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 العشرونالحادية والدورة 

 2022 ديسمبر/األول كانون 10-5، الهاي
  

ل المحكمة الجنائية الدولية    انتخاب مسج ِّ
 

 ةمذكرة من األمانة العام    
 

مببا نمبباف  ومببا األلالببة ل محكمببة  43مببا المبباد   2بموجببأ كاكبباف ال  ببر   - 1

و المسبوول اددا ي هبلى المسبج   ئالبة م بل المحكمبة ويكبون الجنائية الدولية، يتبو

مبا الحكبل تا،بي، يكبون المسبج   مبا األ ب ا   3وعمال بال  ر  الرئيسة ل محكمة. 

توي األخالق الرفيعة والك اء  العالية ويجأ كن يكون ع بى معرفبة ممتباو  وةالمبة 

 فة لغة وااد  ع ى األم  ما لغات العم  فة المحكمة.

ع ى  (1) ادثباتدجرائية ومواعد اما ال واعد  12ما ال اعد   1ال  ر  ،نص  - 2

هيئبببة الرئالبببة، االمبببا يبببتل انت ابلبببا، مائمبببة بالمر بببحيا الببب يا يسبببتوفون  ،ُعبببد” كن

، و،حيب  هب ا ال ائمبة  لبى جمعيبة البدول 43مبا المباد   3ل  ر  االشروة الوا د  فة 

 .“األةراف مع ة أ بت ديل كية ،وصيات

األةبراف، ي بوف ال ةبا ، عمبال  لى ،  ة ه ا التوصيات ما جمعية البدوولد - 3

ما نماف  وما األلالة وعمال ببادجراء الب ي ،بنص  43ما الماد   4ل  ر  بأاكاف ا

ما ال واعد ادجرائية ومواعد ادثبات، بانت با   12ما ال اعد   3و 2ع يي ال  ر،ان 

                                                           

جنائيببة الدوليببة، ة الومببا األلالببة ل محكمبباألةببراف فببة نمبباف  ة الببدول يببلجمعوثببائا الرلببمية ال   1))

 المبيبببعألمبببل المتحبببد ،  مبببل ا نشبببو اتم) ،2002 ول/لببببتمبر كي 10-3نيويبببو  ،  ،ولبببىالبببدو   األ

E.03,V.2كلف االجزء ثاني، (، والتصويأ). 
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ة وبطريا االمتراع السبري، خخب يا المسج  فة كمر  ومت ممكا وباألغ بية المط  

 ية الدول األةراف.تبا هل التوصية الم كو   كعالا ما جمععافة 

ل  االنتخاب األو 

، عببببري  ئببببي  20032نيسببببان/كبري   15وبموجببببأ الرلببببالة المو خببببة  - 4

مببا نمبباف  ومببا  43مببا المبباد   4المحكمببة الجنائيببة الدوليببة، متصببرفا عمببال بببال  ر  

ومواعبد ادثببات، ع ببى  ةمببا ال واعبد ادجرائيب 12مبا ال اعبد   1ر  األلالبة وببال  

ةببراف مائمببة بألببماء ومببوهالت مر ببحيما اثنببيا لمنصببأ  ئببي  جمعيببة الببدول األ

 3.المسج  

 اعتمببدت الجمعيببة بتوافببا ال اء التوصببية ،2003نيسببان / كبريبب   23فببة  - 5

ICC-ASP/1/Recommendation 1 

اء رجببإللاجتمببع ال ةببا  فببة ج سببة عامببة ووف ببا   ،2003يونيببي /ازيران 24فببة  - 6

مبا ال واعبد ادجرائيبة ومواعبد  12مبا ال اعبد   3و 2المنصو  ع يي فة ال  ر،يا 

  أ السيد برونو كا،اال )فرنسبا( مسبجال  ل محكمبة الجنائيبة الدوليبة ل تبر انتُ  ،ادثبات

 .2003 ييولي،موو/ 3، ،بدك فة خم  لنوات

 

 الثانياالنتخاب 

نائببأ ، عببري 72004 كتببوبرك/،شببريا األول 05الرلببالة المو خببة  وبموجببأ - 7 

مبا  43مبا المباد   4، متصبرفا عمبال ببال  ر  كوا كوينيليباكة، ال اضة  ئي  المحك

ومواعببد مببا ال واعببد ادجرائيببة  12مببا ال اعببد   1ر  وبببال  نمبباف  ومببا األلالببة 

ا يمر بح 10ةراف مائمبة بألبماء ومبوهالت ادثبات، ع ى  ئي  جمعية الدول األ

 .لمنصأ المسج  

اعتمبببدت الجمعيبببة بتوافبببا ال اء  ،2007 ديسبببمبركبببانون األول/ 14فبببة و - 8

 Recommendation 1/6ASP/-ICC 5 التوصية

                                                           
(2 ) ICC-ASP/1/11المرفا األول ، 

 الثانةمرفا ، الين سالمرجع ( 3)

(4  )ICC-ASP/6/16المرفا األول ، 

-ICC، ثالثببببببببا  زء لمج بببببببد األول، الجبببببببا(، ICC-ASP/6/20)، 2002...، دلبببببببةالساالبببببببدو   ، .. . ة الوثبببببببائا الرلبببببببمي( 5)

ASP/6/Recommendation 1 



 

03-32606 3 

 

ICC-ASP/21/2 
 

 
  السبيد ت ببانتُ و ،اجتمبع ال ةبا  فبة ج سبة عامبة ،2008 فبراير/ بباة 28فة  - 9

. خمب  لبنوات ل محكمة الجنائية الدولية ل تر  ة  مسج باألغ بية المط  ةلي  انا ك بيا 

مسبل التعلبد  ءببأدا 2008 ابري /نيسبان 17فبة  اعم لبلبي  انا ك بيبا   السبيد توبا ر

 ما النماف األلالة. 45بموجأ الماد  الرلمة 

 

 لثالثااالنتخاب 

نائبأ ، عبري 12206 كتبوبرك/،شبريا األول 10وبموجأ الرلالة المو خة   - 10

مبا  43اد  مبمبا ال 4، متصبرفا عمبال ببال  ر  كوا كوينيليباكة، ال اضة  ئي  المحك

ومواعببد مببا ال واعببد ادجرائيببة  12مببا ال اعببد   1ر  ال  نمبباف  ومببا األلالببة وببب

ا  مر بح 11ةبراف مائمبة بألبماء ومبوهالت ادثبات، ع بى  ئبي  جمعيبة البدول األ

 .لمنصأ المسج  

اعتمبببدت الجمعيبببة بتوافبببا ال اء  ،2012 نوفمبر/،شبببريا الثبببانة 21فبببة و - 11

 1ASP/11/Rec.-ICC 7 التوصية

السيد  أ انتُ و ،اجتمع ال ةا  فة ج سة عامة ،2013 ما س/ختا  8فة و  - 12

 ل محكمة الجنائية الدولية ل تر  ال  مسج باألغ بية المط  ة هرمان فون هيب  )هولندا(

 2013 ابري /نيسان 18فة  عم يالسيد هرمان فون هيب   وبا ر. خم  لنوات

 لالة.ما النماف األ 45بموجأ الماد  مسل التعلد الرلمة  ءبأدا

 رابعالاالنتخاب 

 ة ئيسبببب ت، عرضبببب71208 لبببببتمبر/ولكي  28وبموجببببأ الرلببببالة المو خببببة  -13

مبا  43ما الماد   4عمال بال  ر  ، لي  يا فرنانديز دي غو مندي ية، ال اضةالمحكم

ومواعببد مببا ال واعببد ادجرائيببة  12مببا ال اعببد   1ر  نمبباف  ومببا األلالببة وبببال  

ا  مر بح 14ةبراف مائمبة بألبماء ومبوهالت األ ى  ئبي  جمعيبة البدول بادثبات، ع

 .لمنصأ المسج  

                                                                                                                                                                                                     
 

(6  )ICC-ASP/6/16، المرفا األول 

-ICC، الجبببببزء ثالثبببببا ، ج بببببد األولالم (،ICC-ASP/6/20)، 2007...، ة عشبببببر الحاديبببببالبببببدو    ...،الرلبببببمية ئا ثببببباالو( 7)

ASP/6/Recommendation 1 

(8  )ICC-ASP/16/28/Rev.1 ،المرفا األول 
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اعتمببببدت الجمعيببببة بتوافببببا ال اء  ،2017 ديسببببمبركببببانون األول/ 14فببببة و -14

 ASP/16/Rec.1-ICC 9 التوصية

السيد  أ انتُ و ،اجتمع ال ةا  فة ج سة عامة ،2018 ما س/ختا  28فة و  -15

 باألغ بية المط  ة (نيا العممى وكيرلندا الشماليةتحد  لبريطامالمم كة ال)بيتر لوي  

 عم ي بيتر لوي السيد  وبا ر. خم  لنوات ل محكمة الجنائية الدولية ل تر  ال  مسج

ما النماف  45بموجأ الماد  مسل التعلد الرلمة  ءبأدا 2018 ابري /نيسان 78فة 

 األلالة.

 

 خامسالاالنتخاب 

، )انمببر المرفببا األول( 2022يونيببي /ازيران 17ة  خببومالرلببالة البموجببأ  -16

 43مبا المباد   4، عمبال ببال  ر  ، ال اضة بيو،ر هوفمانسكة ئي  المحكمةعري 

اعبد مبا ال واعبد ادجرائيبة ومو 12مبا ال اعبد   1وال  بر   ،ما نماف  وما األلالة

ا مر ببح   12 ئببي  جمعيببة الببدول األةببراف كلببماء وبيانببات مببوهالت  ع ببىادثبببات 

؛ السببيد كمبادي بببا دو (لمنصبأ المسبج : السببيد خبوان بباب و كلبببان كلينكالبترو ) كبوا

؛ السبيد لبوي  ما يبانو   مولبي و ؛ السيد  فيدلما ،يريبزا دون بون )كيرلنبدا()السنغال(

؛ السبببيد  كيبببت و اغبببو جوليبببان كبببودا )بو كينبببا فالبببو(؛ السبببيد بلولبببا )المكسبببي (

؛ السبيد كريسبتيان وكيرلنبدا الشبمالية(العممبى  ابريطانيبماكينتوش )المم كبة المتحبد  

 -؛ السببيد   وويببت موويجببو ؛ السببيد  غابرييبب  ماكنتبباير )كلببتراليا(مبباهر )اليابببان(

؛ السبيد  مبا ي  نغبر ،ومبا ؛ السيد  ببراهيل جبيم  بباف )نيجيريبا(مو يسون )كوغندا(

 ة(.نالسيد كوووالدو وافاال جي ر ) كوادو ( )انمر المرفا الثا؛ )السويد(

يونيبي لمحبة عامبة /ازيران 17نت  لبالة  ئبي  المحكمبة المو خبة كما ،ةبم   -17

 ، يي  المرفا األول( اصائية عا التمثي  الجنسانة والجغرافة ل مر حيا )انمر 

 

                                                           
 .ICC-ASP/11/Rec.1، د األول، الجزء ثالثا  المج (، ICC-ASP/16/20)، 2077...، عشر  السادلة   الدو ،...الرلمية الوثائا ( 9)
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 المرفق األول
  

هااة ىلااي رئاايس  2022نيسااانبربريل  17رسااالة مخر ااة    موج 

م روماا في نظاا طرافللسالح النووي األ عية الدول الحائزةجم

األساساااي للمحكماااة الجنائياااة الدولياااة مااان رئااايس المحكماااة 

 الجنائية الدولية.
 

 ]األص : باالنك يزية وال رنسية[

 

 السيد الرئي ،

ألببماء ( مائمببة م تصببر  بمعيببةالجيشببرفنة كن كمببدف  لببى جمعيببة الببدول األةببراف )

كن ،نتلبة مبد    ، ال ي ما الم رالمر حيا لمنصأ مسج  المحكمة الجنائية الدولية

 .2023كبري  /نيسان 16فة  واليتي

يكبون يجبأ "، مبا نمباف  ومبا األلالبة 43ما الماد   3، عمال  بال  ر  كما ،ع مون

مببا األ بب ا  توي األخببالق الرفيعببة والك بباء  العاليببة. ويجببأ كن يكونببوا المسببج  

ع بببى معرفبببة ممتببباو  وةالمبببة فبببة لغبببة واابببد  ع بببى األمببب  مبببا لغبببات العمببب  فبببة 

ينت بببأ ال ةبببا  المسبببج   ع بببى كن " 43مبببا المببباد   4" و،بببنص ال  بببر  .حكمبببةمال

يا االمتراع السري. خخ يا فة اعتبا هل كية ،وصبية ، بدف مبا باألغ بية المط  ة بطر

مببا  12مببا المبباد   1، ووف  ببا ل   ببر  ع ببى تلبب  عببالو  ".جمعيببة الببدول األةببراف

يا المسبتوفيا لة مائمبة بالمر بحا، ،ةع هيئة الرئال واعد ادجرائية ومواعد ادثبات

، و،حيب  ال ائمبة  لبى جمعيبة 43مبا المباد   3ل معايير المنصبو  ع يلبا فبة ال  بر  

 مع ة أ كي ،وصيات.، الدول األةراف

ى المومبع ادلكترونبة ل محكمبة ) عبالن الو ي بة ،ل ادعالن عا منصأ المسج  ع 

الموعببد النلببائة لت ببديل  ، وُاببد د2022فبراير  ببباة/ 22( فببة 21393الشبباغر   مببل 

. ،ل  خطا  جميع الدول األةراف ب تح ادعالن عبا 2022مايو /كيا  1الط بات فة 

، عممبت  ضبافة  لبى تلب . األةبرافالو ي ة الشاغر  ما خالل كمانة جمعية البدول 

 عبالن  ،عمبيل،بدعو فيلبا  لبى  ،ع ى ل ا ات الدول األةراف كر    ويةم المحكمة 

المر حيا البوةنييا. كمبا ،بل التبرويع لإلعبالن عبا الو ي بة  ى عالو ي ة الشاغر  
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االجتماعة الرلبمية ل محكمبة )مثب   الشاغر  ع ى نطاق والع عبر منوات التواص 

 متحد .، وفيسبو ( وما خالل  بكة األمل ال، و،ويترلينكد  ن

لبشبرية ا. ماف مسل الموا د ( ة با  88، ،ل التالف ما مجموعي ثمانية وثمانيا )ةوبالتال

( مر بحا مبد البتوفوا 45ييل جميع الط بات ووجبد كن خمسبة وك بعبيا )بالمحكمة بت 

األدنى ما متط بات ال بر  التع يميبة وال غويبة والملنيبة المنصبو  ع يلبا فبة  الحد  

 . عالن الو ي ة الشاغر 

مامببت الرئالببة بت يببيل المر ببحيا المببوه يا ع ببى كلبباس المتط بببات والت ةببيالت و

ادضببافية كو األصببول المحببدد  فببة  عببالن الو ي ببة الشبباغر  مببع مراعببا   والمزايببا

، . وع ببى هبب ا األلبباس10تمثيبب  الجغرافببة والتببواون بببيا الجنسببياكهميببة انعكبباس ال

ب  الط بأ، مبع لا لجميبع ال ةبا د  ،بل ، بديمكعدت هيئبة الرئالبة مائمبة م تصبر  موا 

لرئالبة مائمبة م تصبر  اعبد ت ، كنتيجبة للب ا المشباو اتوالكام  لك  مر بح ، بدف. 

ا اعتُبروا كفة  التي اء لل ا المعايير والمتط بات.12ما اثنة عشر )  ( مر ح 

                                                           
 ية.لشرملجغرافية ألو وبا اراف ما المجموعة الدول األةما ات دميا موه يا جود مف والة  لى عد،شير الرئ 10
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 :11(األنك يزي ا هل )بالتر،يأ األبجدييا الم تا يالمر ح،رد كدناا كلماء 

 السيد خوان باب و كلبان كلينكالترو ) كوادو (ك( )

 السيد كمادي با )السنغال( ( )

 )كيرلندا(،يريزا دون ون  السيد  فيدلماج( )

 )المكسي (السيد لوي  ما يانو   مولي و لولا د( )

 )بو كينا فالو(و اغو جوليان كودا السيد بهـ( )

 بريطانيا العممى وكيرلندا الشمالية(السيد  كيت ماكينتوش )المم كة المتحد  و( )

 (ماهر )اليابان السيد كريستيانو( )

  كلتراليا()تاير نغابريي  ماكالسيد  ح( )

  مو يسون )كوغندا( - وويت موويجو ة( السيد  )

 ي( السيد  براهيل جيم  باف )نيجيريا()

  ( السيد  ما ي  نغر ،وما )السويد()

 ل( السيد كوووالدو وافاال جي ر ) كوادو ()

،جببا بلل تات م  صببات ل مر ببحيا ومرف ببة الع ببى السببير ال ا،يببة يرجببى االةببالع 

، وك ل  نمر  عامة  اصبائية ع بى التمثيب  الجغرافبة نور حمللا امكما مد  ، الص ة

 والتواون بيا الجنسيا.

ع بى ،عزيبز  ، واف ت جمعية البدول األةبراف2021و،جد  اد ا    لى كني فة عاف 

، مببا خببالل جم ببة 2023سببج  فببة عبباف مالمشببا كة الببدول األةببراف فببة انت ببا  

ال  عا منامشات مائبد  مسبتدير  فة، جبةاو، ما بينلا التحداث عم ية العناية الكمو 

،تط بببع و 12والمجتمبببع المبببدنة. ،األةبببراف عامبببة مبببع المر بببحيا م توابببة ل بببدول

لية بااللت اد  ما ه ا ادجراء المعبزو. ولبأكون المحكمة  لى عم ية االنت ابات الحا

ممتنببا لببو ، ةبب ت معبباليكل بت ببديل كلببماء المر ببحيا الم تببا يا  لببى جمعيببة الببدول 

مبا  43، عمبال بالمباد   لبدائلاى كي ،وصبية مبد ،رغبأ فبة ول ع بل حصب فااألةر

 ما ال واعد. 12النماف األلالة وال اعد  

 .2023فة كوائ  عاف يرجى الع ل كن انت ا  المسج  ليتل و

 ك جو كن ،ت ب وا كلمى خيات الت دير.

                                                           
، المدنية والسيالبيةملل ا المر حون ا ويلما س فة يجة هة الدولة التفإن الدولة المد  ،نسيةودواج الجفة االة ا  11

 ثي  الجغرافة.تم،عتبر تات ص ة لغري الوبالتالة 
 .1202 ن األول/ديسمبركانو P/20/Res.4AS-ICC ،9ال را   12
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 التذييل

 

لمنصاا   ضااع ئائمااة مختصاارةغاارو وحين لشاارىحصاااتاب بشااخن ا تيااار الم

 مسجل المحكمة الجنائية الدولية

 

 8813: الـواردةباب ل  الط   -رلف

 المجموع  األةرافغير الدول  الدول األةراف التمثي  

 (37.5%)  33 (6.8%)  6 (30.7%)  27  ناث   الجنس 

 (62.5%)  55 (17%)  15 (45.5%)  40 تكو   

 (45.5%)  40 (3.4%)  3 (42%)  37    كفري يا   ةالمجموع

 (15.9%)  14 (12.5%)  11 (3.4%)  3 خليا والمحيط اللادئ  

 (8%)  7 (8%)  7 (0%)  0 كو وبا الشرمية  

    مجموعة دول كمريكا   

 (8%)  7 0 (8%)  7 الال،ينية والكا يبة

مجموعة دول كو وبا 

 (22.7%)  20 (0%)  0 (22.7%)  20 الغربية ودول كخرى

 )%100(14 88  (23.9%)  21 (76.1%)  67   المجموع  

 

 

 

 

                                                           
 ر ح.الم بلاح  ( ل  5ة بات ) كي العدديشم  ه ا ال   13
 بأ مبدك الت ريأال  بسم يجمالية ادنسبة ،تأثر المد ل ردية وية النسأ المئا عند جمع 14
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  45: المتطلباباألدني من  ي الحد  التي تلب  باب ل  الط   -بات

 المجموع  األةرافغير الدول  الدول األةراف التمثي  

 (28.9%)  13 1 (2.2 %)  (26.7%)  12  ناث   الجنس 

 (71.1%)  32  8 (17.7%) (53.3%)  24 تكو   

 (46.7%)  21 2 (4.4%) (%42.2%)  19    كفري يا   ةالمجموع

 (11.1%)  5  4 (8.9%)  (2.2%)  1 خليا والمحيط اللادئ  

 (6.7%)  3  3 (6.7%) 0 كو وبا الشرمية  

    مجموعة دول كمريكا   

 (8.9%)  4 0 (8.9%)  4 الال،ينية والكا يبة

مجموعة دول كو وبا 

 (26.7%)  12 0 (26.7%)  12 خرىودول كغربية لا

 )%100(2 45   9 (20%) (80%)  36   المجموع  

  12: التصفيةالواردة رسماؤهم في ئائمة رشحون الم -جيم

 المجموع  األةرافغير الدول  الدول األةراف التمثي  

 (41.7%)  5 0 (41.7%)  5  ناث   الجنس 

 (58.3%)  7 0 (58.3%)  7 تكو   

 (33.3%)  4 0 (33.3 %)  4    كفري يا   ةالمجموع

 (8.3%)  1 0 (8.3%)  1 خليا والمحيط اللادئ  

 0 0 0 كو وبا الشرمية  

    مجموعة دول كمريكا   

 (25.0%)  3 0 (25.0%)  3 الال،ينية والكا يبة

مجموعة دول كو وبا 

 (33.3%)  4 0 (33.3%)  4 الغربية ودول كخرى

 )%100(2 21  0 (100%)  12   عجموالم  
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 لثالمرفق الثا
 

ماااع  (األنكليااازي)شاااحين وفقاااا للترتيااا  األبجااادي بالمر ئائماااة  

 بيانت المخه الب
 

 نكاسترو )ىكوادور(ليان ربلرلو وان بابسيد  لا - 1
 

 اب الصلةخبرة ذلاوجز م  

مبانون ، ماجسبتير فبة (Pontificia Universidad Católica del Ecuador) محبافالتع يل:  - 

 ومر ح الدكتو اا )ك ية الح وق بجامعة نو،رداف(.  الدولةن ا وق ادنسا

ببا مببا ال بببع 23الملنيببة:  كبببرو المالمببح -   مسببائ ةفببااببو وممببا س ر  كبام 

ومبدير ا  االيب انون الدولة وال بانون الجنبائة وا بوق ادنسبان. كلبتات ال بانون ال

(. ل بببانونا ، ك يببةنمبباف التع ببيل السبببريري )جامعببة لببان فرانسيسبببكو دي كيتببو

 فة لجنة الب دان األمريكية لح وق ادنسان. لابا محترف مو ف

 ي.مج   ال ةاء ادكوادو  ا فةلاب قعةو

، خبببر   دا يببة والببعة ل مولسببات ال انونيببةد ات: وال ببرفببة عملالملببا ات وا -

. تنمبيلالو،صبال مويبة فبة اال ملبا اتبكبير . م كر ن بدي  متولطة  لىوكفرمة 

عميببا ، يتمت ببع ب لببل يتجببي نحببو ، ببديل ال ببدمات ةملنببو  ئببي  كفرمببة مببتمك ا

 .الدولية المولسات كمافص حة كصحا  الم ومتط باتمصالح ل

السب طة ال ةببائية ال اصبة ل سببالف فبة كولومبيببا فببة نببة ر كجيبببختبدابات: النا -

 بحاالت االخت اء ال سري.  لجنة األمل المتحد  المعنيةفة  وعةو

االنتمببباءات: الجمعيبببة األمريكيبببة ل  بببانون البببدولة ومعلبببد الب بببدان األمريكيبببة  -

 الجنائية. اتيالل س
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 خهالببيان الم

 يةتعليمالالمخه ال 

ال انون  د الة، كلمانيا. مركز ،نجا، جوطغسك  جوج جامعة 2021 – 2022

المد لة األلمانية  ،(CEDPAL)الجنائة ألمريكا الال،ينية وادجراءات الجنائية 

 الع وف الجنائية والدوغما،ية الجنائية األلمانية. الرابعة

،  نديانا ،جامعة نو،رداف ،، مركز الح وق المدنية وا وق ادنسان2022 - 2017

 ر  َّحمُ . دكتو اا فة ال انون الدولة لح وق ادنسان )مريكيةد  األحتالم تاالوالي

 (. المواف ة ع ى األةرواة مع  ة.فة ع وف ال انون ا دكتو ل 

، ،  نديانا، جامعة نو،رداف، مركز الح وق المدنية وا وق ادنسان2003-2002

 ياو(.متبا) سانادن قولح الدولة  انون . ماجستير فة الالواليات المتحد  األمريكية

1999-1992 ، Pontificia Universidad Católica del Ecuadorكيتو، ك ية الح وق ، ،

 ادكوادو :

 Abogado de los Tribunales y Juzgados de la República del Ecuador y Doctor en  

Jurisprudencia  فة ال انون( )المعادل ل دكتو اا   

  Licenciado en Ciencias Jurídicas(رفئة ل ماجستيكا)م

 الخبرة المهنية 

، المج ببب  البببوةنة ادكبببوادو ي 2018ككتبببوبر األول/،شبببريا  – ييونيبببازيران/-

 عةو المج  . ل س طة ال ةائية ل مرا ة االنت الية:

يسبكو دي ، جامعة لبان فرانس2017 كغسط /خ  – 2010 ديسمبر/كانون األول- 

  وق: ة الح، ك يكيتو

ا ببوق ادنسببان  ت ببوون انتلاكببابمركببز ُمك  ببف  ، انونيببة العامببةلح الالمصببا زمراكبب ريمببد - 

 الن(.اتى  – 2019كغسط  خ /الدولية )  والجرائل  الجسيمة

 (.2017كغسط  خ / – 2010ديسمبر كانون األول/) ال ةائيةالمعونة  مركزلمدير لابا  - 

يبة دان األمريكلب بنبة ا، لج2010 ديسمبر/ولن األكانو - 2003  ييونيازيران/ -    

 لح وق ادنسان: 
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كببببانون  – 2009 ييوليبببب ،مبببوو/)ألنببببديز لالثببببانة منسبببا ال سببببل ادم يمبببة   -     

 (. 2010ديسمبر األول/

كبببانون ضبببابط ، اضبببة كمببباف محكمبببة الب بببدان األمريكيبببة لح بببوق ادنسبببان ) -     

 (.2009  كغسطخ / - 2003ديسمبر األول/

    كانون  - 2003 ييونيازيران/وبيرو ) جنتيااأل  ،أاكم اع سوولنائأ الم -     

 (.2003ديسمبر األول/

، لجنة الب بدان األمريكيبة لح بوق 2002 ييونيازيران/ - 2001 ييولي/،موو  -     

   " ومولو جاليجوس"( لمكتأ األ جنتيا.)ومي ادنسان: محاٍف مساعد

 Pontificia Universidad Católica del، 2001 ييبببيول - 1999 مبببايوكيا / -    

Ecuador2000 يا بببوق ادنسبببان )يوليببب مركبببزالح بببوق: مبببدير  يبببة ، ك - 

المسبباعد  ال انونيببة  بمركببز(. منسببا مسببل ال ببانون الجنببائة 2001 ييوليبب

  (.2001 يوليي/،موو -1999 مايو/)كيا 

ة: ملنيببة المسببت  ، المما لببة ال1999 مببايوكيا / - 1998ر فبراي ببباة/  -    

 ون الجنائة. ال ان ةضة فا تالودلتو ي 

الشببببرةة:  دا   الحكومببببة و ،1998ر فبراي ببببباة/ - 1997ر فبراي ببببباة/  -    

 نائأ ووير الحكومة. ، مستشا 

 Falconi Puig & Associates ،1996 ييوليبببب،موو/ - 1994 ييوليبببب/،موو  -    

Attorneys at Law: Paralegal of the،  كية ال كرية.الم مسل 

 Quevedo & Ponce Attorneys، 1994 يييونازيران/ – 1993  سطغك/ خ -   

at Law: Paralegal of the ،مسل المناوعات اددا يةفة  مساعد مانونة. 

 التدريس الخبرة في

 Pontificia Universidad Católica del، اتبببى الن - 2021ر فبراي بببباة/  - 

Ecuadorلجريمة والع ا .ة انمريية وئازجحاضر فة ادجراءات الم :، ك ية الح وق 

، ، جامعبة لبان مبا ،ا )األ جنتبيا(اتبى الن - 2018 ينباير/كانون الثانة   -  

ادنسبان  ا بوق، الع ميبةالد البات السيالبية: كلبتات وعةبو ال جنبة  الدوليبةمركز ال

 الكا يبة.   ة البحروالديم راةية فة كمريكا الال،ينية وبرنامع الماجستير فة منط
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، جامعبببببة 2016 ديسبببببمبر/كبببببانون األول - 2016 مبرنوف/نةاالثببببب ايرشببببب، -

والع ببوف السيالببية: كلببتات وائببر لبرنببامع  ، ك يببة الح ببوقباومببانة بيتببر الكاثوليكيببة

فبة م اضبا  االنتلاكبات الجسبيمة ا الال،ينيبة ،جا   كمريك،  يرالموس الدولة ل تن  

 لح وق ادنسان.

و دي ن فرانسيسبببكة لببباامعببب، جنلا اتبببى - 2010ديسبببمبر األول/كبببانون   - 

 ، ك ية الح وق: كيتو

 ،، ادجبببراءات الدلبببتو ية، دو ات فبببة ال بببانون الجنبببائةكلبببتات ال بببانون - 

 ا وق ادنسان.  ال انون الدولة ومانون 

 كلتات ال انون اددا ي وبرامع ماجستير الت اضة الدولة. - 

  ببا :بوليون لببيم انيدجامعببة كنبب، اتببى الن - 2010ديسببمبر كببانون األول/  -

البببدفاع عبببا ال بببانون وا بببوق و دلبببتو يفبببة ال بببانون الماجسبببتير الببببرامع ، كلبببتات

 ادنسان.

، جامعبببببة كا،وليكبببببا لبببببانتياغو دي 2013مبببببايو كيا / - 2010مبببببايو كيا / - 

 برنامع ماجستير ال انون الدلتو ي. كلتات، ، ك ية الح وق:غواياكي 

 Pontificia Universidad Católica del ،2001 ييوليبب،موو/ – 1999و مببايكيا / -

Ecuador، :المما لبة ، مبدخ   لبى ال بانونال انون الدولةمركز ، كلتات ك ية الح وق ،

 .2و 1المساعد  ال انونية  مركز، د الات ،حةيرية ، الشوون ال انونيةال انونية

 التفويض

 - 2021  رتبب  حبباالت االخت بباء ال سببري لعةببو لجنببة األمببل المتحببد  المعنيببة ب  -

  .2021لبتمبر كي ول/كم ر  ل جنة فة  ءزمالال. ،ل ،عييني ما مب  2025

 ل بدوائر المت صصبة فبة السب طة ال ةبائية ال اصبة( amicus curiaeخبير كجنببة ) -

 .2017ديسمبر كانون األول/ما كج  السالف فة كولومبيا من  

 حاضراب واستشارابم

لجامعببات والمولسببات ا ايببد مببالعد  بببمكو مستشببا  مببا /كمحاضببر و ،مببت دعو،ببي

 ،ةنيةالعامة الو

 ، بما فة تل :المنممات غير الحكومية والمنممات الدولية
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 Universidad del Azuay, Universidad Central del Ecuador, Pontificia  كبوادو : -

Universidad Católica del Ecuador, Universidad de Cuenca, Universidad de 

Especialidades Espíritu Santo, Programa Andino de Derechos Humanos, Comisión 

Ecuménica de Derechos Humanos CEDHU, Plataforma Feminista Ecuatoriana, 

Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos INREDH, PROJUSTICIA, 

Consejo Nacional de la Judicatura, Escuela de Servidores de la Fiscalía General del 

Estado, Defensoría Pública General 

 Universidad Nacional de Cuyo, Universidad Nacional de San: األ جنتببيا -

Martín. 

 Universidad Católica de Cochabamba, Universidad Católica San Pablo :بولي يبا -

de Bolivia, Universidad Salesiana, Fundación Tribuna Constitucional. 

 .Universidad Diego Portales:  ي ة -

 Universidad Externado, Universidad de Los Andes, Policía Nacional: كولومبيبا -

de Colombia. 

 Universidad Iberoamericana, Escuela Nacional de la الجملو يبة الدومينيكيبة: -

Judicatura de la República Dominicana 

 .Coopération de la France Délégation Régionale pour les pays andins: فرنسا -

 Konrad Adenauer-Stiftung, Deutsche Gesellschaft für Internationale: كلمانيببا -

Zusammenarbeit GIZ. 

 .ووا   العدل ،جامعة ال دي  يولف لبنان: -

 ,Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente ITESO: المكسبي  -

Article 19, Suprema Corte de Justicia de la Nación, Instituto de la Judicatura Federal, 

Procuraduría General de la República, Cámara Federal de Diputados de los Estados 

Unidos Mexicanos. 

 النرويع: المج   النرويجة لالجئيا.  -

 .Corte Suprema de Justicia del Paraguay با اغواي: -

  .Pontificia Universidad Católica del Perú, Ilustre Colegio de Abogados de Lima بيرو:  -
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 لويسرا: ال دمة الدولية لح وق ادنسان. -

 ، جامعبة كو نيب كية: ك يبة الح بوق بجامعبة نبو،ردافالواليات المتحد  األمري -

مركببز جامعببة  ،ك يببة الح ببوق بالجامعببة األمريكيببة مسببل ال غببة والد الببات األجنبيببة

 EWMIمعلببد اددا    غببر ال ببرق  ،ت لح ببوق ادنسببان والعدالببةكسباس  ابوبببو ،

(East West Management Institute EWMI) معلببد نصببف الكببر  الغربببة ل تعبباون ،

 (.WHINSEC) األمنة

 . .Universidad Católica Andrés Bello فنزويال: -

، يسبببيفليون، واالليئببات الدوليبببة: معلببد الب بببدان األمريكيببة لح بببوق ادنسببان -

الم وضبية السبامية لألمبل المتحبد  لشبوون  ،وصندوق األمل المتحبد  ادنمبائة ل مبرك 

 دان األمريكيببةمنممببة الب ببو، Corte Interamericana de Derechos Humanos ،الالجئببيا

 .ل تع يل العالة

 

 عند الطل (الكاملة القائمة  االط الع علييمكن المنشوراب )

 Unfinished business? Dealing with the complicity of entrepreneurs in the crimes of the 

.https://bit.ly/2tbpGihin Argentina (research paper, May 2018), military dictatorship  

  Book chapter: Regulación de internet y derechos digitales en Ecuador, Juan Pablo Albán 

Alencastro et al., Editorial USFQ, 2016, ISBN: 978-9978-68-097-1. 
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. http://www.defensayjusticia.gob.ec/dyj/?p=1873 

5, 0th 2013Qué es un delito de lesa humanidad?, in La República, November ¿ 
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 مركزال ،كيلدائمة ل تحة الحكممال، مرات( 4محكمة الب دان األمريكية لح وق ادنسان )

، محكمة ولتمنستر االبتدائية النزاعات )الواليات المتحد  األمريكية( ح   ل الدولة

،  منط ة الجنوبية لنيويو  المح  ية لمحكمة ال، ، الواليات المتحد )المم كة المتحد (

واليات لامحكمة  ، م اةعة الشمالية لوالية كالي و نيال المح  يةالواليات المتحد  محكمة 

 )مر،يا(. ل منط ة الجنوبية ما ،كساس المح  يةالمتحد  

 المكافآب واأللقاب الشرفية

لببتمبر كي ول/منب   )جامعبة نبو،رداف(باابو دكتبو اا  ،معلد كي وج ل د البات الدوليبة -

2017 . 

مركز كالو ل دكتو اا فة الح وق المدنية وا وق ادنسان ومي  )جامعة نو،رداف( من   -

  .2017  يكبر

ينبباير كببانون الثانة/، ، ا،حبباد المحبباميا ادكببوادو ي"Jorge Zavala Baquerizoجببائز  " -

2016 . 

فبة  ا بوق ادنسبانفبة مجبال  ةحاكا  الدعاوى ال ةائيم ئي   ابطة المشا كيا فة  -

 . 2008-2006 ،لب دان األمريكيةا

، سببترالماج  دنجبباو  ببلادمنحببة د الببية مركببز الح ببوق المدنيببة وا ببوق ادنسببان   -

  ،جامعة نو،رداف

 . 2003مايو كيا / - 2002مايو كيا /

 – 2001 ييونيبازيران/، ، لجنة الب دان األمريكية لح بوق ادنسباناليجوس"ومي  " ومولو ج   -    

 .2002مايو كيا /

 ةالعضوي

 . 2021كغسط  خ /عةو مشا   دولة فة ن ابة المحاميا األمريكية من   -

، 2020لبببببببببببتمبر كي ول/اببببببببببرا  منبببببببببب  ا األييعةببببببببببو  بببببببببببكة الصببببببببببح  -

./https://periodistaslibres.com 

لحببرف الجببامعة العببالمة لح ببوق المج ببة ليببة عةببو هيئببة التحريببر االلتشببا ية الدو -

 .2018لببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببتمبر كي ول/منببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب   ادنسبببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببان

..500.11825/29dle/20ntps://repository.gchumanrights.org/haht   

https://periodistaslibres.com/
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 . 2018كغسط  خ / من ( ASIL)عةو الجمعية األمريكية ل  انون الدولة -

مبببا س ختا /، منببب  ، المكسبببي ة ل سيالبببة الجنائيبببةعةبببو معلبببد الب بببدان األمريكيببب -

2011.  

مببايو /كيا عةبو فبة ن اببة المحباميا فبة كيتببو وا،حباد المحباميا ادكبوادو ي منب   -

1999. 

 اللغاب

 . ال غة األف  ة: لبانيدا - 

 . متمك اال غة ادنج يزية:  -

 متولط مستوى ال رنسية:  -
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 السيد رمادي با )السنغال( -2  
 اب الصلةخبرة ذلاوجز م

ا  37السيد با ماٍي لديي  ، المحاكل دا   ،نميل و، وخبر  والعة فة المما لة ال ةائية فةعام 

كةر التعاون ل تح ي ات والمالا ة ك الة ، ووا د البشريةملوالميزانية و دا   ا، األموالو،عبئة 

جلبز  المحكمبة كمبا  لمحكمة الجنائية الدولية وغيرال  ل الديي فلل عميا ووعم يات المحكمة. 

 .ونماف  وما األلالة كك   

مدير و؛ والتجا ية فة السنغال ،مدنيةوال، جنائيةال،ي  ئي  غرف محكمة االلتئناف: ابص و

 ئي  ال سل الناةا بال رنسية و؛ ادم يمةالصعيديا الوةنة وال ةا  ع ى  أيمراكز ،د 

المنممة الدولية ل انون ونة الرئيسة والمستشا  ال انت نية المساعد  الالمسوول عا التد يأ و

ل محكمة الجنائية ( مكتأال) مكتأ المدعة العاف   ؛ و ئي  مسل التعاون الدولة فةالتنمية

كبير  ما المو  يا كفرمة فة  دا   األموال و مشلود سج   بسيد با لايتمت ع ، الدولية

 كماكا ،حت مسووليتي.ات ووك ل  المعد  تعامديا والم

ا ، ريب ا فة  15،ب غ  ب ة  خبر،ي التةو مسل كرئي   (المحكمةة )الدوليالجنائية المحكمة عام 

 لملاف المنوةة بمسج جل ااوكهمية ،ماما  يد   ، فلو لتعاون الدولة فة مكتأ المدعة العافا

ا كان مد ومحكمة. ال  -الملمة العامة ل محكمة   ؤيتي ل تعاون فة  ةا يد ج السيد با دائم 

مع م ل المحكمة فة  ةا  األنشطة المتع  ة  فة يددا ي ، ومد عم  بل ا الروحكمحكمة وااد 

ا فة الميدان مع مكا نما لي  ف ط ع ى مستوى الم ر و ،بالتعاون  ب دانالمحكمة فة  أ،كية 

 الحاالت.

فة م ت ف المباد ات المشتركة بيا األجلز  بما فة تل   مكتأالشرف السيد با ع ى ،مثي  يُ 

، اجتماعات جمعية الدول األةرافو، ل فة المحكمةفيما يتع ا باعت ال و،س يل المشتبي بل

، اللامة األخرى ثاالجتماعات واألاداو ،التعاون ادم يمة ل محكمة الجنائية الدوليةو

لي  ف ط  ،،عبئة الموا د ما الشركاء ومباد ات بناء ال د ات بما فة تل  عا ةريا

ا ل مباد ات المت     ،ل محكمة  ما مب  الس طات ال ةائية الوةنية.  ولكا كية 

او ا، اميات التعاون مع  العديد ما ياع ى ،أم  م  ع   ، ، السيد با دب ومالة وم اوي محن  كخير 

ك ل  المنممات الدولية ومع ؛ والتن ي ية مساعد الفة تل  الميزانية والموا د وبما  الدول

فة العم  ال بر  المتراكمة ببا  لسيدايتمتع و مجموعات المجتمع المدنة والكيانات ال اصة.

 عداد  ، وال ليما فة عم يةكجلز،لا ال رعيةو (معيةالج) ةرافاأل والت اع  مع جمعية الدول

الميزانية والمالية لجنة المدعة العاف والمزيد ما الت اعالت مع السنوية لمكتأ  الميزانية
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موهالت الملاف الموك ة  لى  ،  ضافة  لىبنماف  وما األلالةد ايتي ، والتابعة ل جمعية

 مسج  المحكمة.

 بيان المخهالب

 ال بر  الملنية

 المببدعة العببباف   تبببأكمالن:  ئبببي  مسببل التعببباون الببدولة فببة اتببى  – 2008 مببا س/ختا  -

 "(:المكتأ"( ل محكمة الجنائية الدولية )"المحكمة )"

 كعةبو ،،  ا   السيد با2021فة عاف مكتأ ال عاد  هيك ة عند ى ات 2008ما عاف   -

 الليئببة المسببوولة عببافبة ، ثببل "(ال جنببة التن ي يببةال جنبة التن ي يببة لمكتببأ المببدعة العباف )"

ا، ببات  فببة ،ميببة ل مكتببأو   لببي بشببأن اددا   اليوشببمعد  المببدعة العبباف و لببداء المسببا

 ال را ات االلترا،يجية والتشغي ية.

ع ببى ،مثيبب  مكتببأ المببدعة العبباف فببة م ت ببف المببباد ات المشببتركة بببيا  اد ببراف   -

فيمببا يتع ببا باعت ببال و،سبب يل المشببتبي بلببل فببة المحكمببة الجنائيببة  بمببا فببة تلبب  األجلببز ،

، واجتماعببات التعبباون ادم يمببة (جمعيببةال)دول األةببراف لببا ، اجتماعببات جمعيببةلدوليببةا

بمبا فبة  بادضافة  لى مبباد ات بنباء ال بد ات وغيرها ما االجتماعات الرئيسية ل محكمة

با ل مبباد ات  ،ل محكمبةمبا الشبركاء لبي  ف بط  تل  عا ةريا ،عبئبة المبوا د ولكبا كية 

 . لوةنيةا الس طات ال ةائية،ت  ها التة 

 ومد ابدد فبة هب ا الصبدد ،ى الت داف األموال الم صصة لبعثات التعاون ع اد راف  -

، الم صصة ألنشطة التعاون لإلدا   والمرامبة الصا مة ل موا د واألموال وضع خليات 

اد براف والمحباكل الوةنيبة.  ،ت ب هاالتبة ت التد يأ وبنباء ال بد ا مباد اتبما فة تل  

ال لبيما ، للو،بوجي الحباالت ميبد التح يبا اعبجميبع مستشبا ي التعباون المسبووليا ع ى 

  بببراف ا، اميببات ،عبباون مببع الببدول واألمببل المتحببد  ومولسببا،لافيمببا يتع ببا بالت بباوي و

، مبع ضبمان ، وك ل  المنممبات غيبر الحكوميبةالوكاالت والمنممات الدولية وادم يميةو

 مكتأ. ،ن ي ها كجزء ما األنشطة اليومية لـ

فببة مجببال  اللببترا،يجية بشببأن ال ةببايا المع ببد يببة العامببة وا االتوجيلببات ادد،ببوفير  -

نمببببباف المحكمبببببة الجنائيبببببة  ومجموعة متنوعة ما ال اع يا وفا   التعاون بيا المكتأ 

  و،وجيلات المدعة العاف.ال انونة الدولية 

، بمببا فببة تلبب  ال ا جيببةالعالمببات لببدولة داخبب  مكتببأ التعبباون ا لببيرع ببى  اد ببراف  -

فةال عبا كنشبطة  ،ا جية وااللتشا ات ال انونيةال ةائة والعالمات ال  نوجوانأ التعا
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وكعمبال النياببة   بكة والعة ما الشركاء لتسبلي  التح يبا نشاء   – المو  يا اددا ييا.

األةراف وغير األةبراف فبة نمباف    الدول، بما فة تللالعامة ل مكتأ ما خالل ،عاونل

اال،حباد و ،األفري بةادم يميبة مثب  اال،حباد والدولية  المنمماتو،  وما األلالة ل محكمة

  الدول األمريكية والمنممات غير الحكومية. منممةو، األو وبة

ال ريبا  ،جم ة كمبو ، ما بيا بما فة تل ، كتأ م ت ف األفرمة العام ة التابعة لم ياد م  -

و جبراءات يات جيالبترا، ( لوضع و،ن ي 2014العام  )ال ي كنشأا المدعة العاف فة عاف 

، وال ريببا العامبب  التببابع كخببرىري يببة كف م يميببة هيئببات ل تعبباون مببع اال،حبباد األفري ببة و

لمكتبببأ المبببدعة العببباف المعنبببة ببببالجرائل الجنسبببية والجبببرائل ال ائمبببة ع بببى نبببوع الجبببن  

ضبما ، ةيبالث افالم كية ، ومجموعة العم  المعنية بحماية المر،كبة ضد األة ال الجرائلو

 ماف  وما األلالة. انونة لنلاادةا  

، ، فببة  ةببا  مشببتر  بببيا األجلببز بببدك ويببنمل ويوجببي وي ببيل، يك بيببر ،ببد يأ مةببائة  -

الملنيببيا مببا  دو ات ،د يبيببة  م يميببة ل  ةببا  والمببدعيا العبباميا والمحبباميا وغيببرهل

 –واليبة وكنشبطة مكتبأ المبدعة العباف   ةبا ال ةائييا فبة مالا بة الجبرائل الدوليبة فبة 

ديسببمبر كبانون األول/ة السبنغال )فب ادم يميبةالبدو ات التد يبيبة ، ب  مبا  بعب   ي رجبكث

ككتببببوبر ،شبببريا األول/،بببون  ) ،(2010ككتببببوبر ،شبببريا األول/، الكببباميرون )(2009

 (.2017و 2015( ومالة )2011

االمتثبببال لتبببدابير  دا   الم ببباةر األمنيبببة لألمبببل المتحبببد  والمحكمبببة  ع بببى اد بببراف  -

البرو،وكببوالت األمنيببة فببة ، طببيط ملبباف مستشببا  التعبباون فببة جميببع دوليببة ولاة الجنائيبب

لب و  مكتبأ المبدعة  ع ى اد رافو؛ تح يا ما مب  مكتأ المدعة العافميد الالحاالت 

الجلببات العالمببات الدب ومالببية مببا خببالل ضببمان التواصبب  الممتبباو مببع  فببة مجببال العبباف

  خطبا اتو التعباون ة ببات مئباتالمتولط  ةف لنويا   ابعةليت  ى  - ةال ا جيالشريكة 

كتببأ المببدعة العبباف لشببركائي الوثببائا السببرية لم ف  بب ت  مُ   لببال ، وينسببا مكتببأ البعثببات

 ال ا جييا. 

بيا مكتأ المدعة العباف واألدل ة نماف التعاون وعم ية ،بادل المع ومات  ع ى اد راف  -

مر،كببة الجبرائل الدوليبة والجبرائل   ضبابلبدف م اة والدولي ةالوةنيتصة الس طات الم و

)بلببدف  ل مكتببأ 6، وف  ببا ل لببدف االلببترا،يجة مببا مببب  هبب ا الليئببات ال ةببائية الجسببيمة

 زيز مد ات المحاكل الوةنية(.المساهمة فة ،ع
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 النببباةا بال رنسبببية:  ئبببي  ال سبببل 2008مبببا س ختا / – 2002ككتبببوبر ،شبببريا األول/   -

المنممببة الدوليببة  ، ق، المستشببا  ال بانونة الرئيسببةةت نيببلا والمسباعد  المسبوول عببا التببد يأ

 ،  يطاليا: ،  ومال انون التنمية

بشبك   ،توي ال ببر  المسبووليامبا ع ى فريبا مبا المستشبا يا ال بانونييا  اد راف  - 

  عدادخا  عا 

 ، و دا  المديريا والبدول األةبرافمج   لعاف المدير الو،وجي ، ا ير نشاة الدائر   لى 

 برامع ال سل. وا د المالية الم صصة لملا

 األمببوال التببة ،ببل الت بباوي ع يلببا مببا الببدول األةببراف والشببركاء الخببريا لتن يببب   - 

 .البرامع

،طببوير بببرامع ع ببى ،ح يبب  االاتياجببات و بببالتركيزاد ببراف ع ببى كنشببطة الببدائر     -

ة الر بببيد  التبببة مبببكحووال ، ولبببياد  ال بببانون،د يبيبببة ابببول المسببباعد  ال انونيبببة والت نيبببة

التبة الب دان  ة انت الية كو ،مر بمرا،   التة  كو الب دان مت  ف ما 12،ستلدف ككثر ما 

 .محد د اعيد مو تن ي  فة  ةا  كهداف ،ربوية و، ييل ل، مع االة ما بعد الصراع،عيش 

ئية، ال ةببا لمولسبباتوضببع بببرامع ،د يبيببة ،لببدف  لببى  صببالح و،عزيببز ال ببوانيا و   -

،ةبل  الرابطباتة ما  بكأمر بي ،الكرامة وال ر  االمتصادية ع ى النحو ال ي  ززيو،ع

ا يالمحبببامو ،مبببا الملنيبببيا ال بببانونييا )ال ةبببا  والمبببدعيا العببباميا 18000ككثبببر مبببا 

ا فبة  40ا والمجتمبع المبدنة( مبا ككثبر مبا يا الحكومييوالمحام ة المنممبة الدوليبعةبو 

  .ل انون التنمية

مبا مبالة وبو كينبا   ةبا وامتراح ومياد  برامع التد يأ ال ةائة ل تجاحديد االاتيا،  -

الكونغببو ومو يتانيببا  لكونغببو براوافيبب  وجملو يببة الكونغببو الديم راةيببةا وافالببو وبببن

ن ب ت ببرامع ،د يبيبة ل  ةبا  فبة ، ب  ، وو،شاد والبولنة واللرلب  وكفغانسبتان والنيجبر

 الب دان.

فببة  نشبباء المسبباعد  ووالح ببا  ع يلببا الب ببدان  فت ببعالمببات مببع اكومببات م  مامببة    - 

البولببنة واللرلبب  مببع ،عزيببز نسببتان وغينيببا ومانونيببة فببة هببايتة وكفغامببدا س ،ببد يأ 

، البنب  البدولةو، الواليبات المتحبد  األمريكيبةو،  يطاليباو ، راكة موية بيا فرنسبا وكنبدا

 والبدول األعةباء فببة ةيببنفوالمنممبة الدوليبة ل  رنكوو، برنبامع األمبل المتحبد  ادنمببائةو

 .ة ل انون التنميةالمنممة الدولي
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: مببدير مركببز التببد يأ ال ةببائة فببة 2002لبببتمبر كي ول/ – 1997ككتببوبر ،شببريا األول/   - 

 ، السنغال:، داكا التد يأ ادم يمة ل ب دان الناة ة بال رنسية  مركز  السنغال كو

مببا الببدول  97، مببا بيببنلل ا  يضببما 292ود   ككثببر مببا  ،كدا  المركببز وك ببرف ع يببي -

بببدك مشببروع لتطببوير وكا،ببأ محكمببة.  120، بادضببافة  لببى المجبباو   الناة ببة بال رنسببية

، ببدعل مبالة ون السبنغاليونعون العبام  ال ةبا  والمبد    ائد  و،ن ي  برنامع ،د يأ مستمر ل

  والحكومة ال رنسية و ركاء ماليون و، نيون خخرون. ةالسنغال ما ووير العدل

وضبمان  وكموالي فة ا، ات ،دابير لةمان  دا     افة وخاضعة ل مساءلة ل مركز  رع -

المببديريا وخليببات الرمابببة  التنسببيا مببا خببالل ، ببديل ، ببا ير منتممببة  لببى مج بب   دا  

  األخرى.

بةن   ببكخبرى عاهبد مالت اوي و مامة  راكة بيا المركبز و - فبة غينيبا وبو كينبا  الملم 

 وكب ل  مبع  ال ةباء فبة ببو دو ومسبملا البدولة فبة ببا ي لة دم) فالو وبنيا وفرنسا

 .(المد لة الوةنية ل مسج يا فة ديجون

والتد يأ  والمالة لدعل العدالةت نة ت التعاون الاالت اوي ع ى العديد ما ا، ام -

تيا، ال رنسيال ا جية والعدل ،ة ووا ال انونة فة الدول النامية مع عد   ركاء مث : 

فة الواليات المتحد   ل ا  ، ومريكية ل تنمية الدولية وووا   ال ا جيةألا والوكالة

، اليونيسفو، فة السنغال الكندية واديطالية والب جيكية واليابانية الس ا ات، وداكا 

، اال،حاد االمتصادي والن دي لغر  كفري ياو ،صندوق األمل المتحد  ادنمائة ل مرك و

 .فة كفري يا لمامنممة مواءمة موانيا األعو

 لبووير: عةو واد  ال ببراء المسباند  2002لبتمبر كي ول/ – 1998ككتوبر ،شريا األول/ -

 و (: العدل فة غينيا )التعاون فيما بيا ب دان الجن

 نشبباء المركببز الببوةنة  فببة لبباعد، امتراتببي السببنغال واختا ،ببي اكومببة غينيببا -

  ةائة.لاح مشروع ادصال لتد يأ ال ةا  فة غينيا ك بير فة

دو ات ،نمببيل فببة صببياغة مشببا يع  صببالاية لببووا   العببدل الغينيببة و لبباعد  - 

فبة صبياغة ال بوانيا  ، ولباعدل  ةا  والمبدعيا العباميا وكتببة المحكمبة ،د يبية

ال ةبباء  نمببافالجلببات ال ةببائية ال اع ببة فببة دو  وو ي ببة والببت الل المتع  ببة بببـ

 .الغينة
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مراجعببببة األعةبببباء و    المببببو  ياادد جببببراءات خليببببات ووضببببع ،حديببببد و  -

المسبببائ   دا  ، وصبببياغة المببببادئ التوجيليبببة وكفةببب  المما لبببات دالحسبببابات

 ال انونية.

لتبببد يأ ال بببانونة ا ااتبببرافع بببى مائمبببة امتبببراح مبببباد   لت يبببيل كداء ال ةببباء    -

مبل مجموعة م تا   ما برنبامع األ ؛ ب ة والمساءلة ال ةائية والت الل ال ةاء

ال ةببا  و ،، و نشبباء برنببامع ،ببد يأ مسببتمر ل مببدعيا العبباميادنمببائةا د المتحبب

، دولة كفري ية فبة م ت بف المجباالت 18وغيرهل ما كعةاء النماف ال ةائة فة 

االد عبباء مثبب  مببانون األعمببال وال واعببد الماليببة واالمتصببادية وكلبباليأ التح يببا و

 ك ل  التنسيا العاف.و

الجنائيببببة والمدنيببببة الببببدوائر ، :  ئببببي 1997 برلبببببتمكي ول/ – 1992كغسببببط   خ / -

 داكا : بلتئناف االفة محكمة  ، ع ى التوالة،لتجا يةاو

،سببيير ات الببوا د  مببا مةببا  التح يببا و،حةببير الج سببات ع ببى كلبباس الم   بب -

بالببببت اللية واياديببببة.  صببببدا  مبببب كرات ،وميببببف والببببتدعاء ل مثببببول ج سببببات ال

فبة االمتثبال الصبا ف لح بوق البدفاع  ايامالمحو وااللتماع  لى الةحايا والشلود

 والمحاكمة العادلة. 

و،ن يب   ، ال ليما فيما يتع با ببإدا    بوون المبو  ياضمان لير عم  المحكمة -

 الميزانية الم صصة ل محكمة.

 : ماضببة التح يببا فببة محبباكل الم اةعببات فببة1992 ييوليبب/،موو - 1985مببا س /ختا  -

 ئناف فة داكا : تلال، اختصا  محكمة اب يو  وفيس  ود

التح يبا و؛ النياببة العامبة ة الشكاوى واددانات والط بات مايودي و ائف: ،     -

 ببلود و، مببا خببالل لببماع األةببراف المدنيببة فببة الجببرائل الجنائيببة وجمببع األدلببة

،جميببع الم  ببات ومشبباهد الجببرائل   جببراء عم يببات البحببو وويببا  و؛ ةالمواجلبب

 جببراء مئببات التح ي ببات الجنائيببة ؛ االمتةبباءعنببد  ،ر، الببملا مببع الببدوائالجنائيببة و

و د ها ك يا  كوجزئيبا  ، مش وعة بألبا  ا، اتهاب را ات  غالملا والجنحية التة ،ل 

بطري بة وومحبامة األةبراف و، البملا مبع االدعباء،  لألدل بة التبة ،بل  جمعلبا وف  ا

ئيبة عادلبة انج إجراءاتاالضبطالع بب االبة المبتلل  لبى البدائر  ب صبد و ؛تنامةةم

 ومست  ة.

 والتدري  المهني يةالتعليمالمخهالب 
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 ،، جامعة الشيخ كنتا ديو  فبة داكبا ، ك ية الح وق واالمتصاد جاو  فة ال انون -

  (.1982السنغال )

 ،، داكبا ، جامعة الشيخ كنتا ديو ، ك ية الح وق واالمتصادماجستير فة ال انون -

 (.1983) السنغال

 السببنغال ،داكببا ، (ENAM) لببة الوةنيببة لببإلدا   وال ةبباء دلم، ادب ببوف ماضببة -

(1985.) 

 المستمر   التعليم

ا وككمب  ببرامع ،د يب بمبا فبة تلب :  ،يبة كخبرى،ابع السيد با ،د يب ا مةائي ا مسبتمر 

البدولة ، ال سل فة المد لة الوةنية ل  ةاء فة بو دو 1997و 1992بيا عامة 

فرنسبا.  الواليات ال ةائية الوةنيبة فبة امد وك ل  فة العدي، فة با ي  )فرنسا(

 ، فة المد لة الوةنية لإلدا   العامة فبة كيبيب  )كنبدا( باعتببا ا1992فة عاف و

 المنممبة الدوليبة ل بانون التنميبة، فبة 2002و 1998ة بيا عام؛ ومد   مةائة

فة المركبز البوةنة ل د البات ال انونيبة فبة  2002؛ وفة عاف فة  وما ) يطاليا(

 ، الواليات المتحد  األمريكية(.ني ادا) و ين

 األوسمة

ما س /ختا  10(، Chevalier de l'Ordre du Mérite) ما  ،بة فا سولاف  -

 السنغال. ،، داكا 1997

 28، (Chevalier de l'Ordre du Lion) ما  ،بة فا س ولاف كلد -

 ، السنغال. ، داكا 2001ما س /ختا 

 ما س/ختا  8، 2008 ما س/ا تخ 8، لعم  الجنسانةعا اجوائز  -

 ، السنغال.داكا  ،،  ابطة النساء الح وميات2012

 25 ،(Officier de l'Ordre du Lion) ضابطما  ،بة  ولاف كلد -

  ، السنغال.، داكا 2014 كبري /نيسان

 ،شريا الثانة/ككتوبر 17ال رنسية،  فا س ما ولاف جومة الشرف -

2017. 
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 )ريرلندا(دونلون  ازريتييدة فيدلما الس - 3
 اب الصلةخبرة ذلاوجز م
ك، بدف بط بأ ل حصبول ببأن  بالعدالة الجنائية الدولية ةالرال  ةا،نة مسير،ة الملنية والتزامتل د كللم

البدوائر المت صصبة فبة  ةمسبج بصب تة . المحكمبة(الدوليبة )ع ى منصأ مسج  المحكمة الجنائيبة 

ال اصبة لسبيراليون ودوائبر جبرائل الحبر  كمبة المح ونائبأ المسبج  لباب  ا فبة( كولوفو)كولوفو 

المسباهمة ملبا ا،ة وك باءا،ة لبتمكننة مبا ، كعت د كن خبر،ة و)غرف البولنة واللرل ( البولنية

 بشك  هادف فة المحكمة الجنائية الدولية.

بصب تة  ،ما خالل النمر بعناية فة ااتياجات و،ومعبات ال ةبا  وجميبع كصبحا  المصب حة 

نت م ف د ،كولوفومسج   س جلودي . كنا م ل المحكمة ؤية ل ريا و  دمات عاليبة الجبود   ديل خلتككر 

مببيل وكو ع سببالمة الشببلود والةببحايا. لجببراءات عادلببة ونزيلببة ولمسبباعد  ال ةببا  فببة ضببمان  

 مكان العم  مع ضمان اددا   المالية الس يمة لألموال. االاتراف المتبادل والعم  الجماعة فة

التشبغي  السب   ل تجبا    متنوعبة و،صبميل و، بديل ال بدمات التبة ،ةبما مةكفر  كموف بإدا  

، وخطبط  دا   مرافبا االاتجباو البدو لبأج بلا للب ا  ال بر  الكبير  التبةو،شم  . ي ل يل، ع ى وجالمع د 

 دبرنببامع امايببة الشببلول ، و،ن يبب  فعببال،عيببيا محببامة الببدفاع ومحببامة الةببحايا ، ونمببافالمسبباعد  ال انونيببة

ا كموف كنا و غوية. ا   المحاكل وال دمات الو د  عبداد و،حبديو الوثبائا التنميميبة وادجرائيبة. و بتوجيبيكية 

 مما لبببة، و، ومواعبببد وكنممبببة االاتجببباو، لبببوائح المسببباعد  ال انونيبببةالوثبببائا ، ببب مث بببة ع بببى األ،شبببم  و

فة  لبببى كصبببول دضبببا، باةال و يببب ، الترجمبببة والترجمبببةواديبببداعات الم  ببباتتوجيلبببات ابببول الم  بببات ال

 و دا   السجالت. المع ومات

فببة  جببراءات  ومدونببة مواعببد السبب و  وكمث ببي كولببوفو دوائببرمببد ك ببرفت ع ببى ،طببوير الئحببة مببو  ة و

وكنشببطة ،عمببيل مراعببا  المنمببو   عمبب  خمببا و ببام بيئببة كنببا ك ببجع بنشبباة ع ببى والببتئناف المببو  يا. 

، كنبا لنبوع االجتمباعةفبة مجبال ابط بة دوليبة ي  تباباعو سيا النوع االجتماعة.الجنسانة وعم  مركز ،ن

 والمبديريا ال ببراء مناصبأ التكبافو ببيا الجنسبيا ع بى مسبتوى مبد ا با كولوفو م ل محكمةبكون ف و  

 توفير التد يأ ع ى مكافحة التحرش لجميع المو  يا ، ريب ا.بو

ب يبة مبا محكمبة لبييرا وائر المتالبد  وكب لولبنة البو كولبوفو وائر دما خبالل ميباد  التطبوير التنميمبة لب

المشبو   ء  لبدامبد ،ة ع بى و،تعبزو عم يبات م بل المحكمبة.  اكتسبت معرفة متعم بة بجميبع جوانبأليون، 

كمببوف بت يببيل ومببا خببالل هبب ا المعرفببة.  ل مببو  يا وكبب ل  ،حديببد الم بباةر و،طببوير الببترا،يجيات الرمابببة

ود . ،حسبينات عاليبة الجبجبراء  و الومبت المنالبأفبة  ت، بديل خبدمابانتمباف لةبمان م ل المحكمبة عم يات 

محكمببة دلكترونيببة فببة كمببة ا،طببوير و،شببغي  نمبباف  دا   المح ع ببى  ببرفكنببت ك، المحاكمبباتمببب  بببدء و

، بنبباء  ع بى التع ي ببات البوا د  مببا جميببع مببع ادجببراءات الجا يبة. و بانونةال لبير العمبب وع ببى ، كولبوفو

بشبك    يبداعات المحكمبة  دا  نمباف لتسبلي  الكشبف عبا األدلبة ولايبز زتعل كعطيت األولوية، المست دميا

 .كفة 

ا جمبع التبرعبات و دا   الميزانيبة و  مبة كولبوفو وم عبتمحك مسبج وبصب تة . بنجباح،شم   نجاوا،ة كية 

ال بوائح الماليبة وعم يبات المراجعبة ،طبيبا  ،مالب ات المنحة نيابة عا المحكمة. كنا ك رف ع بى ع ى ا، ام

يبو و.  115.739.000ة الس يمة لميزانية فتبر  السبنتيا البالغبة اددا   الماليكضما ووال ا جية.  ية خالدا
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وكمبوف و دا   عالمات مع الدول وكصبحا  المصب حة الخبريا.   مامة،مك نت ما  ،ةوال مسير،ة الملنيةو

مبد . و،حباد األو وببةواال ةالم وضية األو وبيفة  الدول األعةاءمع  فة المحكمة عم ية الميزانيةبتنسيا 

 دوائببرمببا الببدول لتمويبب  م يببون يببو و ،برعببات  27 ، و،ببأميابتنسببيا مببو،مرات المببانحيا الدوليببةممببت 

و،نسبيا ، بديل الت با ير  ا محكمبة كولبوفونياببة عب الدولة المةي ة وون وكموف بإدا   البولنة واللرل . 

 الثالثة.همة االدول المسو ، و ااةة كعةاء اال،حاد األو وبةالدو ية

كعطببة ،وجيلببات واضببحة ، كاببدد األولويببات االلببترا،يجية واببد  مببا  دا   المببوا دكمصببى ولاللبت اد   لببى 

و، بيببة  النلائيببة المتشببدد الت يببد بالمواعيببد وألجبب  بشببأن األهببداف التنميميببة لرؤلبباء األمسبباف والواببدات. 

ريا لةببمان ، صببيص كبببا  المببدي مببعاعبب   ، ك،وااتياجببات العمبب  المتغيببر  فببة بيئببة المحكمببة الديناميكيببة

لمحكمبة ، ،ل ،ح يبا البتمرا ية األعمبال ل جائحةخالو ، بما فة تل   دا   ،ن   المو  يا الداخ ة.الموا د

،بل  ن ب  ، ، ومجموعة مبا ال بدمات األخبرى، و،كنولوجيا المع وماتاألما ،ن ي د راف ع ى وبا. كولوفو

 .دجراءاتكت ادبأمان  لى المحكمة وب ثمانية متلميا

، لبيراليون وكولبوفوو ،خالل المشا كة فة األاداث مع المجتمعات المتةر   فة البولنة واللرل ما 

  بببكة   نشبباءوممببت بتيسببير . اال،صببالعالببة فببة فالببترا،يجيات   دا  اكتسبببت  ؤى ميمببة ،سبباعدنة ع ببى 

ة ، ببدف مالامببات  يميببم، وهببة مجموعببة مببا منممببات المجتمببع المببدنة اداال،صببال فببة محكمببة كولببوفو

يساعد الحوا  المستمر مع المنممات غيبر الحكوميبة فبة ،شبكي  ة بالمحكمة. وبرنامع التوعي منتممة اول

 ال ةائية. إلجراءاتلخصيصا لتعزيز فلل كفة   الرلائ  المصممةو بالغ  توعيةل نلع كفة  

 

ومبا  ،جسيمةعا الجرائل الءلة ااول المسوعروي المو،مرات ال اصة الدكتو اا تة فة د المد وف رت و

الت كير فبة كفةب  ةري بة ديصباللا فبة ومنامشة العم  الحالل ل محكمة الجنائية الدولية فرصة ،زال ،وفر 

 المست ب .

ببا لببدو  المسببوول اددا ي الرئيسببة.  ةمنالبببن مببوهال،ة وخبرا،ببة الملنيببة وملببا ا،ة ،جع نبة كعت بد ك ،مام 

، الت دف المحرو اتبى النوااللتناد  لى ، مة الجنائية الدوليةالمحكم ل  ة ئيسكن ككون وليكون لة الشرف 

كخطبر الجبرائل  لمحكمبة ومحاكمباتلت ديل خدمات بأع ى المعايير لبدعل مةبا  ا ومياد  مو  ة م ل المحكمة

 .تات االهتماف الدولة

 بيان المخهالب 

 الخبرة المهنية

 دا   وخدمبة  عبا ةفو. مسبوولت صصبة فبة كولبوالم ر، البدوائةمسج اتى الن:  - 2016كبري  نيسان/-

 الدوائر المت صصة فة كولوفو. 

 : الرئيسية ما ي ة و،شم  المسووليات

 خدمات المحكمة:  - 

، عنبد الةبرو   كماف المحكمة الم كرات ضمان ،ن ي  ال را ات واألوامر ال ةائية و، ديل -

لبدعل ادجبراءات و   فعالبة صببات م،بوفير جميبع ال بدع بى  كو بأمر ما الليئة. اد براف 

،مثي  المحكمبة فبة و الهاي.ن   المشتبي بلل والمتلميا  لى ( مةايا و4المتزامنة فة ك بع )
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مرافببا   دا  و دا   و،ن يبب  برنببامع فعببال لحمايببة الشببلود.  .الببتئناف المببو  يا  جببراءات

 المحتجزيا  لى كولوفو.و اتجاوالمرافا ااالاتجاو وويا ات 

 ةص ومحبامة الةببحايا. ا، بات مبرا  بشبأن المسباعد  ال انونيببة دفباع مت صبمحبام ،عيبيا -

 واسا   لوف المساعد  ال انونية.

اد براف ع بى والمحكمبة فبة لبير العمب  ال بانونة  دا   نمباف ،حسبينات اد راف ع بى  -

  دا   المح و ات.و ي ة  دا   المع ومات بالمحكمة لةمان ،أميا السجالت و

 لميزانية:و دا   اوي  مالت  -     

  بب اف، طببيط الميزانيببة مببا كن  تأكببدوالات المببنح نيابببة عببا المحكمببة. ع ببى ا، امبب ةمومعبب -

نمبباف المببالة واددا   ال،طبيببا ،مالبب  لببترا،يجية. اد ببراف ع ببى مببع ال طببط االتما ببى ي

انية لميزا،نسيا عم ية ويو و.  115.739.000البالغة  المالية الس يمة لميزانية فتر  السنتيا

 الدول األعةاء فة اال،حاد األو وبة. األو وبية ومع الم وضية 

مراجعبببة السبببنوية واد بببراف ع بببى عم يبببة مراجعبببة الحسبببابات الداخ يبببة د خطبببة اعتمبببا  -

 لمحكمة.بشأن ابرنامع التوعية . جمع التبرعات لةال ا جيالحسابات 

 الوثائا التنميمية وادجرائية:  -   

بمبا فببة تلب  لبوائح المسبباعد   يميببة وادجرائيبة،حبديو الوثبائا التنماد ود،وجيبي عم يبة  عبب -

   بادات المما لبة و، واعبد ولبوائح االاتجباومو ،المحامياالتوجيي بشأن ،عييا و، ال انونية

الترجمببببة والترجمببببة ال و يببببة و دا   كصببببول المع ومببببات و ،واديببببداعاتع ببببى الم  ببببات 

 .مواعد الس و ونة داعتماد الئحة المو  يا ومو والسجالت.

 المشا كة والث افة: - 

 ،حديبببد األولويبببات االلبببترا،يجية و عطببباء ،وجيلبببات واضبببحة بشبببأن األهبببداف التنميميبببة -

ة األهداف لةمان ،وافا كهداف المو  يا معم ل المحكمة مكا،أ ورؤلاء وادات ل  . العام 

والتعبباون مببع   ةداخلببا،ن بب  المببو  يا و، التحسببيااد ببراف ع ببى ، يببيل األداء و جببراءات  -

 المحاكل األخرى.

دعبل ،ن ي  الترا،يجيات ،عميل مراعا  المنمو  الجنسبانة لتعزيبز المسباوا  ببيا الجنسبيا و -

ضببمان و ،نسببيا النببوع االجتمبباعة. التمسبب  بإلببترا،يجية مكافحببة التحببرشعمبب  مركببز ،

 269 ددهلعببالتببد يأ ع ببى مكافحببة التحببرش والتحيببز الالواعببة لجميببع المببو  يا البببالغ 

التواصبب  مببع المببو  يا لتوصببي  األهببداف وادنجبباوات التنميميببة ع ببى  الح ببا ومو   ببا. 

 ت دير.الو

 اددا  :  -       

،ن يب  ،كنولوجيبا ع بى  ل دون ان طاع ما خالل اد برافضمان األما والتمرا ية األعما -

ية وخبدمات  دا   لبشبراالماليبة والمبوا د والشبوون  ،المع ومات ال عالة والمشتريات واألما

المبدعة مكتبأ ،بسبيط ال بدمات اددا يبة مبع  . 19-ال واعبد المتع  بة بوبباء كوفيبدا والمراف

 .العاف المت صص
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 :العم يات ال ا جية -       

ببببالتواوي مبببع ادجبببراءات.  عبببداد  دا   ،طبببو  البببترا،يجية اال،صبببال وبرنبببامع التوعيبببة  - 

 وصيانة ا،صال ثنائة اال،جاا

فببة فعاليببات  ةشببا كالم ة لمنممببات المجتمببع المببدنة ادم يميببة.ومببات المحكمببمع  ةمببع  بببك

 التوعية. 

لسببياد  ال ببانون فببة كولببوفو وغيرهببا مببا المنممببات التنسببيا مببع بعثببة اال،حبباد األو وبببة  -

 المنممات.  ات التعاون مع الدول وغيرها، ع ى النحو المط و . الت اوي بشأن ا، امالدولية

  و عداد الت ا ير: لة المةي ةالدو  وون -     

مكتبأ المبدعة العباف و ا محكمبة كولبوفونياببة عب وون الدولبة المةبي ة نياببة عبا  دا    -

الدول األعةاء فة اال،حاد األو وبة والبدول  و ااةةالمنتممة  الت ا ير،نسيا  صص.الم 

  المساهمة الثالثة.

. فبة محكمبة كولبوفوفريا الت طبيط  ةئيس : 2016ما س ختا / – 2014نوفمبر ،شريا الثانة/ -

الم وضبية  لتنسبيا مبعا. ع يلبا  برافادو جوانأ عم  فريا الت طيط ل محكمة  دا   جميعومياد  

،ةمنت المسبووليات الرئيسبية مبا وهولندا.  ، ومم كة، وخدمة العم  ال ا جة األو وبةاألو وبية

 ي ة: 

  الت طيط والتطوير التنميمة: -

لمسبببااات المحكمبببة  زمنيبببة وادةبببا  التنميمبببةيميبببة والجبببداول اللتنماصبببممت ال طبببط  -

 ال طط. ،ن ي مو   ا و،وجيي  17ممت بإدا   وعم لا. و

. أديببأالت  جببراءاتو، ، ومدونببة مواعببد السبب و اد ببراف ع ببى  عببداد الئحببة المببو  يا - 

 فرمببةون بب  فريببا الت طببيط ل محكمببة فببة ضببمان الببتمرا ية العمبب  مببا خببالل  دا   فعالببة و

مكتببأ المببدعة العببباف المحكمببة و لببى   لببى  فببة الومببت المنالببأالعمبب  ال اصببة ل تح يببا 

 الم صص.

 ال بببانونةادةبببا  فبببة الم اوضبببات ابببول ،طبببوير  تالتطبببوير ال بببانونة:  بببا ك -

 ، بمببببا فببببة تلبببب ة وهولنببببداكولببببوفو واال،حبببباد األو وبببببل محكمببببة فببببة اددا ي و

 افة المحكمة.ع ى التة مع هولندا ، اقالدولة المةي ة واال الم اوضات اول ا، اق

 التموي  و دا   الميزانية:  -

كمر،لببا الببدول و ل محكمببةةببو ت ال طببة الماليببة األوليببة ل مبب  لببنوات  -

 األو وبة.األعةاء فة اال،حاد 

العتمادهببا مببا مببب  الببدول األعةبباء فببة  ل محكمببةصببياغة ال طببة التشببغي ية  

 اال،حاد األو وبة.

: نائبأ المسبج  بالمحكمبة 2013ديسبمبر األول/كبانون  – 2010 ييوني ازيران/ - 

كثنببباء . اسبببأ ،ع يمبببات المسبببج   م بببل المحكمبببةكنشبببطة  دا   . ال اصبببة لسبببيراليون
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الملباف مو  با . وكانبت  192 كان يتةما م ل المحكمبة،  ئي  ليبريا السابا محاكمة

 ،شم :  األلالية

 خدمات المحكمة:  -

  محكمبةلخدمات الدعل ال ةبائة ا    د فة ت، لاعد،حت   راف المسج  - 

، وال واعببد ادجرائيببة ومواعببد ادثبببات لببيرا ليببون لمحكمببةلببة وف ببا ل نمبباف األلا

 .وال را ات ال ةائية و،وجيلات ال ةا 

 اددا  :   -

عم يببات الببدعل اددا ي وال وجسببتة لبباعدت المسببج  فببة ، طببيط و،ن يبب   -

م ببل المحكمببة  اسببأ عبببر  يون،لفببة محكمببة لببيرا و دا   األمببو  األخببرى

 . المسج ،وجيلات 

 الت طيط والتطوير التنميمة:  -

محكمة لبيرا لمسج  بشأن السيالات والمسائ  ال انونية المتع  ة بـ خطا  ا - 

ة ال اصببة لتصبببريف األعمببال المتب يببة لسبببيراليون إنشببباء المحكمبببال لببيما ، ليببون

  ليلا.   محكمة ليرا ليون التكمال و،حويو

 ال ا جية:  يات العم -

 ت با كو .يجبألمسبج  كمبا نُبت ع بى الاعد المسج  فة جمع األموال و - 

فببة جميببع  فببة ال عاليببات الدب ومالببية ومنتببديات المجتمببع المببدنة وفعاليببات التوعيببة

 كنحاء ليراليون.

 

خبير  /جامعة كيرلنبدا الوةنيبة دكتو اا،: 2010 مايو/كيا  – 2006 كغسط /خ  - 

 .ةت  سمالتشا ية 

 دكتو اا. فة ال انون:  - 

 وغولببببالفياحبببباكل الجنائيببببة الدوليببببة: "الببببترا،يجيات ادنجبببباو ل م -

محاكمببة الجببرائل مببا لببيراليون. د وس ل تكامبب  ووو وانببدا ة سبباب ال

 مب  المحاكل الوةنية ".

 ، المحكمة ال اصة لسيراليون: لمتب يةال ةايا ا   فة مستشا  - 

،  محكمبة ال اصبة لسبيراليونلالداخ ية جلز  ألايع مالمنامشات مع ج تماد - 

، وممث بة مة لبيراليون(كعةاء فة اكو وكصحا  المص حة الوةنييا )بما فة تل 

مكتأ الشبوون و، و واندا، المحاكل الجنائية ليوغولالفيا الساب ةو المنممات الدولية

ع لألمببل لتببابامجموعببة العمبب  التابعببة لمج بب  األمببا و، األمببل المتحببد فببة انونيببة ال 

لدوليببة والمحكمببة الجنائيببة ا ،المحبباكل ال اصببةالمتب  يببة فببة  الو ببائفالمتحببد  بشببأن 

  منممات المجتمع المدنة الدولية والوةنية.و
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ة المومتبميزانيبة التصميل و، طيط ادةا  ال انونة والت وي  والتو يبف ومامت ب -

و ائف وخيبا ات ر " ا ي،صياغة ،نسيا وفة محكمة ليراليون. و  مسائ  المتب  يةل

خيببا ات المولسببات المتب يببة ل محكمببة و" "المولسببات المتب يببة ل محكمببة ال اصببة

 لجنة اددا   واكومة ليراليون ".الت سا ات د ع ى الر   -ة ال اص

النزاعببات المسبب حة وا ببم السببالف والعدالببة عبببر الوةنيببة: "، الم وضببية األو وبيببة-

 مشروع كة  . - كح    ال انون

 ات اال،حبباد األو وبببة فببة البولببنة واللرلبب  فببة ،عزيببزعمبب  بعثبب يببيل ، - 

 ببرا  مج بب  األمببا ل، ولببياد  ال ببانون والمسبباوا  بببيا الجنسببيا وف ببا ا ببوق ادنسببان

توصيات بشأن دمبع الالت رير االلتشا ي و. صياغة 1325التابع لألمل المتحد   مل 

لال،حباد األو وببة  كريةسبفبة العم يبة الع عنصر ا وق ادنسان والنبوع االجتمباعة

  .فة البولنة رةة اال،حاد األو وبة بعثة ( و[EUFOR-Althea]كلثيا –يوفو  )

جبببرائل الحبببر  دوائببر : نائبببأ مسبببج  2006 ييوليبب/،موو – 2005 ينببباير/كببانون الثانة -

جرائل الحبر (. دوائر ال ساد فة محكمة البولنة واللرل  )    دوائر والجريمة المنممة و

ددا   دوائببر  تمو   ببا متعببدد الجنسببيا 120إدا   مببت بببم ل مسببج ،لعبباف اف ار،حببت اد بب

ك برف ع بى ن ب  المتلمبيا األوائب  مبا كنبت  جرائل الحر  و، بديل كافبة خبدمات المحباكل.

كمبوف ببدعل ، وكنبت جرائل الحر الدوائر المحكمة الجنائية الدولية ليوغولالفيا الساب ة  لى 

جبببرائل دوائبببر مةبببية كمببباف  48، كانبببت 2008و 2005. ببببيا عبببامة المحاكمببباتج سبببات 

 رئيسية ما ي ة:،ةمنت المسووليات ال. والحر 

 خدمات المحكمة:  -

وابد  امايبة ودعبل و، ، وابد  ال بدمات ال غويبةواد   دا   المحكمة ،دبير -

مسبل البدعل لت بديل خبدمات فعالبة ، والشلود وواد  االاتجاو والدفاع الجنبائة

  .ف ع يلاا ردواالمحاكمات فة دعل 

 اددا  :  -

خببببدمات المشببببتريات ولألمببببا و،كنولوجيببببا المع ومببببات ،نسببببيا التببببوفير  -

 .ةعالبصو   ف، والتموي  والموا د البشرية و دا   المرافا

 التموي  و دا   الميزانية:  -

نحببة اات المالجلببمببا  لببنوات 5مببد  خطببة ميزانيببة اد ببراف ع ببى ،طببوير -

بالتعببباون مبببع الحكومبببة البولبببنية . لبببنيةبوالة يبببالحكومو الدوليبببة المشبببتركة

المبببانحيا البببدولييا لعبببباف مبببو،مر وكد ت  تدكعبببد الم وضبببية األو وبيبببةو

 تأميا ،موي  دوائر جرائل الحر . ، المعنة ب2006

 و وبيببةاأل الم وضببية، واكومببة مانحببة 16 دا   العالمببات ال ا جيببة مببع  - 

: 2004ديسببببببمبر ول/ألاون نكببببببا – 2001مببببببايو كيا / – والمنممببببببات الدوليببببببة.و
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المولسبببات )االد عببباء  صبببالح وابببد   ئبببي  المولسبببات الجنائيبببة و ةنائب/ة ئيسببب

 25اد براف ع بى ممت ب ياد  واللرل . ، البولنة ومكتأ الممث  السامة/(الجنائية

المولسبات . مسوول عبا  دا   جرائل الحر  اللجينةدوائر مو   ا لت طيط و نشاء 

لببدعل ال ةببا  فببة  دا   محاكمببات جببرائل كمببة المحم ببل  و،طببوير خببدماتالجنائيببة 

ك ب ا   10ر  و،مكيا المحكمة الجنائية الدولية ليوغولالفيا الساب ة مبا ن ب  الح

 :ما ي ة ،شم  المسووليات الرئيسيةول محاكمة كماف الدوائر.  متلميا

 الت طيط والتطوير التنميمة: - 

يبببة الدوليببة ليوغولبببالفيا ئاالمشببا كة فببة الم اوضبببات مببع المحكمببة الجن  -

 دوائبرنشباء   المشبتركة بشبأن سبات األخيبر  ع بى اال، باقالساب ة لوضع ال م

 جرائل الحر . 

  .دوائرال  ،صميل ال طط التنميمية االلترا،يجية والجداول الزمنية لعم -

اد ببراف ع ببى عمبب  العديببد مببا مجموعببات العمبب  التابعببة لمكتببأ الممثبب   -

والمحكمببة الجنائيببة الدوليببة ليوغولببالفيا السبباب ة  ناالسببامة لح ببوق ادنسبب

 ة. التحةير داالة المتلميا وال ةايا واألدل   المك  ة ببرنامع

 اددا   ون   المعرفة:  -

ع ببى تببد يأ المعرفببة ووضببع خطببة ،و يببف الببترا،يجية ،تةببما ن بب  ال -

، ل بببت  ص التبببد يجة مبببا ال ةبببا  المبببو  يا البببدولييامبببا مبببب   الملبببا ات

م ببل  ةا ومحببامة الببدفاع وامايببة الشببلود ومببو  يا العبباميالمببدعوييا لوالببد

 محترفيا بولنييا.بوالتبداللل ، لنوات 5المحكمة خالل 

 التطوير ال انونة:  -                

دنشباء  ال وانيا التأليسبيةالتنسيا مع ووا   العدل البولنية اول صياغة  -

دنشباء م بل  الرئالبة البولبنية  تبأكمويا الممثب  السبامة ببواال، باق  الدوائر

الشببرةة ات ،عبباون مببع وضببع ا، امببالببدوائر. دا   كمنممببة دوليببة دمحكمببة ال

 .دوائرنممة الأل ع ى التحةير الداخ ة تك رفودائر  السجون. ة و البولني

 التموي  و دا   الميزانية:  -
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ا يحمبو،مر المبان تدكعبدوزانيتلبا. ومي البدوائروضع خطبة ،ن يب  مشبروع  -

دوائبر جبرائل م يون يو و لدعل  38 ،عبئة لعى  لىال ي  2003 الدولة لعاف

  . الحر 

، مسل ا وق ادنسان ة:  ئيس2001 كبري /نيسان – 1999 ريناي/كانون الثانة -

 كعمالممت بإدا   واد راف ع ى ، البولنة واللرل . السامةممث  الديوان 

متعدد الح وق ادنسان المعنة ب  معال،ركس فريا ومسل ا وق ادنسان. مو  ة 

جرائل الس طات الوةنية فة ال ةايا المتع  ة بمع تدخالت الرصد والومل ب الوكاالت.

فة   عداد ، ا ير ،ح ي ية دد اجلاوواالنتلاكات الجسيمة لح وق ادنسان.  الحر 

  ا ير ا وق ادنسان ال ص ية.،

،  دي ببة ل محامببا يببوجيا ةك،  ببر: محبباف1998ديسببمبر  - 1995 ييونيببازيران/ -

بال ببببانون الببببوةنة والت اضببببة ع ببببى مسببببتوى متعم ببببة معرفببببة  اصبببب ت كيرلنببببدا. 

و،طبوير وك يا المب لتشبا ات ا ممبت بمعالجبةوالمحكمة الع يبا.  ائرووالد اتالم اةع

والعمب  ع بى التسبويات  المحكمبة المثبول كمبافخبالل  ملا ات الت اوي والدعو  ما

 خا ج المحكمة.

 ئيسية لمختمراب الراوالمنشوراب 

 الم االت وفصول الكتأ:

 “Dakar Guidelines on the establishment of Hybrid Courts” (2019) – Member of the 

drafting team and participant in the London School of Economics and Political Science 

and Wayamo Foundation Hybrid Justice Project to evaluate the impact of hybrid courts 

on states and countries in transition.  

 “The Transition of Residual Functions from the Special Court to the Residual Special 

Court for Sierra Leone, Challenges and Lessons Learned for other Tribunals” (Journal of 

International Criminal Justice, 2013).  

 “Positive complementarity in practice: ICTY Rule 11bis and the use of the tribunal’s 

evidence in the Srebrenica Trials before the Bosnian War Crimes Chamber” in Prof. 

Stahn C., Dr. El Zeidy M. (Eds.), “The International Criminal Court and Complementa-

rity: From Theory to Practice” (Cambridge University Press, 2011).  

 “The Judicial Role in the Definition and Implementation of the Completion Strategies  

of the International Criminal Tribunals” in Powderly J.C., Darcy, S. (Eds.) “Judicial 

Creativity at the International Criminal Tribunals” (Oxford University Press, 2010).  

 “Hybrid tribunals” in Prof. Schabas W. A., Bernaz N. (Eds.) “The Routledge Hand-

book of International Criminal Law” (Routledge Publishers, 2010).  

 “Rule of Law: From the International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia to 

the War Crimes Chamber of Bosnia” in Haynes D.F. (Ed.) “Deconstructing the Recon-

struction – Human Rights and Rule of Law in Postwar Bosnia and Herzegovina” (Ash-

gate Publishing, 2008).  
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 Contributor, “Combating Serious Crimes in Post Conflict Societies – A Handbook for 

Policymakers and Practitioners”, Rausch C. (Ed.) (United States Institute of Peace Press, 

2006). 

 المو،مرات -

والببد وس ،لببا  دا و لببا،موي و م ت ببف المحبباكل،ألببي  المشببا كات األخيببر  اببول 

 .لاالمست اد  من

- Ukraine Center to Support Social Action, International Conference, War Aftermath: Re-

thinking the Future of Civil Society, “Is afterwar justice possible? What just ice architecture 

can prevent repetition?” (2022).  

 International Accountability Platform for Belarus, meeting with the Advisory Council 

(2021).  

 ICC Assembly of States Parties, Complementarity – Seminar on the completion strategies 

across the ICC’s activities (2019).  

 Ukrainian Legal Advisory Group and International Renaissance Foundation, “Accounta-

bility for Grave Crimes: The ICC and Complementarity Options for Ukraine” (2019), 

(2021). 

  IBA Annual Conference on International Criminal Law, War and Justice, “Is truth the 

first casualty of war?” (2018).  

 Colombia conferences – Lessons from Kosovo and Bosnia for the Special Jurisdiction for 

Peace (2017), (2014). 
 

 التعليم

، جامعبببة كيرلنبببدا فبببة ال بببانون. المركبببز األيرلنبببدي لح بببوق ادنسبببان : دكتبببو اا2012

  .غالواي ،الوةنية

 ، كيرلندا.، دب ا: ال بول فة مائمة المحاميا. جمعية ال انون فة كيرلندا1998

 ،  يرلندا.، ك ية دب اع وف السياليةر،بة الشرف. التا يخ والب: ليسان  خدا  1992

 يةملا ات الحالوبال

 ة وو د، وباو  بوينت، و يكسي .، الك اء  فالك اء  فة جميع التطبي ات الرئيسية

 غابالل
 ، ال رنسية )كلالة(، األيرلندية يزيةكادن
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 )المكسيك(السيد لويس ماريانو ىرموسيلو سوسا   - 4

 اب الصلةخبرة ذلاوجز م        

 ال ا   ال طاع  فة الشوون المالية    -        

 فة المكسي  مسوول الة خا ككبر كيان م ،Afore XXI BANORTE لمدير المالة لشركةا -

مالييا عام .  8م يا  دوال  لت اعد  53اماية ما ي ر  ما و  والتثما   عا  دا  

كنت مسووال  عا ،ن ي  الت طيط التشغي ة والمالة لشركة  Afore XXI ركة  التعاون معب

BANORTE حسيا األداء  ،حديد و،ن ي  الترا،يجياتو؛ ةمان ،ح يا األهداف الماليةل،

،طوير مشا كة ولموا د البشرية؛ ا   دا و؛ ليةا   الم اةر الما،حديد و دولمالة. ا

مجاالت  دا   المرافا و، ديل ال دمات اددا ية ل والميزانية؛  ،ن ي ، طيط وو؛ المو  يا

  التشغي ية وااللتثما ية.

  ال طاع العاف:  -

الميزانيبة كو  بوون و ةامجنب ت طبيط البرلا عامبا ما ال بر  بص تي مديرلنة  ٢١ -

 ل مكسبببي  الحكومبببة اال،حاديبببة م ت  بببة فبببة ت اووا 3فبببة  ةمماث ببب فبببة مناصبببأ

،نسبببيا الوكببباالت  بمبببا فبببة تلببب ، )االمتصببباد والشبببوون ال ا جيبببة والتع بببيل العببباف(

 لنوية ميزانيات، و دا   لةالالمركزية والشركات المم وكة ل دو

هيئبات  ما مب  ،دمي لا ك  عاف ، بعدم يا  دوال  كمريكة بم ف نميف 35،ص   لى 

 وال ا جية والمراجعة الع يا لال،حاد. يةابة الداخ الرم

فببة لجببان الرمابببة واألداء المولسببة، فةببال عببا الوكبباالت الالمركزيببة  عةببو -

 والتع بيل العباف متصباديةالشوون االوا ،ة لة بتنسيا ما ووالمولسات المم وكة ل دو

 لببا لت المصببرح بفعالببة و بب افة ل ميزانيببا ، ببدف فببة مما لببةبببإاراو التببة لببمحت 

 مالية م ت  ة. اتلنو21

الت با ير البرامجيبة  المساءلة عا مما لبة المواونبة و،ح يبا األهبداف مبا خبالل - 

هيئببات الرمابببة  ، وكبب ل  اةببو  عم يببات ،ببدميا اسبباباتوالميزانيببة والمحالبببية

 م ف نميف.ب، ا لال،حادالداخ ية وال ا جية والمراجعة الع ي

،ن يب  الميزانيبة فببة ووا ات جب  أل ابط مع ولببةو،ن يب  ضبو الالمركزيبة والمنلجيبة -

 االمتصاد وال ا جية والتع يل العاف.

البتعاد  السبيطر  ع بى كشبوف  التن ي  المالة دصبالح التع بيل الب ي لبمح لال،حباد -

الكيانببات كيببان مببا  31خببالل الببدفع المركببزي فببة  وا،ببأ المع مببيا ال يد اليببة مببا 
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نتيجببة ب ة دخببول ونتيجببة مسببا تاءجببالجديببد   تالتعيينببا ، التببة ،ةببما كنال، حاديببةا

 الترميات لت ييل األداء.

 ددا   ISO 9000: 2000 عبباد  ،صببميل العم يببات الرئيسببية واعتمادهببا وف  ببا لمعيببا   -

 الميزانية فة ووا ،ة االمتصاد وال ا جية.

 المنممات الدولية:  -

 لبى  يكية،األمرلدول جعيا ال ا جييا لمنممة ابص تة عةو مج   المرا -

و لبى  البدائلالمج ب  ،  اجعت وكصد ت ،وصيات  لى ومي يا خخرياأ نجا

وك ل   مريكيةاألميا العاف بشأن  جراءات وضوابط ،شغي  منممة الدول األ

 الكيانات داخ  هيك لا. فيما ي ص  

عبباد  ،صببميل ، ممنببا بإالخببريا 14العمبب  مببع الم وضببيا الببـ  مببا خببالل -

كام بببة لمبببو  ة األمبببل المتحبببد  لا توالتعويةببباالمزايبببا  ةمجموعببب و،حبببديو

 ووكاال،لا المت صصة.

 بيان المخهالب

 الم ف الش صة

 ، ودب ومبات فبةير فة اددا   العامةكنا ملندس كمبيو،ر ااص  ع ى د جة الماجست

 المحالبة والمالية والميزنة ال ائمة ع ى النتائع واألما السيبرانة

ا 20ألكثر ما  والماليبة فبة  سوول عا الميزانيةمالدير العاف الم منصأ ت غ ، عام 

 ةصبب تب وكب ل (، ل العباف، ال ا جيبة والتع ببياالمتصبادووا ات ا،حاديبة )ووا ات  3

 8ت اعد ، مسببوول عببا  دا   األمببوال لببـالة فببة ككبببر كيببان مببالة خببا المببدير المبب

 مالييا عام  مكسيكة.

، مريكيبةاألممبة البدول من فبةبات ااسبراجبع خببر  كمُ  ، لبدي  ةع ى المسبتوى البدول

 وك ل  كعةو

 .دوليةلجنة اال تراكات التابعة لألمل المتحد  ولجنة ال دمة المدنية ال

 أنببافوملببا ات الت بباوي. اك  المشب ى التح يبب  وابب   ،شبم  ملببا ا،ة مببد   مويبة ع ببو

ي ،ك لسبات واالاتبراف الصبا ف المو ، وفلبل ااتياجباتدا ،ة نحو ،ح يبا النتبائعبإوج 

 المالية.عد  وا  مجال والسووليات كمل

ال  كنولوجيبا والسيالبات وادجبراءات التبةكنا كعزو الك اء  مبا خبالل البت داف التو

 .فة التنميل ،ُ رة

 لمهنيةالخبرة ا
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 ال طاع المالة

منممات م ت  ببببة. مستشببببا  فببببة الشببببوون /مولسبببباتاتببببى الن:   -2021 -

 المالية. الك اء  اددا ية و

 الموا د البشرية. فة عاف الدير مال. نائأ Dondé Banco ةمولس : 2019 -

 . المدير المالة.Afore XXI BANORTE ركة : 2018-2019 -

 )الووا ات( اال،حادية  الليئات 

 : نماف البو العاف.  ئي  اددا   والشوون المالية.2020 -  

لمببوا د االميزانيببة ولشببوون عبباف المببدير ال: التع ببيل العبباف. 2018 - 2015 -  

 مالية.ال

بببببرامع والميزانيببببة لت طببببيط ال: االمتصبببباد. المببببدير العبببباف 2013-2015 -  

 .التنميلو

ببببببرامع لت طبببببيط ال: الشبببببوون ال ا جيبببببة. المبببببدير العببببباف 2003-2012 -  

 التنميل.والميزانية و

برامع ال المدير العاف لت طيط: التجا   والتنمية الصناعية. 2003 - 1996 -

 . نميلتالوالميزانية و

 ة وليمنممات الدال

ال دمبببة لجنبببة  -: األمبببل المتحبببد . م بببوي األمبببل المتحبببد  2020 - 2012 -

 -حببد  وي األمببل المت: األمببل المتحببد . م بب2010-2009 -. المدنيببة الدوليببة

 لجنة اال تراكات.

: منممبببة البببدول األمريكيبببة. عةبببو مج ببب  المبببراجعيا 2007 - 2005 -

  جيياال ا

  ألمريكية.امنممة الدول لدى  

 

 علميةال المخهالب

جامعبة ) ،يوس الع وف فة هندلة الحالو بكالو : 1985 - 1981 -

 Universidad Nacional Autónoma de (المكسببي  الوةنيببة المسببت  ة

México.. - 2015 - 2016 :ماجستير فبة اددا   العامبة ،Instituto 

Nacional de Administración Pública. 

 Instituto ،الماليبببةون الببببة والشبببوحفبببة الم فودب ببب: 2001-2002

Tecnológico Autónomo de México.  
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، جامعببة المكسببي  : دب ببوف فببة الميزنببة ال ائمببة ع ببى النتببائع2014 -

: ،بببد يأ ال يببباد  التن ي يبببة فبببة األمبببا 2017 -لوةنيبببة المسبببت  ة. ا

ز ضببمان وكمببا البنيببة مركبب /بببويبالاألمريكتببان ، جامعببة السببيبرانة

 كنطونيو. لان ،كساس فة ةية بجامعتالتح

 ، جامعة كامبريدج.: الترا،يجيات التحول الرممة2020 - 

 مالءمتلا. اسأ مالامة: يتل عري البرامع بتر،يأ 

  

 لمهاراب الرئيسيةا  

 .النتائعائل ع ى العم  ال  -

 ال ياد . -

 العم  الجماعة. -

 .تح ي ال -

 ت المست دف.فلل ااتياجا -

 ت.الالمشك ا    -

 ات العم .مياتراف وكخالاال -

 التواص . -

 اللغاب 

 .ال غة األفادلبانية:  -

 ال غة ادنج يزية: بطالمة. -

 الرياضة والهواياب

 ش.الكوا ياضة  -

 د اجة. كو  ال -

 الشطرنع. -

 

 اإلنجازاب ذاب الصلة

كو  الميزانيبة بوون و ةامجنببر ت طبيط اللا عامبا ما ال بر  بص تي مديرلنة  ٢١ -

 ل مكسبببي  الحكومبببة اال،حاديبببة ووا ات م ت  بببة فبببة 3فبببة  مماث بببة صبببأافبببة من

ت ،نسبببيا الوكببباال بمبببا فبببة تلببب ، )االمتصببباد والشبببوون ال ا جيبببة والتع بببيل العببباف(

 لنوية ميزانيات، و دا   الالمركزية والشركات المم وكة ل دولة
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ئبات يه ما مب  ، بعد ،دمي لا ك  عافميفم يا  دوال  كمريكة بم ف ن 35،ص   لى 

 لداخ ية وال ا جية والمراجعة الع يا لال،حاد.ة االرماب

فببة لجببان الرمابببة واألداء المولسببة، فةببال عببا الوكبباالت الالمركزيببة  عةببو -

 والتع بيل العباف متصباديةالشوون االلة بتنسيا ما ووا ،ة لمولسات المم وكة ل دووا

 21 ل المصبرح بلبا ميزانيبات ة مما لة فعالة و ب افة ل، دف فبإاراو التة لمحت 

 لنوات مالية م ت  ة.

الت با ير البرامجيبة  المساءلة عا مما لبة المواونبة و،ح يبا األهبداف مبا خبالل - 

هيئببات الرمابببة  ، وكبب ل  اةببو  عم يببات ،ببدميا اسبباباتبيةوالميزانيببة والمحالبب

  ف نميف.مب، ا لال،حادالداخ ية وال ا جية والمراجعة الع ي

فبة ووا   االمتصباد  يزانية ال ائمة ع ى النتبائعالمنية و،ن ي  الة الميز جة ممانل  م   -

 )ووا   التجا   والتنمية الصناعية لاب ا (.

 لا اددا يبةوابدا،وا   ال ا جية فة وفة  الميزانية    ض اء الالمركزية ع ى  دا -

نمبباف المع ومببات و صببدا  ،ن يبب   ، مببا خبباللومنصبب ية لبب ا   وبعثببة دائمببة 154و

 .بشأنلاا ،وفير الي يو موا دال،طبيا بتنميل  لمح ل مما ،ادجراءاتولسيالات ا

 لببمح ،الببأووا   االمتصبباد فببة الومببت المنميزانيببة   دا   ،ن يبب  نمبباف لت طببيط  -

واببدات لت طببيط األنشببطة المر،بطببة ال  دا  بإلغبباء التببد يبات ال رعيببة مببا خببالل 

وكبب ل  لمنببع  ،لببااالمتثببال ل اعببيا ع يلببتالتببة ي ال واعببد لمعرفببة ،ميزانيتلببا بببإدا  

 التأخير.

البتعاد  السبيطر  ع بى كشبوف  التن ي  المالة دصبالح التع بيل الب ي لبمح لال،حباد -

الكيانببات كيببان مببا  31يد اليببة مببا خببالل الببدفع المركببزي فببة  وا،ببأ المع مببيا ال 

نتيجببة وب ة دخببول نتيجببة مسببا اءتجببت الجديببد  ، التببة ،ةببما كن التعيينببااال، حاديببة

 ألداء.ل ارميات لت ييتال

 ددا   ISO 9000: 2000 عباد  ،صبميل العم يبات الرئيسبية واعتمادهبا وف  با لمعيبا   -

 وال ا جية.الميزانية فة ووا ،ة االمتصاد 

المزايا والتعويةات الكام ة لمو  ة األمل المتحبد   مجموع  عاد  ،صميل و،حديو -

 لمت صصة.ووكاال،لا ا

 لببى جانببأ  األمريكيببة،لمنممببة الببدول يا عيا ال ببا جيج بب  المببراجبصبب تة عةببو م -

األمبيا العباف بشبأن و لبى  الدائلالمج   ،  اجعت وكصد ت ،وصيات  لى ومي يا خخريا

الكيانبات داخبب  وكب ل  فيمبا ي بص   ات وضبوابط ،شبغي  منممبة البدول األمريكيببة جبراء

 هيك لا. 
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نيبة التبة لبمحت يزاالمددا     ت الجديبدان يب  السيالبات وادجبراءو،الت طيط المالة   -

،  ببي  العمولببة و ،بتمويبب  مباد ا،لببا االلببترا،يجية Afore XXI BANORTE شركةلببـ

 ،حسيا م طط العمولة ل ريا المبيعات. ردية و منتسبيا ددا   اسابا،لل الل

 Afore XXI ركة  لبشري فةلترا،يجية ددا    كس المال ا،صميل و،ن ي  المباد   اال -

- BANORTEنماف المع ومات الالو مة  ي ، وك ل  ،ن (SuccessFactorsالتة لباهل )  فبة

 2019)عباف واابد  بى ال يزيبد ع فيمبا، ن اة مئويبة 10،حسيا مشا كة المو  يا بم دا  

 (2018 اب  م

   

 

   

 

  فاسو( )بوركيناوراغو جوليان كودا السيد ب -5

 

 ب الصلةذا خبرةلا موجز

  الخبرة المهنية

، (Assemblies of Godالر  " )جمعيات "ال اصة  الت نيةة وال انون فة المد لة الثانوية سينال غة ال ر سمد    -

1998-2002 : 

 غة ال رنسية وال انون. ،د ي  ال    -

 : 2010-2002، كا،أ محكمة العدل الع يا فة ديدوغو -

 اددا ي ل محكمة.  التنميل -

 وا د البشرية.  ملالمالومة  ةوالمالي ة    وون المحكمة العم ي دا -

 مزاولة الو ائف ال ةائية.  -

 :2016-2010، كا،أ محكمة العدل الع يا فة واغادوغو -

 التنميل اددا ي ل محكمة.  - 

  دا   األموال الم صصة ل محكمة ومكتأ اديرادات.  -

 . ةلمالومة ل موا د البشريمحكمة العم ية والمالية ا دا    وون ال -

  ةائية. ال لة الو ائفومزا -

 :2010ن  عاف ، مبواغادوغو محاضر فة ال سل ال ةائة بالمد لة الوةنية لإلدا   وال ةاء -

 .ُ ؤلاء الك تبة،د ي  دو   ،نميل و دا   مكا،أ  - 
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 ،د ي  دو   لندات ادن ات ل كتبة. -          

ك بير فة  و ية الكونغو الديم راةيةملجلت را  فة تح يا االلة منممة األمل المتحد  بعثبعثة األمل المتحد   - 

 :2017 لبتمبر/كي ول لى  2016لبتمبر كي ول/ ما ، دا   المحكمة

 . ُكت ا  واد راف ع يللوجيي الكتبة وال، - 

مسل دعل العدالة ، فة المجتمعحد ما العنف الو "لمشا يع تات األثر السريعا"المشا كة فة ،ن ي   -

 .السجون  دا  و

 :2019 مايو/محكمة الن   من  كيا  ةب  كت   ئي   - 

  دا   الموا د البشرية )الطامل الكتابة(.  -  

 ،ن ي  الو ائف ال ةائية.  -

 ميزانية المحكمة(. وضعالمالية )الشوون لجنة المشا كة فة  -

 : 2019 مايو/من  كيا  كا،أ محكمة العدل الع يا -

 . ةفة المحكم الج سات كا،أ -

  ى مداوالت المحكمة.ع تا المالاماي،دو -

 

 بيان المخهالب 

 المعلوماب الشخصية 

 و اغو جوليان كوداب : أوال   االلل  -

 الحالة االجتماعية: متزوج.  -

:ال -  الجنسية: بو كينا فالو. -لنة.  52 سا 

 

 مهنية الجموعاب مالبجمعيابالعضوية في ال

 بو كينا فالو.  ةف ء   وال ةاانية لإلدةئة ،د ي  فة المد لة الوعةو هي -

 Credit and Investment) ،عةو لجنة االئتمان وااللتثما  التابعة ل مولسة المسيحية ل تموي  األصغر -

Committee of the Christian Microfinance Mutual, MicroAID) 

 يياال انونبة ةنية ل كت  عةو الجمعية الو -

 

 مجاالب الخبرة 

 . يياائةة ال ب  ت  كالو ائف   دا   -

 ،د يأ الكتبة و ؤلاء الكتبة.  -

 ،د ي  ال انون. -
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  التدري 

 التد يأ الجامعة والملنة:  -

 ليموج )فرنسا(. ، جامعةد جة الماجستير فة ال انون البيئة الدولة والم ا ن -

 ونة. ن، ، صص فة اد  اد ال اوادوغواغ ة لإلدا   وال ةاءخريع المد لة الوةني - 

 (.1993ما جامعة واغادوغو ) وق حالجاو  فة   -

  التع يل المستمر: -

، نامو فة  ، المحكمة االبتدائية2001نوفمبر  ،شريا الثانة/ -لبتمبركي ول/، دو   ،د يبية لكبا  الكتبة -

ع يا ليمية ا، المد لة ادم يا صص لكتبة المحاكل والمحةر،د يأ مت -، ب جيكا. محكمة التئناف لييع

 ، بو ،و نوفو )جملو ية بنيا(.2007فبراير /ةبا ، ل ةاءا فة

فة لن ي    يامحكمة العال 2012مايو /كيا دو   ،د يبية اول لير عم  نماف العدالة الجنائية  -

 )فرنسا(.

 . 2015عاف  جنائية و مرا  األصول ا تان د اليتان  لى  واندا اول  ممنة السجالت ال -

  ةويمهاراب اللغال

 حدث وال راء  والكتابةما الت امتمك  ية: سال رن -

   ، ،حد ثثا  ومراء  وكتابةدمعرفة جي  : ةنك يزياال -

  ، ،حد ثثا  ومراء  وكتابةدمعرفة جي  ادلبانية:  -

 

  حاسوبيةمهاراب الال

 (.PowerPointو Accessو Excelو Word) Microsoft Officeع ع ى برنامع مست دف مط    -

 ادنترنت.  ىانونية ع لبحوث الا جراء  -

 

 ابىشهاد علي دئ ة المعلوم

 ال،ة وخبر،ةموه  ووضعة  بدمة، ك لد كن المع ومات الوا د  كعالا ،عك  ، المومع كدنااكنا
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 الشمالية(بريطانيا العظمي وريرلندا لسيدة كيت ماكينتوش )المملكة المتحدة ا -6 

 ذاب الصلة خبرةلا موجز

 

فة العدالة الدولية  ملنية ةوي ة ومتنوعة ت ك،متع بمسير  ،المسج  صأيشرفنة كن ك، دف لشغ  من

الم ر الرئيسة ومجموعة والعة ما  فة ك  ،، ويشم  العم وا وق ادنسان فة جميع كنحاء العالل

، وك ل  مع غير الحكوميةوة يالحكوم الدوليةالمنممات مع  ،ما الموامف الميدانية غير المست ر 

 الجامعات.المحاما  ال اصة وت مراكز ال كر و ركا

 

 Promise) دنسانالح وق لمعلد الوعد الجديد  األولر التن ي ي المديك،ول ى منصأ كنا االي ا 

Institute of Human Rights )بادضافة  لى ، ه اجامعة لوس  نج ي ، ك ي و نيا.  ك ية الح وق فة فة

، ومب  تل  فيا الساب ةالدولية ليوغولال يةالمحكمة الجنائفة  خبر،ة الساب ة كنائأ ل مسج  ن 

مة الجنائية ل ةا  فة المحكمة الجنائية الدولية ليوغولالفيا الساب ة والمحكا ة لدىمانوني ةكمسوول

ا مع االدعاء والدفاع ، ولمد  كمصرالدولية لرواندا دولية ال كلامحاللسير عم  ا  فريد، كعطتنة فلم 

  ت  يا.لموااتياجات عمالء م ل المحكمة ا

 

بنجاء  اجل المحكمة الجنائية الدولية ليوغولالفيا الساب ةلت  يص ل د التندت  لى ه ا ال لل 

  نشاء و دا   و

فة ومت وااد  (األعمال المتب يةخلية ) اللية الدولية لتصريف األعمال المتب ية ل محكمتيا الجنائيتيا

 صدا ها لا يتل  األاكاف كنفلمت و .2017-2012نائأ مسج  المولستيا بص ة ، ع ى ما ،يا

كبير  ع ى م ل الةغوة ال غل ، لل يكا لدى الدوائر عدد كاٍف ما المو  يان فة الومت المحدد  

تبسيط مما لات العم  و عاد  ممت ب،   الومتالمحكمة لتسريع الت  يةات فة الميزانية. فة ن 

عل مع ان  اي عدد ع ى التميز فة الد  ،مكننا ما الح االتة هيك ة  عبة خدمات الدعل ال ةائة 

مسل مع ، و،سلي  ادجراءات الس سة الجا يةمنتديات لح  ال ةايا  مد نممت ،عاوني اوالمو  يا. 

، الحجزوالمسووليا ع ى ، مع ال ةا و؛   يص الو ائفبشأن الصيغ الش افة لتمثال   الدوائرالدعل 

ل مواف ة فة م ل المحكمة  مع الةباة ال انونيياو وخبراء خا جيون بشأن السرية الطبية ل محتجزيا

، اات ت المحكمة الجنائية الت ديمات. فة ه ا ال تر  مسود م ص  لتسريع  عداد دلي  نمط ع ى 

فة المراكز ال مسة األولى عبر األمل المتحد  ما ايو  الدولية ليوغولالفيا الساب ة المر،بة األولى

 المو  يا ،مكياالنزاهة و
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عم  المحكمة الجنائية الدولية ككم نا  ضا المو  يا. وعا فة التطالع عالمة  الداخ ة ص والتوا

فة الت  يص كماف محكمة األمل ل طعون  ليوغولالفيا الساب ة وكغ  ت المولسة دون نجاح وااد

 المتحد  ل مناوعات.

 

جامعة  فةق ك ية الح و فةدنشاء معلد جديد لح وق ادنسان فة  ،عيينة، ،ل 2018فة عاف 

المدير التن ي ي  ةم يون دوال . بص ت 20اص  ع ى هدية افتتااية ب يمة ، لوس  نج ي ، ك ي و نيا

 وضع ميزانيةال ريا األلالة و بتو يف، وممت لترا،يجية و ؤيةاوضعت خطة ، معلد الوعدلـ

علد بعد لممو رات نجاح اما  نااثنومتعدد  السنوات وخطة لجمع األموال لتألي  مست ب  خما. 

، وكن الطال  المت دميا  لى كموال جديد  ج   كواص ما ك بع لنوات هة كننة ما ولت  ما ي ر 

،عييا كعةاء هيئة فرصة وكانت فة اهتماما،لل األلالية.  يد جون الن ا وق ادنسان الك ية 

الدولية فة ة ا وق ادنسان والعدال اول ، وج   المتحدثيا والمشا كة فة منتديات متعدد التد ي 

 فة الواليات المتحد ألكاديمييا باابطة  ووث  ت و ،ال ، د  بثماات المتحد  لياق الوالي

 .للل ااترامةوادت ما و، دعل المحكمةفة والمما ليا والدب ومالييا والنشطاء العام يا 

 

ساب ة الوالية المحكمة الجنائية الدولية ليوغولالفيا  ، وفة دعل التكمالالوعد إنشاء معلدب

السيالة والدعو  فة  مدت، ايو بال ادودما ثمانة لنوات مع منممة كةباء كيةا  لت دت ، ابنجاح

ع ى منصة صنع ال را  التشغي ية بميزانية لنوية  توج س ،ككثر ما ثالثيا دولة اول العالل

ا بشك  ملكانت ث افة كةباء بال ادود التة ،ركز ع ى ملاوم يون يو و.  300 لى  200،تراوح ما 

 يا.ال ياد  من  تل  الحفة  مكثف مصد   للاف لة

 

نجحت ل د متنوعة.  جد    روفكام   لى منصأ المسج  لجال  اافال  بإمامة العالمات فة 

 لمناةاالوصول  لى با المسووليا الحكومييا المتشككيا مناع فة منممة كةباء بال ادود فة 

 المحتجزيا فة وناويا السجون ، اكتسبت ث ةالجماعية  فة  واندا بعد ادبادو. بالصراع  المتأثر

ت رير عا االة ا وق لصياغة ال ، بادضافة  لى الناجيا ما ادباد  الجماعية ال يا ماب تللالمكتمة

عري ميزانيا،نا اللزي ة والوامعية ل محكمة الجنائية فة  ادنسان. ومد نجحت فة نيويو   والهاي

راد للل ،ع مت ما ك  ه ا ال  اءات مع كفومد لممث ة الدول األعةاء.   ةالدولية ليوغولالفيا الساب

 العناصركود كن كام  ه ا المنمو  الوالع وعالما،ة مع العديد ما ، ومص حة فة العدالة الدولية

 .كمسج  ةعم ضط ع بة ألالرئيسي

 

 بيان المخهالب
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 التسلسل الزمني المهني

ك ية  فة  دنسانالح وق معلد الوعد الجديد  ؛ةي ين ،  ى الن: مديرات - 2018 كغسط /خ  -

 (Promise Institute for Human Rights at UCLA) س، ك ي و نياولوس  نج  جامعة الح وق فة

 

لكمدير ،ن ي ي  ة،ل ،عيين فة ك ية الح وق بجامعة  دنساناح وق دنشاء معلد الوعد ل كو 

ال ريا األلالة  بتو يف، وممت ؤيةجية و ،يلترااوضعت خطة و، كالي و نيا فة لوس كنج وس

 ،  ضافة  لىل معلد متعدد  السنوات وخطة لجمع األموال لتألي  مست ب  خما وضع ميزانيةو

اد راف ع ى عم يات م يون دوال  كمريكة. كمدف التوجيي االلترا،يجة و 20اللدية األولية البالغة 

البحوث   جراءوال انون الدولة وا وق ادنسان؛  فةد وس ب المعلد ومنلا:  ثراء المناهع الد الية

واالضطالع ؛ المتحدثيات مجموعاع د الندوات والمو،مرات وو؛ فة مجاالت ،ركيزنا ومياد  ال كر

؛ ودعل ةالبنا وخريجينا فة المتةر يا السكانوالت اضة بناء  ع ى كبحاثنا ودعل بأنشطة الدعو  

، زانية، وكدير الميرف مبا ر  ع ى جميع المو  ياك ، المدير التن ي يوبص تة و ائف موثر . 

 ا وق ادنسان والعدالة الدوليةفة  وون معلد كمث  ال، ووصانعة السيالات وك،واص  مع المانحيا

التة  بالتد ي  والتحدث والنشر فة المجاالتكيةا كموف فة م ت ف المنتديات الوةنية والدولية. كنا 

 ،لل المعلد.

 

؛ المحكمة الجنائية المسج  ةائب: ن2017 ديسمبر/كانون األول - 2012 ككتوبر/ل،شريا األو - 

 الدولية الساب ة

 ، الهاي. يوغولالفيا

مسوول عا مسل خدمات الدعل ال ةائة فة المحكمة الجنائية الدولية ليوغولالفيا الساب ة 

ت ال ةائية الوال دمات ال غوية ودعل واماية الشلود والسج محكمةال عم يات، اتجاواال)

، واتى كانون المولسة وك ل  اال،صاالت والتواص  وك  ي ات ،والدفاع( ال انونية المساعد و

خلية المحاكل الجنائية الدولية.  فة المحكمةمنصأ نائأ  ئي  م ل كيةا  ت ،  غ 2017 يناير/الثانة

ئية الدولية الجنا مةلمحكااجل لت  يص ك  لنتيا خخر ميزانيتيا  عم ت بشك  وثيا مع المسج  فةو

األمل م ر ن   الوفود المالية ما ب، وميزانيات الليةل ليوغولالفيا الساب ة والتوليع المتزاما

 ،والشوون المالية ،والمو  يا ،اددا  فيما ي ص ع ى نطاق كام  ممت بالنيابة عني ، المتحد 

 الدب ومالية.و

 

ال انون الدولة ة؛ مست    مستشا : 2012كتوبر كاألول/،شريا  – 2011 ييونيازيران/ - 

 ، بنوف بني.والمما لة ، السيالةةادنسان
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العم  عا  دت بحث ا اول ،أثير موانيا مكافحة اد ها  فة ك بع عشر  دولة، مفة ه ا ال تر 

مساعد  لالمج   النرويجة و ادنسانة المبدئة لمكتأ األمل المتحد  لتنسيا الشوون ادنسانية

كعت د كن الت رير النا،ع ال يزال هو يا. متعددمساعديا  بااثياعم   تنسيابت مم، والالجئيا

ال ائل ع ى  ل برمجة. كما لاهمت فة ، ييل اليونيسف لنلجلا ا المجالفة ه  المنشو  األكثر موثومية

نسانية  رابطة الدولية ألخصائية المساعد  ادل كتأ وادات ،د يبية، وا وق ادنسان

فة  ت ا كو، (PHAP/Harvard Humanitarian Initiative) ادنسانة ل عم  ها فرد  مباد و/والحماية

  العم  ادنسانة.يالات معلد التنمية ال ا جية اول مكافحة اد ها  و،أليف موجز ل

 

 ، هونغمنممة كةباء بال ادود؛ دا  اد: عةو مج   2012 كغسط /خ  - 2007 كغسط /خ  -

 كونغ.

 50 يناهزما  سنوياللدخ  ا) كةباء بال ادود هونغ كونغاللترا،يجية لعم يات المسوولية المالية وا

 يكة(.م يون دوال  كمر

 

. منممة كةباء بال ادنسانةالعم   وون  ة:  ئيس2011مايو كيا / – 2007 ييونيازيران/ -

 فة مركز عم يات كمسترداف ألةباء بال ادود ادنسانةالعم   وون  ة، كمسترداف. كرئيسادود

 يةال انونية والسيالا، المشو  عا ،وفير  ة  ل، كنت مسوو(يو و م يون 300-2 سنويالادن اق )

ميزانية   مترحوكنت كدولة اول العالل.  30مة كةباء بال ادود فة ككثر ما عم يات منمبشأن 

،عييا  دا   فريا ما المستشا يا فة الم ر الرئيسة و ت، و،ولىلامسوولة عنكنت واددا   

دعل السيالات و ،ملاف كةول ل عم  ال انونة ن ادنسانية د لاللل  لى الميدان فة يا ل شوومو 

 عدد ا ما الت ا ير الدولية اولوكعددت والمناصر . 

،د يأ جميع العام يا الميدانييا فة منممة كةباء بال ادود ارصت ع ى ، واألومات ادنسانية

ا خبي وعيَّنتوالحماية.  ،والدعو  ، وق ادنساناو ،الدولة  انون ع ى المبادئ األلالية لـ فة ر 

ود ما منمو  النوع االجتماعة والعم  مع مراجعة عم يات منممة كةباء بال ادلالنوع االجتماعة 

 بانتمافية الميدانبعثات الو ت والتجابات فعالة و ام ة ل عنف الجنسة. ديجاد  الطامل الطبة

را  التشغي ية منصة ا، ات ال  ، والمشا كة فةانية وال انونيةلتعزيز التح ي  وااللتجابة ادنس

دمع كمساف التح ي  والدعو  فة منممة  تون   تامترافة لنتة األخير واأللبوعية فة الم ر. 

 .مكا،أ لندن و،و نتو وبرليا وكمسترداف التة ،ل ،جميعلا ،حت   رافة، فة كةباء بال ادود
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، بال ادود ؛ منممة كةباءال انون الدولة فة  مستشا  :2007مايو /كيا  - 2003ما س /ختا  -

 كمسترداف.

سيالة بشأن ال ةايا تات ،وضع و؛ ، مدمت ونس ت المشو   ال انونية ل منممةفة ه ا المنصأ

زيا   الميدان لت ديل    ادات وممت ب؛ الص ة بال انون الدولة وا وق ادنسان والمبادئ ادنسانية

 ،والحماية ،الدولةة ال انون ،د يأ المو  يا الميدانييا ف، ومحدد  و،صميملامانونية وليالا،ية 

لي رت ، وةو ت ون  ت ليالة بشأن التعاون مع خليات العدالة الدوليةووالدعو .  ،وا وق ادنسان

تبت ونشرت كو ام ا وم االت لدعل والتكشاف وك منامشة ه ا ال ةية فة ال طاع ادنسانة األولع. 

بال ادود فة المو،مرات مة كةباء تمثي  منمب بشك  متكر وممت ادود ممة كةباء بال موامف من

 والندوات والمنتديات الدولية األخرى.

 

لتئناف بمكتأ   فة  وون اال: مستشا 2005ككتوبر /،شريا األول - 2005كغسط  /خ  -

 ، الهاي.الجنائية الدولية ليوغولالفيا الساب ة؛ المحكمة المدعة العاف

 افات.ة العديد ما االلتئنتنسيا عم  االدعاء فه ا الملمة ال صير  ممت ب ةف

؛ المحكمة بدائر  االلتئناف ةمانوني ة: مو  2003 فبراير/ باة – 2000ككتوبر /،شريا األول -

 ، الهاي.الجنائية الدولية ليوغولالفيا الساب ة

مبتدئيا فة محاكمة ميا محاع ى عم  ، ك رفت الناة ة بال رنسية اتالمحاكم دائر ك ائد فريا فة 

دائر  االلتئناف ايو نس ت  عند االنتلاء ما ه ا ال ةية انت  ت  لىوالمتلميا.  كبير  متعدد 

العم  فة التئناف  ئيسة وااد و،ناولت العديد ما الطعون التمليدية بال غتيا ال رنسية 

 وادنج يزية.

 

؛ المحكمة الجنائية ةمعاون ةمانوني ة: مو  2000ككتوبر /،شريا األول - 1999كغسط  /خ  -

 ك و ا./، الهايلية لروانداالدو

المحكمة الجنائية الدولية فة دائر  االلتئناف ، كنشأت واد  مانونية لدعل مةا  شرفة لى جانأ م 

، كجريت بحث ا مانوني ا وصياغة ل  ةا  بال غتيا ادنج يزية وال رنسيةووم رها الهاي. ، لرواندا

ع ى ا م الوثائا ال ةائية  رفتُ ك ، ا،صال مع المحكمة فة ك و ا جلةة ومحو ي جلةة وبص ت

  لى ك و ا لت ديل الدعل ال انونة كثناء ج سات االلتئناف. ال مسة ةا  اللافرت مع وو،وويعلا. 

 

؛ منممة األما والتعاون مدفك ةمانوني  : مستشا 1999 ييولي/،موو – 1998 نوفمبر/،شريا الثانة -

  و.، لراييفة كو وبا
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، ممت بتطوير ،ركيز جديد ع ى أ فة  دا   ا وق ادنسانبص تة كول  اغ  لل ا المنص

. خالل فتر  ا المجاله  مو   ا ميداني ا فة 27، و،نسيا عم  الح وق االمتصادية واالجتماعية

را،يجية لتا ا لتطويريا مح ييا بولنييمحام، خاصة منلل ، ،عاونت مع الزمالء الدوليياواليتة

، وااللت اد  ما ادةا  ال انونة لح وق ادنسان ةجتماعيالاو ةمتصادياالالح وق ت اضة لدعل ال

ا وال ي ،ل ، ديمي اديث ا.  النوع االجتماعة فة ملمة منممة األما  وون ،نسيا كمث  جلة كنت كية 

 والتعاون فة كو وبا.

 

، لتنمية ال ا جية؛ معلد اةمشا ك ةااث: ب1999 نوفمبر/،شريا الثانة - 1998كغسط  /خ  -

 لندن.

، ممت بإجراء اول ا وق ادنسان فة االلتجابة ادنسانية المعلد ق برنامع كبحاثليافة 

 The Agreement on Ground] بحو و،أليف و متيا: "ا، امية ال واعد األلالية فة جنو  السودان"

Rules in South Sudan”]( ةمشا ك ةمول)  مبادئ العم  ، وفة جنو  السودان ا ميداني ا، ،تةما بحث"

 The principles of Humanitarian Action in International“] "نسانة الدولةون ادنسانة فة ال اناد

Humanitarian Law”]. 

 

مانونة ل  اضة كاليزي. المحكمة   : مساعد1998 كغسط /خ  -1998 يناير/كانون الثانة -

 ، الهاي.وغولالفيا الساب ةالجنائية الدولية لي

 

، كجريت بحث ا مانوني ا وصياغة ل اضة كاليزيا ة لمساعد المعين ةيانونال   المساعدبص تة 

تئناف األول ل محكمة الجنائية الدولية ليوغولالفيا لدعل عم ي فة العديد ما المحاكمات واالل

؛   والتحري  فة ال انون الدولة)،اديتش(. و م ت العناصر اللامة ،حديد مالمح المساعد الساب ة

عنصر المواف ة فيما يتع ا باالغتصا  و؛ غري االمترااات األوليةل ةائية لالوالية ا نطاقو

 .المحمييا بموجأ ا، اميات جنيف ، و،عريف األ  ا باعتبا ا جريمة ار 

 

جامعة ؛ مركز ا وق ادنسان بكمدف بااثة: 1997ديسمبر األول/كانون  – 1997 و/يولييوم، -

 ، كولشيستر. ليك 

المتحد  لية لمو،مر دولة برعاية اكومة المم كة مة المع ومات األلا،ل ،ك ي ة بكتابة و 

، كجزء ما مراجعة الحكومة لح وق بشأن ،عزيز واماية ا وق ادنسان فة األومات الحاد 

 مدمتو سيالة ال ا جية. ادنسان ل

 سان بالجامعة.كز ا وق ادنها الا  ا مرو مة فة المو،مر ونشر         
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أ الم وي ؛ مكتن: مو ف ميدانة لح وق ادنسا1996 لبتمبر/كي ول - 1995لبتمبر /كي ول -

 ، كيغالة. السامة لح وق ادنسان

، ا وق ادنسان بشك  عاف   بة االة، لمرام وهينغيري بدكت ه ا الملمة كعةو فة فريا ميدانة فة

 .مسوولية خاصة عا  روف االاتجاوبو

لتنسيا مرامبة االاتجاو فة  ر البعثة فة كيغالة، ُة أ منة االنت ال  لى م بعد لبعة ك لر

مرامبة االاتجاو و،ح ي  المع ومات النا،جة ل معيا ية جراءات  وضعت اينئ جميع كنحاء  واندا. 

 نتاج ، رير البعثة الشلري.ما الميدان د

       

، ، جونز وكلياهودجمكتأ ؛ : محامة متد  1995لبتمبر /كي ول - 1993لبتمبر /كي ول -

 ، لندن.محامون

، والتمييز األلر مةاء ، و، والت اضة المدنةأ فة الدفاع الجنائة  عاميا ما التد يمدككم ت 

مع العمالء ومث تلل كماف  ، و جراء م ابالتممت بصياغة الم كراتوومانون الصحة الع  ية. 

 لع  ية.المحاكل الدنيا وفة محاكل الصحة ا

 

 .وي زب د  ترا وكا فة  نفة مائمة المحامي ة،ل مبولو؛ كمحامة،أه ت 

 

 االرتباطاب المهنية األ رى

 لجنة ال براء ، بما فة تل  المست  ةوالمجموعات االلتشا يةلجان ال براء م ت ف  عةو -

ما األلالة ؛ مج   المستشا يا بشأن ،طبيا نماف  و(2021البيئية ) باد ل تعريف ال انونة لإل

الرابطة الدولية ألخصائية المساعد   جنة خبراء؛ ل(2020-2019ع ى الحر  السيبرانية )

، و،طبيا المبادئ ادنسانية فة باألةر ال انونية الدولية ل عم  ادنسانة عنيةالم  نسانية والحمايةاد

ت  را  الجلاال انونية د؛ خبير مانونة فة ،شا،اف هاوس بشأن التحديات (2016المما لة )

؛ نيةمجموعة جنيف االلتشا ية لمشروع األولويات ادنسا؛ (2016ال اع ة غير الحكومية )

؛ (16-2015؛ المساءلة ادنسانية )؛ المبادئ ادنسانيةبراء بشأن الحماية ادنسانيةاجتماعات ال 

-2008الحماية ) عايير الملنية ألعمالامر بشأن المال ريا االلتشا ي ل جنة الدولية ل ص يأ األ

2009). 

 

امعات فة مجموعة ما المو،مرات والج ة ئيسي ةومتحدثمشا كة ،  وائر  محاضر -

ولياف ؛ بنس  انياجامعة و ،جامعة يي و؛ ة تل  جامعة نو ث ولترن، بما فوقك يات الح و
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األمريكية الجمعية وجامعة كو وبا الولطى؛ ، وجامعة كمستردافوجامعة جو جيا  ؛وما ي

 ابطة ال انون ومعلد ال انون األو وبة؛ و؛ المج   الكندي ل  انون الدولةونون الدولة؛ ل  ا

 لد السالف الدولة.عمو ؛الدولة

 

 يةالتعليمالمخهالب 

 كاديمية األالموهالت        

 ، جامعة  لك .: ماجستير فة ال انون الدولة لح وق ادنسان )بامتياو(1996-1997 -

 عية ال انون بجامعة نو ثمبريا.؛ نلائيات جملنة عاف: امتحان م1990-1992 -

عة ، جام: بكالو يوس )مع مر،بة الشرف( فة التا يخ )الد جة األولى(1989 - 1985 -

  لالك .

      

 التن ي ية / ال ياد اددا         

، ك ية مو  ة األمل "الغو  العميا" ، منصةاألمل المتحد  مسوولو: 2017كبري  نيسان/ -

 .و، ،و ينتحد الم

ل  ياد   THNK، مد لة ل ياد  التن ي ية: برنامع ا2016لبتمبر كي ول/ –ما س ختا / -

 ، كمسترداف.ادبداعية

، األمل العالميةال ياد  والتحديات : برنامع ماد  األمل المتحد  اول 2013كبري  نيسان/ -

 المتحد 

 ، جنيف.ك ية المو  يا

 ، لندن.، العم  ال كةأثير: ال ياد  والت2009مايو /كيا  -

 

 اللغاب

 يزية: ال غة األف.ك ال غة ادن -

 .األمل المتحد (-امتحان الك اء  ال غويةال رنسية: بطالمة ) -

 .جيدمستوى اللولندية:  -

 كلالة./جيدوى مستادلبانية:  -

 

 شورابنمال

 The USA and the International Criminal Court: Friends or Foes?” in LA :2020 يونيو/ازيران - 

Lawyer.. 
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 The Framework of Humanitarian Action in the Face of Contemporary“: 2016ما س ختا / -

Challenges” in Hommage à Jean Pictet, Editions Yvon Blais.. 

 Study of the Impact of Donor Counter-Terrorism Measures on Principled: 2013 ييولي/،موو -

Humanitarian Action, UNOCHA and Norwegian Refugee Council.. 

 Counter-terrorism and humanitarian action: tensions, impact and ways: 2011 ككتوبر/،شريا األول -

forward, Humanitarian Policy Group.  

 ,Counter-terrorism and humanitarian action: tensions, impact and ways forward :2011 ييولي/،موو -  

Humanitarian Policy Group.  

 Holder v Humanitarian Law project: implications for humanitarian“: "2010ديسمبر كانون األول/ -

action: a view from Médecins sans Frontières” in Suffolk Transnational Law Review. 

 Beyond the Red Cross: the protection of independent humanitarian“: 2007 ما س/ا خت -

organizations and their staff in IHL” in International Review of the Red Cross.. 

 The development of the International Criminal Court: some“: "2005 ديسمبر/كانون األول -

implications for humanitarian action” in Humanitarian Exchange.  

 How Far Can Humanitarian Organisations Control Co-operation with International“: 2005مايو /كيا  -

Tribunals?” in Journal of Humanitarian Assistance.  

 ”Note for humanitarian organizations on cooperation with international tribunals“: 2004 ما س/ختا  -

in International Review of the Red Cross. 

 The ‘Agreement on Ground Rules’ in South Sudan, Humanitarian Policy: "2000 ما س/ختا  -

Group.. 

 ,The Principles of Humanitarian Action in International Humanitarian Law: 2000 ما س/ختا  -

Humanitarian Policy Group.. 

 International Responses to Acute Crisis: supporting human rights through: 1998كبري  نيسان/ -

protection and assistance, University of Essex Human Rights Centre. 
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 ()اليابان ماهر يانتيسالسيد كر -7

 ذاب الصلة رةبخلا موجز 

لمحكمببة الجنائيببة فببة ا ، كنببت كديببر واببد  مع ببد  ل غايببةبصبب تة مببدير العم يببات ال ا جيببة

 دا   عم يبات فريبا  لسنوات السبت الماضبية والتبة ،شبم اع ى مدى  (المحكمة) الدولية

نبا و. الث مبا اتا،أ متعدد  فة ثبمك وفة سةئيرنا ال ف فة م ر  مو 200يةل ككثر ما 

التعبباون والتواصبب  ال ببا جة وامايببة  ة مجبباالتم ببل المحكمببة فبب ك ببرف ع ببى و ببائف

اد براف ع بى عم يبات جميبع المكا،بأ ال طريبة ب كيةا  وكموف الشلود والتح ي  ال طري. 

 .يو  فة نيومكتأ اال،صال الموجود  فة ب دان الحالة ول محكمة 

يا داخبب  مببع المحبباو يا الرئيسببيو ،ال سببل ان التنسببيا داخبب ضببميا،ة ولسببومومببا كهببل  

كمبا يعبد  ةبرو ية لعمب  المحكمبة. السالبية ال، ما كج  ، بديل ال بدمات المحكمةوخا ج 

 ت بببف الببدول والمنممبببات الم ت  بببة لتمكيننببا مبببا مواصببب ة العمبب  فبببة م ،عببباونضببمان 

 ة.،ما مسووليا ا  ليكلا ا  جزءيي والح ا  ع  المح يات

 

ا مع  11م ت لمد  ع المحكمة،ة فة مب  عم  نة مكافحة اد هبا  ية ل جالتن ي  المديريةعام 

مببع الم وضببية السببامية لألمببل  كخببرىلببنوات  10فببة نيويببو   و المتحببد ألمببل التابعببة ل

با مبا  26محامة ولدي ككثبر مبا  كنا. متعدد  مراكز عم المتحد  لشوون الالجئيا فة  عام 

فبببة راق تعبببدد  الث افبببات واألعبببفبببة بيئبببة م بببد   ال انونيبببة وال ا يداد ال ببببر  فبببة العمببب 

 لدت ونشأت فة ةوكيو باليابان.وُ . الدولية تالمنمما

  

،تةما بع  ادنجاوات البا و  خالل فتر  واليتة مع المحكمة الجنائية الدولية ما   

 ي ة:

و  بيا كم ما، فالت ز، الدولية جديد فة المحكمة الجنائيةلاعدت فة بناء مسل  -

و،عييا كبا   ل  سع ى مستوى البرامع العم   عداد و األولويات ،حديد، كخرى

ل التوجيي التشغي ة لكبا  المديريا ي، دو، مكا،أ مطرية جديد  ، وفتحالمديريا

 وما بعدا.مسمنا اخ  ال والتنسيا والتعاون دةرائا لةمان اال،صال ال ع   ووضع

 

ا بت ديل   ف كنا مكا. ،لا والدفاع عنلة و دا سمم ةوضع ميزاني ل عامسووكنا  - كية 

مع  الدو ية تالت اعال، بما فة تل  كداء المشروع/الميزانية ير منتممة عا ، ا
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وكانت  .و، ديل الت ا ير  ليللوالمالية  الميزانيةوكعةاء لجنة  الحسابات مراجعة

 تحد . لما لاألم فة عم ة ا مسة ةوال يكو برمج/دي مسووليات  دا ية ول

ة العم  فة لةمان التمرا يألومات داخ  المحكمة د  دا   ادت جميع جلومُ  -

ا  ائد ا فة  كد يت. كما COVID-19جائحة  روف   السياليةو ةالعم يتدابير الدو  

 .لمالية األمريكية ضد المحكمةل ت  يف ما ،أثير الع وبات ا

 اءإنشالمر،بطة بـ لرئيسيةا يري  ة بإدا   التغاضط عت بنشاة باألنشطة المتعو -

ا بحماس ولو. ةمسم ال ياد  بالمباد ات المتع  ة  اج  د اعدت فةدعمت كية 

 .التواون بيا الجنسيا فة المحكمةوالتمثي  الجغرافة و واد  ادوالتوجيي 

ت دجراء منامشاالحالة ك، اع  بشك  متكر  مع كبا  المسووليا فة الهاي وب دان  -

جلة . كما كننة كعم  ككمة مح،ية لـشغي ية والسيالاداف التهاأل يزاسالة ولتعز

  ة.المةي الدولة مع لعالمات التشغي ية ل محكمة فة اية رئيساال،صال ال

ويباد  الببت داف  ،  بجعت. بلب ا الصبب ةك برف ع بى اال،صباالت ال ا جيببة ل محكمبة -

ة  لى االجتماعة لن   كنشطة المحكمة  التواص  ولائ    بى ك برفت عو . والجملعام 

 ةحاياالو  كولع بيا وصول  لى جملداعية ل اليأ ادبالت داف األل

، وفة ،أميا التموي  الالوف ما الجلات المانحة ل تمكا ما والمجتمعات المتةر    

 ال ياف ب ل .

فيما يتع ا و مسووليات  دا ية ةوال فتر  عم ة مع األمل المتحد .كانت لدي    - 

منلل  ثمانيةمسووال .  11  ر  ع ى عمفأنا ك رف مبا  ،لحاليةا ية دامسووليا،ة ادب

، فة الم ر يعم ون ،حت   رافة  ؤلاء كمساف ومكا،أ مطرية ما ( 5-ف )ما فئة 

 نتائع كادث التطالع ل مو  يا كنو،ُبي ا مكا،بنا السبعة ال طرية ومكا،أ اال،صال. و

 .حكمةلماك ماف متولط  ثير مابكى  ل ياد  مسمة كع الت ييمات التة مدملا المو  ون

 

 يان المخهالبب

، (المحكمة) ، المحكمة الجنائية الدولية(1-العم يات ال ا جية )مد  مديراتى الن:  -2016 

 ، هولندا(.)الهاي

 الملاف  الرئيسية 

ات ي مسل العم وضع و،ن ي  الترا،يجية وخطة واضحة لجميع األنشطة التة ي وف بلا -

ميزانية لاوضع ألولويات و،يأ ا،روو ، ططبرامع العم  والصياغة  لخال ما ال ا جية

المكا،أ ووالشلود  الةحايامسل العم يات والدعل ومسل ، وادعالف والتواص  ال ا جةل سل 
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 المستويات المنالبة ما ، صيص، مع ال ردية ومكتأ اال،صال بنيويو   السبعةال طرية 

  سل.اختصا  ال، ع ضما  ت التةالسيالاب  اعمرا ات مع د  ،ت ا، اتوالموا د. 

 مراجعةمع  الدو ية تالت اعالبما فة تل  . لاوالدفاع عن ميزانية ال سل،صميل و دا    -

 .و، ديل الت ا ير  ليللوالمالية  الميزانيةوكعةاء لجنة  الحسابات

 ،يةلدب وماكنشطة ل التأكد ما كن المكا،أ ال طرية ،دعل والية المحكمة ما خال -

 المستوى المح ة.مجية ع ى برنا دا ية وة ولوجستيو

 المرافا دا   جميع المشتريات و،كنولوجيا المع ومات وعا ك ل  ل عا األما ووومس -

 تيات المتع  ة بالمكا،أ ال طرية.وال وجس

ة دعل وامايمتينة لليالات ضمان وجود نماف فعال لحماية الشلود ما خالل ،طبيا  -

 الشلود.

 لا المكا،أب،ةط ع شطة التعوي  التة كنع ى ا و كة جميع الةحايع ى مشاف را اد -

 ال طرية.

لحكومات ممث ة ا، ومع ضمان عالمات دب ومالية و،عاونية فعالة مع الدول األةراف -

 وغيرهل ما الشركاء الرئيسييا. المجتمع المدنة ممث ةووكعةاء المنممات الدولية 

  ة.ولة المةيلتشغي ية مع الدالمات ا عل ةا،صال  ئيسي لةجكالعم   - 

 التوعيةع ى كنشطة ل محكمة مع الجملو  بشك  عاف و ى اال،صال ال ا جةاد راف ع   -

 مجتمعات الةحايا.فة 

 بوجي عاف .جيات اعت ال ل مشتبي بلل وضع و،ن ي  الترا،ي -

ة ألمريكيا اتبوالع و، 19-وفيدفة م ل المحكمة كثناء جائحة كالعم  كمدير كومات  -

 وغيرها

 اسأ ة أ المسج . ينا يوهاتسما ال

 

 يةادنجاوات الرئيس

، ما جم ة ، األمر ال ي الت زفمو ف 200 نشاء مسل جديد يتألف ما ككثر ما  -

ال ياد  التشغي ية  ، و،وفير، وفتح مكا،أ مطرية جديد ،عييا كبا  المديرياكمو ، 

ل داخ  والتنسيا ال عا اال،صالن ماةل يا ووضع ةرائالكبا  المدير والتوجيي

 ألمساف ومكا،بنا ال ُطرية.، وبيا ه ا ارئيسةالم ر ال مساف فةاأل

 

بعد ،مريا  دا    ا،  ت ،دابير م ت  ة ،لدف  لى ،حسيا  فاا المو  يا و والل المعنوية -

   يادلابمتع  ة المباد ات ال اج  د فةفة  ت ا كولاعدت بنشاة و تدعموالتغيير الرئيسة. 
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مسح  خخرويبي ا  .حكمةيا الجنسيا فة المالتواون بجغرافة ولتمثي  الوا واد  ادجيي والتو

كع ى   ال سل كنلا نتائع مستويات مشا كات المو  يا و، ييما،لل فيما يتع ا ب ياد ل مو  يا

  .والمحكمة المحكمة م ل ك مافبكثير ما متولط 

 

طة ،ن ي  خو ، طيطمياد   تلى، ،واألومات ل ريا  دا   امشا ك اس ئيوبص تة  -

الم ر الرئيسة والمكا،أ ال طرية فيما يتع ا  فة لمحكمةامال لجميع مو  ة التمرا ية األع

 . 19-وباء كوفيدبت شة 

 

ا  ائد ا فة ، طيط و،ن ي  التجابة المحكمة ل ت  يف ما وكد يت - كلوك جوانأ الع وبات  دو  

 .ة المحكمة يكية الم روضة ع ى مو األمر

 

العاف وم ل  مكتأ المدعة عادات التعاون بياتطوير بشك  كبير والتنسيا بتحسيا وممت ب -

 المحكمة بشأن مجموعة متنوعة ما ال ةايا التشغي ية ما خالل  دخال كلاليأ عم  جديد .

 

المديرية  حة اد ها ، لجنة األمل المتحد  لمكاف(5-: مو ف مانونة كمدف )ف 2012-2016

بعة ل مديرية لعم  التامجموعة ااألمريكية(. منسا المتحد   ، الوالياتويو  )نيتن ي ية لا

مد مت ، ا ير م ت  ة و كنتجت التن ي ية لمكافحة اد ها  بشأن مرامبة الحدود و ن ات ال انون.

( فة اد ها كافحة ل جنة م) مج   األمال عالمية ل جنة مكافحة اد ها  التابعة  ات ااة

د   فة وماف المبا تكخ و .نوال ان ن ات دود ورامبة الحالتة ،شم  م ضيعالمواعة ما ومجم

، مث  منممة الطيران المدنة الدولة دوليةمنممات سيا األنشطة والسيالات مع ،ن

، ومنممة لشوون الالجئياالمتحد  ، وم وضية األمل ، والمنممة الدولية ل لجر وادنتربول

كاديمة راكز البحو األوم اكز ال كرمر ، ومعلعالميةة الجما   ام، ومنملسيااة العالميةا

ووضعت . مديرية التن ي ية ل كدا  الت ييل األوليةد فريا العم  دعاد  ،صميل الص ة. ماتات 

التموي  الطوعة ما المانحيا الرئيسييا.  توج ب خا جييابالشراكة مع  ركاء برامع 

نو  خليا. ة جال انون فد يأ ع ى  ن ات دم يمة ل تالمركز الدف  لى ،طوير مباد   ،ومدت 

ا  نممتي لجنة مكافحة اد ها  لجميع الدول ادث خأ تنسيا جميع جوانب وممت

ال ياد  فة ،نميل و،ول يت . الجديد  اال،صاالت و،كنولوجيا المع وماتاألعةاء اول موضوع 

وفة ،أميا ، 2015عاف  لنة مكافحة اد ها  خالاجتماعيا  فيعة المستوى نيابة عا لج

 .ي  الالوفالتمو
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المديرية  المتحد  لمكافحة اد ها  جنة األملل ،(4- ف مانونة )ف : مو-2005- 2012

، الواليات المتحد  األمريكية(.  صد ،ن ي  مرا ات مج   األما المتع  ة التن ي ية )نيويو  

ول. الدالم دمة ما   ي  ال طريةن، ا ير الت ي  و، ييل ما خالل مراجعة و،ح بمكافحة اد ها 

الدول.  ،ن ي ية لمكافحة اد ها  المست دمة ل ياس ة التن ي ولية ل مديري  الت ييل األكدا ،طوير

،عزيز ال د ات و،عزيز التعاون  برامعال ياد  فة ،طوير االلترا،يجيات و،ن ي   ت،ولى

ط بات المساعد  ا. ،حديد متيفة جنو  خل حة اد ها مكافالعام يا فة مجال ادم يمة بيا 

لدول المانحة كو المنممات الدولية. خالل اما و،سلي  التس يل  ةص تات الدى الدول لالت نية 

األو وبية. لعالمات المديرية التن ي ية مع الم وضية  انحةوعم ت كجلة ا،صال ل جلات الم

ي ل نلوتحسيا لبأنشطة األمل المتحد  وجلت الترا،يجية  عالمية ل تعريف و تابتكر

يجمع بشك   ال يالمنتدى   ة بمكافحة اد ها . بدكع فة المسائ  المتنو  خليا التعاون فة جب

. ،ل مسائ  مكافحة اد ها  مع يعالجونمتكر  ممث ة المجتمع المدنة فة جنو  خليا ال يا 

 جنو  خليا. التة ،شم الحصول ع ى ،موي  ما المانحيا لجميع البرامع ادم يمية 

الم وي السامة ، (3-ة )ف المسوول ال انون/ ائأ الممثمائل بأعمال ن: 2005- 2001 -

 ، المم كة المتحد (.)لندن األمل المتحد ، لشوون الالجئيا

لاعدت اكومة المم كة المتحد  فة مجموعة متنوعة ما المجاالت المتع  ة بالسيالات 

 مانونية لمحكمة اغة مداخالتيصوممت ب ا بالالجئيا. فيما يتع والعم يات وال انون

المو،مرات و جراء التد يأ  المشو   و،نميلوممت بإلداء حد . ف فة المم كة المتااللتئنا

ا والمنممات غير الحكومية والجامعات يا الحكوميي مسووللع ى مسائ  مانون الالجئيا 

حد  لشوون تم وضية األمل الم بيا وعم ت كجلة ا،صال . فة المم كة المتحد  ايوالمحام

 ةاددا ية والماليالمعامالت ع ى جميع  ترفك وغير الحكومية. المنممات لالجئيا ومجتمع ا

الوادات  فة  العام يا و جراء م ابالت مع وممت بتعيياوالت ا ير المتع  ة بالمكتأ. 

 ن ي  مشروع  ام  متعدد نشاء و،وئل. ، ييل كداوو،و ي لل  ةواددا ي ةوالبرمجي ةال انوني

ال را  متحد  لتحسيا جود  ا، ات  ية فة المم كة الا   الداخوو مساعد ف  لى السنوات يلد

بيا م وضية األةراف  العود  الثالثيةا، اق فة صياغة و،ن ي   تلاعد. ال جوءة بات بشأن 

التموي   عا ، فةال  األمل المتحد  السامية لشوون الالجئيا وكفغانستان والمم كة المتحد 

لسيالة وال ةايا فة الت اوي بشأن االمباد   ،ولى وماف ووع. لمشرل ا الـ المةمون

رفيعة الل س ة ما ال طابات وكجريت إغالق م يل لانجات لالجئيا. متع  ة بالتشغي ية ال

 لمكتأاا،صال وعم ت كجلة والم ابالت مع ولائ  ادعالف المطبوعة والراديو. ، المستوى

 .التكنولوجيا لفة مجا
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 ،شوون الالجئيال السامية يةم وضلا، (3-)ف مسوول اماية /مت: ممث  مو997-2001

  ، بولندا(.)وا لو، األمل المتحد 

م ت ف ل ةالبولنديالحكومة امتثال ،ح ي  و عداد كو اق المومف وال اء ال انونية بشأن 

،حاد الاالمتع  ة ب االنةماف تكدوا، بما فة تل  الصكو  ال انونية الدولية وادم يمية

 ل مسووليا الحكومييا والطال  ال مانون الالجئيا يأ فة مجمدمت التد. ووبةاألو 

مع  مساعد  الم وضية فة وا لوبرنامع كنشطة جميع جوانأ  تكجرىووالمما ليا. 

 ميزنةمرامبة وو،صميل ، بما فة تل  الحكوميةغير النمراء الحكومييا والمنممات 

لحكومية مات غير اناء مد ات المنمبكنشطة فة  تلاعدو. لايع  توك رف، البرنامع

الترا،يجيات فعالة لجمع األموال ل منممات غير الحكومية.  توضعوة. يالحكومالليئات و

مكتأ /همز  الوص  لعالمات الم وضية مع منممة األما والتعاون فة كو وبا  غ  منصأو

 مراكز  دنشاء مباد  مياد والم لوف  تطويروممت ب المولسات الديم راةية وا وق ادنسان.

 دول الب طيا.ا فة ولط و رق كو وبا ومانون الالجئي/سانا وق ادن

 

ة لشوون األمل المتحد  السامي ية، م وض(2-: مساعد مسوول اماية )ف 1995-1997 -

 ، بيال وليا(. ا )مينس يالالجئ

و لداء يا. لبيال و لم وضية واكومةبيا ا والت اوي بشأني مطري صياغة ا، اقممت ب

ماب يتي ل تطبيا مع المعايير تشريعات البيال ولية وبالي ات المتع  ة ية والتع المشو   ال انون

كنشطة برنامع المساعد  التابع ل م وضية فة  ع ى جميع جوانأ توك رف يت كجروالدولية. 

صميل ،ما فة تل  المشتريات و، بالمنممات غير الحكوميةما  والنمراءمينس  مع الحكومة 

  وق ادنسان فة البالد والتع يا ع يلا.الحالة العامة لح  صدو. دهاو ص الميزانيةع البرام

التد يأ ، ديل و الندواتو،نميل ةالبة ال جوء البيال ولييا. كه ية بشأن صياغة    ادات و

 يا والطال الالجئيا وال انون الدولة العاف ل مسووليا الحكومي وون فة مجال 

 .والمما ليا

 

 نيةالتعليمية والمهالمخهالب 

 ع يل: الت -

التكنولوجيا  ، معلد مالا،شولت ، مركز الد الات الدوليةرومي  وائ -

(2000-2001.) 

 (. 1995-1992ق بجامعة لان دييغو )، ك ية الح ودكتو اا فة ال انون -
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 الع وف السيالية ( مع ، صص مزدوج فة التا يخ وليسان  خدا  )بامتياو -

 (.1990-1986)بنس  انيا  ةجامع

 انوي فة اليابان. مي االبتدائة والثككم  ،ع ي -

 دو ات التطوير اددا ي:  -

متحد  لشوون ، الم وضية السامية لألمل البرنامع ،ع ل اددا   الولطى -

 (.2003-2002) الالجئيا

 (. 2010لمتحد  )، األمانة العامة لألمل ابرنامع التطوير اددا ي - 

 ة: هالت الملنيوالم -

 (. 2019لندن ل ولاةة )، مد لة دوليط معتم -

 (. 1997، ن ابة المحاميا فة م اةعة كولومبيا )عةو-

 (.1995عةو ن ابة المحاميا بوالية هاواي ) -

 

  باللغا

 األف. ال غة ادنج يزية:  -

 األف.ال غة اليابانية:  -

 االيا يد للا ال رنسية:  -

 معلوماب شخصية       

 .1967ط  كغس/خ  11يالد: ،ا يخ الم -

 ، اليابان.كيومكان الميالد: ةو-

 الجنسية: يابانية. - 

 االجتماعية: متزوج ولي بنت. لحالةا-
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 )رستراليا(غابرييل ماكنتاير السيدة  -8

 اب الصلةبرة ذخلاوجز م

 

 وجزم

اد  ما ال بر  فة مي ر  ما ع دياما ي ب، ت مولسة مةائيةكنا فة وضع فريد يسمح لة ب لل و، بية ااتياجا

 بعة أل ة ئيسي ةمانوني  ديوان ومستشا  ة، بص تة  ئيس، بما فة تل   دا   التغييرولية  محكمة جنائية دو دا 

 ةالمحكمة الجنائية الدولية ليوغولالفيا الساب  - -ةدوليالالمولسات الجنائية اثنيا ما ، عبر  ؤلاء متتالييا

 المتب ية ل محكمتيا الجنائيتيا ، اللية الدولية لتصريف األعمالوالمولسة التة خ  تلا، )محكمة يوغولالفيا(

لدي لج  ااف  فة ،ح يا النتائع ما خالل اددا   ال عالة وكنا ع ى د اية جيد  بعدد )خلية األعمال المتب ية(. و

لدي فلل عميا واكل الدولية. اتياجات التشغي ية ل محالميزانية والموا د البشرية واال وون ال يحصى ما 

المسج  فة ،سلي  العم يات  يودييوالدو  الحالل ال ي ل انون الجنائة الدولة  جراءات ا و، دير لتع يدات

 الس سة وال عالة ل مولسة. 

 

 االدا  

ما  لح ي ةلجنة ا. ل د كنشأت (ي ةلجنة الح ) لجنة الح ي ة والمصالحة والواد  الوةنية فة ليشي  ةكنا االي ا  ئيس

عا اددا    ة لر ما  نشائلا. كنا مسوول بشك    صكنلا ،عم  فة غةون ثالثة ك ارصت ع ىو ساأللا

بموا د محدود  وكعباء  لجنة الح ي ة،تمتع والمالية.  ةوابطالو المو  ياكداء ، و، ييل اددا   واليومية ل مولسة

اكتسبت لمعة موية فة االاتراف والنزاهة  لكا ،حت مياد،ة، ة صعبةعم  م رةة و،عم  فة بيئة ليالي

  داء.والتميز فة األ

 

المحكمة الجنائية الدولية ليوغولالفيا الساب ة  ومدمت المشو   بشأن  دا  ، ،ركلت مكتأ الرئي  فة السابا

بشأن  لجنة الح ي ةالساب ة و ككبر مستشا  لرئي  المحكمة الجنائية الدولية ليوغولالفيا ة. بص تلجنة الح ي ةو

بشك   كعم ، كنت  رافة لك   ئي  ع ى كداء و ائف المسج ال ةايا ال انونية والسيالات المتع  ة بالدو  اد

، بما فة دت ،طوير األدوات التنميمية و،دابير الك اء وثيا فة جميع جوانأ اددا   اليومية لك تا المولستيا وم

ا وكداء و ائ لل.  ث  ل دوائر واالدعاء فةاألم المحكمة ع ى النحوم ل تل  ما خالل ضمان دعل  كنت كية 

سج  عبر نطاق والع ما المسائ   عا األاكاف المتع  ة بط بات المراجعة ال ةائية ل را ات المة  لمسوو

  ل.ى  لى ،عميا فلمة ل  روق الدمي ة فة األدوات التنميمية واددا   ال عالة ل محاك، مما كد  اددا ية

 

 خدمات المحكمة 
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، ، بما فة تل   دا   السجالت ائف اددا ية ل مسج الونطاق  كام لدي خبر  عمي ة فة  ،ألدوا  الساب ةليجة نت

، ، واماية الشلود، و ن ات األاكاف، و روف االاتجاو، ومكافأ  محامة الدفاع، و، ييل العوو غويةوال دمات ال

مد عزوت ملا ا،ة ولتو يف ومكان العم . ، وليالات اناء ال د ات، وبوالترا،يجيات التواص  واال،صال

، وعم ت فة جميع ه ا المجاالت ابتكا يةوامتراح ا ول  المشاك  ح ي ية ال وية لمعتة فة ،حديدالم اهيمية والت

،عزيز ابير فة ،ن ي  ،د لجنة الح ي ةوعا كثأ مع م ل المحكمة فة المحكمة الجنائية الدولية ليوغولالفيا الساب ة 

، التة ،عك  عم يا،لا  لى اد كبير ي ة جنة الح ـ ةبص تة  ئيسوعزيز الرفاهية فة مكان العم . الك اءات و،

دت ون  ت العديد ما التدابير لةمان اددا   الملنية لعأء العم  الث ي  بأم  مد  ما ، ف د ادعم يات المحكمة

 .ييوالح ا  ع  غايةفريا ما المو  يا المتحمسيا ل الموا د و عاية 

 

 عم يات ال ا جية و عداد الت ا ير ال

الدول األعةاء  لتمثي  المولسة ال عال مع الجلات ال اع ة ال ا جية وفة بناء دعللدي خبر  والعة فة ا

ا خبر  والعة النطاق فة الوصول  لى مجتمعات الةحايا فة كو وبا ورفيعة المستوى. الل مولسات  لدي كية 

، المتحد  األمل اال،صال ومشا يع بناء ال د ات مع ك  ما دو ي مع ادت وكدا ت الترا،يجياتو فري يا وم

 . لجنة الح ي ةمع بص تلا  ئيسة المباد ات النسائية ل عدالة بيا الجنسيا و

 

 بيان المخهالب

وق ادنسان وال انون خبير  ائد فة ال انون الجنائة الدولة وادجراءات الجنائية وال انون الدولة ادنسانة وا  -

 المولسات الدولية. دا ي و دا   و نشاءاد

 بيا الجنسيا وااتراف التنوع.ل العدل بيا الجنسيا وداعية با و  ل مساوا   ائد  فة مجا -

ا ما ال بر  المبا ر  والوالعة النطاق فة ،وفير اد راف ال انونة والسيالة ل  مة  15ككثر ما  - عام 

 تيا الدوليتيا.المحكمتيا الجنائي

برامع العدالة فة ليشي  وجملو ية الكونغو  ةوالعة مع مجتمعات الةحايا وفة ،ن ي  المرا ة االنت اليخبر   -

 الديم راةية وكولوفو وكوغندا.

 خبر  دب ومالية والعة فة بناء دعل الدول األعةاء ل مولسات الدولية والوةنية. -

، ومما لة الحكل فة ،ح يز كعةاء ال ريا ة، با عموجلة نحو اللدفما توي ال بر  ل رق متنوعة و  مائد -

 و،ن ي  الح ول ل مشاك  الجديد  و،ح يا النتائع فة لياق العم  الحساس ولريع ال طى. ، و،صميلالس يل

  .فة العم  ضما فريا متعاونعنصر وتواص  الفة  عةبا  -

 

 مالتعلي

  ية الح وق، كجامعة كامبريدج 
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 ، ماجستير:2000 يوليي،موو/ – 1999ككتوبر ل/،شريا األو -

 اف. التركيز ع ى ال انون الدولة الع -

 مر،بة الشرف األولى. -

 ، ك ية لانت  دموند.الجائز  التع يمية لإلنجاو المتميز -

 منحة ،شي نينع البريطانية. -

 منحة بيغالوس.  -
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 ، ك ية الح وقجامعة كدياليد

 ،بة الشرف فة ال انون:، مر1997نوفمبر الثانة/،شريا  – 1997ما س ختا / -  

 البراء .  األةرواة: نمرية بايز وافتراي -

 مر،بة الشرف األولى. -

 ، بكالو يوس فة ال انون: 1995نوفمبر الثانة/،شريا  - 1991ما س ختا / -

 ٪(. 10مر،بة الشرف الت  ائية )كع ى  -

 ال وانيا(.  ،ةاُ  ) 1995جائز  ،وماس جيأ  -

 انون األلر (. لاد  ، دير العميد )م -

 (دا  )ف ي جاو  فة ال، 1995 نوفمبرالثانة/،شريا  - 1991ما س ختا / -

 

 خبرةال

 ، ليشي ، فيكتو يا(لجنة الح ي ة) لجنة الح ي ة والمصالحة والواد  الوةنية

 :ة ئيس، اتى الن - 2019مايو كيا / -

، و دا ،لا أللاساعا  نشائلا ما  ةسوولمو ،(لجنة الح ي ة) الوةنية لجنة الح ي ة والمصالحة والواد  ةئيس  -

ا معيا،لا اليومية وعم ،دبير و  .لا،أليسمانون  كداء واليتلا بما يت ا ،مام 

ب اء وماف  لةمان  لجنة الح ي ة   اد و،وجيي و،مكيا الم وضيا الوةنييا والمو  يا السيشي ييا فة عم   -

 .األمر وةنيا  

ات مواعد الس و  ، ومدونجرائية ومواعد ادثبات، بما فة تل  ال واعد ادجميع األدوات التنميميةصياغة  -

، و،وجيلات المما لة وم كرات الت اهل و،د يأ الم وضيا ، و جراءات التشغي  المواد ل م وضيا والمو  يا

 الوةنييا والمو  يا ع ى ،طبي لا.

م اةر ومو رات لمو  يا و، ييمات ال،وصيف الو ائف وع ود ا ، بما فة تل صياغة جميع كدوات اددا   -

 التشغي ة بانتماف نحو ،ح يا األهداف المط وبة. األداء ومياس الت دف

،صو  االاتياجات ما الموا د التشغي ية بالرجوع  لى الو ائف المحدد  والم رجات المتومعة و عداد  -

 ماف ووا   المالية.الميزانية ال ائمة ع ى األداء والدفاع عنلا ك

كام  دجراءات الشراء وال واعد وال وائح ت و دا   األصول وضمان االمتثال الد راف ع ى المشترياا -

 .الحسابات مراجعة؛ اد راف ع ى  عداد الت ا ير المالية و؛ اد راف ع ى الن  ات ومرامبتلاالمالية

 .لجنة الح ي ةالجملو  فة عم  دعل الشلود لزياد  ث ة  نشاء واد  اماية الشلود ومو  ة التوجيي فة ،وفير  -

 .لجنة الح ي ةومو  ة التوجيي فة ، ديل الدعل ل جنا  لزياد  ث ة الجانة فة التعام  مع   نشاء واد  دعل الجنا  -

 ى فردية. كاو 350،نسيا و، طيط وجدولة و،رؤس و دا   ج سات االلتماع ألكثر ما  -
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ز  العامة والمت  ج سات الشلود والمشتبي فيلل والجنا  فة   وال عال ل مشتكيا والااللتجوا  الس  ،سيير -

 ، مما يدل ع ى االاتراف الكام  لمبادئ ادجراءات ال انونية الواجبة والعدالة الطبيعية.وال اصة

  وق ادنسان.مةية وفا المعايير الدولية لح 350مسود  مرا ات فة ككثر ما  -

 ال انون الدولة وااللتزامات التعاهدية لسيشي .  بات الع و بما يت ا معمياد  البت فة ة -

ل تعويةات التة ، بة  لجنة الح ي ة  صياغة ليالة جبر الةر  بالتشاو  مع الةحايا لدعل ،وصيات مياد -

 ااتياجات الةحايا و،ومعا،لل.

ل المجتمع لعم  وبناء والح ا  ع ى دع ةلجنة الح ي ز فلل والية االن راة بانتماف مع ولائ  ادعالف لتعزي - 

 .لجنة الح ي ة

مع الشرةة الوةنية وال ةاء والمولسات األخرى تات الص ة ما كج  بناء الدعل  مامة عالمات ،عاونية  -

 لجنة الح ي ةالطوعة لعم  

 كتدبير لتبسيط العم يات.

 ع ومات.،صاالت و،صميل مركز المما خالل التوعية واال لجنة الح ي ة،صو  و،عزيز الح ا  ع ى عم   -

 

 ، كوغندا، وكموال،ا ، هولندا، الهايالجنسانيةالمباد ات النسائية ل عدالة 

 مج   اددا  : ةاتى الن  ئيس - 2014ديسمبر كانون األول/ -

الة اد راف ع ى ،ن ي  والية منممة دولية  ائد  فة مجال ا وق ادنسان ل مرك  مسوولة عا الدعو   لى العد -

بما فة تل   ،المستوى الوةنة ل المحكمة الجنائية الدولية وما خالل خليات م ت  ة ع ىبيا الجنسيا ما خال

، ومجموعات الةحايا الشركاء ع ى مستوى ال اعد ، بالتعاون مع م اوضات السالف وعم يات العدالة االنت الية

 والمدافعيا.

مع المصالحة التة ،جريلا "المباد ات لت سا ات المتع  ة ببرااد راف ع ى عم يات المراجعة الداخ ية واال -

 ، وضمان ا لا. ية الكونغو الديم راةية وكوغنداالنسائية" فة جملو

 

 ، جملو ية المتحد ، ك و ا(يةاألعمال المتب خلية ) ية ل محكمتيا الجنائيتيااللية الدولية لتصريف األعمال المتب 

 ، هولندا، والهايتنزانيال

 المستشا يا ال ةائييا:  كبير ،2019كبري  نيسان/ – 2019يناير ثانة/لانون اك -

ل ةا  البعيديا فة المولسة العابر  ل  ا ات المسوولة عا التكمال العم  ا  اكبة ل ئيسي  ستشا م -

 .ويوغولالفيا الساب ة لرواندا،ال ةائة ل محكمتيا الجنائيتيا الدوليتيا 

 :ة ئيسي ةمانوني  مستشا  /ديوانال ةئيس،  2019يناير ثانة/لن اكانو - 2012 ييولي،موو/ -

لرئي  المولسة عبر ال ا ات المسوولة عا ،ن ي  الو ائف المتب ية  ة ئيسي يةوليال يةنومان  مستشا  -

 ة ومواص، األلالية ل محكمة الجنائية الدولية لرواندا والمحكمة الجنائية الدولية ليوغولالفيا الساب ة
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الجملو ية فة فص   ئالة  تىالساب ة اليوغولالفيا الجنائية الدولية  بن   الص ة مع المحكمة العم 

 .2017نوفمبر الثانة/،شريا 

المشو   ال انونية والمتع  ة بالسيالات  لى الرئي  بص تي  ئيس ا لدوائر االلتئناف فة المحكمة ، ديل  -

و ئي   يةاألعمال المتب خلية ندا والجنائية الدولية لروا الساب ة والمحكمةالجنائية الدولية ليوغولالفيا 

 مع ل طة   رافية ع ى م ل المحكمة. يةاألعمال المتب خلية الساب ة و دولية ليوغولالفياالمحكمة الجنائية ال

ا لياد راف ع  يةاألعمال المتب خلية ودوائر المحكمة الجنائية الدولية ليوغولالفيا الساب ة كعمال  دا    -

 فة ك تا المولستيا.رئالة والدوائر و جراءات المحكمة ع ى مستوى االلتئناف بشك  عاف ونسا عم  ال

را ات االلتئناف التمليدية وكاكاف االلتئناف التة ،ركللا جميع ماد راف ع ى صياغة وصياغة  -

خلية والساب ة  الرئي  وك ل  جميع كوامر ومرا ات الرئي  ل محكمة الجنائية الدولية ليوغولالفيا

 .يةالمتب  األعمال

واد راف ع ى  الدوائرو،وجيلات مما لة لعم  كدوات ،نميمية وليالات داخ ية وضع و،صو   -

خلية ولك  ما المحكمة الجنائية الدولية ليوغولالفيا الساب ة  م ل المحكمةية فة صياغة األدوات التنميم

 .يةاألعمال المتب 

والمحكمة  يةاألعمال المتب خلية ب ياد  و دا   ت والسيالات تات الص ة وضع و،شغي  االلترا،يجيا -

 ة الدولية ليوغولالفيا الساب ة.الجنائي

يي البرنامجة والتنميمة و،وفير التوج ،، صيص الموا د دنجاو النوا،ع و نجاوها فة الومت المنالأ -

 يةالمتب  األعمالخلية و المحكمة واددا ي لعم  مكتأ الرئي  ومسل الدعل ال انونة ل دوائر وم ل

 ب ة.والمحكمة الجنائية الدولية ليوغولالفيا السا

ياغة ومراجعة مشا يع المواونة الم دمة و، ديل لرديات واضحة وم نعة ل ميزانية لك  ما المحكمة ص -

 .يةاألعمال المتب خلية وليوغولالفيا الساب ة  الجنائية الدولية

لمكالأ النا،جة عا وياد  الك اء  ووفو ات الميزانية تعراي ،لدف  لى ،حديد امياد  و،ن ي  عم يات ال -

 .يةاألعمال المتب خلية والجنائية الدولية ليوغولالفيا الساب ة   ما المحكمة لك

انات ع ى عم  م ل المحكمة والتعراي اال،صاالت والبيالجلات المشرفة  بوالطةالرمابة ،وفير  -

واد راف  لى م ل المحكمة بشأن  بشك  عافوجيي الت ات ال ا جية و، ديلالصح ية وكنشطة العالم

 .يةاألعمال المتب خلية وليوغولالفيا الساب ة ت ال ا جية لك  ما المحكمة الجنائية الدولية اال،صاال

ع ى ،ن ي  األاكاف و، ديل التوجيي واد راف العاف  لى م ل الجلات المشرفة  بوالطةالرمابة ،وفير  -

ة الدولية لمحكمة الجنائيا التة ،صد هااتجاو اال كاكافكاف و روة لمحكمة بشأن ،ن ي  األاا

 .يةاألعمال المتب خلية وليوغولالفيا الساب ة 

و،نسيا اد راف ع ى ،ن ي  األاكاف مع ال جنة  ،اال،صال بالدول األعةاء التة ،ن   كاكاف المحكمة -

 .يةألعمال المتب اخلية الدولية ل ص يأ األامر ما كج  
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 .يةاألعمال المتب خلية فة  فري يا وكو وبا ع ى ةائية ل  ةايا المحولة و ن ات األاكاف ي  المرامبة ال ،سل -

ع ى مركز االاتجاو التابع لألمل المتحد  و، ديل التوجيي  لى م ل  ةاد رافيالرمابة ،وفير ،وفير  -

الجنائية الدولية ليوغولالفيا اتجاو ال اصة بالمحكمة وادجراءات و روف االالمحكمة بشأن السيالات 

 .يةلمتب األعمال ا وخليةالساب ة 

، ع ى صياغة ة بات المراجعة ال ةائية ل را ات م ل المحكمة المتع  ة بت ييل العوود راف اوصياغة  -

س طة اددا ية وغير تل  ما االنتلاكات المزعومة ل  ،محامة الدفاعك،عا  ، واالاتجاو اثناءوالح وق 

خلية و لية ليوغولالفيا الساب ةية الدوالجنائية الدولية ليوغولالفيا الساب ة والمحكمة الجنائل محكمة 

 .يةاألعمال المتب 

والمنممات غير الحكومية وجماعات الةحايا والمجتمع الدولة  ةالدب ومالي األولاةاال،صال مع  -

 ية ليوغولالفيا الساب ة.المحكمة الجنائية الدولو يةاألعمال المتب خلية األولع بشأن عم  

الجنسييا ل محكمة  اللتغالل واالنتلا فة  وون اجنسانية ون طة ا،صال لشوون الا،نسيا العم  كجلة  -

 .يةاألعمال المتب خلية والجنائية الدولية ليوغولالفيا الساب ة 

المسائ  ى الرئي  والمسج  بشأن فة ال ريا االلتشا ي المك ف بت ديل المشو    لضما عم  ال -

 والمحكمة الجنائية الدولية ليوغولالفيا الساب ة. ية األعمال المتبخلية المتع  ة بمحامة الدفاع عا 

 .يةاألعمال المتب لية منصأ الرئي  المناو  لمج   مراجعة لجنة الت اوي المشتركة ل -

نائية الدولية مات التابع ل محكمة الجمنصأ  ئي  ال جنة االلتشا ية لمركز لرايي و ل مع و -

 ليوغولالفيا الساب ة.

األعمال خلية ومة بشأن مسودات الت ا ير المرفوعة  لى مج   األما والجمعية العابصياغة ومراجعة  -

 والمحكمة الجنائية الدولية ليوغولالفيا الساب ة. يةالمتب 

 

 هولندا ي،الها، الجنائية الدولية ليوغولالفيا الساب ةالمحكمة 

 :ة ئيسي ةمانوني  ا مستش/ديوانال ة،  ئيس2015نوفمبر الثانة/،شريا  – 2004 ييولي،موو/ -

مع  يةاألعمال المتب لية لمستشا  مانونة  ئيسة /مكتأال ةو ي تة بص تة  ئيس اودوجت -

 2012 ييولي،موو/ 1محكمة الجنائية الدولية ليوغولالفيا الساب ة بعد بدء ملاملا فة منصأ ال

حكمة الجنائية جميع الو ائف المحدد  كعالا ل م،ن ي  و ،ع ى التوالة 2013 ييولي،موو/ 1و

 الدولية ليوغولالفيا الساب ة.

 وصياغة جميع األدوات يةاألعمال المتب لية لو،نسيا وضع الم اهيل وبناء المولسات  مياد  -

 لمولسة الجديد .ا ىالتنميمية واد راف ع 

وجمع  كمة الجنائية الدولية ليوغولالفيا الساب ةمشا يع   ث المح،طوير  اد راف ع ى -

 .هاو،ن ي  للا لاألموا
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فة مج    دا   مشروع  لاو،مثي المحكمة الجنائية الدولية ليوغولالفيا الساب ة ، ديل م لوف  -

ال د ات ل ،موي لا بمالييا الدوال ات ،لدف  لى بناء ، وهة مباد   ،العدالة فة جرائل الحر 

 ية فة ال ص  فة مةايا جرائل الحر .ال ةائية الوةن

ع مجموعات لا م،اال،صاالت والعالمات ال ا جية و،طويرها و دا ث كادااد راف ع ى  -

 ة والمحكمة الةحايا لزياد  الوعة وال لل النت ال المحكمة الجنائية الدولية ليوغولالفيا الساب

 .يةاألعمال المتب ة خليالجنائية الدولية لرواندا  لى 

والمجتمع الدولة األولع بشأن عم  والمنممات غير الحكومية ة الدب ومالي باألولاةاال،صال  -

، بما فة تل  دعل مباد ات العدالة االنت الية الوةنية المحكمة الجنائية الدولية ليوغولالفيا الساب ة

 برامع جبر الةر  ومراكزم صصة لجرائل الحر  و دوائرء  نشا ل ح ي ة والش افية مث 

 ل مع ومات وال اكر .

 ص  فة دعاوى لوء الس و  ما مب  محاف يمث  كماف عةو فة ال ريا التأديبة ال ي ي -

 المحكمة الجنائية الدولية ليوغولالفيا الساب ة.

مزاعل الم ل ادجرائة فة ، ايو كصد  مرا ات بشأن عةو فة لجنة ن   ، ييل األداء -

 ء.مراجعات األدا

         

 :الدوائر ئي   نائبة 2011فبراير  باة/ - 2010اير فبر باة/ -

 .ة ئيسي ةمانوني  مستشا  /الديوان ة ئيس ،ي ة مزدوجةو  -

 بشك  عاف.و،نسي ي  اد راف ع ى لير عم  الدوائر -

الساب ة ليوغولالفيا  ل محاكمات وااللتئنافات ل محكمة الجنائية الدولية،وفير الدعل ال انونة  -

 . ع يي واد راف الدولية لرواندائية والمحكمة الجنا

والت اوي بشأن م صصات الميزانية ادضافية ل محكمة الجنائية الميزانية  ااتياجات،صو    -

 الدولية ليوغولالفيا الساب ة.

 فة اجتماعات عبر األجلز . الدوائر،مثي   -

 .واد راف ع يلل مو  ا 70كداء  دا    -

 

  ئي  ديوان: ة، نائب2004 يلييو،موو/ – 2003ككتوبر ول/يا األ،شر -

كمدف ل رئي  مع المسوولية األلالية عا  دا   و،سيير جميع  ةوليالي ةمانوني  مستشا  -

 .بوجي عاف   و دا ،لا الدوائرتركللا الرئي  واد راف ع ى عم  يادجراءات ال ةائية التة 

 

 ن: ونة معاو، مو ف مان2003ككتوبر /ول،شريا األ - 2001فبراير / باة -
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 التمليدية و جراءات المحاكمة. ادجراءات و دا  ل اٍي  ةمانوني  مستشا  -

 وال را ات واألاكاف. ال اءصياغة  -

 

 ، كولوفو ، بريشتينابعثة األمل المتحد  فة كولوفو     

ى التطبيا ا الدولييا المد بيا ع الح وميي ، مو ف مانونة ، ووا   العدل:  2003ما س  - 2002لبتمبر 

 لمح ة ل عم  ادنسانة الدولةا

مساعد  المدعيا الدولييا فة  عداد و، ديل  دةا  ال انونة ل  انون المدنة المح ة لكولوفو. ال انون ضما ا

 جرائل الحر 

، كلتراليا كبري  مةايا ل محاكمة فة اختصا  ال انون المدنة لكولوفو. مكتأ محامة التاج ، جنو  كلتراليا 

ا  1999لبتمبر  - 1999 مانوني ا بشأن ال ةايا الدلتو ية. ، محامة لدى محامة التاج: عم  مستشا  

 المحاضرات والعروي الت ديمية

لمعونة ال انونية األفري ية ، نلع يراعة ال وا ق بيا الجنسيا منسا مشا   ، ا محاضر خبير ومتحدث مميز 

 وليةلتوجيي لجنة التنسيا الد

ميز فة األاداث التة ع دت عم  كمتحدث مت ل والليئات ال ةائية الدولية )مستمر(. مةا  ومةا  المحاك

 بالتزاما مع الج سات المتتالية لـ

 دولية ، ،تناول الموضوعاتجمعية الدول األةراف فة المحكمة الجنائية ال

 دولية ،مث  وضع الترا،يجية  ام ة دنجاو الوضع ل محكمة الجنائية ال

 فة المحاكل الجنائية الدولية ، ومياس ك اء ةرق المسوولية 

 جنائية الدولية ، والميزنة التة ،راعة ال وا ق بيا الجنسيا ومعام ة ال ةايا الجنسية والمحاكل ال

  ى النوع االجتماعة. المنشو ات والموهالت الملنيةالجرائل ال ائمة ع
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 دا()روغنسون وريم -زيجو روزيت موالسيدة  -9

 اب الصلةبرة ذخلاوجز م

، التة امتدت واددا ية والدب ومالية واددا ية وال انونية واال،صاالت ،جع نة خبر،ة ال ةائية

ا فة النمل المشتركة لألمل المتحد  26ع ى مدى    ص يةما  -، المر ح المثالة لمنصأ المسج  عام 

 ؛ و،ن ي  واليتلا.وثوميةيز والملمعتي العالمية ما التميحافم ع ى و؛ التمرا  المحكمة فة الوفاء بواليتلا

؛ ليالاتبرو،وكوالت وو،نميمية هياك  و؛ فة  نشاء خليات مانونية  دا ية دولية لدي  لج  ااف  بالنجاح

  ،دعل و،كم  مكتأ المسج .برامع و

 

ا ما ال ريا  مسج  فة المكتأ المبا ر ل ةمانوني  ةبص تة مو  ة  نشاء ف الرائد، كنت جزء 

أ المحكمة الجنائية الدولية لرواندا إنشاء مكتبالا  ا مُدت و ،ية الدولية لرواندا فة ك و االمحكمة الجنائ

، وف  ا لوالية ك  لما ما العم  بك اء تمكنومكتأ المحكمة ال اصة لسيراليون فة الهاي و، فة الهاي

ا ما ومنلما.  لى ، المود ية  كمةعتمادها الاتياجات المحلت اوي بشأن  لائ  التبادل واافريا كنت جزء 

ا ما ،مثي  المسج  والعم   20ه ا ال بر  ووت م دمة ال دمات. ت الب د المةيف وا، اماما براف ا، ا عام 

 لدو  المسج . مع الب د المةيف كمر ايوي

 

، بعد كن ممت بصياغة المحكمة،دبير ، ول د لاهمت بشك  كبير فة ،طوير  دا   المحكمة

ا 17ة ممث  المسج  لمد   تلمحكمة و،وجيلات المما لة. بص،وكوالت  ائد  ددا   ابرو ، مث ت عام 

ة والتو يف ؛ الموا د البشري، بما فة تل م ل المحكمةو دا   جميع  وون  ؛لمسج  فة المحكمةا

الدول ما  والميزنة و دا   الموا د و،ر،يبات التعاون المت اوي ع يلا مع الدولة المةي ة وغيرها

ا  دائر  االلتئناف فة رعت فة ، ديل الدعل ل ةب مدوالمتحد  لت ديل ال دمات.  األعةاء فة األمل

 ُ   تل . ع ى   ثنة  المحكمة الجنائية الدولية لرواندا وك

 

، الةحايا  ائد  /خليات وبرو،وكوالت لدعل واماية الشلود ، ما األلاس،ل د كنشأت وصممت

، دالء بالشلاد اد، ون  لل ودعملل كثناء وبعد دبشأن اركة الشلو ائد   ات ،عاونا، امبشأن ، اوضت و

 المعتمد  فة المحاكل والليئات ال ةائية الدولية. كصبحت من  تل  الحياوالتة 

 

، وعم ت ن  نشاء كول مرفا ااتجاو ،ابع لألمل المتحد  فة ك و الت اوي بشأافريا كنت ضما 

مل األو األ  ا  المتلميا فة مرافا لوضع مواعد ،حكل ااتجا مع ال جنة الدولية ل ص يأ األامر

 ، وال بر  الحيوية لدو  المسج .،طوير خدمات محامة الدفاعنأ ا لى ج  المتحد . ومد ،ل تل

 



 

03-32606 71 

 

ICC-ASP/21/2 
 

 
ا فة ا ، فإننة كام  ل جنة األولى ل جرائل الجنسية وال ائمة ع ى النوع االجتماعةبص تة عةو 

لأكون و ء الجنسة وااللتغالل فة العم لتنمر والتحرش واالعتدا،جربة الدو  فة التح يا ومنع ا

ا ع ى  نشاء  مكتأ كميا الممالل فة المحكمة ما كج  ،  ي  الت اضة المك ف ل غاية. اريص 

، فإننة ك،ط ع  لى مل المتحد  والعديد ما المنممات األخرى ع ى مر السنياألبعد كن عم ت فة ا 

ئة )ال ليما فيما ا ،جاهات والتطو ات الجديد  الن؛ بشأن االألمل المتحد السيالة والمما لات الحالية ل

لت ييل مبتكر  ؛ وع ى المما لات البالوالية ال انونية األلالية ل مكتأ ومتط بات الموا د البشرية( يتع ا

 ل عالية البرامع الحالية ل مولسة. مجد

 

و،عزيز لمعتلا  افيلالمنممات التة عم ت صو   برفع الل د مكنتنة ملا ات اال،صال والتنميل ما 

   العالمية.

 

 يان المخهالبب

 والمهارابالكفاتاب 

د الات النوع االجتماعة؛ و؛ ا وق ادنسان/الجنائة/ادنسانة/خبير مانونة فة ال انون الدولة العاف -

 ومةايا السالف واألما.

 مدير المحاكل./ نشاء المحاكل الجنائية الدولية -

د  تحانية فة هيئة األمل المنسكول فة الجرائل الجنسية والج النوع االجتماعة ومح ا خبير فة -

 العدالة فة االلتجابة السريعة./ل مرك 

 الشلود./فة برامع دعل واماية الةحايا  خبير -

 لا.ع ى د اية بإيجاد خليات مانونية ،مكا المنممات الدولية ما كداء ملام   -

 .تو خبر  عالية حوناج ةودب ومالي ةم اوض -

 خبر . ا ت ة دا ي  رمدي -

 المنممات الدولية. ، ل عم  فةصة النساءوخا ،الملنييا الخريا د يأ   اد و، -

 .فة العم  ك رد ضما فريا  ممتاوو ةممك ن  مائد -

 األمل المتحد  ومدير الموا د البشرية. فة دا   ادفة ما توي ال بر   -

 

 وجز ( نظرة عامة وممهنيالخبرة ال) المهنيالمسار 

 : هولندا -يرلمك/كوغندا ،، جينجامجتمع ماويما؛ مباد   ،نمية المدير اتى الن: - 2021لبتمبر كي ول/

النساء ال تيات واألملات المراه ات ومشا كة ،طوير البرامع والمشا يع التة ،لدف  لى وياد   -

 فاهية. الر اللادفة فة األنشطة الرلمية وغير الرلمية لتحسيا
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 لا،مكينت طيط واألنشطة وال دخ وليد الالمرك  فة كدوا  صنع ال را  و، ،عزيز مشا كة -

 ، و نشاءا  امتصادي

ل عنف الجنسة والعنف ال ائل ع ى النوع المكافحة ل نوع االجتماعة  المراعيةمولسات ال

 االجتماعة. 

 ى النوع الجنسة والعنف ال ائل ع،طوير خليات مستدامة دنلاء ادفالت ما الع ا  ع ى العنف  -

 االجتماعة.

 يف.مكافحة التطرف العنل وا ق بيا الجنسيا لمنع وزيز نلع يراعة اامع لتع،طوير بر -

 

، مكتأ المدعة العاف ل محكمة الجنائية الدولية، مانونة : مستشا 2021كغسط   خ /-2020

  ، هولندا:الهاي

 ة. صياغة ليالة التراث الث افممت ب ياد   -

األمل  ؛ىر   فيعة المستود مستدياف لت ديل كو اق فة ندوات وموائ،مثي  المدعة الع -

 ، النا،و.المتحد 

 سيالة ال اصة بالجرائل الجنسية والجنسانية.،نسيا ،ن ي  ال -         

 الت اوي بشأن ا، اميات التعاون وصياغتلا مع الدول األةراف واألجلز  األخرى  -

 ة. محكمالتابعة ل

 ة ال.كو التة ،م  األألة ال   السيالة ال اصة بالجرائل ضد االمساعد  فة ،ن ي  -

شروة الشراء واماية اف ال انونة بمراجعة الع ود التجا ية لت ديل ال دمة لةمان االلتز -

 .،ةاُ   المصالحالمحكمة مانون ا ما النزاعات و

مسل االلتشا ات  ،كمة الجنائية الدولية: مستشا  مانونة. مكتأ المدعة العاف ل مح2016-2021

  دا:، هولني، الهاال انونية

 والم كرات.  اديحاةاتل انونية التطبي ية لتح ي  مسودات ال بر  ا -

ال ةايا المع د  بشأن ، وصياغة كو اق المومف التح ي ات ال انونية/ جراء البحوث -

 النا ئة. 

  ف داخ يا  وخا جيا . عداد كو اق المو،مر و،مثي  المدعة العا -

 فة المديرون دملا يلتة وية والمكتوبة اية الش العروي الت ديم/صياغة الم  صات -

  .األمل المتحد 

 محاضرات ل جامعات والمجموعات وال براء الزائريا. ل اء  - 

  عداد كو اق السيالات وكتيبات التشغي . -

 تأ المدعة العاف.،د يأ ومالئي المو  يا و عداد مواد ،د يبية لمك -
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لمتع  ة بالمو  يا لميزانية وال وجستيات اواعم يات ؛  دا   العم يات ةوولكمس -

 والشلود.

 لمكا،أ الميدانية.اكموال التح يا فة اوادث لوء ل و  المو  يا و دا    -

 الم اةر./التلديد/ييمات الةعف، بما فة تل  ،  دا   اماية الشلود -

 مواونات.ابة ، ا ير المصروفات و عداد ال؛ كتع يلا د رافاو ية تشغيالن  ات ،نسيا ال -

 و جراءات التشغي  ال يالية وغيرها ما المواد التشغي ية اللامة.ت كتيبا عداد  -

 ، هولندا:، الهايةمانوني ة، مو  : المحكمة الجنائية الدولية لرواندا2000-2015 -               

 .، ما األلاسالهاي )مركز العم (ية الدولية لرواندا فة مكتأ المحكمة الجنائ نشاء  -

؛ ، بما فة تل  جميع األدوا  ال ةائية واددا يةم ل المحكمة ائف  نشاء و دا   جميع و -

فا ااامة الدفاع و دا   مرو؛ مالةحايا/دعل واماية الشلودوكمساف الموا د البشرية؛ و

 .خدمات ال غة والعالمات ال ا جيةو؛ واالاتجا

 ة الدولية لرواندا.جميع جوانأ عم  المحكمة الجنائيعم  كمركز ،نسيا ال -

مع ووا ات اكومة الب د  نسيا كافة خدمات الدعل ال انونة واددا ي لدائر  االلتئناف، -

 المةيف وكيانات األمل المتحد  األخرى.

 المةي ة.ة والت اوي بشأن البرو،وكوالت مع الدولة  نشاء خليات ل تعاون الدول -

كندا وكمريكا م  المحكمة فة كو وبا ون ا، اميات التعاون وصياغتلا لعالت اوي بشأ -

 الشمالية.

؛ ،وجيلات المما لة المعد   ئي  م ل المحكمة كمنسا ددا    وون المحكمة،مثي   -

  جراءات  لاد   فاد  الشلود.س ؤ  ،ر؛ س  فادات الشلودؤ  ؛ ،روة بات التسجي 

المحكمة الجنائية لدولة واألاكاف تات الص ة بعم  ا فة ال انون الجنائة اكجرى بحث -

 ية لرواندا.الدول

، وكداء جميع جوانأ الموا د البشرية اد راف ع ى عم يات التو يف واالضطالع بلا -

 لمكتأ الهاي.

 ال انونية./والم كرات ال انونية. وغيرها ما الوثائا اددا ية ادااةاتبحو و عداد  -

 اددا ية لألمل المتحد . كماف المحكمة ةمرافع -

 ل  ةا .اد ودعل الج سة العامة  عد -

 ، المكتأ المبا ر ل مسج :: المحكمة الجنائية الدولية لرواندا1997-2000 -               

 ل مسج . ةخاص  مساعد -

 دو  فعال فة  نشاء مركز العم . -
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خطابات /ب د المةيف، وا، اميات الالتعاون ، وا، امياتصياغة الم كرات الش وية -

 التبادل.

شلود فيما يتع ا بح وق الةحايا ال يا د  بشأن  دا   الاغت البرو،وكوالت الرائص -

؛ وضع كاكاف لسداد األجو  الم  ود  كدلوا بشلادا،لل كماف المحكمة الجنائية الدولية لرواندا

 ل شلود والةحايا ال يا يمث ون كماف المحكمة.

أن   ة بم كرات الت اهل بشل المحكمة خالل الم اوضات المتعصياغة و،مثي   ئي  م  -

حكمة ، ومةاء األاكاف الصاد   بحا المحكوف ع يلل ما مب  الم،ن   ون   الشلود

 الجنائية الدولية لرواندا.

، ا ير  لى المسج  لمساعد،ي فة  ، ديل ،ح ي ات كولية فة مزاعل لوء الس و  و جراء  -

 تدعة  جراء ،ح يا كام .أن ما  تا كانت ااالت الس و  ،سعم يات ا، ات ال را  بش

تل  صياغة فئة كبير  ما الوثائا بما فة مساعد  المسج  فة  عداد ومراجعة  -

ك مات؛ و؛ ؛ لكبا  المسووليا ما الدول األعةاءالمرالالت  لى مكتأ الشوون ال انونية

واد راف ، رات الدوليةالرئيسية ل مو،م لك ماتوا، ا ير؛ ليالات؛ بيانات صح ية 

 .يلاع 

ة المحكممسائ  الم كرات نيابة عا المسج  فيما يتع ا بمسودات الردود و  عداد -

 الجنائية الدولية لرواندا كماف المحكمة اددا ية لألمل المتحد .

  جميع ،سجي  المحاضر و،ن يو، لجميع الج سات العامة ل  ةا  ة لمي  عم  م ر ال -

 (.2015 لى  2012و 2000 لى  1997ة تات الص ة )األنشطة اددا ي

ال انونية المع د   المسائ م كرات مكتوبة وم كرات اول بحوث وصياغة  جراء  -

 النا ئة المتع  ة بال ةايا التة ،تط أ التجابة ما المسج .

 .2000 - 1997المسج  فة مج   التعييا والترمية ،مثي   -

، بما فة تل  ليةتماعات الرلمية والمو،مرات الدوالندوات واالجلمسج  فة ا،مثي   -

ية الدولية. نسا برنامع التد يأ التحةيرية ومو،مر  وما دنشاء المحكمة الجنائ ال جان

 برامع المو  يا ال نييا المبتدئيا نيابة عا المسج ./المو  يا دون م اب /الداخ ة

، يا و واندا مع م دمة ال دماتولتيا المةي تيا لتنزانمع الداال، امات ع ى الت اوي  -

 ث   ركات الطيران.م

ا ما المجموعة التة صاغت ،وجيلات  المسج  فة لجنة ال واعد وكانثي  ،م - جزء 

 ودلي   دا   المحكمة. م ل المحكمةمما لة 

 واد  دعل الةحايا الشلود: المحكمة الجنائية الدولية/: مو ف مانونة1996-1997 -

 لرواندا:
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ئية الدولية الةحايا ل محكمة الجنا/كول واد  لحماية ودعل الشلود ي و،أل نشاء  -

 .األلاسلرواندا ما 

اختيا  و،عييا و،د يأ المجموعة األولية ما مساعدي دعل الشلود وضباة الحماية:  -

ف ؛ متابعة ه ا الملاالو ائف و جراء التطالعات الركي صنيف، نشاء الو ائف وكتابة 

 ألمل المتحد  ال ائل.ادجراءات المتع  ة بنماف ااء ببرفعلا ل تصنيف والوف

 المنة.،نسيا  نشاء البيوت  -

، ديل المشو   والتوجيلات االلترا،يجية ل مسج  فيما يتع ا بجميع ال دمات المتع  ة  -

، بما فة تل  وضع السيالات ووضع بالشلود والةحايا ال يا يمث ون كماف المحكمة

  هل،ةمنت ،حديد مزايا التة، الةحايا/عريف ا وق الشلود؛ ، جراءات ،شغي  مواد 

 الشلود والةحايا. و،حديد مسووليات

ع ى  التعاونا، امات /برو،وكوالتع ى والت اوي بس طات الب د المةيف  ال،صاال -

اللجر  و،وفير  جراءات ، بما فة تل  التناوالت عا  دا   و،ن   الشلود والةحايا

 .يلاو ل المحكمةولالنت ال ما الحماية ل بيوت المنة 

ا وق ادنسان لترجمتلا  لى ات واألاكاف الدولية لصكو  الرياد  فة وضع السيال -

 ،طبي ات عم ية لصالح الشلود والةحايا.

،لدف  لى دعل ، اسأ االمتةاء ، جراءات ،شغي  معيا ية صياغة ومراجعة و،ن يح -

 د  وغير مسبومة.، وهة مباد   جديول بلا،دابير الحماية المعم

؛ الشلودوالةحايا  مسائ  المتع  ة ب سل دعلمحكمة فة المحكمة فة ال،مثي  م ل ال -

صياغة و عداد االمترااات والم  صات والم كرات ال انونية لت ديل الط بات المتع  ة و

ماية التة كصد ،لا ؛ و،نسيا وضمان ،ن ي  ،دابير الحالشلودوالةحايا  ب سل دعلب ةايا 

 كمة.المح

 جنائية الدولية لرواندا:مح ا: المحكمة ال/مساعد: مو ف مانونة 1995-1996 -

 ، ال ي  فع ال ةايا الرائد .عم  كجزء ما فريا االدعاء الرائد فة كيغالةال -

  عداد لوائح اال،لاف والدفاع عنلا كماف لجنة المراجعة مب  ، ديملا. -

المدعة  ؛ ومحاكماتان بول ككاييسوف ضد جاف فة مةية المدعة العاالمدعة الع ،مثي  -

 ن.ضد جو ج كند لو

 م ابالت مع الشلود وجمع األدلة. -

، ، والم كرات ال انونية، والرد ع ى م كرات الدفاع، و عداد العرائ البحوث ال انونية -

 والبحو فة م ت ف عناصر الجرائل.

 نسية.ا ة الجرائل الجسة لمالعةو فة ال جنة األولى ل عنف الجن -
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ل ةيتيا األولييا ودعل اركة جميع ل مدعة العاف فة اي لا ،مثو او عداده ااختيا ه -

  لود ادثبات فة ال ةايا األ بع األولى فة المحكمة الجنائية الدولية لرواندا.

م ل  ع ى صياغة ومراجعة اديداعات والموجزات مب  عرضلا ع ى الدوائر كو -

 ة.المحكم

 األة ال.ل الجنسية والجرائل ضد تح يا و،جميع األدلة ع ى الجرائاء األولوية ل  عط -

مركز عم  دون اصطحا  فة  عاية بيئة موا،ية لرفاهية المو  يا فة " المساهمة -

 ". األلر 

لشلود مكتأ المدعة العاف  ،الةحايا/،صميل و نشاء كول برنامع لدعل الشلود -

ع الب د  جراءات اللجر  م ل والتناول عاوي بشأن ،حركا،ل  الت ا، بما فة تلوالةحايا

 المةيف.

نائأ المدير: مكتأ الت طيط والتنمية والتأهي  /: مسوول برنامع ا وق ادنسان1988-1995 -

 ل كنيسة األوغندية: التابع 

،  دا    وون المو  يا والتطوير التنميمة/المدير فيما يتع ا بالتد يأ انتدا  عا -

 مو   ا. 35تالة ضمان ك اء  وبال

 مساعد  فة ا  النزاعات وير برنامع لية و،ح ي ية موية فة ،طملا ات م اهيم  ثبات -

عا  ، بما فيلل األلام ة و فاملل،د يأ كبا  مسوولة الكنيسةومياد  فة كمة م سمة. 

 الوعة بح وق ادنسان و،حرير المرك .

ير ،حدت الس طات ، ا  و عدادنسان وق اد،ح ي ات فة انتلاكات ا  و جراءبحو  -

لما هل كم  ام ا )معمملل ما النساء  مساعد  مانونية مجانية وعري؛ الحكومية

 واألة ال ال  راء جد ا(.

ع ى  دا   جميع مشا يع التد يأ الممولة داخ  الكنيسة األنج يكانية فة  اد راف -

 كوغندا.

راكات المركزية ل مساعد  ل فعالية الشعشري لت ييالمشا كة فة ، ييل البرنامع ال طري ال -

 ئية.ادنما

 

لوكاالب األمم المتحدة  مخئتالنتداب االبألجل األ رى ذاب الصلةلقروو ئصيرة اا -

 2012ىلي  2010ومن  2008ىلي  2006األ رى من 

ا لح ائس التح ي ات فة العنف ال ائل ع ى النوع االجتماعة ل جنة المست  ة لت صة اؤ،ر -

 فة ليبيا.
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وكاالت ادنسانية ير الحكومية األخرى والاال،صال بالمنممات غ؛ ط التح ياخط عداد  -

 ووكاالت األمل المتحد  المت صصة األخرى لتحديد الشلود والةحايا المحتم يا.

، و عداد الت ا ير عا كوضاع الالجئيا ، و،سجي   فادات الشلود،ح ي ات جراء  -

 .المستةع ياوغيرهل ما 

 ا مح يا  ودوليا .لود والةحايا وخليات دعل الةحاي،حديد ااتياجات الش -

 التد يأ ع ى الحماية لمو  ة ال جنة./فير دعل الشلود،و -

 بمدخالت االمة فة الت رير النلائة ل جنة التح يا بشأن نتائع التح ي ات. المساهة  -

، منيةاألم اةر ال تال،ح ي؛  جراء مح  يا خخريا ع ى ، نيات الم اب ة،د يأ  -

ليات ل طوير المنالأ يالت المرفية لغري الت، والتحالةعفوااالت  ،اتلديدالتو

 الحماية والدعل ل شلود وضحايا الجرائل. 

 اماية الشلود والةحايا./برنامع دعل عداد  -

 

 2010، : م وضية األمل المتحد  لشوون الالجئياودفة  وون الشل  خبير             

يا فة  رق جملو ية ومة االلتغالل واالعتداء الجنسيم ت كعةو لجنة معنية بأع -

 نغو الديم راةية )معا  ما م وضية األمل المتحد  لشوون الالجئيا(.الكو

المب غيا عا الم ال ات ل مو  يا /حاياالة/ نشاء برنامع لدعل واماية الشلود -

تداء الجنسة التح يا المتع ا باالع والالجئيا المتعاونيا مع مكتأ الم تش العاف بشأن

 وااللتغالل الجنسة.

لتغالل واالنتلا  الجنسييا ما مب  مو  ة األمل المتحد  ،ح ي ات فة اال  جراء -

عم ون مع الالجئيا فة  رق الكونغو وغيرهل ما العام يا فة المجال ادنسانة ال يا ي

 وغر   واندا.

الدعل والحماية المنالبيا و، ديل ،وصيات لت ديل   جراء ، ييمات كمنية ل ةحايا والشلود -

 لشوون الالجئيا.   م وضية األمل المتحد ما مب

 مامة ا،صاالت مح ية ودولية ل شراكة مع م وضية األمل المتحد  لشوون الالجئيا فة  -

 ي  برنامع الدعل والحماية.،ن 

 

 2008 لى  2006، ما المحكمة ال اصة لسيراليون        

المكتأ الميدانة عا  ما محاكمة ،شا لز ،ي و  )مُ اء مركز عم  فة الهاي ل نش -

 ة ال اصة لسيراليون(.ل محكم
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ات الدولة المةي ة مع الحكومة ا، امالت اوي ع ى، و براف ؛ و دا ،ي م ل المحكمة نشاء  -

وجميع  التر،يبات الداخ ية المتع  ة بتن الت ال ةا  والمو  يا والشلودصياغة ؛ واللولندية

 ائية الدولية.ع ب دان بيني وك  والمحكمة الجنكنشطة المحكمة م

 1995، ، هولندا، الهاياب ةالمحكمة الجنائية الدولية ليوغولالفيا الس ،د يأ فة

 لدى مكتأ المدعة العاف.  ةمتد ب/ةمانوني ةكا،ب -

 

 1994، ، المم كة المتحد ، لندنSurvival International منممة ،د يأ مع

 مانونة. متد   -

 

 المخهالب التعليمية واللغوية     

المركز  الوةنية،جامعة كيرلندا ، ، مانون ا وق ادنسان(ادنجاو اا )ميد لني  د جة الدكتو ةمر ح -

 ، غالواي.األيرلندي لح وق ادنسان

، ،رداف، جامعة نوامتياود جة ، ب، ال انون الدولة لح وق ادنسان1994 ال انون،ماجستير فة  -

   األمريكية.الواليات المتحد

 لواليات المتحد  األمريكية.، ا، جامعة نو،ردافف الدولية، د الات السال1993، ا ماجستير فة الد -

 ، كوغندا.، كمباال، جامعة ماكيريري، بكالو يوس فة ال انون1998، الح وق  جاو  فة -

 

 الجوائز

بناء السالف وا وق نو،رداف ل مساهمات فة  ، جامعة(2011جائز  ال ريجيا المتميزيا ) -

 ادنسان.

 (.1993 د )ع ى منحة مولسة فو ةاص ا -

، الواليات المتحد  األمريكية ، معلد جوان كرو  ل د الات الدوليةولةلالف د ةبااث -

(1992.) 

 (.1975ع ى منحة بولوجا لإلدا   المح ية ل مت وميا ) ةااص  -

 ال غات

 و  وية.ملا ات ممتاو  كتابية  ال غة ادنج يزية: -

 2باء ، 7ال رنسية: المستوى -
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 يا(يم جيمس بام )نيجيرالسيد ىبراه -10

 اب الصلةبرة ذخلاوجز م

فة الصندوق األخةر  لحالة كمدير  ائد و ئي  واد  النزاهة المست  ةمنصبة اة ف

مح مة مة  جمالة مي دوال  م يا  37، ك،حم  مسوولية اماية 2016 ل مناخ من  عاف

ل د  امية.دولة ن 176عبر مشروع  158، فة لة معتمد ج 103ما خالل  ، ،دا المولسة

 الميزانيةكماف لجنة نامشتلا ، وا  لنوي اتنيط العم  والميزاووضعت خط  ياعينت مو 

م  ل صندوق األخةر ل مناخ. والمج   الكاومراجعة الحسابات، ولجنة األخالميات 

ا لسيالة ال ووضعت ي   ل  ،ن ، وك مناخصندوق األخةر لالعم يات هة لحماية نزا ةا  

 التم ل يةفة ،صميل خل  كت اوصالح. الماألخالميات و،ةا   السيالات المتع  ة ب

بشأن  دا   م اةر االاتيال فة  الداخ ية ل صندوق. كما كننة كنشأت واد  ،د يبية

ت فة العالما التشغي ةم  كلست العوخةر ل مناخ. المشتريات فة عم يات الصندوق األ

بما  ،ر المولسات النميفة  ما ك بعيا مكتأ ،ح ي اتع ككثر الت اهل مم كرات صعت و

 راكات كما كممت متعدد  األةراف. البنو  التنمية متحد  والل  مكا،أ األمل فة ت

 .الحرجة مسائ الاماية  بكات نمراء اول  ترا،يجية وكنشألتا

. 

اكمة منسا المحالا  ا كمح ا و، وس عدعم ت كمح   م، 2012 لى عاف  2005ما عاف 

بص تة ت مُمايو ، لدوليةلجنائية اة المدعة العاف ل محكممسل التح ي ات بمكتأ ا فة

ا ع ودعل عري  لمع د مادت التح يا فة ال ةايا اب ياد   ،فة فريا التح يا كمدفةو 

، ال انون االلت با ات و ن ات التوكا مع ،عاون ا مكث  ا. وممت ب ياد  ال ةايا ع ى ال ةا 

 فة والياتيا كنشطة التح و جراء  ،األعةاءلمدنية ل دول كرية وا طات العسوالس

،ة كان جزء كبير ما مسووليا. و انون المدنة وال انون العاف  ما اللكمةائية متعدد  

تات  ميةوغير الحكوالدول وك ل  المنممات الدولية الحكومية  فة  مامة ،عاون معيتمث  

ا العم  بشك و م. (أالمكتف  )أ المد عة العامكت الص ة بعم  وثيا مع    تل  كية 

فة التعام  مع الةحايا  االدعاءومحامة ع محامة الدفاو، ة ل المحكمة مالزمالء ف

 .ال انونة مالءمة ،مثي لل، والتأكد ما والشلود

 

 كنت مسووال عا، 2015-2012ر مسوولة التح يا فة بن  التنمية األفري ة بص تة كبي

طة خ مد ةو ت م فو . م يا  دوال 18  البالغة ر  ل بنصول ال طضمان اماية األ

مع  دا     داالمومست زمات ، والت اوي بشأن تح ي اتشعبة الل ميزانية السنويةالعم  وال
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العتمادها ما مب  مج    دا    العم خطط وصياغة وعري المواونات و الميزانية

 يا دعل.الثة مو  ثشر  مح  يا وعممت بإدا   فريا ما ما البن . ك

ا ةبص تو  الرمابةت مكتأ خدما يا فةمسل التح فة مائد فريا التح يا /مح   ا م يم 

 جنو الداخ ية فة بعثة األمل المتحد  فة 

ا ما فريا 2016-2015السودان )بعثة األمل المتحد  فة جنو  السودان(  ، كنت جزء 

  امنة لثالثمتزيتحم  مسوولية 

 افرد 52000اوالة  ة  جمالة اجل ال وى العامفيلا غ يب ، تحد ألمل المبعة لا،بعثات 

 ال . يا  دوم 3.3 ديرية بنحو ،ميزانية و

 

، والتح ي ات فة اددا يال انون ، خبر،ة الوالعة فة العدالة الدولية والجنائية و جماال  

ككثر فة  المكتسبة، تيالم اةر االا دا   ة وريمج، و،ح ي  الاالاتيال المالة والمشتريات

ا ما ال بر ما وااد دنة زو،، الدوليةنية والوةلسات لموا  االلتثنائية فة وعشريا عام 

ة والرمابة الداخ ية. وه ا ددا   المولسيا لياقموعة ملا ات فريد  ال ، د  بثما فة بمج

وال انون  لجريمة ومنع الجريمةل اجتماعية وع السيالة االث افتة الع يا فة وكدا ،ما 

فة والمعر، ةف السياليع ولندن لالمتصاد وال ن ا وق ادنسان ما ك يةمانوة وائة الدولالجن

دنية الدولية ال دمة الم ، وكخالمياتعد و جراءات المولسات الدولية العامة وا ة لميالع

 الدولية.ية  ئي  م ل المحكمة الجنائ لمنصأ دف ،العامة. ل ل  يشرفنة كن ك

 

 هالببيان المخ

 ةرة المهنيالخبموجز 

 

ة صص فة التح يا فموية و،  دية، يتمتع ب بر  مياعة دولة ومح ا جنائة با محام

، ولديي مالية، وك ل  االاتيال والجرائل ال، وانتلاكات ا وق ادنسانالجماعية الجرائل

، نيابة لية متعدد  اول العالةائخبر  والعة فة التح ي ات اددا ية والجنائية فة واليات م

و دا   والتصو    ي الت داف كدوات التحنية والدولية. يبرع فة يا الوةا،أ التح عا مك

 د ات ويتمتع ب. GoCaseو RingTailو CaseMapو i2Analyst Notebook ث األدلة م

 عم يو، بادضافة  لى ملا ات عددية و، سيرية عالية الك اء . ضية ممتاو وعر وية  

ت متعدد  الجنسياالال رق يتالءف ة مصير  وومنيمواعيد وب جيد ا ،حت ضغط عالٍ 

  والث افات.
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 المهنية برةالخ

صندوق المناخ ؛ اتى الن:  ئي  واد  النزاهة المست  ة - 2016 فمبرنو/،شريا الثانة -

 ، جملو ية كو يا: لونغدو ،األخةر

النلائية حديد المواعيد ، ل طة، بما فة تل    ة نشاء ومياد  و دا   واد  النزاهة المست -

   ة الواد .موو دا   

المةاي ة و ،الس و  تل  لوءة ، بما فالنزاهة النتلاكات مةالجسيا فة الحوادث التح ي -

 جراءات فة تل   لصندوق )بماما كنشطة اكي نشاة  التة ،م   ، واالاتيال وال ساد

 ألنشطة )بما فة تل وا ،المولسيةالصندوق مشتريات ، و(مو  يي

 كو غير مبا ر. د الصندوق بشك  مبا را  داف موالمشا يع والبرامع( بالت

 

مكافحة  النزاهة حد  ما  مكانيات انتلا وابط ل لةت وادجراءات واع السيالاوض  -

 كنشطة الصندوق. د ها  فة ال ساد و،موي  ا

فة  لنزاهةا دالم اةر التة ،لداف كتش،طوير كدا  مبتكر  لتح ي  بيانات التع ل اللة ال -

  دولة. 197فة  يا  دوال  كمريكة م 33  ىق التة ،زيد عدويع الصنمح مة مشا 

بعثة األمل المتحد  فة جنو   ،: مح ا م يل2016 ككتوبر/،شريا األول - 2015 ييوني/ازيران -

مابة مكتأ خدمات الر؛ ويةكب مع اعتماد متزاما لدى مو  األمل المتحد  األمنية المومتة فةالسودان 

 وبا:، جحد المتاألمل ،  ي ات(، مسل التحة الداخ يةابات الرمالداخ ية )مكتأ خدم

فة والمشتريات ولوء الس و  و يااالنتلا  الجنسييا المع دتغالل ولاالفة  ،،ح ي ات -

ة و يكبية وجمل ،،شم  ثالث بعثات ميدانية لألمل المتحد  فة جنو  السودان ،االاتيال

 كفري يا الولطى.

ما  القككبر عدد ع ى ادة داء الجنسة ال ي كجرىعتفة اال تح ياالنائأ  ئي  فريا  -

تلا  الجنسييا التة ا ،كبتلا موات ا م السالف التابعة لألمل واالن  لفة االلتغالي ات التح 

 .2016، فة جملو ية كفري يا الولطى فة عاف ،ا يخ األمل المتحد  المتحد  فة

 ،(Microsoft Excel يكسي  ) بحو فةل ماب ة  متكام ة ددا   الم اةر  نشاء ماعد  بيانات - 

 تح ي  التنبئة ل ، وك ل ط الن اة الساخنة"لل خرائلروكأدا  ،ح ي  " ل مع وماتدع مستوك

  والوصف.

، بن  سادالنزاهة ومكافحة ال مسل ؛ التح ي ات:  ئي  2015كبري  نيسان/ – 2012كبري  نيسان/ -

  كبيدجان:/، ،ون ي ةالتنمية األفر

ل  ي ات فة الجرائلتحا ة فةت  ح   ا ما ، صصات م    فريا ما كاد عشر مداو ياد  م -

ككثر مةايا االاتيال وال ساد ،ع يد ا  و جراءواالاتيال والمشتريات وال ساد.  المالية
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و  ل لوء كو ،نطوي ع ى  ة التة يموللا بن  التنمية األفريا يع ،تع ا بالمش واسالية

 . ن البوا د ماء  الت داف   الت داف الس طة و لاءنسة و ل، مث  التحرش الجخطير

، والتنسيا مع المدير(إ راف بو دا   ميزانية التح ي ات ) ،لسنويا  داد برنامع العم ع -

 .التعاون مع مولسات المساءلة ادم يمية والوةنية مامة ، و دا ات البن  األخرى

المدعة  أمكتالج سات، منسا / امحمح   و :2012 ما س/ختا  – 2005 ديسمبر/كانون األول -

 اي:، الهيةولمة الجنائية الد، المحك(أمكتالالعاف )

الةحايا والمشتبي مع  كجرى ككثر ما خمسيا م اب ة؛ دا فو  االةفريا التح يا فة  مياد  -

ا ك كنتعة ما العالل وت  فيلل وال براء والشلود الخريا فة كجزاء م  كثر ما عشريا ، رير 

ت داالمساعنأ ا لى ج، تح ي اتالبالص ة واضيعية تات ل م ت ف المجاالت الماو ي ي ا ،ح

 .التح يالت برمجياتم ت ف بالت داف ية والبصرية السمع

يا لود ك نوات ل وصول  لى بمصاد  ولطاء ملميا و دا ،لل  ةلتعاناال -  و دا  ، ملم 

 المصدامية التة وفرت اتديمية تلحكومية والمولسات األكات مع المنممات غير اماالعال

 كخرى.  كدلةصاد  وم  وابط ملمة ل شلود

اعات المتمرد  فة دا فو  و رق الجم اولمكتأ المدعة العاف  ا فمعا ع مسوول -

لمتمرد  فة ت افة الجرائل التة ا ،كبتلا الجماعاالتح يا   ادي. م،   المعرفة و،طوير، ،شاد

  .العاف فة االة دا فو عةلا المدالتة كانت كول مةية يرفعدا فو  و

برنامع ل مساءلة ؛ ا البرنامع: منس2005نوفمبر الثانة/ ا،شري – 2005لبتمبر /كي ول -

 ، كبوجا:نيجيريا؛ والش افية

دولية التة ال ت  ة منح الوكالة األمريكية ل تنميةعم ية ة أ العروي واالختيا  لم ،نسيا -  

 لمشروع. يديرها ا

تد يأ فة برنامع الطة ،ن ي  كنشضمان ، وةزانية السنوية لألنشطميعم  والخطة ال،طوير  -

 يا. لاللتشا ييا المح ي   ل  براء كتيبات ،د يبيةوضع و فةال  عا ،كييف، منالأالالومت 

ووضع ، عالتوثيا لدعل كنشطة المشرو، والتح ي  والسيالاتفة حوث  جراء ب -

 ة المشروع.ت نية المستمر  ألنشطالمساعد    لدعل الدعو  لتوجيي الخطة ةوي ة األج

المست  ة  جنة الر المسووليا ال انونييا. : كبي2005 لبتمبر/كي ول – 2001ي لييو/،موو - 

  ، كبوجا:والجرائل األخرى تات الص ةالمما لات ال الد  مكافحة المعنية ب

 ال طاع العاف. فة  ساد ال فيعة المستوى فة لة ي ات اسا،ح  جراء  -

، حسالةح ي ات الالتالرئي  المسوول عا واد  ال اصة فة مكتأ ال ئي   -

والت اوي بشأن الصكو   المدن،لتنمية الدولييا والمجتمع شركاء اب واال،صال

 ، و،طوير المو  يا. ، والت طيط االلترا،يجةال انونية الدولية
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د اال،حا الم صصة لصياغة ا، امية دو   ئيسة فة ال جنةكمن  نيجيريا يمث، -

 نة، وال ج2001عاف كبابا فة ي  كافحة ال ساد فة كداألفري ة بشأن منع وم

 . 2002 -2001، ة لصياغة ا، امية األمل المتحد  لمكافحة ال ساد فة فييناالم صص

فة  لتح ياة ا؛ لجن: مساعد مانونة خا 2001 ييولي،موو/ – 2000كبري  نيسان/ -

 "(:Oputa Panel، كبوجا )"ا وق ادنسانانتلاكات 

 وق لاكات انتافة  أن  دعوىة ا ك بعمائر مومائعة ألكثانونة وم،ح ي   جراء  -

، و،حديد الجنا  ، و جراء ،ح ا كولة ما الومائعادنسان ما كج  ،صنيف االدعاءات

  تح يا.الخطة عا ،وصية ، ديل ، والمزعوميا

دعاءات الوا د  فة االا ما    لتح ي ات ادجرائية ل تحامياد  التح يا ومة كفر،نميل  -

 ية.ا الع نل،ال جنة فة ج سا تح يا ع ىال وعري نتائع الدعاوىا

التة ،ع دها العامة ج سات الالمساعد  فة ، ديل الدعل ال انونة وال وجستة لتنميل  -

 العامة. ج سات ل، و،نميل ال ةايا اليومية لجنةا

 .J. Y) مكتأ المحاما  ؛كمدف ةمحام: 2000 كبري /نيسان – 1995 ككتوبر/ألول،شريا ا  -

Pam & Co.): 

، و،ح ي  المطالبات واألدلة ال ةايا دفة  عدا   ا  ،ر المحامياكبيبوص ي  -

، و، ديل ، والتجوا  الشلود، و عداد الشلود، وجمع كدلة الن  ال انونية

 المرافعات.

ة لستل  مو ، بما فةكر،ا ية ل عمالءالس ل انونية وخدماتت ا،وفير ال دما -

 ة.، دف خدمات خيرين الوصة وانوماعة مسج ة بموجأ مخيرية ل  طاع االجت

ل/،شريا  – 1991فبراير اة/ب    - كونتيننتال بن  : مشرف كول. 1995ككتوبر األو 

 ، الغوس:(بة  ل لة) يجيريان ،مير انت

و ي ة ،موي  التجا   ف بُمك    ،مان والتسويائتبص تي مشرف ا فة مسل اال -

دد ما مات مع علعال، و دا   االصاد اتمات فة مكتأ ائتمان عالكمسوول 

الجة ة بات ائتمان الصاد ات ل عمالء ما خالل  عداد ، ومعيرصدعمالء الت

التة ا  ت جدوى االئتمان الم ترح وف  ا ل معايير االئتمان ، ا ير التسليالت 

 .سويا االمتراح،  مكانيةووالسيولة  ،ية واددا  الربحماف ب حص التة ية ال يال

 1.5ة ب يمة مان مح ض ر  بالث ة لحسا ا   الجديددثناء اددا   ع ى انالت 

  .نيجيرية نير  م يون
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معالجة ة بات الحصول ع ى ائتمان ،صدير  ضافة و، صيصات ما الن د  -

االلتيراد النيجيري صدير لبن  التصدير والتاألجنبة ما خالل خطة ضمان ائتمان 

(NEXIMوال )ى التوالة.  المركزي النيجيري عبن  

 & F. O. Fagbohungbeمبتدئ.  افمح: 1991 فبراير باة/ – 1989بتمبر لل/كي و -

Co. ( محاما مكتأ)، :الغوس 

ا مبتدئ ا ةبص  -   ال يا   يال موك  فة المرا ة األولى  ادااةات، ماف بمعالجة مستشا  

 جنائية.لديلل مسائ  

ة و صدا  وصي يا ل بول دعاوى الصية كماف المحكمة العلو ثبات امعالجة مسائ   -

 ة.ياددا  الرلائ 

الن   والع ود ال انونية المتع  ة بمعامالت األ اضة لك  ما  دع وصوغ  -

  المعامالت التجا ية وغير التجا ية.

 

  التدري بمالتعلي

 وف لعتصاد والجنائية. ك ية لندن لالمفة ليالة العدالة ا  وفماجستير الع -

 (.2005السيالية )

 (.1989وق النيجيرية )ك ية الح ؛ سمما محاٍف د جة  -

 ، نيجيريا.؛ جامعة جوسر،بة الشرف(بفة ال انون ) جاو   -

 

 االنتماتاب والمهام   

د  المشتر  برنامع األمل المتحلعة التابعةو ال جنة االلتشا ية المست  ة ل رمابة ال ا جية  -

 .ناعة البشرية/اديدولمس ن ص االمعنة ب يرو

، المدعة العاف ة مكتأالعم  فة جة الم صص لث افا ي ال ا تشلال ريا اال ئي   -

 . 2021، المحكمة الجنائية الدولية

 . 2018 ضيف المو،مر التالع عشر ل مح  يا الدولييا،  ئي  المو،مر -

 تىا -2013 س ماتا /خ) ألفري ية ل  انون الدولةااللتشا ي ل رابطة ا   عةو المج -

 (الن

ا، امية اال،حاد  ل ت اويلم صصة ا ال،حاد األفري ةفة لجنة ايا خبير  ئيسة لنيجير -

 2001نوفمبر ،شريا الثانة/) ،  ثيوبيا، كدي  كبابااألفري ة لمنع ومكافحة ال ساد

 (.2002لبتمبر كي ول/و
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 – 2002مبر يسدول/األكانون )صالح مطاع العدل التنسيا الوةنية د جنةعةو ل -

 (.2004 ييولي،موو/

 ت اوي األمل المتحد  الم صصة لـ فة لجنة اة ومندو  نيجيريا ال انون ري ئي  ال -

لبتمبر كي ول/-ييونيازيران/، النمسا )، فيينابشأن ا، امية األمل المتحد  لمكافحة ال ساد

2003) 
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 ا )السويد(اري ىنغر تومدة ملسيا -11

 ةرة المهنيالخبموجز 

 

، دائر  العم  ال ا جة األو وبة نةاألو وبة عينتفة اال،حاد   ، كعم  ك بير2018 من  عافو، كنا االي ا

، لإل راف ع ى عم ية التدميا السيالة الحسالة ، فة عم ية المرامبة الدولية فة كلبانياالم وضية األو وبية

ه ا العم ية جزء ال وء . ل ما ال ساد وعدف الك امبتلا بلدف  نشاء نماف عدالة خالمدعيا العاميا ومراوا ل  ةا 

 وايوي ما انةماف الب د  لى اال،حاد األو وبة. فةيتجزك 

ه ا المنصأ كمود فرم ا م ت طة ما التح ي ات وك امأ ادجراءات الم ت  ة وك،    جراءات م ت  ة وف  ا لدلتو  

 ا.انيكلب

 

، ة اال،حاد األو وبة فة بريشتيناك اضة جنائة ،ابع لبعث ، عم تع عم ية المرامبة الدوليةمب  فتر  عم ة م

ا فة الليئة. كولوفو ا بص تة ماضي ا ل تح يا السابا وعةو  ، بص ة  ئيسية بص تة ماضي ا  ئيس ا ولكا كية 

ح فة م ت ف مةايا   لةمان ال ص  الصحي ةاعم ت مع نمرائة المح ييا فة لجنة ،ن ي ية م ت طة ما الو

كانت وي  األاكاف بشك  صحيح. ، و،ن شديد  الحساليةالال ساد  مة وجرائل الحر  ومةاياالمنمالجريمة 

المحاكمة الرئيسية األكثر  موال  والتة نمرت فيلا بص تة  ئيس ا ل  اضة هة مةية فساد ضد نائأ  ئي  

ولوفو فة فة كة مساعد  الس طات ال ةائية ،  ا كت ففة  لى تل ضاوو اء كولوفو خن ا  وخخريا. باد

ا بتوجيي ومرامبة ومالئة المح ييا . األعراق ومتعدد مست   عدالةنماف و،عزيز لعيلا لتطوير  ممت كية 

بادضافة  لى مشا كة ملا ا،ة وخبرا،ة فة المنامشات بيا األمران. ل د ك رفت ع ى فرق المحاكمة وماد،لا ما 

ا عند الط أ بص تةعم ت وافمة ع يي. ك  فعال والمحضمان  مامة العدل بشج  ك الن طة المحو ية ل واد   كية 

 ئي  مج   االنةباة.وك ل   

 

لمعلد  اؤول والنبرغ   ، عم ت كمدير1 اال،حاد األو وبةمب  كن ك،ولى منصبة ك اضة جنائة فة بعثة و

ة متعدد  لمنمم مسوولية اددا ية الشام ةلسويد. كنت ك،ولى ال، الوندفة ، لح وق ادنسان وال انون ادنسانة

.  تنمية الدولية السويديةل وكالة التعاونألموال العامة ما خالل ة النطاق ممولة بشك   ئيسة ما االث افات والع

نة ولياد  نسان   المعلد العديد ما مشا يع وبرامع بناء ال د ات فة مجال ا وق ادنسان الدولية وال انون ادو

ل معلد فة  ء ال د ات ما مب  الم ر الرئيسة،مت  دا   برامع بناو.  ت  ةادضافة  لى برامع بحثية مال انون ب

التلدفت البرامع الدولية وميدانة فة عمان وكمبوديا والصيا و ندونيسيا واأل دن وكينيا و،ركيا. اةو  لوند و
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ة ن. دالة كو ل طات السجوالعبشك   ئيسة وكاالت الدولة مع  دا   كنممة   ، طيطوكانت ما ضما ملام 

ي ها فة الومت المنالأ وبشك  فعال. كنت مسووال  بادضافة  لى مسوولية ضمان ،ن  مباد ات برنامجية كبير و

، و دخال ، و عاد  ،نميل المعلد، وج   التموي ، و،نسيا عم  المكا،أ الميدانية، و دا   الميزانيةعا التو يف

المكا،أ الميدانية  عا لالمة ةمسوولوكنت  ،االمو  ي ،ح يزتل   ةا  ،حسيا  ليالات جديد  بما فةي  و،ن 

ا وص حة ويأ وملاف كخرى. وكد جت ، افاالستة والمر ،مكنت ما الحصول ع ى ومنصات ا،صال جديد  ،مام 

يعة  يا الدب ومالييا  فممثمع ال ،ةمنت المسووليات الت اعالت المنتممةو ،موي  مرٍي ةوي  األج  ل معلد.

ات الدولية وفة فة  لى ،مثي  المعلد فة المو،مروكصحا  المص حة بادضا اءالمستوى والحكومات والس ر

 ولائ  ادعالف العالمية.

 

، عم ت ك اضة التئناف دولة مك ف ب ةايا جرائل الحر  الكبرى مب  فتر  عم ة مع معلد  اؤول والنبرغو

ات ن  ت ليالات والترا،يجيو ولنة واللرل  )محكمة م ت طة(.محكمة الدولة فة البفة فة البولنة واللرل  

، وبالتالة يا المحالة ما المحكمة الجنائية الدولية ليوغولالفيا الساب ة فة الهايجديد  وكنت مسووال  عا ال ةا

ا عا كوامر ال ب  وااللتدعاء ل مثول وة بات ،جميد األصول وجم ك كال التعاون يع كنت مسووال  كية 

ك  ما  ك رفت ع ىوال انونية المنالبة. المساعد   محاميا وضمانبات الى المط وبة مث  م ت ف ن ااألخر

فة المحكمة الجنائية الدولية  عاف   ، عم ت كمدعمب  ،ولة ه ا المنصأوالمو  يا ال انونييا واددا ييا. 

ما  محاكمة التة كانت ،تألفى التح ي ات وفرق الع  مع مسوولية اد راف ،ليوغولالفيا الساب ة فة الهاي

ك  ت بلا هة محاكمة ل وبودان مي ولي يتش.  م ت  ة. كانت كهل مةية ، نيةرق يا ومحاميا وخبراء فة فمح  

، ،ط بت مسووليا،ة ال يادية ملا ات ميادية موية وا،صال ما خالل العم  ضما النماف المواد لألمل المتحد 

لود الرئيسييا. ،أميا لالمة الش ملامة ما كهل  كان وا جي فة الميدان. ا فعال فة المكتأ وخفريو دا   وبناء 

، كنت ك،حم  ، مب  ،ولة منصبة فة الهايدعة عاف فة السويد ل تر  ةوي ة ما الزماكثناء خدمتة كمو

ييا المحكمة ع ى المستو فة المسوولية الوايد  ل تح يا و صدا  الئحة اال،لاف وعري ال ةايا الجنائية الم ت  ة

الرئيسية بطري ة ناجحة المحاكمات فة جميع التح ي ات و ت مو  الشرةة والمح  ياكد وتئناف. االبتدائة واالل

 وفعالة.

 

 بيان المخهالب

 حتي اآلن -1985 ةرة المهنيالخب

 : خبير اال،حاد األو وبة.اتى الن - 2017ديسمبر  -

 

، األو وبة(ة العم  ال ا ج مسلية األو وبية )الم وضنة ، عينت وبةألوخبير فة اال،حاد ا منصأ ك،ول ى

، ما كج  اد راف ع ى عم ية التدميا السيالة الحسالة بانياكلة عم ية المرامبة الدولية فة ، فبروكس 
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 ما كج    لاء ث ة الجملو  فة نماف عدالة خاٍل ما ال سادومرامبتلل ال ةاء فة جملو ية كلبانيا ألعةاء 

نةماف الا  صالح العدالة األمريكية وجزء ايوي م ع الواليات المتحد ة هة ،عاون مالعم يو .دف الك اء وع

، ومع فريا دعل ما المحاميا ، منتشريا فة ،يرانا لى اال،حاد األو وبة. كعم  مع ثمانية خبراء خخريا اكلباني

الليئات    ما مب فة عم ية صنع ال را  كةوالمح  يا فة فرق م ت طة. واللدف ما تل  هو اد راف والمشا

ع ى كلاس التح يا فة الموا د المالية  ا  والمدعيا العاميا فة مناصبللكمة ل ص  كو ،أكيد ال ةالوةنية والمح

كمود فري ة فة ه ا ووعناصر الك اء  والتح ا ما ال   ية. ومد وص ت العم ية اتى الن  لى نتيجة مرضية. 

االعم ية وكمدف ، ري المتحد   حاد األو وبة والوالياتما ممث  اال،يتألف ال ي  ولةالدمج   المرامبة   لى ر 

 األمريكية.

 

 ، بعثة اال،حاد األو وبة فة كولوفو.: ماضة جنائة دولة2017 -2014  -

، االات ا  ببع  ، كولوفو، فة بريشتيناكانت واجبا،ة بص تة ماضية جنائية ،ابعة لبعثة اال،حاد األو وبةو

ل ةا  لةمان التح يا فة يا فة هيئة م ت طة ما امع النمراء المح ي ا خالل العم سووليات التن ي ية مالم

، ،ل ائل الحر  وال ساد والجريمة المنممة والجرائل الجنائية ال طير  األخرى وم اضا  مر،كبيلارمةايا ج

ايان ا تمليدية وكادجراءات ال يةماض كنت، وك ل  ال ةا  فة معمل ال ةاياوكنت ك،ركس ال ص  فيلا و،ن ي ها. 

ة  ئيس ا ل  اضة هة مةية ال ساد تكثر  موال  التة نمرت فيلا بص انت ال ةية الجنائية األكوكعةو هيئة. 

 رفيعة المستوى المرفوعة ضد نائأ  ئي  الوو اء خن ا  فة الحكومة.ال

 

ما ضما كانت ويلا. دا ييا واد راف ع اد مد نجحت فة  دا   وفص  و دا   فرق ما المحاميا والمو  ياو

ة   ، كوامر ال ب ال ال الحصر ة بات ثعادلة بما فة تل  ع ى لبي  المو ال ةايا بطري ة فعالة دا  ملام 

، و دا   المساعد  ال انونية ، و،عييا محامة الدفاع، وة بات ،جميد األصولوااللتدعاء ل مثول كماف المحكمة

وجميع  فادي اج سات المحاكمات الرئيسية وفة  لترجمة، و دا   خدمة اجالتالس، و دا   عند الةرو  

، كنت مليدي كو ماضة  ئي . بصرف النمر عا ه الواء ك اضة ، مسائ  ادجرائية األخرى ل  ةاياال

نماف عدالة مست  .  ك ا   بانتماف فة مساعد  الس طات ال ةائية فة كولوفو فة لعيلا لتطوير و،عزيز

ا نت ،ةمو را،ة فة المنامشات بيا يا ومشا كة ملا ا،ة وخبالتوجيي واد  اد ل  ةا  المح يه ا الواجبات كية 

ا  ئو األمران.  فة م ت ف فرمةكفة ي  مج   االنةباة فة مةايا المو  يا الحسالة. كما عم ت كنت كية 

خر ممت ما ايا لوفة ال سل. ية ، وعند الط أ عم ت كن طة محو ال ةايا المتع  ة بال رع التن ي ي ل بعثة

 يا بما فة تل  جرائل الحر .ة الدولة ل  ةا  الوةنيبتد ي  ال انون ادنسان

 

 ، السويد.معلد  اؤول والنبرغ  ر: مدي2010-2014-
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، معلد  اؤول والنبرغ لمنممة ا وق ادنسان والعة النطاق  ، عم ت كمدير، كولوفوالبعثةمب  فتر  عم ة مع 

ما األموال العامة وي  المعلد بشك  كلالة ا،أ ميدانية اول العالل. يتل ،م، مع لتة مك، السويدوندوم را فة ل

مج   األمناء والوكالة السويدية كنت كعم  ،حت   راف ، ويدية ل تعاون ادنمائة الدولةة السوالما خالل الوك

لياد  ال انون  المجالة والمشا يع البحثية فات ن   المعلد العديد ما برامع بناء ال د ول تعاون ادنمائة الدولة. 

يسة وكاالت الدولة ضما  دا   لية بشك   ئدوالتلدفت البرامع الونة الدولة. دنسان وال انون ادنساوا وق ا

،ل ،نميل الحةو  الميدانة فة كمبوديا والصيا و ندونيسيا واأل دن وكينيا والدول النامية.  كنممة العدالة فة

فة  دا   مد نجحت و وون المعلد. عا  دا   و،نميل و دا   جميع ة كنت مسوول  ة المديرص تو،ركيا. ب

، و دا   الميزانية السنويةممت بإدا   ، وا جدد ومناصأ فة المعاهد،و يف مو  ي لالموا د البشرية ما خال

، ديد كدخ ت ليالات جوية. دان، ولالمة و دا   المرافا فة ك  ما الم ر والمكا،أ الميالمكا،أ الميدانية الستة

جمع التبرعات ت الترا،يجيا   المعلد بما فة تل ر المع ومات ال اصة بعمو ائف جديد  لةمان و،طويو

يالات التوعية. ل د ضمنت التعاون ال ةائة واددا ي مع الب دان المةي ة ل مكا،أ المودعة الموجود . كما ول

انحيا ، كما نجحت فة اجت ا  المم ب ة العامة ل تر  ةوي ة والنجحت فة ضمان التموي  الما لمعلد األم

ا بشك  متكر  ونسانة. ان وال انون ادنسكرئي   اؤول والنبرغ لح وق اد دنشاء منصأ جديد مد ، اع ت كية 

مع ممث يا دب ومالييا  فيعة المستوى بما فة تل  الس راء ووو اء ال ا جية و ؤلاء الدول وك ل  مث ت 

ابإل كنشطة التوعية  فة المعلد   ت العالل.اء عروي وخطابات فة م ت ف ما  

 

ا ما المو  يا الجددوو، ، نجحت فة ج   ،موي  جديدعم ةخالل فتر   ، وافتتحت مكتبيا    ت عدد ا كبير 

ا ، فة عمان وبنوف بنيميدانييا جديديا ، وةو  ت مشا يع وبرامع جديد  وكدخ ت كية ا ص حة ويأ و عا  

لخر كنت كل ة ما ايا و. المعلدبما  ل مةة  مُدُ  ضرو يةرى التة كانت جميع ادجراءات األخا وجديد  

ل طال  والدب ومالييا فة جامعات م ت  ة و، لجيش السويديال وات الدولة ادنسانة  ونمحاضرات فة ال ان

ت الدولية كو فة مراخطابات فة عدد ما المو، تكل يومث  جامعة بكيا وغيرها ما المعاهد والمنممات. 

  الحكومة السويدية.ولط التة ،نمملا رق األلبات محدد  مث  الزيا ات فة الشمنا

 

، اضة االلتئناف الدولة لجرائل الحر  فة دائر  جرائل الحر  فة محكمة البولنة واللرل : م2006-2010-

 لرايي و.

لنة البو ايا والعة النطاق فةل ةعم ت ك اضة التئناف دولة مك ف ب ةايا جرائل الحر  وغيرها ما ا

كمات الرئيسية ع ى حا كزت المومةا  دولييا ومح ييا. هيئات م ت طة مول ة ما ، فة ، لرايي وواللرل 

بادضافة  لى المسووليات ال ةائية داخ   مةايا جرائل الحر  الم ت  ة التة ومعت خالل ار  الب  ان.

ا فة العم ية الحسالةالمحكمة لا ما ، مما يمكنلس طة ال ةائيةات اامتمث ة فة  جراء  صالال ،  ا كت كية 

ت فة ،ح ي  الموامف السيالية والش صية الحسالة والدخول فة مد نجحولدولية لسياد  ال انون. ، بية المعايير ا
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اوا  بناء مع ك  ا  يمث ون مجموعة متنوعة ما ال   يات العرمية والدينية والسيالية وهو كمر ضرو ي ما 

كنت واليت ةَّ خالل وع. النزاعات وما بعد الصراالب دان التة ،مر بلتة ،واجي ا  يجاد ا ول ل مشاك  كج 

عا ال ةايا التة كاي ت  لى غرفة جرائل الحر  ما مب  المحكمة الجنائية الدولية ليوغولالفيا الساب ة  ل   مسوو

وك ل  مةايا المحكمة  جةمعالعا  ةالمسوول ية اضيوغولالفيا الساب ة(. كنت المحكمة التابعة لألمل المتحد  )

ير االلتثنائية مث  ،جميد األصول وجميع ل تداب محكمة لالمدعة العاف تأ را  بشأن ة أ خا  ما مك، ات ما

، والبت فة ة أ المدعة ، وبرو،وكول المساعد  ال انونيةدفاع،عييا محامة الالمسائ  ادجرائية األخرى مث  

، األعراق  ومتعدد فة بيئة متنوعة ث افي اكثناء عم ة وبالشلود الحساليا. اية فيما يتع ا الحمير العاف لمنح ،داب

ف. كما ضت الملاف المتع  ة بالمحاكمات الرئيسية كو  جراءات االلتئنامسووليا ال انونييا وفو  ك رفت ع ى ال

مت مث  العم  اللتئناف فة تل  الو  االتة كانت جديد  بالنسبة ل ةاومدمت م اهيل مانونية ةب تلا المحكمة 

كيةا  وكنت ك،ولى التنسيا . يابشك  دم ا نأ كو التجوا  الشلودوا، امات ادمرا  بال  ،ادجرامة المشتر 

 عندما

ممث  السامة ل بولنة واللرل  والمحكمة الجنائية الدولية ليوغولالفيا اال،صال بمكتأ ال،ست زف ال ةايا كانت 

  سة. وا ف  مال األة

  

 ، الهاي.فيا الساب ةلمحكمة الدولية ليوغولالفة ا االدعاءمحامة /عة عاف دولة: مد2001-2006 -

 ،ي ا دولي ا فة المحكمة الجنائية الدولية التابعة لألمل المتحد  ليوغولالفيا الساب ة فة الهايبص تة مدع

حر  مث  المستوى فة جرائل العة المع د  والرفي اتنجحت فة  دا   العديد ما فرق التح يا والمحاكم

ري  ا ما ك رفت ونس ت فوكخرى. ا  ومةايا كو مةية فوكوف  ولي يتشالتح يا ضد ل وبودان مي

المح  يا والمحاميا والمح  يا وال براء ومو  ة الدعل ما كج  كداء الملاف الموك ة  لى ال رق بشك  

ألفرمة وك رفت جلت اوو ناجحة.صو   با جميع المتلميوكُديا فعال وفة الومت المنالأ وبنجاح. 

يات لألفرمة وصاغت ، وصاغت ون  ت الترا،يجاألنشطة اد  ال نية وك رفت ع ىي، ومدمت ال ع يلا

 لمامة بك  ما كنممة  كانومد ادجراءات المعمول بلا وك ل  الموامف التة يتعيا ا، اتها كماف الدوائر. 

جنائة ون الايا بادضافة  لى معرفتة بال ان  خا  فة  دا   ال ةبشك ا  م يد ال انون المدنة وال انون العاف

لدي معرفة عمي ة ب لل كهمية األدلة وون ادنسانة الدولة. جراءات الجنائية الدولية وال انالدولة واد

، لتطبيا جميع الولائ  الممكنة لحماية مشا كة الشلود فة المحاكمة الرئيسية ومصداميتلا وم بوليتلا

النلائية فة بيئة لتزاف بالمواعيد ية اال شلود كثناء مراا  التح يا وكهمالحسالية المط وبة ليا و،طب

ا لت ديل المشو   كان يجأ اجميع األومات فة و .شد د مت لت طيط و،حديد األولويات. ،ل اختيا ي كية 

 أن مجموعة متنوعة مابش ،ال انونية لإلدا   الع يا لمكتأ المدعة العاف بما فة تل   ئي  هيئة االدعاء

ا مسوولويد . و الجدالمع د  ل غاية كال ةايا الموضوعية وادجرائية  بعثات ا و دا   عا ،نسي ةكنت كية 
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فة بع  األايان كنت ك، اع  مع محامة الدفاع ون ابات وفة الب  ان. المجاالت العادية ال ريا فة 

 ة الحيوية فة التح ي ات.ل وصول  لى األدل ة منطالحكومات فة ال المحاميا المنالبة وك ل  مع ممث ة

 

 ي.لويد عاف   عمد   :1985-2000 -

ا   ، ايو عم ت فة مناةا م ت طة متعدد  الث افات وةنة لويدي عاف   عد  معم ت لمد  خمسة عشر عام 

عا  دا   التح ي ات والمحاكمات الرئيسية لة   ، كنت مسوووبل ا الص ةالجريمة. فة عالية بد جات 

فة  ة ئيسي   عم ت كمستشامع د . كما جميع مراا  ال ةايا الجنائية ال  مةايا الحةانة فة ك لو

وك رفت جميع المح  يا ، ممت بإدا   التح ي ات الد جات االبتدائية والع يا. كثناءاالدعاء فة ك  ما 

،ن ي ها  ى ع ى كنشطة ال رق وصياغة كلاليأ العم  واد راف ع. وممت باد راف للووجلت لع يل

 ا الم ت  ة والبت فة االعت االتالتح يو،حديد  جراءات  لة و، ديل الم كرات  لى الدوائرو،ح ي  األد

وكافة ادجراءات األخرى خالل التح يا ومرا ة المحاكمة الرئيسية وك ل  الم اضا  وكتابة  والم تشيا

فاع وك ل  المحاكل ومحامة الد مع اال،لاف. و م ت و ائف االدعاء األخرى الت اع  المنتمل مرا ات

لتعري ع ى الدوائر.  انونية األخرى تات الص ة التة ئ  الوجميع المسا افعاتروالم ادااةات عداد 

ا بتد يأ ضباة  رةة كصغر لنا  ع ى كي ية  دا   التح ي ات الناجحة فة بع  األايان ، ممت كية 

بة ل وصول  لى اددانات الملا   المط و ي نتب، خالل خدمتة كمدع عاف وةنةووالمحاكمات الرئيسية. 

 . فعلا ال ةايا التة ،ل فة جميع

 

  لمهنيا والتدري  التعليم

 ، ماجستير فة ال انون.، السويدك ية الح وق بجامعة لوند -

 لسويد.، ا، لوند، معلد  اؤول والنبرغماجستير فة ا وق ادنسان وال انون ادنسانة الدولة -

 د. ، السويادنمائة الدولة، الوكالة السويدية ل تعاون ماتالتع يل و دا   األوال األما فة مج -

نة فة محكمة يوغولالفيا الساب ة التابعة لألمل المتحد  وبعثة اال،حاد األو وبة التد يأ ع ى األما الميدا -

 المعنية بسياد  ال انون فة كولوفو.

 ، هولندا.الساب ة الدولية ليوغولالفياية ، المحكمة الجنائحد دو    دا   األمل المت -

 ، السويد.، مالموTRUST  ركة ،   السويديةدو   اددا -

 

 اللغاب

 لسويدية: ال غة األف.ا - 

 ال غة ادنج يزية: بطالمة. - 

 .متولط مستوىاأللمانية:  -
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 كلالة. مستوىال رنسية:  -

 

 رمور ر رى

 اف المساعد.، منصأ األميا الععيينات الع يا، مسل التمل المتحد األ،ر يح ووا   ال ا جية السويدية  لى م ر  -

 لعاف المساعد كرئي  ل يونيتاد.ر األمل المتحد  لمنصأ األميا ا،ر يح م  -

  ، وا نطا.عةو ال ريا االلتشا ي ل براء العدالة الجنائية الدولية -
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 يد روزوالدو زافاال جيلر )ىكوادور(الس -12

 

ا ما ال ب رشعكثر ما لتة بأ عم  ،حت   راف  ضافة  لى ال، الدولية ية فة عم  المحكمة الجنائيةت دمر  العام 

م ل المحكمة ، لدي خبر  مولسية والعة وفلل عميا لعم    يا و، ديل ، ا ير مبا ر   ليللثالثة مسج يا م ت

 وكعمال جمعية الدول األةراف. لمحكمة وعم يا،لاو دا   ا

 

  اددا  

ا. غير ال ةائية ل محكمة ألعال ل  ل المحكمة واددا   ال  ألداءبشك  كبير فة ا تمل د لاه كثر ما كاد عشر عام 

فة  عم ية صنع ال را  الداخ ة بشأن السيالات المع د  والمسائ  التشغي ية وااللترا،يجيةب ر  مبا ر لدي خبو

 ،ال عالية التشغي يةو ، لك اءوا ،ون الماليةوشل، مث  اكنشطة م ل المحكمة التة ،وثر ع ى المحكمة جميع مجاالت

فأنا ع ى د اية كام ة بدو   ايا  الميزانية ، نية ل محكمة الجنائية الدوليةبص تة  ئي  الميزاوية. والشرع

 ، لدي فلل عميايتلا. عالو  ع ى تل لعم  المحكمة ووالوا ،باةلا الجوهري بالسياق االلترا،يجة والتشغي ة 

والعام ون داخ  التة يواجللا المو  ون الالومة لمواجلة التحديات  جلودأن ال، وك ل  بشحكمةملاث افة عم  ب

عم يات فة   ل المحكمة لكدوا  ميادية  كداءنتنة معرفتة المولسية وملا ات اال،صال ما مد مكوالمحكمة. 

 متكممد وست   األادث. ملابما فة تل  ، رير ال براء  المحكمة،مستوى والتطوير وادصالح ع ى المراجعة 

ما الزمالء  المسووليا  فيعة المستوى وغيرهللز  مع  ؤلاء المحكمة والمة جيد  ومبا ر  بيا األجع

الية بطري ة جماعية التة ،عتبر االمة بالنسبة ل مسج  ل عم  ب ع والمكا،أ،الرئيسييا فة م ت ف األجلز  

 كجزء ما مبدك المحكمة الوااد .و

 

 ةمخدمات المحك

 والت نية ،ال انونيةما الزاوية و  لإلجراءات ال ةائية   فة ، ديل خدمات فعالة وك لمسجيات ال د دعمت مسوول

حكمة وضرو ية ،عتبر خدمات الدعل ال ةائة ال عالة والك و  كولوية  ئيسية ل  ل المو وااللترا،يجية والمالية.

 د  المتع  ة بدو  م ل المعوضات لعديد ما الم اا ة ا كت بشك  مبا ر ف الصدد،حكمة. وفة ه ا لشرعية الم

، و،ن ي  المبادئ التوجيلية ل ولطاء ال انونية،  ليالة المساعد بما فة تل  حكمة،المكمة فة ، ديل خدمات المح

، و،طوير مو رات فاع و،مثي  الةحايا، و،شكي  و ائف الدو،طوير الترا،يجية الةحايا ع ى مستوى المحكمة

مات ال ةائية فة الموا د المستدامة ل  دة ،صميل ا ول مركز  لتوفير ل  ف، وك الدعل ال ةائة فئااألداء لو 

،جربتة الطوي ة مع العم  ال ةائة ل محكمة الجنائية الدولية ما منمو  م ل المحكمة ،جع نة و. م ل المحكمة

ا كثر يجة ك تكيف بشك  ،د ل ةوال ي يتط أ بدو ا صياغة ك كال دعل ماب  المتطو ،ا ل لل ،ع يدها فريد   انسجام 

 المتطو  ل محكمة. مع السياق ال ةائة
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 م يات ال ا جيةالع

والمنامشات المتع  ة بالمنامشات االلترا،يجية والسيالا،ية  ،د ما الجلود وااللتعراضاتل د  ا كت فة عد

 ل  لطرية اء المكا،أ ال شن ، فةال  عا ،طوير ووالمجتمعات المتةر   ،صال والتواص  مع الةحايابشأن اال

 ييل كفة  ةري ة تة يجأ كخ ها فة االعتبا  عند ،كفلل بوضوح العوام  ال ،ع ى وجي ال صو و. المحكمة

 كيا والجلات ال اع ة األخرى، بما فة تل  لألةراف والمشا لت ديل الدعل ال ا جة لألنشطة ال ةائية واالدعاء

وك ل  ما ، وال وي ما الدول األةراف متساون الالتعامدعومة بـ ةلالعم يات ال ا جية ال عافتات الص ة. 

سخالل التعاون  ، و ا كت فة العديد ما الجلود لتيسير التعاون بيا مدنةوالم توح مع المجتمع ال المكر 

، ودعل الجلود ع ى المستوى ات التعاونا، ام تل  الت اوي بشأن، بما فة المحكمة والدول والمجتمع المدن

مد مث ت وعد  ال ةائية. يتع ا بالتعاون والمسا كاف نماف  وما األلالة فيما  كالتن يالعتماد ،شريع  ةنالوة

 ، بما فة تل  ممث و الدول  فيعو المستوى.فة عدد ما المحاف  الوةنية وادم يمية والدولية المحكمة

 

 بالغ واال،صال بجمعية الدول األةرافاد

محكمة كماف الجمعية ممت بتمثي  مصالح م ل الو. ولىلا األةراف من  مراا ألا ا كت فة كعمال جمعية الدول 

كرئيسة لمكتأ  المتحد هيئات األمل ، وك ل  مث ت المحكمة كماف م ت ف رمتلا العام ة وهيئا،لا ال رعيةوكف

دي ا  لو ،فة اال،صال  ، خالل فتر  ليالية صعبة. كنا ماهردولية فة نيويو  المحكمة الجنائية ال ا،صال

دير  حكمة الجنائية الدولية بطري ة جة المع د  والحسالة ل م  ع ى ن   الموامف التنميميماد ،موي دب ومالة

ا ا ي ي ا ل دو  بالث ة بوضوح سج  فة كداء مسووليات مال ييود يالرئيسة ال ي ، ولبامة ودمة. كما كننة كمت   فلم 

 اء  م توح مائل ع ى الث ة والك اوا ضمان ا خالل ةراف مألا جمعية الدول الرمابة اددا ية ال انونية فة

 فية.وااللتدامة والش ا

 

 بيان المخهالب

 لنيةالسير  الم

 هولندا. ،، الهايالمحكمة الجنائية الدولية، مسل الميزانية ة ئيس الن:اتى  - 2022فبراير   باة/ -

 الملاف األلالية:   

  ،وجيلية وكهداف لنوية ألصحاادئ ضع مبحكمة ما خالل وم ل دا   عم ية الميزانية السنوية   -

ةرق ،حديد كولويات متط بات الميزانية بشك  فعال الثا  المتر،بة ع ى السيالات و، والتنباة الميزانية

روي الميزانية بالتعاون مع المسووليا عا داد عو،نسيا و ع ،بلدف ضمان التمرا ية األعمال

، ائية، و عداد الوثائا النلةغييرات فة م تراات الميزانيالت ،وثياانات المالية ويبلاالات ا  باو، الميزانية
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، و صدا   خطا ات ، و،نسيا  صدا  وثائا م تراات الميزانية التكمي يةةبما فة تل  مرا ات الجمعي

 صناديا الطوا ئ.

ا مع الت طيط االلترا،يجة و دامواءم  -  الم اةر.   ة عم ية الميزانية بشك  ككثر وضوا 

ط ميزانية المحكمة ،جاا الدول يالات والترا،يجيات وخطوالتمثي  االلترا،يجييا لس ،صالن االضما -

 راف.خاصة فة لياق دو   الميزانية مع جمعية الدول األة، ألةراف وكصحا  المص حة ال ا جيياا

يمة ت اددا   الس ال ير التحكل فة موا د المحكمة والبرامع تات الص ة ما خالل ضمان مما،وف -

لميزانية ال طط المتع  ة بمرامبة ،ن ي  اعايير وااللترا،يجيات والسيالات وادجراءات والمة والطب

 يافرخالل  ما ،و،طوير التحسينات ع ى نماف مع ومات اددا   المتكام ة ع ى مستوى المحكمة

 ير .التطو ات المتغو تال د   ع ى  عاد  برمجة الميزانية لمواجلة األولوياو. تصدياال

جراءات و،شجيع اد ،ا  فة  دا   المحكمةد كوجي ال صو  كو التكراجعة و،ح ي  الت ا ير لتحديمر -

 العالجية والتعزيزات لةمان كفة  الت داف امتصادي ل موا د. 

اف منلوالبرامع تات الص ة ما خالل ضمان الت يد با ،لجميع موا د المحكمةميزانية ،وفير مرامبة ال -

 مدير ال دمات اددا ية )المدير(المشو    لى  بإلداءمة لية ومما لات اددا   الس يالماواعد المالة وال 

 شطة الكبرى.و ؤلاء األمساف فة التعام  مع األاداث واألن، وكبا  المسووليا الخريا

 حديد، و،ةا لات الميزانيممبمشو   والتوجيلات تات المستوى العالة لإلدا   الع يا فيما يتع ا ، ديل ال -

عندما يط أ المدير  رئالية وفة االجتماعات ال ا جيةلمنممة كماف الليئات ال، و،مثي  اكولويات الموا د

 تل .

 

، المحكمة الجنائية الدولية؛  ل مسجمدف ك ةخاص  : مساعد2022فبراير  باة/ – 2016 ييونيان/ازير -

 هولندا.   ، الهاي

 الملاف األلالية:

ر  ما ال ةايا المسج  بشأن مجموعة كبي انونية وااللترا،يجية  لى وال ياليةمشو   السليل ا، د-

، بما فة تل  ع ى وجي الثالثةم ل المحكمة بوالية م ل المحكمة فة جميع كمساف    المع د  المتع  ة

ن عاو، و،، والعم يات الميدانية، وخدمات المحكمةميزانية واددا  ت الال صو  فة مجاال

  جية.ال امات ة والعاللالدو

 

 ف مجموعات ال ا جية و،مثي  المسج  فة م ت  مسج  فة ملاف العالماتل وهريل جدع، ديل  -

ت مع ال،مثي  المسج  فة اال،صاو؛ التسجي  الداخ ية كو مجموعات العم  المشتركة بيا األجلز 

مية الحكونممات مدول والال كصحا  المص حة ال ا جييا مث  ل طات الدولة المةي ة وممث ة

 ية وغيرها.ومية واألولاة األكاديمالدولية والمنممات غير الحك



 

96 2-A-080822 

 

 CC-ASP/21/2 

 
م ل المحكمة المسج  ما خالل اال،صال الوثيا بمكا،أ مديري كمساف مرا ات  ضمان  عداد و،ن ي  -

سج  ملا االتة كانت بمثابة  ابط ،شغي ة مبا ر وكلالة بي، ألمساف تات الص ةا كو  ؤلاء /الثالثة و

 ال اصة ل مسج  بشك  عاف. ال،صال لت ديل المساعد ، وك ل  ن طة اتات الص ة افألمساكو /و والشعأ

 ل المكتأ المبا ر ل مسج  فة المسائ  المتع  ة باددا   التن ي ية.دع - 

يد خالل ،حد المسج  فة ،حديد كولويات المكتأ المبا ر وخطط العم  ما لدعل والمشو    لىا، ديل  -

محكمة كو التطبيا ع ى يع كو العم يات ل  ل الكو المشا  ،ل سيالاتجديد   رااتع م تووضالحاجة  لى 

 كمة.نطاق المح

لعم  ، بما فة تل  ،جاا ل طا،لا وكفرمة ام ل المحكمة فة لياق عم  جمعية الدول األةراف،مثي   -

 والليئات ال رعية وممث ة الدول.

، ثائا الميزانية، بما فة تل  ووالسيالا،ية يجيةلترا،ما الوثائا االعة الومجموعة  ياالتعر عداد و-

، والت ا ير الم دمة ا ير الم دمة  لى جمعية الدول األةرافوالت  ،، والوثائا ال انونيةالسيالات ووثائا

 تحد . لى الجمعية العامة لألمل الم

الجنائية كمة المح ؛األمل المتحد دى أ اال،صال لت:  ئي  مك2019 ييوني/ازيران – 2018 كغسط /خ  -

 ريكية.الواليات المتحد  األم ،، نيويو  الدولية

 

 الملاف األلالية:

  مكتأ اال،صال لدى األمل المتحد  فة نيويو   يدعل عم  المحكمة الجنائية الدولية ما خالل  ئي -

 ث ةمم  وك ل ،،لا ووكاال،لايئال المتحد  وهم  الت اع  بيا المحكمة الجنائية الدولية ومكا،أ األ،سلي

 مة الجنائية الدولية.الدول األةراف فة المحك

ع ومات المتع  ة باألاداث والتطو ات فة األمل المتحد  التة ،لل ع المجمع و،ح ي  و،وويلتر،يأ ال-

 .المحكمة بشك  منالأ

شات والتطو ات ناممحكمة فة لياق المللمشو   بشأن مومف األمل المتحد  فيما يتع ا با لداء ا -

وم ت ف   واألمانة العامة لألمل المتحدنا  ا،صال بيا المحكمة عم  ك والة األمل المتحد . ية فالجا 

 برامع األمل المتحد  وصنادي لا ومكا،بلا ووكاال،لا المت صصة.

. حد ة األمل المتفبكات غير  لمية لتمكيا المحكمة ما مواكبة التطو ات ا،صاالت  لمية و  مامة  -

 ،صال فة نيويو  . دا   مكتأ االو؛ لمتحد مسوولة المحكمة  لى األمل ا ات لزيا ، ديل الدعلو

، بما فة تل  ال ةايا النا ئة المحكمة، بناء  ع ى ة أ تجابة ل  ةايا والط بات التشغي يةاللالتنسيا وا -

  .اعدت التعاون والمسا، فةال  عا معالجة ة بالمتط بات ال اصة بك  االةعا 

فة تل  مكتبلا وهيئا،لا ، بما ية الدول األةرافال دمات والدعل الت نة لجمعديل فة ، المساعد   -

 وك ل  اجتماعات ما بيا الدو ات. رعيةال 
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، ؛ المحكمة الجنائية الدوليةل مسج : مساعد خا  2016 ييوني/ازيران – 2010 نوفمبر/،شريا الثانة -

 ، هولندا.الهاي

 

 ة:اليلاأل الملاف  

المسوول اددا ي الرئيسة ، لترا،يجية  لى المسج نونية كو السيالا،ية كو االال المشو   ، ديل ا -

، ، بما فة تل  اددا  ، بشأن مسائ  متنوعة ومع د  فيما يتع ا بالمسووليات ال انونية ل مسج ةل محكم

 ،الميدانية، والعم يات خدمات المحكمةو

 ية.ا ج،عاون الدول والعالمات ال و

 ،محادثة وخطأ وما  لى تل  كلالية وم كرات وم كراتمع ومات  و عدادال  مكث  ا ،ح يبحث ا و  جراء -

  ف المنتديات الداخ ية وال ا جية.لم ت

أن المسائ  لبي  المثال ، ديل المشو   بش، ع ى المساعد  والمشو   فة اددا   اليومية ل  ل المحكمة -

 ة المشا يع.تابع، ومرا   ال، ات ال مسجالتة يتل ، ديملا  لى ال

 لجوانأ تات االهتماف المشتر . ة الم ح ة ب  ل المحكمة بشأن األجلز  والمكا،أ الم ت التنسيا مع ا -

كو ع ى مستوى /توى م ل المحكمة وع ى مس وال را اتمراجعة و، ديل مدخالت  لى الوثائا والت ا ير  -

 .المحكمة

 العم  الداخ ية. فرمةكمة فة م ت ف المحك   لصون المصالح العامة ل -

 األخرى. يل داخ  م ل المحكمة واألجلز    فة ،حسيا اال،صال السالمساعد -

 المنممات كو المنممات غيرب،صاالت االو ممث ة الحكومات الدوليةفة اجتماعات  ةشا كالم -

اء  ؤل ؛  ئي  ونوا الخرونول  ؤلاء الدول والوو اء والس راء وممث و الد، بما فة تل  الحكومية

 كة( فة  ئالة كة( فة ،يسير األدوا  كو )المشا ل  الس راء فة )المشا ، وكجمعية الدول األةراف

الميزانية  كعةاء لجنةو؛ المندوبيا  لى جمعية الدول األةرافمع و ،األدوا  بشأن مةايا محدد 

 اة األكاديمية.ألولممث ة او؛ الحكومية غيرممث ة المنممات و؛ ث ة المنممات الدوليةممو؛ والمالية

؛ ول ا،صال لدى األمل المتحد مسو/: مستشا  مانونة2010ككتوبر /،شريا األول - 2009ير فبرا/ باة -

 ريكية.، الواليات المتحد  األم، نيويو  ،حالف المحكمة الجنائية الدولية

 لالية:األ الملاف  

كجزء ( الئتالفا) نيويو  فة  دوليةة الالمحكمة الجنائي كج ما الئتالف االو ي ة  لى مكتأ  االلتناد -

ما خالل الئتالف اعل ال انونة والتنسي ة العاف لبرامع الد و، ديل ،الئتالفانة ألمانة ما ال سل ال انو

 .الئتالفاالمشاو ات ع ى مستوى  البحو والتح ي  و،بادل المع ومات و،سلي 

، لتعراي، ومو،مر االا عم  نيويو  ي  فرلمسائ  المتع  ة بعمن ابشأالئتالف ا كفرمة ا عم  يس،ن -

 .ع بي، ييل العم  المةط وة العدوان مبما فة تل  جري
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 .م  المحكمةبشأن ال ةايا ال انونية والمولسية المتع  ة بع الئتالفامنمل اجتماعات ل ، ديل المشو   -

، بما فة تل  د لمتحمل اال ليما فة األ ،  فة نيويو الجمعية/المحكمة صد األنشطة تات الص ة بـ -

 وكعةائي والجملو . الئتالفا، والتواص  مع مو  ة د مل المتحما التابع لألعم  مج   األ

 الئتالفاامالت  دعلو، واألمل المتحد . جمعية الدول األةراف، واال،صال مع مسوولة المحكمة -

 ،سلي تنسيا وب

 .الئتالفااعات اجتمبما فة تل  ،نميل ، ةاء،بادل المع ومات والتشاو  مع األع

 .وجمعية األةراف ة بالمحكمة ة نيويو   بشأن ال ةايا تات الصمع الدب ومالة فع المجتاال،صال م -

، ما كج  المحكمة الجنائية الدولية ؛ االئتالف: مو ف مانونة2009بري  نيسان/ك - 2006بري  نيسان/ك  - 

 ، هولندا. الهاي

 

 أللالية:ا الملاف       

جزء ك( الئتالفا) نيويو  فة  لدوليةالمحكمة الجنائية ا كج الئتالف ما ا ي ة  لى مكتأ الو االلتناد -

ما خالل ف الئتالاالدعل ال انونة والتنسي ة العاف لبرامع  و، ديل ،الئتالفاما ال سل ال انونة ألمانة 

 .الئتالفاستوى ى مالبحو والتح ي  و،بادل المع ومات و،سلي  المشاو ات ع 

ة ، واألنشطتل  مرامبة المحاكمات ، بما فةجنائية الدوليةنشطة المتع  ة بالمحكمة الد األ ص -

 .، و بالغ الجملو والمنامشات المتع  ة بعم  جمعية الدول األةراف

  عمـبشأن ال ةايا ال انونية والمولسية المتع  ة ب الئتالفاألعةاء فة  منممات ا لداء المشو   ل -

 المحكمة

، ومةايا السيالة لتعراياال: مو،مر وجي ال صو  ع ى ايا المواضيعية التاليةال ة، ،نسيا -

، والترا،يجية المالا ة و،موي لاة ، وميزانية المحكمة بالتعاون ال ةائة والمساعد  ل محكمةالمتع  

 ائية والتح ي ات.ال ة

 .وجمعية األةرافة محكمتات الص ة بال ةايا ال اال،صال مع المجتمع الدب ومالة فة الهاي بشأن -

، و كبوغادوسوافاال باكويريزحاما  الممكتأ ؛ : مساعد مانونة2003  كبري/نيسان - 2000وليي ي/،موو -

 ، ادكوادو . غواياكي 

 الملاف األلالية:   

بما فة    ةم تونية ومجاالت م  مكتأ المحاما  فة مجموعة والعة ما ال دمات ال انفة ع  ساعدالم -

 لدولة وال انون المصرفة والمالةانون الشركات الوةنة واالجنائة وال انون المدنة ومنون تل  ال ا

 ومانون الم كية ال كرية ومانون الةرائأ.

ة إعداد اديداعات ال انونية ومراجعبا فة تل  لدعل لعم  الشركاء والمنتسبيا فة المكتأ بما، ديل  -

 ة وال ةائية.دا ي،ن ي  ادجراءات ادة والمستندات ال انوني
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 اللغاب 

 .المةبط /األفال غة لبانية: اد -

 .مةال غة ادنج يزية: بطال -

 ال رنسية: معرفة عم ية. -

 تعليمال

معة كا،وليكا ؛ جا) لاد  فة ال انون( Abogado de los Tribunales y Juzgados de la República: 2004 فبراير/ باة -

 ، ادكوادو .اكي ، غوايو دي غواياكي ياغدي لانت

الع وف فة الع وف االجتماعية و  جاو ) Licenciado en Ciencias Sociales y Políticas: 2000 نوفمبرة/،شريا الثان -

 ، ادكوادو .، غواياكي ي جامعة كا،وليكا دي لانتياغو دي غواياك السيالية(؛

، .Unidad Educativa Javier ،S.I؛ Bachiller en Ciencias Filosóficas y Sociales: 1997 يناير/كانون الثانة -

Guayaquil ،Ecuador . 

 

 ةالمهني الرابطاب

- Foro de Abogados del Ecuador ، 336-2004-09 خصة محامة محترف  مل. 
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 كريماب والجوائزالت 

 -Mochica Sumpa: Human Rights ،Eco( ، 2021ديسبمبر األول/ كبانونلمواةا النموتجة )جائز  ا -

Environmental and Cultural Corporation ادكوادو .، لانتا  لينا ، 

دي لبببانتياغو دي  يكببباكا،ول ، الجامعبببة(2004-2003 ئبببي  ا،حببباد هيئبببة ةبببال  ك يبببة الح بببوق ) -

 ، ادكوادو .، غواياكي  ياكيغوا

الصببو ية الدوليببة " جببراءات فيكتببو  ، مسبباب ة المحكمببة (2002مببايو /ا كيالمركببز األول )جببائز   -

 ، المكسي .، مكسيكو ليتةة األولى، الطبعكا لوس غا ليا مو ينو" كماف المحكمة الجنائية الدولية

يبة الصبو ية محكمة الب دان األمريكافسة من، (2001مايو /كيا ) ةأخا ية وكفة فائز بالجائز  النلائ -

 .، وا نطا العاصمة، الجامعة األمريكيةا ل  انون، ك ية وا نط، الطبعة السادلةانلح وق ادنس

المحكمببة الصببو ية ل ب ببدان اب ة مسبب، (2000بر ككتببو،شببريا األول/نصببف النلببائة )الجببائز  الببدو  -

 اناألمريكية لح وق ادنس

"Eduardo Jiménez de Aréchaga"كا. ، كولتا ي، لان خوليي 

 عضوياب ر رى

- ICCQ - 2018عةبو مولب  ) ،نة فبة المحكمبة الجنائيبة الدوليبة بكة التنبوع الجنسبة والجنسبا - 

 اتى الن(.

  الن(. اتى-2012، عةو مساهل )جنائية الدوليةا،حاد مو  ة المحكمة ال  ابطة -
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