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مدير قسم القانون الدبلوماسي واجلنائي واألمن يف وزارة الشؤون اخلارجية والتجارة :  املنصب احلايل
 الدولية، كندا

  
  :بيان املؤهالت

  
 – ٢٠٠٥يف الفترة من شغل . خربة متعمقة يف املسائل املالية وإدارة املؤسسات القضائية الدولية

 من تيقنت، اليت )٠٨ – ٢٠٠٥(، منصب رئيس اللجنة اإلدارية للمحكمة اخلاصة بسرياليون ٢٠٠٨
مراجعة اإلشراف على ميزانية احملكمة، و املراجعة املفصلة وعن طريقكفاءة وفعالية إدارة احملكمة، 

ادية املستشار القانوين للشؤون القانونية واالقتصوبصفته . ملقترحات املتعلقة بتعزيز الكفاءةا
السادسة ) القانونية(، لقد مثل كندا يف اللجنة  لدى األمم املتحدةالدائمةواالجتماعية يف بعثة كندا 
  ).٢٠٠٧ – ٢٠٠٥ (لدى مجعية الدول األطرافوكان عضواً يف بعثة كندا 

  

  :الوظائف السابقة
  

 للشؤون مدير قسم القانون الدبلوماسي واجلنائي واألمن يف وزارة كندا:  إ
	 ا�ن– ٢٠٠٨
����، و������� ��������، ���ول �� إدارة 	��� ��ّ�: اخلارجية والتجارة الدولية� ��� �ن �� � �

 والدعم والتمثيل بشأن القانون الدويل من حيث صلته بالتعاون شورةامل، #&�	�� و��%$� ا#��"
ومكافحة الفساد، ومكافحة واملساعدة القانونية يف األمور اجلنائية واملدنية، واجلرمية االنتقالية، 

ميزانية  إدارة امليزانية واملوارد البشريةوتشمل املسؤوليات املتعلقة ب. اإلرهاب، واالمتيازات واحلصانات
 – ٢٠٠٩(والوضع التوظيفي؛ ومتثيل الفرع يف جلنة الوزارة االستشارية للموارد البشرية ؛ القسم

١١ .(  
  



 القانونية واالقتصادية واالجتماعية يف بعثة كندا املستشار القانوين للشؤون: ٢٠٠٨ – ٢٠٠٤
مسؤول عن متثيل : الدائمة لدى األمم املتحدة يف نيويورك، نيويورك، الواليات املتحدة األمريكية

السادسة، وعن إدارة موظفي الدعم وعن فريق مكون من مخسة ضباط ) القانونية(كندا يف اللجنة 
  .  الثانية والثالثةاللجنتنيمسؤولني عن متثيل كندا يف 

  

مسؤوالً عن اللجنة اإلدارية  و)٠٨ – ٢٠٠٥(رئيس اللجنة اإلدارية للمحكمة اخلاصة بسرياليون 
 لتحقيق مبسؤوليتها قيامها من للتيقناملكونة من ممثلني لعدد من الدول األعضاء يف األمم املتحدة، 

راجعة املفصلة واإلشراف على ميزانية بتوفري امل على وجه التحديد، كفاءة وفعالية إدارة احملكمة،
للمقترحات املتعلقة بتعزيز الكفاءة، وقيادة الزيارات  احملددةاحملكمة، وتوفري املراجعة يف األوقات 

السنوية للمحكمة، وتسهيل االتصاالت والعالقات بني احملكمة وبني الدول األعضاء يف نيويورك، 
قبل أن . ضاء يف األمم املتحدة نيابة عن اللجنة اإلداريةواحلفاظ على التواصل املستمر للدول األع

 عضواً يف اللجنة اإلدارية للمحكمة اخلاصة بسرياليون يف الفترة من كنتيشغل منصب رئيس اللجنة، 
  .٢٠٠٥ إىل ٢٠٠٤

  

 للدورة الرابعة واخلامسة نظام روما األساسي يف عضواً يف بعثة كندا لدى مجعية الدول األطراف
  )٢٠٠٧، ٢٠٠٦، ٢٠٠٥ (والسادسة
  

 ة القانون البيئي والشؤون اخلارجية والتجارة العامليلشؤوننائب مدير، : ٢٠٠٤ – ٢٠٠٢
. دويل حول القانون البيئي الشورةن من مخسة حمامني لتوفري امل مسؤول عن إدارة فريق مكو:لكندا

  . وكنت أيضاً عضواً يف جلنة االمتثال املتعددة األطراف ملؤمتر إيسبو
  

ضابط قانوين، لشؤون حقوق اإلنسان والقانون اإلنساين والشؤون اخلارجية : ٢٠٠٢ – ٢٠٠
 مسؤول توفري املشورة حول عدد من املسائل املتعلقة بالقانون الدويل حلقوق :والتجارة العاملية لكندا

 صاناتاالمتيازات واحلاإلنسان والقانون اإلنساين ولتمثيل كندا يف املفاوضات بشأن اتفاقية 
  .اجلنائية الدولية للمحكمة

  

األمني الثاين لدى سفارة كندا يف إثيوبيا، مع االعتماد | األمني األول : ٢٠٠٠ – ١٩٩٨
مسؤول عن رفع التقارير بشأن التطورات ومتثيل كندا يف عالقاا مع  :إلريتريا وجيبويت والسودان

  .إثيوبيا وإريتريا وجيبويت والسودان



  

حقوق اإلنسان والقانون اإلنساين والشؤون اخلارجية والتجارة لشؤون ، ضابط قانوين: ١٩٩٨
 مسؤول عن توفري املشورة بشأن عدد من املسائل املتعلقة حبقوق اإلنسان العاملية :العاملية لكندا

  . والقانون اإلنساين الدويل
  

ويورك، الواليات بعثة كندا الدائمة إىل األمم املتحدة، يف نيويورك، نيمستشار مبتدئ، : ١٩٩٧
املشاركة يف االجتماعات واملفاوضات ورفع التقارير على النحو مسؤول عن : املتحدة األمريكية

أثناء انعقاد اجلمعية ) حلقوق اإلنسان والشؤون اإلنسانية(املطلوب حول التطورات يف اللجنة الثالثة 
  .العمومية لألمم املتحدة

  

ء السالم والشؤون اخلارجية والتجارة العاملية ضابط لدى مكتب قسم إنشا: ١٩٩٧ – ١٩٩٦
خاصة حول مساعدة كندا لبعثات  املشورة حول سياسة إنشاء السالم، تقدمي مسؤول عن :لكندا

  . مراقبة االنتخابات الدولية
  

  :اضابط ميداين حلقوق اإلنسان، عملية األمم املتحدة امليدانية حلقوق اإلنسان، رواند: ١٩٩٥
و يف فريق صغري مركزه يف كاياجنوجو، رواندا، عن تقدمي املشورة ومراقبة مسؤول، بصفة عض

 والتنسيق مع السلطات احمللية، وزيارة ،تطورات حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك تعليم حقوق اإلنسان
  . مراكز االحتجاز

  
 أوتاوا،  يفطالب متدرب لدى شركة احملاماة أوسلر وهوسكني وهاركورت: ١٩٩٥ – ١٩٩٣

  .يوأونتار
  

، من )أونتاريو(كندا العليا ملنطقة حمامي مرافع وحمامي وعضو يف مجعية احملامني :  املهنيةاالنتماءات
  .  إىل اآلن١٩٩٥

  

؛ بكالوريوس عليا يف الصحافة، جامعة أونتاريو ١٩٩٣بكالوريوس حقوق، جامعة كويرت، : التعليم
العلوم السياسية، جامعة ماونت أليسون، يف التاريخ و) مبرتبة الشرف(؛ بكالوريوس ١٩٨٨الغربية، 
١٩٨٧ .  



  : التدريس واملنشورات
  

 يف دورة ؛ حماضر٢٠١٠  عامحماضر يف القانون الدويل املتقدم، جامعة أوتاوا، كلية احلقوق، خريف
، )هريتسمينسو كاسل، إجنلترا(حقوق اإلنسان الدويل، جامعة كويرت، كلية احلقوق قانون تعليمية يف 

؛ حماضر يف قانون حقوق ٢٠١١يونيو / و حزيران٢٠١٠يونيو / و حزيران٢٠٠٩نيو يو/حزيران
؛ حماضر يف ٢٠٠٣ و ٢٠٠٢ و ٢٠٠١اإلنسان الدويل، جامعة أوتاوا، كلية احلقوق، خريف عام 

  .٢٠٠٤القانون اجلنائي الدويل، جامعة أوتاوا، كلية احلقوق، شتاء عام 
  

 االمتثالجلان " و مسعود حسني، لو آن دانيامؤلف مشارك مع الربوفسور تيد ماكدورمان 
، )٢٠٠٤" (وتشغيلهاتعددة األطراف يف اآلونة األخرية؛ التجربة الكندية يف مفوضاا  املواالتفاقيات

  .١٤٢ – ٩١ لقانون الدويللسنوي التاب الك ٤٢
  

  اللغة اإلجنليزية واللغة الفرنسية: اللغات
  

*** 


