والتعاون يف أوروبا): 
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تطبيق القانون ’’يف احللقة الدراسية لطالب كلية احلقوق، جامعة توزال: متحدث 
، توزال؛ نظمتها بعثة منظمة األمن ‘‘اجلنائي الدويل أمام احملاكم الدولية والوطنية

والتعاون يف أوروبا يف البوسنة واهلرسك
غريه من صكوك القانون اجلنائي ملكافحة اإلرهاب و ’’متحدث يف املؤمتر العلمي الدويل 

نيسان/أبريل ٢٣و ٢٢، الذي عقد يف تيسليتش، البوسنة واهلرسك، ‘‘اجلرائم العنيفة
٢٠١٦

عضو اللجنة األوروبية لكفاءة العدالة يف البوسنة واهلرسك.: ٢٠١٤
بلغراد، صربيا، مؤسسة القانون اإلنساين، تراث احملكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا : ٢٠١١

، سراييفو، عرض قدمه السيناتور جيانريكو كاروفيليو.‘‘فن الشك’’السابقة، ندوة 
ا أسبوع واحد ُعقدت يف احملكمة العليا للسويد ونظمتها : ٢٠٠٩ دورة تدريبية قضائية مد

الوكالة السويدية للتنمية الدولية. 
، سرتاسبورغدورة تدريبية يف جمال القضاء والتعاون يف احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان: ٢٠٠٨

ا أسبوعان يف الواليات املتحدة، نظمتها وزارة العدل األمريكية دورة تدريبية قضائية مد
-إىل جـــــانب القـــــاضي أملريو رودريغز، متحدث يف املؤمتر الذي عقد يف سراييفو 

االتصاالت يف قاعة ’’، بشأن موضوع ٢٠٠٨حزيران/يونيه ٢٦و ٢٥إليدزا، يومي 
ة يف ضوء ضمان املساواة يف معاملة املشاركني يف اإلجراءات اجلنائية ملختلف احملكم

‘‘األمناط االجتماعية والثقافية
: تدريب قضائي يف احملكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة٢٠٠٨و ٢٠٠٦آذار/مارس 

ا أسبوع واحد يف اململكة املتحدة، نظمتها: ٢٠٠٧ سفارة اململكة دورة تدريبية قضائية مد
املتحدة يف البوسنة واهلرسك بالتعاون مع جملس االحتاد األورويب 

ا شهران يف فرنسا؛ أُلقيت احملاضرات يف مدرسة القضاء : ٢٠٠٢ دورة تدريبية قضائية مد
واالدعاء العام ويف حمكمة االستئناف بباريس، وُقدم التدريب التطبيقي يف حمكمة 

االستئناف، سانت إتيان
ا ستة أشهر يف فرنسا؛ ١٩٩٨حزيران/يونيه -١٩٩٧تشرين الثاين/نوفمرب  : دورة تدريبية قضائية مد

أُلقيت احملاضرات يف مدرسة القضاء واالدعاء يف باريس، وقدم التدريب التطبيقي يف 
حمكمة االستئناف يف تارب، ومشل دورة دراسية مكثفة يف اللغة الفرنسية ملدة شهرين يف 

فريان، ودورة دراسية يف اللغة الفرنسية ملدة شهر واحد يف -معة كلريمون فيشي، جا
Allianceمقر الرابطة الفرنسية ( Françaiseباريس ،(

برنامج تدرييب مدته شهر واحد نظمه جملس أوروبا ووزارة العدل الفرنسية: ١٩٩٧

األنشطة المهنية ذات الصلة

األنشطة القضائية
كمة األوروبية حلقوق اإلنسان يف سرتاسبورغ، القائمة الرمسية قاض خمصص يف احمل: ٢٠١٠

٢٠١٦للقضاة املخصصني لعام 



ICC-ASP/16/3/Add.1

128 3A1-A-110917

مرشح رمسي باسم البوسنة واهلرسك ملنصب قاض باحملكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا : ٢٠٠٩
٢٠٠٩السابقة يف الهاي يف دورة مجعية الدول األطراف املعقودة يف كانون الثاين/يناير 

نيويورك يف 
حىت اآلن: قاض يف حمكمة البوسنة واهلرسك (حمكمة الدولة) يف سراييفو، شعبة :٢٠٠٥

االستئناف، القسم األول املعين جبرائم احلرب والقسم الثاين املعين باجلرمية املنظمة
رئيس أول للجنة جرائم احلرب يف حمكمة البوسنة واهلرسك

يبينيي، البوسنة واهلرسك: قاضي مبحكمة مقاطعة تر ٢٠٠٥- ١٩٩٨
: قاضي باحملكمة االبتدائية يف تريبينيي، البوسنة واهلرسك١٩٩٨- ١٩٩٣

األنشطة غري القضائية
ُعني عضوا يف اللجنة املعنية بانتخاب قضاة احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان باسم : ٢٠١٧

البوسنة واهلرسك
(شركة توزيع الكهرباء) يف تريبينييElektrodistribucija: حمامي شركة ١٩٩٣- ١٩٧٥

األنشطة املهنية يف جماالت غري القانون
: ُعني مدربا للقضاة واملدعني العامني بقرار من املؤسسة العامة، مركز التدريب يف ٢٠١٢- ٢٠٠٩

القضاء واالدعاء العام الحتاد البوسنة واهلرسك.
حانات احملاماة يف القانون اجلنائي: عضو جملس الدولة للمشرفني على امت٢٠١٧- ٢٠١٠

األنشطة والخبرات في مجال حقوق اإلنسان

من املادة الثانية من دستور البوسنة واهلرسك على أن احلقوق وااللتزامات الواردة ٢تنص الفقرة 
ا تنطبق مباشرة يف البوسنة واهلرسك، وأن تلك  يف االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان وبروتوكوال

صكوك تعلو على مجيع القوانني األخرى. وهلذا السبب، وبصفيت قاضيا بالقسم األول املعين جبرائم ال
احلرب والقسم الثاين املعين باجلرمية املنظمة واجلرائم االقتصادية وجرائم الفساد التابعني لشعبة 

حتجاز (الطعن االستئناف، أتيحت يل الفرصة للبت يف أسباب االستئناف املتعلقة بقضايا تشمل اال
من االتفاقية األوروبية حلقوق ٥يف شرعية االحتجاز) حني احتج صاحب الشكوى بانتهاك املادة 

من االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان. ومن ٦اإلنسان، وكذلك يف الطعون املتعلقة بانتهاك املادة 
أي االنتهاكات اجلسيمة اجلدير بالذكر أيضا أين أصدرت أحكاما بشأن انتهاكات حقوق اإلنسان،

من االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان اليت حتظر التعذيب. وحني ٣للقانون الدويل اإلنساين، أي املادة 
أتصرف بصفيت قاضيا يف الشعبة اإلدارية، فإين عادة ما أختذ القرارات وأتداول بشأن الطعون املتعلقة 

من الربوتوكول األول لالتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان. ١ة بانتهاك احلق يف امللكية اليت تكفلها املاد
وبعد تسع سنوات من اخلدمة قاضيا يف حمكمة البوسنة واهلرسك، أمضيت معظم الوقت يف 
العمل يف جمال جرائم احلرب بصفيت عضوا يف الفريق الدويل املعين بالطعون. وأنا أكفل أن معاريف 

تفاقيات الدولية والقانون الدويل العام معارف من أعلى املستويات.بالقانون الدويل اإلنساين واال
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األنشطة العامة

لس األعلى للقضاء واالدعاء العام يف البوسنة واهلرسك مدونة األخالقيات القضائية  اعتمد ا
وتنص دف النهوض باملعايري املهنية واألخالقية يف أداء النظام القضائي يف البوسنة واهلرسك لوظائفه.

املدونة يف مجلة أمور على أن للقضاة حرية املشاركة يف األنشطة املدنية واخلريية والدينية، شريطة تفادي 
أي نشاط أو ارتباط من شأنه أن ينعكس سلبا على حيادهم أو أن يتعارض مع أداء مهامهم القضائية 

جيب على القضاة االمتناع عما أيضا، ٣-٢- ٢). ووفقا ملا تنص عليه املادة ٣- ٢-٢(املادة 
يلي: 

(أ) العضوية يف األحزاب السياسية؛ 
(ب) حضور التجمعات السياسية واملناسبات السياسية اليت تنظم ألغراض مجع األموال؛ 

(ج) التربع لفائدة األحزاب السياسية أو احلمالت السياسية؛ 
عدا ما يتعلق باملسائل اليت تؤثر مباشرة (د) املشاركة علنا يف املناقشات السياسية املثرية للجدل

على سري عمل احملاكم واستقالل القضاء أو اجلوانب األساسية إلقامة العدل؛ 
(هـ) توقيع العرائض للتأثري على القرارات السياسية. 

ويفرض ما سبق ذكره شروطا تقييدية نوعا ما على القضاة فيما يتعلق بأنشطتهم العامة احملتملة 
ان حيادهم. وبالتايل فإين، حرصًا مين على االمتثال ألخالقيات مهنة القضاء، مل أقم أبدا دف ضم

يف حيايت، بصفيت قاضيا، بأي نشاط من شأنه أن يثري الشكوك حول استقاللييت أو حيادي أو نزاهيت. 
ولذلك فإين أجيب سلبا على البنود (أ) و (ب) و (ج) أدناه:

(أ) الوظائف العامة؛
ظائف املنتخبة؛(ب) الو 

(ج) الوظائف املؤّداة ضمن أي حزب سياسي أو حركة سياسية.

أنشطة أخرى

ال: نادي الفرانكوفونية يف تريبيين- رابطة املواطنني املعجبني باللغة الفرنسية ا
٢٠٠٦- ٢٠٠٠املدة:

رئيس الناديالوظيفة:

المنشورات والمؤلفات والمؤتمرات

- ٧، نيوم، ‘‘اءات اجلنائية املتعلقة باجلرمية املنظمة يف البوسنة واهلرسكاإلجر ’’دراغومري فوكويي، -
حزيران/يونيه، القانون والعدالة، جملة االجتهاد القضائي والنظرية القضائية، سراييفو ١٠

و ٢١، املؤمتر العلمي الدويل (ميليتشي، ‘‘مشروعية األدلة يف القانون اجلنائي’’دراغومري فوكويي، -
)٢٠١٧ان/أبريل نيس٢٢
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مظاهر اجلرمية املنظمة يف البوسنة واهلرسك يف إطار القانون اجلنائي وقانون ’’دراغومري فوكويي، -
، ٢٠١٧حزيران/يونيه ١٠- ٧، مؤمتر القانون اجلنائي السادس عشر، نيوم، ‘‘اإلجراءات اجلنائية

٢٠١٧، )، سراييفوPravo i Pravda‘‘ (القانون والعدالة’’املنشور يف جملة 
، ‘‘جتارب القضاء يف البوسنة واهلرسك- اإلرهاب ودور القانون يف مكافحته ’’دراغومري فوكويي، -

٥و ٤جيل جديد من املخاطر والتهديدات، -املؤمتر العلمي الدويل: مفاهيم وسياسات األمن 
لد األول، سكوبيي ٢٠١٧حزيران/يونيه  ,(110-99)، ٢٠١٧، أوهريد، ا UDK:

323.285:347.962.096 (497.6)
، وزارة العدل يف مجهورية ‘‘مفهوم اإلرهاب ودور القانون يف مكافحته’’دراغومري فوكويي، -

صربسكا، الرابطة الصربية لنظرية القانون اجلنائي وممارسته، الرابطة الدولية خلرباء اإلجرام، بانيا لوكا، 
، ‘‘اإلرهاب واجلرائم العنيفة األخرىصكوك القانون اجلنائي ملكافحة ’’التجمع العلمي الدويل 

٢٠١٦نيسان/أبريل ٢٢و ٢١خالصة وافية، جمموعة أوراق حبثية، تيسليتش، 
مشاورات خرباء اللجنة الدولية للصليب األمحر بشأن القطاع القضائي والقانون الدويل اإلنساين، -

فضل للطرق اليت اكتساب فهم أ’’، الفريق العامل األول، ٢٠١٥أيار/مايو ٢٩- ٢٨جنيف، 
ا احملاكم الوطنية يف تفسري وتوضيح وإنفاذ وتطوير القانون الدويل اإلنساين أو كيف  أسهمت 

، مقرر الفريق: دراغومري فوكويي، قاضي يف شعبة االستئناف، حمكمة ‘‘ميكنها أن تسهم يف ذلك
ي، حاصل على البوسنة واهلرسك؛ املشاركون اآلخرون: القاضي وولفغانغ شومربغ، أستاذ فخر 

دكتوراه فخرية يف القانون املدين؛ يوهان دو توت، احملكمة العليا جلنوب أفريقيا؛ خورخي إراندون، 
باحث يف القانون، حمكمة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان؛ ديفيد تولبريت، رئيس املركز الدويل 

د القانون الدويل حلقوق للعدالة االنتقالية، نيويورك؛ شريف بسيوين، أستاذ فخري ورئيس معه
اإلنسان، كلية القانون جبامعة دي بول (شيكاغو)؛ رئيس املعهد الدويل للدراسات العليا يف علوم 

اإلجرام (سرياكيوز، إيطاليا)؛ الرئيس الفخري للرابطة الدولية لقانون العقوبات، وآخرون
القضايا املوضوعية يف تطبيق املؤمتر العلمي الدويل: -معايري اإلثبات يف قضايا جرائم احلرب -

٢٠١١شباط/فرباير ٥و ٤التشريعات اجلنائية، جمموعة أوراق حبثية، كلية القانون، بانيا لوكا، 
حظر التعذيب كقاعدة آمرة ’’مع الدكتور بوزيدار بانوفيتش، املشاركة يف تأليف ورقة حبثية بعنوان -

,ISSN 1820-2969, 2010، (‘‘قوق اإلنسانمن قواعد القانون اجلنائي الدويل والقانون الدويل حل

vol. 48, бр. 2, стр. 147-168, COBISS.SR-ID 181455372(
(نيوم، البوسنة واهلرسك)، إلقاء حماضرة ٢٠٠٨الكلية القضائية للبوسنة واهلرسك، حزيران/يونيه -

يا السابقةعن استخدام الوقائع اليت بتت فيها قرارات احملكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالف
الفكر القانوين الصريب، جملة نظرية القانون - األمهية التارخيية للقانون املدين الفرنسي وتدوينه -

)٢٠٠٧(٤١وممارسته؛ بانيا لوكا، العدد 
(نيوم، البوسنة واهلرسك)، إلقاء حماضرة ٢٠٠٧الكلية القضائية للبوسنة واهلرسك، حزيران/يونيه -

ية اجلديدعن قانون اإلجراءات اجلنائ
(بانيا لوكا، البوسنة ٢٠٠٧برنامج تدريب قضاة االستئناف يف البوسنة واهلرسك، أيار/مايو -

واهلرسك) إلقاء حماضرة بشأن إصدار األحكام يف جرائم احلرب وقضايا اجلرمية املنظمة أمام حمكمة 
البوسنة واهلرسك

ش، البوسنة)، إدارة فريق نقاش (فالسيت٢٠٠٦برنامج تدريب قضاة جرائم احلرب، أيلول/سبتمرب -
بشأن جرائم احلرب ضم متكلمني مرموقني دوليا، منهم األستاذ الدكتور زوران باييتش من كلية  
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كينغز يف لندن، واألستاذ الدكتور ويليام شاباس، مدير املركز األيرلندي حلقوق اإلنسان، اجلامعة 
الوطنية يف أيرلندا، غالواي، أيرلندا.

(ميلوسر، ٢٠٠٦مي املعين باحملاكمات الوطنية جلرائم احلرب، تشرين األول/أكتوبر املؤمتر اإلقلي-
اجلبل األسود)، إلقاء حماضرة عن قضايا جرائم احلرب. وكان من املتكلمني يف املؤمتر كل من   
كلينت وليامسون، السفري األمريكي املعين جبرائم احلرب؛ سام نازارو، املستشار القانوين الدائم 

رة العدل األمريكية (سفارة الواليات املتحدة يف بلغراد)؛ نيكوالس أكرمان، املدير اإلقليمي لوزا
لوزارة العدل األمريكية ألوروبا الوسطى والشرقية؛ ناتاشا كانديتش، مديرة صندوق القانون 

قة؛ اإلنساين؛ ديفيد تولبريت، نائب املدعي العام للمحكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا الساب
جوزيف بونيسا، دائرة املارشال األمريكية

، الذي ‘‘اإلجنازات والتحديات-التعامل مع جرائم احلرب ’’أول مؤمتر على مستوى الدولة بعنوان -
يف ٢٠٠٦ُنّظم يف إطار مشروع تقدمي الدعم حملاكم جرائم احلرب، وعقد يف حزيران/يونيه 

ع املشرتك بني برنامج األمم املتحدة اإلمنائي وحكومة سراييفو. وقد نظم هذا املؤمتر يف إطار املشرو 
وقد شاركت بنشاط يف موضوع ‘‘. تقدمي الدعم إلنشاء دائرة جرائم احلرب’’اليابان املعنون 

-البوسنة واهلرسك - التشريعات احلالية بشأن نقل األدلة وقضايا جرائم احلرب (الهاي ’’
‘‘يميةالكيانات): دراسة استقصائية للقواعد التنظ

احللول القانونية اجلديدة وكيفية مسامهتها يف كفاءة اإلجراءات اجلنائية-
(كانون ٢- ١القانون والعدالة، جملة االجتهاد القضائي والنظرية القضائية، سراييفو، العددان -

)، العدالة اجلنائية يف فرنسا: خالصة جملة االجتهاد القضائي والنظرية ٢٠٠٤األول/ديسمرب 
)٢٠٠٤(آذار/مارس ١٢ة؛ بانيا لوكا، العدد القضائي

(كلية ٢٠٠٤ندوة كلية القانون حول موضوع القانون املدين يف أوروبا، تشرين األول/أكتوبر -
القانون جبامعة سراييفو)، إلقاء حماضرة يف الندوة الدولية حول موضوع األمهية التارخيية للقانون 

املدين يف فرنسا
(نيوم، البوسنة)، إلقاء ٢٠٠٤لقانون اجلنائي املوضوعي، حزيران/يونيه املؤمتر السنوي الثالث ل-

ا أن تسهم يف كفاءة اإلجراءات اجلنائية حماضرة يف املؤمتر بشأن احللول اليت من شأ

الدورات والبرامج والزيارات الدراسية األخرى

١٥و ١٤اييفو يومي حتليل أحكام احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان، حلقة دراسية عقدت يف سر -
٢٠٠٩أيلول/سبتمرب 

و ١٩٩٨و ١٩٩٧زيارة احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان يف سرتاسبورغ يف ثالث مناسبات (-
٢٠٠٨(

عضو يف وفد من القضاة واملدعني العامني من البوسنة واهلرسك يف زيارة إىل الواليات املتحدة يف -
؛ وقد زار أعضاء الوفد احملاكم ومكاتب ٢٠٠٨تشرين األول/أكتوبر ٢٥إىل ١١الفرتة من 

املدعني العامني ومكاتب التحقيق وكلييت القانون يف بيتسربغ وبوسطن. ومشل الربنامج أساليب 
ا التحقيق يف قضايا اجلرمية املنظمة املعقدة وإدارة احملاكمات بشأ

(سراييفو، ٢٠٠٧نيه ؛ حزيران/يو ١٩٩٥و ١٩٩١اخلسائر البشرية يف البوسنة واهلرسك بني عامي -
البوسنة واهلرسك)؛ مت عرض نتائج املشروع مث قام بتقييمها ثالثة خرباء مستقلني هم: باتريك بال 

وفيليب فريوميب وإيفا تابو
(بلغراد، صربيا)٢٠٠٧استقالل القضاء وحتديات املراحل االنتقالية؛ حزيران/يونيه -
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(نيوم، البوسنة)٢٠٠٦مايو محاية حقوق اإلنسان يف البوسنة واهلرسك؛ أيار/-
عضو يف وفد من حمكمة البوسنة واهلرسك قام بزيارة املؤسسات القضائية يف إجنلرتا وجنوب ويلز؛ -

٢٠٠٦شباط/فرباير 
عضو يف وفد من قضاة حمكمة البوسنة واهلرسك قام بزيارة احملكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا -

هاي، هولندا)؛ وحضر أعضاء الوفد احملاكمات اليت جترى (ال٢٠٠٦السابقة، كانون الثاين/يناير 
يف احملكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة (حماكمة ميلوشيفيتش وما يسمى "ثالثي فوكوفار" 
(مركسيتش، راديتش، سليفانشانني)) وعقدوا اجتماعات مع املدعي العام وقلم احملكمة واهليئة 

القضائية
(سراييفو، البوسنة)؛ أدار النقاش القاضيان ٢٠٠٥شرين الثاين/نوفمرب ندوة جرائم احلرب، ت-

ميلتيتش ورودريغز
(نظمتها وزارة العدل األمريكية)؛ أدار النقاش كل ٢٠٠٥ندوة اإلجراءات اجلنائية، أيلول/سبتمرب -

من القاضي مانويل ريــال، وديفيد كارتر، واملدعي العام ستيفن كيسلر 
(سراييفو، البوسنة واهلرسك)؛ أدار النقاش كل من ٢٠٠٥ب، آذار/مارس ندوة عن جرائم احلر -

أوهل، فريدريك هارهوف-ديرمونت غروم، أنطوانيت عيسى، غابرييل ماكنتاير، كاثرين مارشي 
تمعات احمللية يف البوسنة واهلرسك - - اتصاالت احملكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة مع ا

اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة بشأن جرائم احلرب املرتكبة يف فوتشا، تشرين أعمال احملكمة 
٢٠٠٤األول/أكتوبر 

القانون اإلنساين الدويل أمام احملكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة واحملاكم الوطنية، -
ريو رودريغز، القاضي (سراييفو، البوسنة واهلرسك)؛ احملاضرون الدوليون: أمل٢٠٠٢شباط/فرباير 

تمع املفتوح يف  السابق باحملكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة، آريه ناير، رئيس معهد ا
نيويورك، فرانك أورتون، أمني املظامل املعين حبقوق اإلنسان يف البوسنة واهلرسك، يوجني أوسوليفان 

، ‘‘مة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقةممارسات وإجراءات احملك’’وجون أكرمان، مؤلفا كتاب 
جون ريتشارد وويليام داي جونز، حماميا الدفاع أمام احملكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة

(بانيا لوكا، البوسنة واهلرسك)٢٠٠٢اجتهاد احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان، أيلول/سبتمرب -
كمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة واحملاكم احمللية، القانون اإلنساين الدويل أمام احمل-

تمع ٢٠٠٢شباط/فرباير  (سراييفو، البوسنة واهلرسك)؛ احملاضرون: آريه ناير، رئيس معهد ا
ممارسات ’’املفتوح يف نيويورك، واألستاذ يوجني أوسوليفان، وجون أكرمان، املؤلف املشارك لكتاب 

، األستاذ بيرت مريف، األستاذ زوران ‘‘نائية الدولية ليوغوسالفيا السابقةوإجراءات احملكمة اجل
باييتش، السيد جون ريتشارد داي جونز، السيد رودين ديكسون، وغريهم

القانون اجلنائي اجلديد جلمهورية صربسكا: االجتاهات الرئيسية إلعادة اهليكلة، كانون -
)(تسليتش، البوسنة واهلرسك٢٠٠٠األول/ديسمرب 

حلقة دراسية أخرى٥٠حوايل -

____________


