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يف جرائم احلرب واجلرائم ضد  حمققا  ا يتهقض 18 منها عاما، 22 علىرؤية وطاقة وخربة قانونية تزيد ية ذو فعالشديد ال مدع عام

 ضحاايها. ل وممثالا، مرتكبيه مالحقا  اإلنسانية واإلابدة اجلماعية 
  

االحتجاز من قبل  رهن ارتكبتللتحقيق يف جرائم  فريقا   قُدتصرب البوسنة.  قادةأكثر من تسع سنوات يف حماكمة  يتأمض
 وأانن مبقاضاة قيادة اخلمري احلمر. يوآخر  قمتالقيادة السورية. مدع عام دويل احتياطي يف الدوائر االستثنائية يف حماكم كمبوداي، 

 أيضا قاض يف دوائر كوسوفو املتخصصة. 
  

التوظيف، وإدارة األداء، واألمن من قبيل  كبري  لتشغيل اليومي الناجح ملكتب ادعاء دويلاب تعلقةامل من القضااي تقريبا كل قضية أدرت
، وحتليل مع املطلعنياملقابالت إجراء ، و املستنديةامليداين، والرتمجة، وامليزانيات، ولوجستيات تكنولوجيا املعلومات، ومجع األدلة 

يف و الهاي  كل من  مع أكثر من اثنيت عشرة وحدة من وحدات احملكمة اجلنائية الدولية، يف ت. وتعاملوالدفاع يف احملاكماألدلة 
 امليدان. 

  
احملامي  كنت،  2015-2012في الفرتة فملتزم بتحقيق العدالة للضحااي يف احملكمة اجلنائية الدولية، بغض النظر عن خلفيتهم. 

احملامي الرئيسي جملموعة من الضحااي يف إجراءات  كنت،  2019أوهورو كينياات. ويف عام  املرفوعة ضدالرئيسي للضحااي يف القضية 
احملامي الرئيسي جملموعة من الضحااي الفلسطينيني يف دعوى  كنت،  2020االستئناف املتعلقة ببدء التحقيق يف أفغانستان. ويف عام 

 . بدء التحقيققضائية تتعلق بـ
  

دون  الدول وحيلولةلدي خربة واسعة يف التعامل مع التحدايت اليت تواجه املدعني العامني الدوليني، مبا يف ذلك تدخل الشهود، 
خبربة كبرية يف  وأمتتعضمان فعالية التحقيقات واملالحقات القضائية.  لمدعي العام يفالقانوين لواجب الالطالع على األدلة، و ا

اإلشراف على حتليل وعرض جمموعة واسعة من األدلة املستندية )ال سيما االتصاالت العسكرية واألمنية الداخلية( يف قاعة احملكمة. 
يف مكان العمل، والتحقيق الفعال يف اجلرائم اجلنسية واجلنسانية ومالحقة  التوازن اجلغرايف والتوازن بني اجلنسني عن بشدة من املدافعني

 مرتكبيها.
  

جراءات قبل احملاكمة اإلحلول عملية ملشاكل مثل التأخري يف  إجياد على تركز كتاابيتعلى نطاق واسع و  منشورة مؤلفاتكاتب 
  . هاوبعد وأثناءها
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 الوظائف احلالية 

 
  

 مدع عام دويل احتياطي يف الدوائر االستثنائية يف حماكم كمبوداي.   •
 قاض يف قائمة القضاة الدوليني يف دوائر كوسوفو املتخصصة.   •
 رئيسي لدى احملكمة اجلنائية الدولية.  حمام •

  
  

 اخلربة املهنية 

 
  

فريق النظام  رئيس ،واملساءلة الدولية: جلنة العدالة 2019ديسمرب كانون األول/  – 2017يناير كانون الثاين/
 فريق ميامنارورئيس    ،السوري

 يف سوراي وميامنار.املرتكبة قيادة اسرتاتيجية لفرق التحقيق يف اجلرائم  •
، 2019إىل  2017من يف الفرتة  املعين ابلتحقيق يف جرائم النظام السوري الدولية واملساءلة جلنة العدالة فريق يادةق •

القائد امليداين لفريق فرعي  على توأشرفاألوسط،  لشرقاب بلدانمن احملققني امليدانيني يف ثالثة  فريق ا فرعي ا أدرتحيث 
 يف املقر الرئيسي يف أورواب. املوجودينمن احملللني الناطقني ابللغة العربية 

من قبل األجهزة املرتكبة جنائية بشأن اجلرائم  وإعداد مذكرات وإفادات الشهود املستنديةحتليل األدلة  على تأشرف •
استخدامها يف هناية هبدف ألعلى املعايري املهنية،  استيفائهالضمان  اجليش والقوات اجلوية السوريةوحدات األمنية و 

 يف سوراي.املرتكبة اجلرائم  البت يفاملطاف من قبل حمكمة جنائية دولية أو خمتلطة هلا اختصاص 
 ارتكبهالتحقيق يف اجلرائم اليت من أجل ا ماحنةحكومة ساب حل 2018ميزانية عام على جدوى و  على دراسة تأشرف •

، وذلك لدعم التحقيق املتوقع أن 2011أفراد القوات املسلحة مليامنار ضد األقليات العرقية والدينية يف ميامنار منذ عام 
 جتريه احملكمة اجلنائية الدولية. 

من إقليم ميامنار دعما للتحقيقات املتوقعة  االرتباطخطة تنفيذية أولية لضمان مجع وحتليل أدلة  إعداد على تأشرف •
 يزانية لسنتني من العمليات. املاملوظفني املاليني املكلفني إبعداد مع  تتواصلللمحكمة اجلنائية الدولية، و 

جلرائم اب املعنيةوآلية األمم املتحدة الدولية احملايدة واملستقلة  اتاحلكوم ن عنممثلو مبن فيهم  يناور العديد من احمل تأطلع •
 الدولية املرتكبة يف اجلمهورية العربية السورية وآلية األمم املتحدة املستقلة للتحقيق يف ميامنار. 
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مع  2019و  2018 عاميموظفني حمليني ودوليني يف تقدمي دورات تدريبية ملدة أربعة أايم يف آسيا على  تأشرف •
 من منظمات اجملتمع املدين البورمية.  فئات

 املسامهةعلى و سوري، النظام ال واثئق من اآلالف على حتليل املعلومات الواردة يف مئات الشهادات وعشرات تأشرف •
 .القضااياملنظمة هلذا التحليل يف خريطة 

توصيات بشأن الرتقية؛  توقدم، الدقيقة فيهم ئيآراإليهم  توقدم هموظيفعلى ت تأشرفمع حمللني و  مقابالت يتأجر  •
 أداء مجيع احملللني يف األفرقة.  رتوأد

 . من العربية إىل اإلنكليزية اختيار وترمجة آالف الواثئق اإلثباتيةعلى  تأشرف •
 تواختذليد، كتوبة ابوامل املطبوعةمع وحدة إدارة األدلة من أجل ضمان أعلى جودة للمسح الضوئي للواثئق  تقنس   •

موارد ابستخدام لتحليل كميات كبرية من املواد املكتوبة املناسبة قرارات تكتيكية على  أساس منتظم بشأن أفضل الطرق 
؛ ومسائل التعرف الضوئي على احلروف؛ واستخدام برامج إدارة األدلة وإدارة النقل احلريفحتليلية حمدودة؛ وبروتوكوالت 

 .القضااي
ة توقيعات ملطابق اتوحتليل التوقيع ،اجلرائمتقنيات حتديد املوقع اجلغرايف لتحديد مواقع على احملللني ابستخدام  تأشرف •

من املستوى  هوية أفراد النظام السوري واثئق النظام السوري من أجل حتديد يفمل يكشف عن أمسائهم  الذين شخاصاأل
 املتوسط والعايل.

 أقسام من  املوجزات اجلنائية حول العنف اجلنسي واجلرائم ضد األطفال.   صياغةعلى  تأشرف •
من  2011تسليم مذكرات جنائية معقدة تتعلق ابجلرائم املرتكبة يف سوراي منذ آذار/مارس لة ول زمنياجدعلى  توافق •

 السورية. والشرطة اجلويةقوات الو  قبل أفراد من أجهزة األمن واجليش
النظام  مسؤويلصفحة يوضح املسؤولية اجلنائية لألسد وسبعة آخرين من كبار  400ز من على إعداد موج تأشرف •

 ضد املعتقلني.املرتكبة السوري عن اجلرائم 
لكبار أعضاء إدارة االستخبارات العسكرية  اجلنائية ةسؤولياملوضح فيه أصفحة  350على إعداد موجز من  تأشرف •

معتقل التقطت الشرطة العسكرية صورا   8000املعتقلني، مبا يف ذلك قتل أكثر من ضد املرتكبة السورية عن اجلرائم 
 جلثثهم.

 ارتكبتهاصفحة، تتعلق، على سبيل املثال، ابجلرائم اليت  200على إعداد موجزات أخرى، كل  منها من حوايل  تأشرف •
لذين ينفذون لملسؤولية اجلنائية ابالسوري؛ و  ياكل قيادة اجليش العريبهلعام  ستعراضابالقوات اجلوية العربية السورية؛ و 

 .تحمافظاثالث  سياسة النظام على مستوى احملافظات يف
لرصد والتقييم، على أن تقدم إىل احلكومات املاحنة اليت اعلى مجع بياانت  كل ثالثة أشهر  توأشرفاألهداف  توضع •

 .العدالة الدولية واملساءلةجلنة  متول عمليات
ن و طبيعة املوجزات اجلنائية اليت أعدها احملللو األدلة  أنشطة مجع للماحنني، وتلخيص على إعداد تقارير فصلية تأشرف •

 ن حتت إشرايف. و العامل
 ، وإىلعن اسئلتهمقدمت شفواي، يف شكل موجز، استنتاجات وقائعية وقانونية إىل ممثلي احلكومات املاحنة وأجبت  •

 .ةاخلارجي الرقابة جملس
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تسليم مجيع السالسة يف ، من أجل ضمان ابملقررائم النظام املعين جب فريقالاسرتاتيجية إجناز إلهناء عمل ونفذت أقررت  •
 . احملايدة املستقلةاملنتجات التحليلية إىل اآللية 

املقابالت، ق األوسط للتدرب على تقنيات يف الشر  يف جلنة العدالة الدولية واملساءلةفريق من احملققني بدوراي  يتالتق •
 املقابالت يف املستقبل. إجراء موسعا بشأن مجع الواثئق و ثنائيا معهم حوارا يت هم على آخر التطورات، وأجر توأطلع

  
  

 ستثنائية يف حماكم كمبوداياالدوائر ال: 2016كانون األول/ديسمرب   - 2015أيلول/سبتمرب 
 مدعي العام أقدم لل مساعد

اخلمري احلمر نوون شيا وخيو  دةقاالذي حياكم 2016 و 2015 ييف عام نيالعام املدعنييف مكتب ا  أقدم عضو بصفيت •
(، شاركت يف صنع القرار االسرتاتيجي، واإلشراف على حتليل األدلة، 003( وماس  موث )القضية 002سامفان )القضية 

القضية  يف اكمةاحمل، و 002/01ابستئناف القضية  امللفات. وتتعلق هذه وصياغتها وحتريرها امللفات املكتوبة واستعراض
 .، أساسا  003لتحقيق يف القضية واب، 002/02

بشأن العديد من جماالت القانون اجلنائي الدويل واإلجراءات اجلنائية الدولية، مبا  003موقف االدعاء يف القضية أعلنت عن • 
 للفيتناميني.  اجلماعيةابدة اإليف ذلك الزواج القسري، وإعادة توصيف التهم، و 

املكلف  ابلقضية، أشرفت على حتليل  لمدعي العامي مساعدا أقدم ل. و ابعتبار 003 إعداد القضيةحققت تقدما كبريا يف • 
 ومدته، ،هاإلجرامي املشرتك )عضويت العملالنهائية" لالدعاء. ومشل ذلك إدارة مشاريع ورقات بشأن  املذكرةاألدلة وإعداد "

الزواج و (؛ القتالالنزاع املسلح الدويل )عتبة شدة و خطة مشرتكة؛  إعمالكبرية يف السامهة واملوجود خطة مشرتكة؛ و وهـدفـه(؛ 
 ومعياراجلهات العليا؛ مسؤولية و  ؛اإلابدة اجلماعيةو  ؛املساعدة والتحريضو  إجرامية؛وسائل السياسات الوطنية ب تنفيذو القسري؛ 
 الوالية القضائية اإلقليمية )اجلرائم يف فيتنام(.؛ و القضائية الشخصيةالوالية و لقتل; يف اسوء النية 

املشاركني مناقشة طالبا  إىل واملتدربني،   تدئنيبامل املدعني العامنيفائدة احملكمة ل يفدورية للدفاع الشفوي  متاريننظمت وأجريت • 
 .هم ممثلونر بدو  ميقو النقاط القانونية واستجواب الشهود الذين 

يف حماكم  الدوائر االستثنائيةزائري  إىلقدمت عروضا عديدة عن جماالت القانون اجلنائي الدويل واإلجراءات اجلنائية الدولية • 
 .للقانون واالقتصادامللكية  امعةاجل، وإىل طالب كمبوداي

  
  

 للضحااي  حمام رئيسي حملكمة اجلنائية الدوليةاحىت اآلن:  - 2012تشرين الثاين/نوفمرب 
 حماميا  عملت من ضحااي قضية كينياات يف احملكمة اجلنائية الدولية.  20 000دائرة ابتدائية حماميا  رئيسا  لتمثيل مصاحل حنو  ينعينت

ثالثة  دامتجملموعة من الضحااي األفغان يف إجراءات أمام دائرة االستئناف، مبا يف ذلك جلسة استماع من دون مقابل ا  رئيسي
 . 2019ديسمرب كانون األول/  أايم يف
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املسؤول الوحيد عن مجيع قرارات التقاضي االسرتاتيجية والتكتيكية، واإلدارة املالية، وإدارة طلبات امليزانية، وإعداد وتقدمي  •
عن و  ،دائرة االستئنافو  ،التمهيدية، والدائرة االبتدائيةدائرة الابلنيابة عن الضحااي يف قضية كينياات أمام  والكتابيةاملذكرات الشفوية 

 البعثات داخل كينيا، واألمن امليداين، وإدارة أداء املوظفني العاملني يف الهاي، والفريق امليداين الذي يتخذ من نريويب مقرا له.
وجهات  األدلة، من أجل تقدميدون الوصول إىل  الدول حيلولةحتدايت أمنية وقانونية ولوجستية غري مسبوقة، مبا يف ذلك  أدرتُ • 

 قضاة احملكمة اجلنائية الدولية. أمامنظر الضحااي الكينيني بشكل فعال 
ضحية متثيال فعاال، مع مواصلة الضغط  20000تطوير منوذج متثيل الضحااي يف احملكمة اجلنائية الدولية من أجل متثيل  تُ أعد •

 عرقلة سري العدالة. للكف عنعلى حكومة كينيا 
والية قضائية إلعداد طلب مل يسبق له مثيل إلجراء مراجعة قضائية  70البحوث، مع الفريق اخلريي يف نيويورك، يف  نس قتُ  •

 بشكل كامل وسريع. املالحقةتحقيق و اليف  54لوقف املدعي العام للتحقيق، مع الرتكيز على واجب املدعي العام مبوجب املادة 
على امليزانية، وعلى التحضريات اللوجستية لعشرات  تُ لضمان نتائج فعالة، وأشرف يف مواقع خمتلفة نس قت شؤون املوظفني• 

 االجتماعات يف مجيع أحناء كينيا مع الضحااي واملنظمات غري احلكومية والدبلوماسيني. 
، وشاركت يف مبادرات بناء على طلب املسجل ابمليزانية القضااي ذات الصلة سجل احملكمة اجلنائية الدولية بشأن تفاوضت مع •

 تُ املسجل إلعادة هيكلة وأتمني متويل أكثر كفاءة ملشاركة الضحااي، واستعرض أطلقه" الذي ReVisionكجزء من مشروع "
 دولية.للمحكمة اجلنائية الاليت تضعها جلنة امليزانية واملالية التابعة الدولية  لمحكمة اجلنائيةية لجمانرب اليزانيات امل
إجراء حتقيقات أكثر صرامة يف جرائم العنف اجلنسي يف كينيا، مشددا  على مع مكتب املدعي العام شفواي  وكتابة ،  تُ تواصل •

 . ومالحقة اجلناة واجلرائم اليت ترتكبها الشرطة الكينية
مبا يف الدولية واحمللية اإلعالم املطبوعة  طإلذاعة والتلفزيون ووسائاقنوات عرب  حي ة ومسجلةيف مقابالت بشكل فعال  تُ تواصل• 

 ومجيع وسائل اإلعالم الكينية الرئيسية.  24فرنسا و اجلزيرة، و نيويورك اتميز، و اإليكونوميست، و لوموند، و ذلك يب يب سي، 
مئات  معمع الدبلوماسيني واجملتمع املدين واملاحنني وأعضاء جملس األمن التابع لألمم املتحدة، وكذلك ، و يف احملكمة تُ تواصل• 

 غرب كينيا.بالضحااي يف قاعات القرى يف العديد من املواقع 
هتما اسرتاتيجية لضمان مساع أصوات الضحااي، والضغط على مكتب املدعي العام، وحكومة كينيا، المتثال التزاما تُ وضع• 

 مبوجب نظام روما األساسي. 
فرتيت ما قبل احملاكمة واحملاكمة؛ وحق  حقوق الضحااي يف املشاركة يفو على صياغة التقارير املتعلقة ابلعنف اجلنسي؛  تُ أشرف• 

لقانون املعاهدات اتفاقية فيينا و من نظام روما األساسي،  9مبوجب اجلزء والتزامات كينيا الضحااي يف إجراء حتقيق سريع وشامل؛ 
واملواد املتعلقة مبسؤولية الدول عن األفعال غري املشروعة املتعمدة؛ واالجتهادات القضائية للمحكمة األوروبية حلقوق اإلنسان، 

حماسبة  وحمكمة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان بشأن حق الضحااي يف معرفة احلقيقة الكاملة بشأن اجلرائم املرتكبة ضدهم، ويف
احملاكمة؛ وواجب الدول يف التحقيق حضور  املسؤولني، واحلصول على تعويض عادل وفوري عن الضرر الذي حلق هبم؛ وواجب

 واحملاكمة.
بشأن عدم تعاون الدولة، والواجبات  يف قضية كينيااتحكومة كينيا، والدفاع كل من احلجج اليت قدمها   علىشفواي  رددت •

 الدستورية للرئيس. 
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 سنتنييوما من االجتماعات على مدى  55 قضاء غرب كينيا، مبا يف ذلكب يف املدن والقرىة واسعة ميدانيمال أعأدرت • 
يف القضية، وتضمنت جلسات احلاصلة أكثر من ألف ضحية. وركزت كل إحاطة إعالمية على التطورات  قابلت فيهاونصف 

 خالهلا على الضحااي أسئلة تتعلق ابهنيار القضية. ترحأسئلة وأجوبة مكثفة طُ 
 .2016و  2014و  2013يف أحداث جانبية يف مجعية الدول األطراف التابعة للمحكمة اجلنائية الدولية يف  تُ حتدث• 
  

 : احملكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة2012كانون األول/ديسمرب   - 2009أيلول/سبتمرب 
 يتش ز مكتب املدعي العام، يف حماكمة رادوفان كاراد ،حمامي ادعاء

عضوا رئيسيا يف فريق احملاكمة، قدمت املشورة االسرتاتيجية والتكتيكية إىل فريق االدعاء بشأن سري الدعوى، وشاركت  بصفيت
 مشاركة كاملة يف احملاكمة نفسها. 

 يف تقييمهم لألدلة وصياغة مذكرات االدعاء.  على حمامني مبتدئني تُ أشرف• 
 املشورة املهنية والنقد البناء فيما يتعلق ابلنواتج. مقدما  احملامني املبتدئني،  وجهت• 
املتعلقة ابلقانون املوضوعي اليت نشأت يف و  الوقائعية واإلجرائية املسائل إحاطات واضحة وفعالة لفريق احملاكمة بشأن قدمتُ • 

 كارادزيتش مع تقدم القضية.  قضية
تقنية للغاية  جوانببشأن ، مبن فيهم الضحااي واملطلعون، والشهود اخلرباء الواقعلعشرات من شهود واستجوبُت ا تُ فحص• 

مرافعة شفوية موجزة يف احملكمة بشأن جمموعة من املسائل  أعددُت وقدمتُ • ملقذوفات واملتفجرات والقنص. متعلقة اب
 اإلجرائية.

األدلة واختيار  ؛املختلطةإعداد األقوال و ؛ واألجوبةعلى التحضري للمحاكمة، مبا يف ذلك صياغة الطلبات والردود  تُ شرفأ• 
 الستخدامها مع الشهود يف احملكمة.  املستندية

 على نطاق واسع مع الدفاع يف الهاي ويف سراييفو بطريقة تعاونية.تواصلُت • 
، والدعم اللغوي، القضاايودعم  دعم احملاكمات،أعضاء أعضاء فريقي وأفرقة االدعاء األخرى، و على نطاق واسع مع تواصلُت • 

وموظفي القضاة وموظفي التحقيقات، واملكتب املباشر للمدعي العام، وفريق البحث القيادي التابع ملكتب املدعي العام، وفريق 
 التحليل العسكري.

دالء بشهادته يف حماكمة كارادزيتش. وبعد أن رفض ابستمرار اإلدالء بشهادته، يف مفاوضات مع خبري شاهد رفض اإل دخلتُ • 
عليها؛ وتقدمت بطلب للحصول على أمر ابلقبض عليه من أجل ضمان  وأشرفت احملكمة ازدراءمذكرة بشأن قمت بصياغة 

 اعتقاله يف البوسنة ونقله إىل الهاي.
لبلدايت اليت سيتم إسقاطها من اباستدعاؤهم و  سيتمآخرين، ابلشهود الذين  وحمققني يي ادعاء، بعد التشاور مع حمامأوصيتُ • 

 الئحة االهتام. 
 لتقدميها يف عن طريق شاهد من أمن الدولة وحتليلها وتوثيقها حمادثة مت اعرتاضها 700مت تكليفه بتحديد  فريق ا فرعي ا أدرتُ • 

 احملكمة كدليل.  
حظيت ابرتياح جتماعات بطريقة عادلة وفعالة وأجريُت االاالدعاء، شهود اجتماعات يف سراييفو بني حمامي الدفاع و  نظمتُ • 

 الدفاع والشهود. 
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 الصحيحبشأن صياغة لوائح االهتام وتعديلها، مبا يف ذلك كيفية الدفع  سابقا  املدعني العامني احملليني من يوغوسالفيا  أحطتُ • 
 إلابدة اجلماعية. ابو  املشرتك ابلعمل اإلجرامي

توصيات  تُ يف الهاي بشأن اإلجراءات اجلنائية الدولية واحلق يف حماكمة عاجلة، وقدم املؤمتر الرئيسي الذي عقد تُ خاطب• 
 إجرائية حمددة هتدف إىل إجراء حماكمات رئيسية للقيادات على وجه السرعة.

  
 ، واحملكمة العليا يف أيرلنداالعاليةدائرة، احملكمة ال: حمكمة 2009أغسطس آب/ – 2008أكتوبر تشرين األول/

 حمام
حملفني( واحملكمة من دون ، واحملكمة اجلنائية اخلاصة )العاليةالدائرة، واحملكمة حمكمة أمام احملكمة بشكل شبه يومي أمام  ترافعت• 

املدعى عليهم يف املالحقات القضائية املتعلقة مبجموعة من اجلرائم غري املميتة، وتسليم اجملرمني،  حيث مثلتُ العليا يف أيرلندا، 
 احملكمة، واإلرهاب، ومصادرة األصول اجلنائية.  زدراءوا

                                                                                   
 لرواندا : احملكمة اجلنائية الدولية2008تشرين األول/أكتوبر  - 2007تشرين الثاين/نوفمرب 

 مكتب املدعي العام حمامي ادعاء، 
قتل أكثر من بشأن ، وآخرين نرياماسوهوكو قضية يفالستة  املتهمنيحماكمة أمام احملكمة، على أساس يومي تقريبا، يف  ترافعتُ • 

وعارضت، حسب االقتضاء، احلجج الشفوية اليت قدمتها مجيع أفرقة الدفاع شخص يف حمافظة بواتري وجرائم أخرى،  ٢٠٠ ٠٠٠
 يدت إدانتهم يف االستئناف. الستة. وقد أُدين الستة مجيعا  وأُ 

 جمموعة واسعة من اجملاالت اإلجرائية واملوضوعية. بشأن ةشفوي اتقدمُت مذكر 
وغريها من املذكرات القانونية املكتوبة اليت قدمتها ابللغة الفرنسية ستة أفرقة دفاع  وموجزات وأجوبةصياغة طلبات وردود قمُت ب• 

 دعم البحوث القانونية. وأشرفت على انطقة ابلفرنسية. 
 كميات هائلة من احملاضر وإفادات الشهود وغريها من األدلة.  تاستعرض• 
 يف بوروندي ومالوي.  النفيوالضحااي يف رواندا، وشهود  اجلناة شهود إدارة التحضري إلجراء املقابالت، وقيادة مقابلةتوليت • 
 للمدعي العام. ابلنسبة  رفيع املستوىهارب  ضد 61املادة عقد جلسة مبوجب إمكانية  تُ استعرض•

 اهلاربني الذين ألقي القبض عليهم حديثا.  فيما يتعلق إبدانة هيئة االدعاءتعديالت على رئيس قرتحت ا• 
  

 الدولية  املستقلة جلنة التحقيق :2007أغسطس آب/ – 2007فرباير شباط/
 مستشار قانوين

املشورة االسرتاتيجية والتكتيكية للمفوض وكبار احملامني املسؤولني عن التحقيق يف اغتيال رئيس الوزراء اللبناين السابق  قدمتُ •
 رفيق احلريري. 

 اللغوي. والدعم األمن امليداينأفراد احملامني و غريهم من مع احملللني واحملققني و  متواتربشكل  تواصلتُ • 
 تعليقات عليها. وقدمتإىل جملس األمن التابع لألمم املتحدة املقدمة تقارير اللجنة  تاستعرض• 
 ثالثة أايم يف سوراي.  على مدى مطلعني رئيسينيمقابلة مع  تنظيميف ُت وشارك تُ دأعد• 
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 ليوغوسالفيا السابقة : احملكمة اجلنائية الدولية2007شباط/فرباير  - 2001حزيران/يونيه 

 ادعاء، مكتب املدعي العام ي حمام
)يف  االدعاء تقريبا  املقدمة من  واألجوبةميع االلتماسات، والردود جلاملؤلف الرئيسي كنُت حتت إشراف مارك ب. هارمون،  • 
 ليوبيسيتش،و  بالفسيتش،و  كرايسنك، قضاايالتمهيدي( يف  فواالستئنااحلكم إصدار حل ما قبل احملاكمة، واحملاكمة، و امر 
 .دايننيوبر  ستانيسيتش ميكوو ،  ولوكيتش قضااي لوكيتشصياغة بعض املذكرات املقدمة يف  بأيضا  وقمتُ . وسيسيتش ديرونيتشو 
ا هنائي ا. ، مل أفو   اهلائلعلى الرغم من هذا احلجم و   ت موعد 

ألدلة، واستعرضت مسامهاهتم ا موجزاتأفرقة من احملامني املبتدئني واملتدربني الداخليني بكفاءة يف حبوثهم القانونية، وصياغة  أدرتُ • 
 للمحاكمة. ةالنهائي اإلحاطةيف 

 .حقا   املتنازَع بشأهنامن أجل تركيز احملاكمة على املسائل احلجج  لعديد مناب يتأدل •
 واحرتمتالوقت احملدود املتاح، وركزت على املسائل املطروحة يف القضية،  من على أفضل وجه مستفيدا  الشهود  تُ استجوب• 

 كرامة الشهود. 
 .يف احملكمة لفيديو واألدلة السمعية والواثئقيةاألدلة املصورة اب لتقدمي مت برجميات خاصة ابجلزاءاتاستخد• 
الدولية لرواندا، واحملكمة الدولية ليوغوسالفيا السابقة، واحملكمة األوروبية لمحكمة اجلنائية ة لاالجتهادات القضائي يف تحبث•

 االجتهادات القضائية احمللية.يف حلقوق اإلنسان، و 
محلة التطهري العرقي اليت مهندسي  لمحاكمة يف قضية مومتشيلو كرايسنك، وهو أحد كباراإلحاطة النهائية لصياغة ا  لفريقأدرُت • 

 صرب البوسنة. شنها
التقيد  وحرصت علىالواردة وقدمت تعليقات،  املسودات راجعتو املهام إىل كبار و صغار أعضاء الفريق،  بعض فو ضت• 

 .الطويلة وتذييالهتا ةالنهائية املتعلقة ابإلحاطة النهائياجلمع والتحقق ونس قت عملية ابملواعيد النهائية الداخلية واخلارجية، 
قدمت مرافعة شفوية أثناء مرافعة االدعاء اخلتامية بشأن عشر مسائل قانونية معقدة عرضتها الدائرة االبتدائية على االدعاء يف • 

 حماكمة كرايسنك.   ختام
 ، والشهود اخلرباء، وشهود اجلرمية، والعديد منهم من الناجني من املذحبة.أجريت عملية االستجواب الكربى لشهود املطلعني•
  
 Freshfields فيلدز بروكهاوس ديرينغر للمحاماةفريش مكتب :2001حزيران/يونيه  - 1997آب/أغسطس  

Bruckhaus Deringer 
 ( 2001-1999(؛ معاون )1999-1997) متدرب

مربيدج. ييف ك الدراسةبرانمج تدريب اخلرجيني أثناء  إطار يف ُوظفتالرائدة يف العامل.  مكاتب احملاماةمن  مكتب فريشفيلدز•
للعمل  انُتدبتيف طوكيو ملدة ستة أشهر، وبعد  ذلك  فرع املكتبفريشفيلدز، مت اختياري للعمل يف  مكتب خالل فرتة تدرييب يف

 لرتا.كإن مصرف، هأقدم عمالئ لدى
الت مع أجريت مقاباجتماعات العمالء، و  تالشهود، واتفاقات التسوية، وبياانت املطالبات، وحضر  إفاداتصياغة قمُت ب• 

 ، والشهود اخلرباء. الواقعشهود 
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املتعلقة ابلتنظيم املايل، وعمليات  املعقدةجمموعة من اجملاالت  تتناولصياغة مذكرات مشورة قمت بقانونية و  حبواث أجريتُ • 
 مصرف انكلرتا.  يفأدوات اخلدمات املالية اجلديدة  كثرة  وأتثرياالندماج واحليازة، وإدراج األوراق املالية، وعمليات الشراء اإلدارية، 

  

 لممارسة؛ اللغات لالقبول   ؛األكادمييةاخللفية 

 
  

 الفلسفة يف العالقات الدولية ماجستري  جامعة كيمربيدج  1995-1996

 بكالوريوس يف احلقوق    دبلن كلية ترينييت،  1990-1994

 .  2008ويف أيرلندا عام  1999لرتا وويلز عام كيف إن قُبلت للممارسة •
 إلسبانية والفرنسية. ابلعمل ابمعرفة قوية  •
 معرفة واسعة إبدارة األدلة، وإدارة احملاكمات، وبرجميات عرض األدلة يف قاعات احملكمة، وبرجميات النسخ.  •
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