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 الحادية والعشرونالدورة 

 2022 ديسمبر/األول كانون 10-5الهاي، 
  

ل المحكمة الجنائية الدولية    انتخاب مسج ِّ
 

 ةمذكرة من األمانة العام    
 

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

هبو المسبلول اادا ي الجنائية الدولية، يتبول  المسبجر  ئالبة   بم المحكمبة ويكبون 

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

توي األخالق الرفيعة والك اء  العالية ويجأ كن يكون ع ب  معرفبة ممتباو  وةال بة 

 فة لغة وااد  ع   األ ر ما لغات العمر فة المحكمة.

ع    (1) ااثباتااجرائية و واعد ما ال واعد  12ما ال اعد   1،نص ال  ر   - 2

هيئبببة الرئالبببة، االمبببا يبببتم انت ابلبببا،  ائمبببة بالمر بببحيا الببب يا يسبببتوفون  ،ُعبببد” كن

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

 .“األةراف مع ة أ بت ديم كية ،وصيات

ل األةبراف، ي بوف ال ةبا ، عمبال ولدى ،  ة ه ا التوصيات ما جمعية البدو - 3

ما نماف  وما األلالة وعمال ببااجراء الب ي ،بنص  43ما الماد   4بأاكاف ال  ر  

ما ال واعد ااجرائية و واعد ااثبات، بانت با   12ما ال اعد   3و 2ع يي ال  ر،ان 

                                                           

جنائيببة الدوليببة، الوثببائا الرلببمية لجمعيببة الببدول األةببراف فببة نمبباف  ومببا األلالببة ل محكمببة ال   1))

، )منشبببو ات األمبببم المتحبببد ،   بببم المبيبببع 2002كي ول/لببببتمبر  10-3، نيويبببو  ، البببدو   األولببب 

E.03,V.2.)والتصويأ(، الجزء ثانيا كلف ، 
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المسجر فة ك ر  و ت ممكا وباألغ بية المط  ة وبطريا اال تراع السبري، خخب يا 

 اعتبا هم التوصية الم كو   كعالا ما جمعية الدول األةراف.فة 

ل  االنتخاب األو 

، عببببري  ئببببي  20032نيسببببان/كبرير  15وبموجببببأ الرلببببالة المل خببببة  - 4

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

ة و واعبد ااثببات، ع بب  مببا ال واعبد ااجرائيب 12مبا ال اعبد   1األلالبة وببال  ر  

 ئببي  جمعيببة الببدول األةببراف  ائمببة بألببماء ومببلهالت مر ببحي ا اثنببيا لمنصببأ 

ر  3.المسج 

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

ICC-ASP/1/Recommendation 1 

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

مبا ال واعبد ااجرائيبة و واعبد  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  ااثبات،

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

 

 الثانياالنتخاب 

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

مبا  43مبا المباد   4، متصبرفا عمبال ببال  ر  كوا كوينيليباك ئي  المحكة، ال اضة 

مببا ال واعببد ااجرائيببة و واعببد  12مببا ال اعببد   1نمبباف  ومببا األلالببة وبببال  ر  

ا يمر بح 10ااثبات، ع    ئي  جمعية الدول األةراف  ائمبة بألبماء ومبلهالت 

ر  .لمنصأ المسج 

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

 Recommendation 1/6ASP/-ICC 5 التوصية

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

 الثانة، المرفا المرجع ن سي( 3)

(4  )ICC-ASP/6/16المرفا األول ، 

-ICCالمج بببببببد األول، الجبببببببزء ثالثببببببببا ، (، ICC-ASP/6/20)، 2002...، السادلبببببببة، البببببببدو   .. . الوثبببببببائا الرلبببببببمية ( 5)

ASP/6/Recommendation 1 
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  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 

ببأداء  سبم التعلبد  2008نيسبان/ابرير  17عم لبا فبة لبي  انا ك بيبا   السبيد وبا رت

 ما النماف األلالة. 45الرلمة بموجأ الماد  

 

 الثالثاالنتخاب 

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

مبا  43مباد  مبا ال 4كوا كوينيليبا، متصبرفا عمبال ببال  ر  ك ئي  المحكة، ال اضة 

مببا ال واعببد ااجرائيببة و واعببد  12مببا ال اعببد   1نمبباف  ومببا األلالببة وبببال  ر  

ا  مر بح 11ااثبات، ع ب   ئبي  جمعيبة البدول األةبراف  ائمبة بألبماء ومبلهالت 

ر  .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  ةهرمان فون هيبر )هولندا( 

 2013نيسان/ابرير  18عم ي فة السيد هرمان فون هيبر وبا ر . خم  لنوات

 ما النماف األلالة. 45بأداء  سم التعلد الرلمة بموجأ الماد  

 االنتخاب الرابع

 ة ئيسبببب ت، عرضبببب17208 لبببببتمبر/كي ول 28وبموجببببأ الرلببببالة المل خببببة  -13

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

مببا ال واعببد ااجرائيببة و واعببد  12مببا ال اعببد   1نمبباف  ومببا األلالببة وبببال  ر  

ا  مر بح 14 ب   ئبي  جمعيبة البدول األةبراف  ائمبة بألبماء ومبلهالت ااثبات، ع

ر  .لمنصأ المسج 

                                                                                                                                                                                                     
 

(6  )ICC-ASP/6/16المرفا األول ، 

-ICCالمج بببببد األول، الجبببببزء ثالثبببببا ، (، ICC-ASP/6/20)، 2007...، الحاديبببببة عشبببببر البببببدو    الرلبببببمية ...،الوثبببببائا ( 7)

ASP/6/Recommendation 1 

(8  )ICC-ASP/16/28/Rev.1المرفا األول ، 
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اعتمببببدت الجمعيببببة بتوافببببا ال اء  ،2017 كببببانون األول/ديسببببمبر 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

 متحد  لبريطانيا العمم  وكيرلندا الشمالية( باألغ بية المط  ة)المم كة البيتر لوي  

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

ما النماف  45بأداء  سم التعلد الرلمة بموجأ الماد   2018نيسان/ابرير  78فة 

 األلالة.

 

 الخامساالنتخاب 

)انمببر المرفببا األول(،  2022ازيران/يونيببي  17ل خببة مالرلببالة البموجببأ  -16

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

مبا ال واعبد ااجرائيبة و واعبد  12مبا ال اعبد   1وال  بر   ،ما نماف  وما األلالة

ا مر ببح   12 ئببي  جمعيببة الببدول األةببراف كلببماء وبيانببات مببلهالت  ع بب ااثبببات 

لمنصبأ المسبجر: السببيد خبوان بباب و كلبببان كلينكالبترو ) كبوادو (ا السببيد كمبادي بببا 

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

لولبببا )المكسبببيس(ا السبببيد بو اغبببو جوليبببان كبببودا )بو كينبببا فالبببو(ا السبببيد  كيبببت 

ا العممب  وكيرلنبدا الشبمالية(ا السبيد كريسبتيان ماكينتوش )المم كبة المتحبد  بريطانيب

 -مبباهر )اليابببان(ا السببيد  غابرييببر ماكنتبباير )كلببتراليا(ا السببيد   وويببت موويجببو 

مو يسون )كوغندا(ا السيد  ببراهيم جبيم  بباف )نيجيريبا(ا السبيد  مبا ي  نغبر ،ومبا 

 نة(.)السويد(ا السيد كوووالدو وافاال جي ر ) كوادو ( )انمر المرفا الثا

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

  اصائية عا التمثير الجنسانة والجغرافة ل مر حيا )انمر ، يير المرفا األول(

 

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

هااة ىلااي رئاايس  2022نيسااانبربريل  17رسااالة مخر ااة    موج 

للمحكمااة جمعيااة الاادول األطااراف فااي ن اااا رومااا األساسااي 

 الجنائية الدولية من رئيس المحكمة الجنائية الدولية.
 

 ]األصر: باالنك يزية وال رنسية[

 

 السيد الرئي ،

ألببماء معيببة(  ائمببة م تصببر  بالجيشببرفنة كن ك ببدف  لبب  جمعيببة الببدول األةببراف )

المر حيا لمنصأ مسجر المحكمة الجنائية الدولية، ال ي ما الم ر  كن ،نتلبة مبد  

 .2023نيسان/كبرير  16فة  واليتي

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

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

ع ببب  معرفبببة ممتببباو  وةال بببة فبببة لغبببة واابببد  ع ببب  األ بببر مبببا لغبببات العمبببر فبببة 

ينت بببأ ال ةبببا  المسبببجر  ع ببب  كن " 43مبببا المببباد   4" و،بببنص ال  بببر  .المحكمبببة

باألغ بية المط  ة بطريا اال تراع السري. خخ يا فة اعتبا هم كية ،وصبية ، بدف مبا 

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

مسبتوفيا ال واعد ااجرائية و واعد ااثبات، ،ةع هيئة الرئالة  ائمبة بالمر بحيا ال

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

 مع ة أ كي ،وصيات.، الدول األةراف

،م ااعالن عا منصأ المسجر ع   المو بع االكترونبة ل محكمبة ) عبالن الو ي بة 

 الموعببد النلببائة لت ببديم، وُاببد د 2022فبراير  ببباة/ 22( فببة 21393الشبباغر    ببم 

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

.  ضبافة  لب  تلبس، عممبت األةبرافالو ي ة الشاغر  ما خالل كمانة جمعية البدول 

 عبالن  ،عمبيم،بدعو فيلبا  لب   ،ع   ل ا ات الدول األةراف م كر    ويةالمحكمة 

كمبا ،بم التبرويإل لإلعبالن عبا الو ي بة المر حيا البوةنييا.  ع  الو ي ة الشاغر  
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االجتماعة الرلبمية ل محكمبة )مثبر  الشاغر  ع   نطاق والع عبر  نوات التواصر

 لينكد  ن، و،ويتر، وفيسبو ( وما خالل  بكة األمم المتحد .

.  اف  سم الموا د البشبرية ( ة با  88، ،م التالف ما مجموعي ثمانية وثمانيا )ةوبالتال

( مر بحا  بد البتوفوا 45م جميع الط بات ووجبد كن خمسبة وك بعبيا )بالمحكمة بت يي

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

  عالن الو ي ة الشاغر .

 امببت الرئالببة بت يببيم المر ببحيا المببله يا ع بب  كلبباس المتط بببات والت ةببيالت و

محببدد  فببة  عببالن الو ي ببة الشبباغر  مببع مراعببا  والمزايببا ااضببافية كو األصببول ال

. وع بب  هبب ا األلبباس، 10كهميببة انعكبباس التمثيببر الجغرافببة والتببواون بببيا الجنسببيا

ب  الط بأد  ،بم ، بديملا لجميبع ال ةبا ، مبع كعدت هيئبة الرئالبة  ائمبة م تصبر  موا 

لرئالبة  ائمبة م تصبر  عبد ت انتيجبة للب ا المشباو ات، كوالكامر لكر مر بح ، بدف. 

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

                                                           
 ية.،شير الرئالة  ل  عدف وجود مت دميا مله يا ما الدول األةراف ما المجموعة الجغرافية ألو وبا الشر  10
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 :11(األنك يزي ا هم )بالتر،يأ األبجدييا الم تا يالمر ح،رد كدناا كلماء 

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

  ( السيد كمادي با )السنغال()

 ا(ج( السيد  فيدلما ،يريزا دون ون )كيرلند)

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

 هـ( السيد بو اغو جوليان كودا )بو كينا فالو()

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

 السيد كريستيان ماهر )اليابان(و( )

  السيد  غابريير ماكنتاير )كلتراليا(ح( )

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

 ي( السيد  براهيم جيم  باف )نيجيريا()

  ( السيد  ما ي  نغر ،وما )السويد()

 ل( السيد كوووالدو وافاال جي ر ) كوادو ()

ل مر ببحيا وم  صببات ،جببا بلم تات مرف ببة اليرجبب  االةببالع ع بب  السببير ال ا،يببة 

ة  اصبائية ع ب  التمثيبر الجغرافبة ن، وك لس نمر  عامولمر حكما  د ملا االص ة، 

 والتواون بيا الجنسيا.

، واف ت جمعية البدول األةبراف ع ب  ،عزيبز 2021و،جد  اا ا    ل  كني فة عاف 

، مببا خببالل جم ببة 2023سببجر فببة عبباف ممشببا كة الببدول األةببراف فببة انت ببا  ال

مسبتدير   كمو ، ما بينلا التحداث عم ية العناية الواجبة، فةال  عا منا شات مائبد 

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

المحكمة  ل  عم ية االنت ابات الحالية بااللت اد  ما ه ا ااجراء المعبزو. ولبأكون 

ممتنببا لببو ، ةبب ت معبباليكم بت ببديم كلببماء المر ببحيا الم تببا يا  لبب  جمعيببة الببدول 

مبا  43، عمبال بالمباد   لبدائلاأ فبة األةراف ل حصبول ع ب  كي ،وصبية  بد ،رغب

 ما ال واعد. 12النماف األلالة وال اعد  

 .2023يرج  الع م كن انت ا  المسجر ليتم فة كوائر عاف و

 ك جو كن ،ت ب وا كلم  خيات الت دير.

                                                           
فة االة اودواج الجنسية، فإن الدولة المد جة هة الدولة التة يما س فيلا المر حون ا و لم المدنية والسيالبية،   11

 وبالتالة ،عتبر تات ص ة لغري التمثير الجغرافة.
 .2021كانون األول/ديسمبر  ASP/20/Res.4-ICC ،9ال را   12
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 التذييل

 

منصاا  ىحصاااتاب بشااخن ا تيااار المرغااحين لقاارة وخااع  ائمااة مختصاارة ل

 مسجل المحكمة الجنائية الدولية

 

 8813: الـواردةباب ل  الط   -رلف

 المجموع  الدول غير األةراف الدول األةراف التمثير 

 (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   المجموعة

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

 (8%)  7 (8%)  7 (0%)  0 كو وبا الشر ية  

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.بلا المح  ( ل  5كي ة بات ) العددال يشمر ه ا   13
 جمالية   يال  بسبأ مبدك الت ريأاانسبة ،تأثر الالنسأ المئوية ال ردية  د  عند جمع 14
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  45: المتطلباباألدني من  ي الحد  التي تلب  الط ل باب  -بات

 المجموع  الدول غير األةراف الدول األةراف التمثير 

 (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     ياكفري   المجموعة

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

 (6.7%)  3  3 (6.7%) 0 كو وبا الشر ية  

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 الغربية ودول كخرى

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

  12: التصفيةالواردة رسماؤهم في  ائمة المرغحون  -جيم

 المجموع  الدول غير األةراف الدول األةراف التمثير 

 (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   المجموعة

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

 0 0 0 كو وبا الشر ية  

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 12  0 (100%)  12   المجموع  
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 لثالمرفق الثا
 

ماااع  )األنكليااازي  ائماااة بالمرغاااحين وفقاااا للترتيااا  األبجااادي   

 بيانت المخه الب
 

 رلينكاسترو )ىكوادور السيد  وان بابلو رلبان  - 1
 

 اب الصلةخبرة ذلاوجز م  

(، ماجسبتير فبة  بانون Pontificia Universidad Católica del Ecuadorالتع يم: محباف ) - 

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

ببا مببا ال بببر  كباابب  وممببا س فببة 23كبببرو المالمببح الملنيببة:  - ئر مسببا عام 

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

ل بببانون(. ا ، ك يببةنمبباف التع ببيم السبببريري )جامعببة لببان فرانسيسبببكو دي كيتببو

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

 لابا فة مج   ال ةاء ااكوادو ي. قعةو

، وال ببد ات: خبببر   دا يببة والببعة ل مللسببات ال انونيببة الملببا ات والمعرفببة -

. تنمبيمال،صبال و ويبة فبة اال ملبا اتبمتولطة  ل  كبير . م كر ن بدي وكفر ة 

عميببا يتجببي نحببو ، ببديم ال ببدمات، يتمت ببع ب لببم  ةوملنبب  ئببي  كفر ببة مببتمك ا

 الدولية.المللسات  كمافكصحا  المص حة  ومتط باتمصالح ل

جنببة فببة السب طة ال ةببائية ال اصبة ل سببالف فبة كولومبيببا االنتبدابات: خبيببر ك -

 لجنة األمم المتحد  المعنية بحاالت االخت اء ال سري. فة  وعةو

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

 الجنائية. اتيالل س
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 بيان المخهالب

 يةتعليمالالمخه ال 

ال انون  كغسط، جو،نجا، كلمانيا. مركز د الةجامعة جو ج  2021 – 2022

المد لة األلمانية  (،CEDPALالجنائة ألمريكا الال،ينية وااجراءات الجنائية )

 الع وف الجنائية والدوغما،ية الجنائية األلمانية. الرابعة

، مركز الح وق المدنية وا وق اانسان، جامعة نو،رداف،  نديانا، 2022 - 2017

ُمر  َّح تحد  األمريكية. دكتو اا فة ال انون الدولة لح وق اانسان )الواليات الم

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

، مركز الح وق المدنية وا وق اانسان، جامعة نو،رداف،  نديانا، 2003-2002

 )بامتياو(.نسان الدولة لح وق ااالواليات المتحد  األمريكية. ماجستير فة ال انون 

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

 ااكوادو :

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

Jurisprudencia  )المعادل ل دكتو اا فة ال انون(   

  Licenciado en Ciencias Jurídicas()مكافئة ل ماجستير

 الخبرة المهنية 

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

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

، جامعة لبان فرانسيسبكو دي 2017كغسط  /خ  – 2010ديسمبر /كانون األول- 

 كيتو، ك ية الح وق: 

ا ببوق اانسببان  ُمك  ببف بمركببز  ببلون انتلاكببات ،المصببالح ال انونيببة العامببة كببزمببدير مرا - 

 الن(.ات   – 2019كغسط  خ /الدولية )  والجرائم الجسيمة 

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

نبة الب بدان األمريكيبة ، لج2010ديسبمبر /كبانون األول - 2003 ييونيازيران/ -    

 لح وق اانسان: 
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كببببانون  – 2009 ييوليبببب ،مبببوو/ألنببببديز )لالثببببانة منسبببا ال سببببم اا  يمبببة   -     

 (. 2010ديسمبر األول/

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

 (.2009كغسط  خ / - 2003ديسمبر األول/

كانون      - 2003 ييونيازيران/ا،أ األ جنتيا وبيرو )نائأ المسلول عا مك -     

 (.2003ديسمبر األول/

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

 )ومير " ومولو جاليجوس"( لمكتأ األ جنتيا. اانسان: محاٍف مساعد

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

Ecuador 2000 يا بببوق اانسبببان )يوليببب مركبببز، ك يبببة الح بببوق: مبببدير - 

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

  (.2001 يوليي/،موو -1999 مايو/)كيا 

، المما لببة الملنيببة المسببت  ة: 1999 مببايوكيا / - 1998فبراير  ببباة/  -    

 والت اضة فة ال انون الجنائة. دلتو ي 

الشببببرةة:  دا   ، الحكومببببة و1998فبراير  ببببباة/ - 1997فبراير  ببببباة/  -    

 نائأ ووير الحكومة. ، مستشا 

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

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

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

at Law: Paralegal of the ،سم المناوعات اادا يةفة  مساعد  انونة . 

 التدريس الخبرة في

 Pontificia Universidad Católica delاتببب  الن،  - 2021فبراير  بببباة/  - 

Ecuador:جزائية ونمرية الجريمة والع ا .حاضر فة ااجراءات الم ، ك ية الح وق 

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

اانسبان  الع ميبة، ا بوقالد البات السيالبية: كلبتات وعةبو ال جنبة الدوليبة مركز ال

 والديم راةية فة كمريكا الال،ينية وبرنامإل الماجستير فة منط ة البحر الكا يبة. 
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، جامعبببببة 2016ديسبببببمبر /كبببببانون األول - 2016نوفمبر /شبببببريا الثبببببانة، -

والع ببوف السيالببية: كلببتات وائببر لبرنببامإل  باومببانة بيتببر الكاثوليكيببة، ك يببة الح ببوق

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

 لح وق اانسان.

الن، جامعبببة لبببان فرانسيسبببكو دي  اتببب  - 2010ديسبببمبر كبببانون األول/  - 

 كيتو، ك ية الح وق: 

 كلبببتات ال بببانون، دو ات فبببة ال بببانون الجنبببائة، ااجبببراءات الدلبببتو ية، - 

 ا وق اانسان.  ال انون الدولة و انون 

 كلتات ال انون اادا ي وبرامإل ماجستير الت اضة الدولة. - 

دينا لببيمون بولي ببا : جامعببة كنبباتبب  الن،  - 2010ديسببمبر كببانون األول/  -

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

 اانسان.

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

 برنامإل ماجستير ال انون الدلتو ي. كلتات، غواياكير، ك ية الح وق:

 Pontificia Universidad Católica del، 2001 ييوليبب،موو/ – 1999مببايو كيا / -

Ecuador، :ال انون الدولة، مبدخر  لب  ال بانون، المما لبة مركز كلتات،  ك ية الح وق

 .2و 1المساعد  ال انونية  مركزد الات ،حةيرية،  ال انونية، الشلون ال انونية

 التفويض

 - 2021  تببر  عةببو لجنببة األمببم المتحببد  المعنيببة بحبباالت االخت بباء ال سببري ل  -

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

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

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

 محاخراب واستشاراب

 بببر العديببد مببا الجامعببات والمللسببات ،مببت دعو،ببي كمحاضببر و/كو مستشببا  مببا 

 العامة الوةنية،

 المنممات غير الحكومية والمنممات الدولية، بما فة تلس:
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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. 

 .جامعة ال دي  يولف، ووا   العدل لبنان: -

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

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. 

 النرويإل: 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 اانسان. -

 الواليات المتحد  األمريكية: ك يبة الح بوق بجامعبة نبو،رداف، جامعبة كو نيبر -

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

 EWMIمعلببد اادا    غببر ال ببرق  كسباس  ابوبببو ت لح ببوق اانسببان والعدالببة،،

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

 (.WHINSEC) األمنة

 . .Universidad Católica Andrés Bello فنزويال: -

ليونيسبببيف، الليئببات الدوليبببة: معلببد الب بببدان األمريكيببة لح بببوق اانسببان، وا -

الم وضبية السبامية لألمبم المتحبد  لشبلون  وصندوق األمم المتحبد  اانمبائة ل مبرك ،

 منممببة الب ببدان األمريكيببةو، Corte Interamericana de Derechos Humanos الالجئببيا،

 .ل تع يم 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/2tbpGihmilitary dictatorship in Argentina (research paper, May 2018),  

  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. 

  Sacramentar el abuso, in GKCity Magazine, May 13th, 2018, 

https://gk.city/2018/05/13/iglesia-abuso-sexual/. ICC-ASP/21/2 2-E-080722 11  

erechos, in Plan V Magazine, October 12th 2017, El derecho a tener d 

.derechos-tener-derecho-http://www.planv.com.ec/ideas/ideas/el 

  Los límites jurídicos al uso de la fuerza por parte de la Policía, in Defensa y Justicia No. 
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مركز ال ،حكمة الدائمة ل تحكيمالممرات(،  4محكمة الب دان األمريكية لح وق اانسان )

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

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

محكمة الواليات  م اةعة الشمالية لوالية كالي و نيا، المح  ية لمحكمة الواليات المتحد  

 )مر،يا(. ل منط ة الجنوبية ما ،كساسالمح  ية المتحد  

 المكافآب واأللقاب الشرفية

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

2017 . 

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

 . 2017ر كبري

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

2016 . 

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

 . 2008-2006 لب دان األمريكية،ا

، الماجسببتر انجبباو  ببلاد مركببز الح ببوق المدنيببة وا ببوق اانسببان منحببة د الببية   -

  جامعة نو،رداف،

 . 2003مايو كيا / - 2002مايو كيا /

 – 2001 ييونيبازيران/ومير " ومولو جاليجوس"، لجنة الب دان األمريكية لح بوق اانسبان،    -    

 .2002مايو كيا /

 ةالعضوي

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

، 2020لبببببببببببتمبر كي ول/يا األاببببببببببرا  منبببببببببب  عةببببببببببو  بببببببببببكة الصببببببببببح ي -

./https://periodistaslibres.com 

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

 .2018لببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببتمبر كي ول/منببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب   اانسبببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببان

.dle/20.500.11825/29tps://repository.gchumanrights.org/hanht   

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

مبببا س ختا /عةبببو معلبببد الب بببدان األمريكيبببة ل سيالبببة الجنائيبببة، المكسبببيس، منببب   -

2011 . 

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

1999. 

 اللقاب

 . ال غة األف  لبانية: اا - 

 . متمك اال غة اانج يزية:  -

 متولط مستوى ال رنسية:  -
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 السيد رمادي با )السنقال  -2  
 اب الصلةخبرة ذلوجز ام

ا  37السيد با  اٍي لديي  المحاكم، ،نميم و دا   المما لة ال ةائية، وخبر  والعة فة  فةعام 

كةر التعاون ل تح ي ات والمالا ة ك الة موا د البشرية، واألموال، والميزانية و دا   الو،عبئة 

كجلبز  المحكمبة مبا  لمحكمة الجنائية الدولية وغيرال  م الديي فلم عميا ووعم يات المحكمة. 

 .ونماف  وما األلالة ككر  

مدير ووالتجا ية فة السنغالا  مدنية،والجنائية، ال،ي  ئي  غرف محكمة االلتئناف: ابص و

 ئي  ال سم الناةا بال رنسية وأ ال ةا  ع   الصعيديا الوةنة واا  يمةا مراكز ،د ي

المنممة الدولية ل انون والمستشا  ال انونة الرئيسة ت نية المسلول عا التد يأ والمساعد  ال

ل محكمة الجنائية ( مكتأ)ال مكتأ المدعة العاف   ا و ئي   سم التعاون الدولة فةالتنمية

كبير  ما المو  يا كفر ة فة  دا   األموال و مشلود سجر  بسيد با اليتمت ع الدولية، 

 ات وكماكا ،حت مسلوليتي.وك لس المعد  تعا ديا والم

ا ، ريب ا فة  15ب ةر خبر،ي التة ،ب غ و  سم كرئي  ة )المحكمة( الدوليالجنائية المحكمة عام 

 اجم الملاف المنوةة بمسجركهمية و،ماما  لتعاون الدولة فة مكتأ المدعة العاف، فلو يد   ا

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

مع   م المحكمة فة  ةا  األنشطة المتع  ة  فة يديدا  كمحكمة وااد ، و د عمر بل ا الروح

ا فة الميدان مع مكا، نما لي  ف ط ع   مستوى الم ر و بالتعاون،  ب دانأ المحكمة فة كية 

 الحاالت.

فة م ت ف المباد ات المشتركة بيا األجلز  بما فة تلس مكتأ الشرف السيد با ع   ،مثير يُ 

اجتماعات جمعية الدول األةراف، وفيما يتع ا باعت ال و،س يم المشتبي بلم فة المحكمة، 

اللامة األخرى،  االجتماعات واألاداثو ،التعاون اا  يمة ل محكمة الجنائية الدوليةو

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

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

ا، السيد با دب ومالة وم اوي محن  و ا، ا يات التعاون مع  العديد ما ر ع   ،أميام  ع   ،سكخير 

المنممات الدولية وك لس مع التن ي يةا ومساعد  البما فة تلس الميزانية والموا د والدول 

ال بر  المتراكمة فة العمر با ب لسيدويتمتع ا مجموعات المجتمع المدنة والكيانات ال اصة.

 عداد  كجلز،لا ال رعية، وال ليما فة عم يةو )الجمعية( ةرافاأل والت اعر مع جمعية الدول

الميزانية والمالية السنوية لمكتأ المدعة العاف والمزيد ما الت اعالت مع لجنة الميزانية 
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ملهالت الملاف الموك ة  ل   بنماف  وما األلالة،  ضافة  ل د ايتي ، والتابعة ل جمعية

 مسجر المحكمة.

 بيان المخهالب

 ال بر  الملنية

 المببدعة العببباف   كتبببأالن:  ئبببي   سببم التعببباون الببدولة فببة ماتبب   – 2008 مببا س/ختا  -

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

 كعةبو ،،  ا   السيد با2021مكتأ فة عاف ال عاد  هيك ة عند ات   2008ما عاف   -

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

ا، ببات  فببة ،شببو   لببي بشببأن اادا   اليوميببة ل مكتببأمسبباعد  المببدعة العبباف و لببداء الم

 ال را ات االلترا،يجية والتشغي ية.

ع بب  ،مثيببر مكتببأ المببدعة العبباف فببة م ت ببف المببباد ات المشببتركة بببيا  اا ببراف   -

فيمببا يتع ببا باعت ببال و،سبب يم المشببتبي بلببم فببة المحكمببة الجنائيببة  بمببا فببة تلببس األجلببز ،

، واجتماعببات التعبباون اا  يمببة (جمعيببة)الدول األةببراف البب الدوليببة، اجتماعببات جمعيببة

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

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

 . الوةنيةالس طات ال ةائية ،ت  ها التة 

 و د ابدد فبة هب ا الصبدد ،  الت داف األموال الم صصة لبعثات التعاونع  اا راف  -

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

اا براف والمحباكم الوةنيبة.  ،ت ب هاالتبة ت التد يأ وبنباء ال بد امباد ات بما فة تلس 

، ال لبيما و،بوجيلم الحباالت  يبد التح يبا اجميبع مستشبا ي التعباون المسبلوليا عبع   

 فيمببا يتع ببا بالت بباوي و بببراف ا، ا يببات ،عبباون مببع الببدول واألمببم المتحببد  ومللسببا،لا

الوكاالت والمنممات الدولية واا  يمية، وك لس المنممبات غيبر الحكوميبة، مبع ضبمان و

 مكتأ. ،ن ي ها كجزء ما األنشطة اليومية لـ

فببة مجببال   يببة العامببة وااللببترا،يجية بشببأن ال ةببايا المع ببد التوجيلببات اادا،ببوفير  -

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

  و،وجيلات المدعة العاف.ال انونة الدولية 

ال ا جيببة، بمببا فببة تلببس العال ببات التعبباون الببدولة داخببر مكتببأ  لببيرع بب   اا ببراف  -

فةال عبا كنشبطة  ن ال ةائة والعال ات ال ا جية وااللتشا ات ال انونية،جوانأ التعاو
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وكعمبال النياببة   بكة والعة ما الشركاء لتسبلير التح يبا نشاء   – المو  يا اادا ييا.

األةراف وغير األةبراف فبة نمباف  ، بما فة تلس الدولمالعامة ل مكتأ ما خالل ،عاونل

اال،حباد و األفري بة،اا  يميبة مثبر اال،حباد والدولية  وما األلالة ل محكمة، والمنممات 

  الدول األمريكية والمنممات غير الحكومية. منممةواألو وبة، 

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

جيات و جبراءات البترا،ي ( لوضع و،ن ي 2014العامر )ال ي كنشأا المدعة العاف فة عاف 

كخببرى، وال ريببا العامببر التببابع ري يببة كفهيئببات    يميببة ل تعبباون مببع اال،حبباد األفري ببة و

لمكتبببأ المبببدعة العببباف المعنبببة ببببالجرائم الجنسبببية والجبببرائم ال ائمبببة ع ببب  نبببوع الجبببن  

ضبما ، ةيبالث افالم كية المر،كبة ضد األة ال، ومجموعة العمر المعنية بحماية  والجرائم

 ل انونة لنماف  وما األلالة.ااةا  ا

ك بيببر ،ببد يأ  ةببائة، يبببدك ويببنمم ويوجببي وي ببيم، فببة  ةببا  مشببتر  بببيا األجلببز ،   -

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

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

ديسببمبر كبانون األول/فبة السبنغال ) اا  يميبةالبدو ات التد يبيبة ، بس مبا  بعب   ري كثجب

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

 (.2017و 2015( ومالة )2011

االمتثبببال لتبببدابير  دا   الم ببباةر األمنيبببة لألمبببم المتحبببد  والمحكمبببة  ع ببب  اا بببراف  -

لدوليببة والبرو،وكببوالت األمنيببة فببة ، طببيط ملبباف مستشببا  التعبباون فببة جميببع الجنائيببة ا

لب و  مكتبأ المبدعة ع    واا راف يد التح يا ما  بر مكتأ المدعة العافا الحاالت 

الجلببات العال ببات الدب ومالببية مببا خببالل ضببمان التواصببر الممتبباو مببع فببة مجببال  العبباف

ًّ  ابعةليت     - ةال ا جيالشريكة    خطبا اتو التعباون ة ببات مئباتة المتولط فلنويا

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

 ال ا جييا. 

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

مر،كببة الجبرائم الدوليبة والجبرائم  بلبدف م اضبا ة والدولي ةالوةنيالس طات الم تصة و

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

 المساهمة فة ،عزيز  د ات المحاكم الوةنية(.



 

24 2-A-080822 

 

 CC-ASP/21/2 

 
 النببباةا بال رنسبببية:  ئبببي  ال سبببم 2008مبببا س ختا / – 2002ككتبببوبر ،شبببريا األول/   -

المنممببة الدوليببة  ، المستشببا  ال بانونة الرئيسببة، قت نيببةوالمسباعد  ال المسبلول عببا التببد يأ

 ،  وما،  يطاليا: ل انون التنمية

بشبكر  ،توي ال ببر  المسبلوليامبا ع   فريبا مبا المستشبا يا ال بانونييا  اا راف  - 

 خا  عا  عداد

مج   المديريا والبدول األةبراف، و دا   لعاف المدير الو،وجي ، ا ير نشاة الدائر   ل  

 موا د المالية الم صصة لبرامإل ال سم. ال

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

 .البرامإل

ع بب  ،ح يببر االاتياجببات و،طببوير بببرامإل  بببالتركيزاا ببراف ع بب  كنشببطة الببدائر     -

مبببة الر بببيد  التبببة والحوك ،د يبيبببة ابببول المسببباعد  ال انونيبببة والت نيبببة، ولبببياد  ال بببانون

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

 .محد د اعيد مواالة ما بعد الصراع، مع كهداف ،ربوية و، ييم ل تن ي  فة  ةا  ،عيش 

ئية، ال ةببا لمللسبباتوضببع بببرامإل ،د يبيببة ،لببدف  لبب   صببالح و،عزيببز ال ببوانيا و   -

،ةبم  الرابطباتأمر بي  بكة ما ،الكرامة وال ر  اال تصادية ع   النحو ال ي  و،عزيز

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

ا فبة  40ا والمجتمبع المبدنة( مبا ككثبر مبا يا الحكومييوالمحام المنممبة الدوليبة عةبو 

  .ل انون التنمية

مبا مبالة وبو كينبا  وا تراح و ياد  برامإل التد يأ ال ةائة ل ةبا  حديد االاتياجات،  -

الكونغببو ومو يتانيببا  فالببو وبببنا والكونغببو براوافيببر وجملو يببة الكونغببو الديم راةيببة

و،شاد والبولنة واللرلبس وكفغانسبتان والنيجبر، ون ب ت ببرامإل ،د يبيبة ل  ةبا  فبة ، بس 

 الب دان.

فببة  نشبباء المسبباعد  ووالح ببا  ع يلببا الب ببدان  عال ببات مببع اكومببات م ت ببف  امببة    - 

مببدا س ،ببد يأ  انونيببة فببة هببايتة وكفغانسببتان وغينيببا والبولببنة واللرلببس مببع ،عزيببز 

البنبس البدولة، والواليبات المتحبد  األمريكيبة، و يطاليبا، و  راكة  وية بيا فرنسبا وكنبدا،

 والبدول األعةباء فببة يببةالمنممبة الدوليبة ل  رنكوفونوبرنبامإل األمبم المتحبد  اانمببائة، و

 .المنممة الدولية ل انون التنمية
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: مببدير مركببز التببد يأ ال ةببائة فببة 2002لبببتمبر كي ول/ – 1997ككتببوبر ،شببريا األول/   - 

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

مببا الببدول  97يا ، مببا بيببنلم  اضبب 292ود   ككثببر مببا  ،كدا  المركببز وك ببرف ع يببي -

بببدك مشببروع لتطببوير وكا،ببأ محكمببة.  120المجبباو   الناة ببة بال رنسببية، بااضببافة  لبب  

ون السبنغاليون، ببدعم مبالة عون العبام  ال ةبا  والمبد   ائد   و،ن ي  برنامإل ،د يأ مستمر ل

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

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

المببديريا وخليببات الر ابببة  التنسببيا مببا خببالل ، ببديم ، ببا ير منتممببة  لبب  مج بب   دا  

  األخرى.

بةن   ببكخبرى عاهبد الت اوي و  امة  راكة بيا المركبز وم - فبة غينيبا وبو كينبا  الملم 

 وكب لس مبع ال ةباء فبة ببو دو و سبملا البدولة فبة ببا ي د لة )مفالو وبنيا وفرنسا 

 (.المد لة الوةنية ل مسج يا فة ديجون

والتد يأ  والمالة لدعم العدالةت نة ت التعاون الاالت اوي ع   العديد ما ا، ا  -

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

فة ل ا   الواليات المتحد  ، ومريكية ل تنمية الدولية وووا   ال ا جيةوالوكالة األ

اليونيسف، وفة السنغال،  الكندية واايطالية والب جيكية واليابانيةالس ا ات ، وداكا 

، اال،حاد اال تصادي والن دي لغر  كفري ياو صندوق األمم المتحد  اانمائة ل مرك ،و

 .فة كفري يا منممة مواءمة  وانيا األعمالو

 : عةو واد  ال ببراء المسباند  لبووير2002لبتمبر كي ول/ – 1998ككتوبر ،شريا األول/ -

 العدل فة غينيا )التعاون فيما بيا ب دان الجنو (: 

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

 ل ةائة.مشروع ااصالح ا لتد يأ ال ةا  فة غينيا ك بير فة

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

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

ال ةبباء نمبباف المتع  ببة بببـدو  وو ي ببة والببت الل الجلببات ال ةببائية ال اع ببة فببة 

 .الغينة
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مراجعببببة األعةبببباء و ا   المببببو  ياخليببببات و جببببراءات اد،حديببببد ووضببببع   -

المسبببائر  ، وصبببياغة المببببادئ التوجيليبببة وكفةبببر المما لبببات ادا  الحسبببابات

 ال انونية.

لتبببد يأ ال بببانونة ا ع ببب  ااتبببراف ائمبببة ا تبببراح مبببباد   لت يبببيم كداء ال ةببباء    -

مجموعة م تا   ما برنبامإل األمبم  والمساءلة ال ةائية والت الل ال ةاءا ب ةر

ال ةببا  و اانمببائة، و نشبباء برنببامإل ،ببد يأ مسببتمر ل مببدعيا العبباميا،المتحببد  

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

االد عبباء مثببر  ببانون األعمببال وال واعببد الماليببة واال تصببادية وكلبباليأ التح يببا و

 ك لس التنسيا العاف.و

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

 داكا : بلتئناف االفة محكمة  ، ع   التوالة،لتجا يةاو

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

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

ا فبة االمتثبال الصبا ف لح بوق البدفاع وااللتماع  ل  الةحايا والشلود والمحامي

 والمحاكمة العادلة. 

و،ن يب   ضمان لير عمر المحكمة، ال ليما فيما يتع با ببإدا    بلون المبو  يا -

 الميزانية الم صصة ل محكمة.

 :  اضببة التح يببا فببة محبباكم الم اةعببات فببة1992 ي،موو/يوليبب - 1985ختا /مببا س  -

 تئناف فة داكا : يو بر، اختصا  محكمة االل وفيسس ود

التح يبا والنياببة العامبةا  ة الشكاوى واادانات والط بات مايلدي و ائف: ،     -

 ببلود ومببا خببالل لببماع األةببراف المدنيببة،  فببة الجببرائم الجنائيببة وجمببع األدلببة

،جميببع الم  ببات ومشبباهد الجببرائم   جببراء عم يببات البحبب  وويببا  وا ةالمواجلبب

 جببراء مئببات التح ي ببات الجنائيببة عنببد اال تةبباءا ، ، الببملا مببع الببدوائرالجنائيببة و

ًّ كوجزئيبا  ، مش وعة بألبا  ا، اتهاب را ات  غال لا والجنحية التة ،م  و د ها ك يا

ومحبامة األةبراف وبطري بة و، البملا مبع االدعباء،  لألدل بة التبة ،بم  جمعلبا وف  ا

ائيبة عادلبة إجراءات جناالضبطالع بب االبة المبتلم  لب  البدائر  ب صبد و امتنا ةة

 ومست  ة.

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

  (.1982السنغال )

 ماجستير فة ال انون، ك ية الح وق واال تصاد، جامعة الشيخ كنتا ديو ، داكبا ، -

 (.1983) السنغال

 السببنغال داكببا ،(، ENAM)  لببة الوةنيببة لببإلدا   وال ةبباءدب ببوف  اضببة، المد -

(1985.) 

 المستمر   التعليم

ا وككمبر ببرامإل ،د يبيبة كخبرى بمبا فبة تلبس: ، ،ابع السيد با ،د يب ا  ةائي ا مسبتمر 

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

فرنسبا.  ا الواليات ال ةائية الوةنيبة فبةفة با ي  )فرنسا(، وك لس فة العديد م

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

 المنممبة الدوليبة ل بانون التنميبة، فبة 2002و 1998بيا عامة ا ومد    ةائة

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

 ني ادا، الواليات المتحد  األمريكية(.)  ينو

 األوسمة

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

 السنغال. ،، داكا 1997

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

 ، داكا ، السنغال. 2001ختا /ما س 

ما س /ختا  8، 2008ما س /تا خ 8، جوائز عا العمر الجنسانة -

 داكا ، السنغال. ،  ابطة النساء الح و يات،2012

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

  ، داكا ، السنغال.2014 كبرير/نيسان

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

2017. 
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 ا دونلون )ريرلندا السيدة فيدلما تيريز - 3
 اب الصلةخبرة ذلوجز ام
ك، بدف بط بأ ل حصبول ببأن  بالعدالة الجنائية الدولية ةة الرال ا،نة مسير،ة الملنية والتزامتل د كللم

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

المحكمبة ال اصبة لسبيراليون ودوائبر جبرائم الحبر   ونائبأ المسبجر لباب  ا فبة( كولوفو)كولوفو 

المسباهمة )غرف البولنة واللرلس(، كعت د كن خبر،ة وملبا ا،ة وك باءا،ة لبتمكننة مبا  البولنية

 بشكر هادف فة المحكمة الجنائية الدولية.

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

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

 ببيم وكو ع سببالمة الشببلود والةببحايا. للمسبباعد  ال ةببا  فببة ضببمان  جببراءات عادلببة ونزيلببة و

 مكان العمر مع ضمان اادا   المالية الس يمة لألموال. االاتراف المتبادل والعمر الجماعة فة

التشبغير السب   ل تجبا    متنوعبة و،صبميم و، بديم ال بدمات التبة ،ةبما كفر ة ك وف بإدا   

 دا   مرافبا االاتجباو، وخطبط البدو  ال بر  الكبير  التبة لبأج بلا للب ا و،شمر . ، ع   وجي ل يمالمع د 

 برنببامإل امايببة الشببلودل ،عيببيا محببامة الببدفاع ومحببامة الةببحايا، و،ن يبب  فعببال المسبباعد  ال انونيببة، ونمبباف

ا بتوجيبيك وف كنا وو دا   المحاكم وال دمات ال غوية.   عبداد و،حبدي  الوثبائا التنميميبة وااجرائيبة. و كية 

 الوثبببائا، لبببوائح المسببباعد  ال انونيبببة، و واعبببد وكنممبببة االاتجببباو، ومما لبببة، بببس مث بببة ع ببب  األ،شبببمر و

، بااضبببافة  لببب  كصبببول ، الترجمبببة والترجمبببة ال و يبببةالم  بببات واايبببداعاتتوجيلبببات ابببول الم  بببات ال

 و دا   السجالت. المع ومات

فببة  جببراءات  ومدونببة  واعببد السبب و  وكمث ببي كولببوفو دوائببر ببد ك ببرفت ع بب  ،طببوير الئحببة مببو  ة و

وكنشببطة ،عمببيم مراعببا  المنمببو   عمببر خمببا و ببامربيئببة كنببا ك ببجع بنشبباة ع بب  والببتئناف المببو  يا. 

لنبوع االجتمباعة، كنبا فبة مجبال ابط بة دوليبة ي باعتبا والجنسانة وعمر مركز ،نسيا النوع االجتماعة. 

 والمبديريا ال ببراء مناصبأ  بد ا با التكبافل ببيا الجنسبيا ع ب  مسبتوى بكون   م محكمة كولوفوف و  

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

البدوائر المتب يبة مبا محكمبة لبييرا  وكب لسالبولبنة و دوائر كولبوفو ما خبالل  يباد  التطبوير التنميمبة لب

المشبو    لبداء  بد ،ة ع ب  و،تعبزو عم يبات   بم المحكمبة.  اكتسبت معرفة متعم بة بجميبع جوانبأليون، 

ك ببوف بت يببيم ومببا خببالل هبب ا المعرفببة.  ل مببو  يا وكبب لس ،حديببد الم بباةر و،طببوير الببترا،يجيات الر ابببة

،حسبينات عاليبة الجبود . و جبراء  الو بت المنالبأفبة  ، بديم خبدماتبانتمباف لةبمان   م المحكمبة عم يات 

محكمببة الكترونيببة فببة كمببة ا،طببوير و،شببغير نمبباف  دا   المح  ببرف ع بب كنببت كالمحاكمببات،  بببر بببدء و

مببع ااجببراءات الجا يبة، بنبباء  ع ب  التع ي ببات البوا د  مببا جميببع . و بانونةاللبير العمببر وع بب  ، كولبوفو

بشبكر   يبداعات المحكمبة  دا  نمباف لتسبلير الكشبف عبا األدلبة واليبز تعزل المست دميا، كعطيت األولوية

 .كفةر

ا جمبع التبرعبات و دا   الميزانيبة و  محكمبة كولبوفو و  عبت مسبجروبصب تة . بنجباح،شمر  نجاوا،ة كية 

ال بوائح الماليبة وعم يبات المراجعبة ،طبيبا  ع   ا، ا ات المنحة نيابة عا المحكمة. كنا ك رف ع ب  ،مالبس

يبو و.  115.739.000كضما اادا   المالية الس يمة لميزانية فتبر  السبنتيا البالغبة و ية وال ا جية. الداخ
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وك بوف و دا   عال ات مع الدول وكصبحا  المصب حة الخبريا.    امة،مك نت ما  ةوال مسير،ة الملنية،و

 بد . وواال،حباد األو وببة الم وضية األو وبيةفة الدول األعةاء مع  فة المحكمة عم ية الميزانيةبتنسيا 

 دوائببرم يببون يببو و ،برعببات مببا الببدول لتمويببر  27  مببت بتنسببيا مببل،مرات المببانحيا الدوليببة، و،ببأميا

و،نسبيا ، بديم الت با ير  ا محكمبة كولبوفونياببة عب الدولة المةي ة لون وك وف بإدا   البولنة واللرلس. 

 همة الثالثة.الدول المساو الدو ية، و ااةة كعةاء اال،حاد األو وبة

كعطببة ،وجيلببات واضببحة ، كاببدد األولويببات االلببترا،يجية وولاللبت اد   لبب  ك صبب  اببد  مببا  دا   المببوا د

و، بيببة  النلائيببة المتشببدد الت يببد بالمواعيببد وألجببر بشببأن األهببداف التنميميببة لرؤلبباء األ سبباف والواببدات. 

كبببا  المببديريا لةببمان ، صببيص  اعببر مببعوااتياجببات العمببر المتغيببر  فببة بيئببة المحكمببة الديناميكيببة، ك، 

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

،بم  ن بر األما، و،كنولوجيا المع ومات، ومجموعة مبا ال بدمات األخبرى،  ا راف ع   ،ن ي وبا. كولوفو

 .كت ااجراءاتبأمان  ل  المحكمة وبد ثمانية متلميا

لبيراليون وكولبوفو، و خالل المشا كة فة األاداث مع المجتمعات المتةر   فة البولنة واللرلس،ما 

  بببكة   نشبباءو مببت بتيسببير اال،صببال. فعالببة فببة الببترا،يجيات  اكتسبببت  ؤى  يمببة ،سبباعدنة ع بب   دا  

 يميببة ، ببدف مالامببات ، وهببة مجموعببة مببا منممببات المجتمببع المببدنة اا اال،صببال فببة محكمببة كولببوفو

يساعد الحوا  المستمر مع المنممات غيبر الحكوميبة فبة ،شبكير ة بالمحكمة. وبرنامإل التوعي منتممة اول

 ال ةائية. إلجراءاتلالرلائر المصممة خصيصا لتعزيز فلم كفةر و بالغ  توعيةل نلإل كفةر 

 

ومبا  ءلة عا الجرائم الجسيمة،الدكتو اا وعروي المل،مرات ال اصة اول المساتة فة د الو د وف رت 

الت كير فبة كفةبر ةري بة ايصباللا فبة وفرصة منا شة العمر الحالم ل محكمة الجنائية الدولية ،زال ،وفر 

 المست بر.

ببا لببدو  المسببلول اادا ي الرئيسببة.  ةكعت بد كن مببلهال،ة وخبرا،ببة الملنيببة وملببا ا،ة ،جع نبة منالببب ،مام 

الت دف المحرو اتب  الن، وااللتناد  ل    م المحكمة الجنائية الدولية،  ةكن ككون  ئيسوليكون لة الشرف 

كخطبر الجبرائم  لت ديم خدمات بأع   المعايير لبدعم  ةبا  المحكمبة ومحاكمبات و ياد  مو  ة   م المحكمة

 .تات االهتماف الدولة

 بيان المخهالب 

 الخبرة المهنية

 دا   وخدمبة  عبا ةالمت صصبة فبة كولبوفو. مسبلول ، البدوائرةات  الن: مسج  - 2016كبرير نيسان/-

 الدوائر المت صصة فة كولوفو. 

 : الرئيسية ما ي ة و،شمر المسلوليات

 خدمات المحكمة:  - 

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

لبدعم ااجبراءات بصبو   فعالبة ات ،بوفير جميبع ال بدمع ب   كو بأمر ما الليئة. اا براف 

،مثير المحكمبة فبة و الهاي.(  ةايا ون ر المشتبي بلم والمتلميا  ل  4المتزامنة فة ك بع )
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مرافببا   دا  و دا   و،ن يبب  برنببامإل فعببال لحمايببة الشببلود.  .الببتئناف المببو  يا جببراءات 

 المحتجزيا  ل  كولوفو.و اتجاومرافا االاالاتجاو وويا ات 

 محبامة دفباع مت صبص ومحبامة الةببحايا. ا، بات  برا  بشبأن المسباعد  ال انونيببة،عيبيا  -

 واسا   لوف المساعد  ال انونية.

المحكمبة واا براف ع ب  فبة  دا   لبير العمبر ال بانونة اا راف ع ب  ،حسبينات نمباف  -

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

 وير و دا   الميزانية:التم  -     

  بب اف، طببيط الميزانيببة تأكببد مببا كن والع بب  ا، ا ببات المببنح نيابببة عببا المحكمببة.  ةمو عبب -

نمبباف المببالة واادا   ال،طبيببا ،مالببس لببترا،يجية. اا ببراف ع بب  تما بب  مببع ال طببط االي

لميزانية ،نسيا عم ية اويو و.  115.739.000البالغة  المالية الس يمة لميزانية فتر  السنتيا

 مع الم وضية األو وبية والدول األعةاء فة اال،حاد األو وبة. 

مراجعبببة السبببنوية واا بببراف ع ببب  عم يبببة مراجعبببة الحسبببابات الداخ يبببة اعتمببباد خطبببة   -

 لمحكمة.بشأن ا. جمع التبرعات لبرنامإل التوعية ةال ا جيالحسابات 

 الوثائا التنميمية وااجرائية:  -   

بمبا فببة تلبس لبوائح المسبباعد   اد و،حبدي  الوثبائا التنميميببة وااجرائيبة،وجيبي عم يبة  عببد -

   بادات المما لبة و واعبد ولبوائح االاتجباو، و ،المحامياالتوجيي بشأن ،عييا وال انونية، 

الترجمببببة والترجمببببة ال و يببببة و دا   كصببببول المع ومببببات و ،واايببببداعاتع بببب  الم  ببببات 

 .ونة  واعد الس و اعتماد الئحة المو  يا ومدو والسجالت.

 المشا كة والث افة: - 

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

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

والتعبباون مببع  لببداخ ةا،ن ببر المببو  يا التحسببيا، واا ببراف ع بب  ، يببيم األداء و جببراءات  -

 المحاكم األخرى.

،ن ي  الترا،يجيات ،عميم مراعا  المنمو  الجنسبانة لتعزيبز المسباوا  ببيا الجنسبيا ودعبم  -

ضببمان و عمببر مركببز ،نسببيا النببوع االجتمبباعة. التمسببس بإلببترا،يجية مكافحببة التحببرش،

 269ددهم التببد يأ ع بب  مكافحببة التحببرش والتحيببز الالواعببة لجميببع المببو  يا البببالغ عبب

التواصببر مببع المببو  يا لتوصببير األهببداف واانجبباوات التنميميببة ع بب   الح ببا ومو   ببا. 

 ت دير.الو

 اادا  :  -       

،ن يب  ،كنولوجيبا ع ب   ضمان األما والتمرا ية األعمال دون ان طاع ما خالل اا براف -

لبشبرية وخبدمات  دا   الماليبة والمبوا د اوالشبلون  المع ومات ال عالة والمشتريات واألما،

المبدعة مكتبأ ،بسبيط ال بدمات اادا يبة مبع  . 19-ال واعبد المتع  بة بوبباء كوفيبدالمرافا و

 .العاف المت صص
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 :العم يات ال ا جية -       

 دا   ،طبببو  البببترا،يجية اال،صبببال وبرنبببامإل التوعيبببة ببببالتواوي مبببع ااجبببراءات.  عبببداد  - 

 وصيانة ا،صال ثنائة اال،جاا

فببة فعاليببات  ةشببا كالم مع ومببات المحكمببة لمنممببات المجتمببع المببدنة اا  يميببة. مببع  بببكة

 التوعية. 

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

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

  الدولة المةي ة و عداد الت ا ير: لون  -     

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

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

  المساهمة الثالثة.

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

الم وضبية  لتنسبيا مبعا. ع يلبا  برافااو جوانأ عمر فريا الت طيط ل محكمة  ياد  و دا   جميع

،ةمنت المسبلوليات الرئيسبية مبا وهولندا.  األو وبية، وخدمة العمر ال ا جة األو وبة، ومم كة

 ي ة: 

  الت طيط والتطوير التنميمة: -

لمسبببااات المحكمبببة  لتنميميبببة والجبببداول الزمنيبببة وااةبببا  التنميمبببةصبببممت ال طبببط ا -

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

التأديببأ.  و جببراءاتاا ببراف ع بب   عببداد الئحببة المببو  يا، ومدونببة  واعببد السبب و ،  - 

فر ببة ن ببر فريببا الت طببيط ل محكمببة وفببة ضببمان الببتمرا ية العمببر مببا خببالل  دا   فعالببة و

المحكمببة و لبب  مكتببأ المببدعة العببباف   لبب   فببة الو ببت المنالببأالعمببر ال اصببة ل تح يببا 

 الم صص.

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

 كولببببوفو واال،حبببباد األو وبببببة وهولنببببدا، بمببببا فببببة تلببببسل محكمببببة فببببة اادا ي و

 ع   التةافة المحكمة. ، اق مع هولنداالم اوضات اول ا، اق الدولة المةي ة واال

 التموير و دا   الميزانية:  -

وك ر،لببا الببدول  ل محكمببةةببو ت ال طببة الماليببة األوليببة ل مبب  لببنوات  -

 األو وبة.األعةاء فة اال،حاد 

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

 اال،حاد األو وبة.

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

ر كنشبببطة   بببم المحكمبببة دا   ال اصبببة لسبببيراليون.  كثنببباء . اسبببأ ،ع يمبببات المسبببج 
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الملباف مو  با . وكانبت  192كان يتةما   م المحكمبة  ئي  ليبريا السابا،  محاكمة

 ،شمر:  األلالية

 خدمات المحكمة:  -

  محكمبةلخدمات الدعم ال ةبائة فة  دا    ت،حت   راف المسجر، لاعد - 

، وال واعببد ااجرائيببة و واعببد ااثبببات لببيرا ليببون لببة لمحكمببةوف ببا ل نمبباف األلا

 وال را ات ال ةائية و،وجيلات ال ةا .

 اادا  :   -

لبباعدت المسببجر فببة ، طببيط و،ن يبب  عم يببات الببدعم اادا ي وال وجسببتة  -

  ببم المحكمببة  اسببأ عبببر يون، فببة محكمببة لببيرال و دا   األمببو  األخببرى

 . المسجر،وجيلات 

 الت طيط والتطوير التنميمة:  -

محكمة لبيرا لمسجر بشأن السيالات والمسائر ال انونية المتع  ة بـ خطا  ا - 

إنشببباء المحكمببة ال اصببة لتصبببريف األعمببال المتب يببة لسبببيراليون ب، ال لببيما ليببون

  ليلا. ر محكمة ليرا ليون والتكمال و،حوي

 العم يات ال ا جية:  -

 ت با كو .يجبألمسبجر كمبا نُبت ع ب  الاعد المسجر فة جمع األموال و - 

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

 كنحاء ليراليون.

 

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

 .ةست  مالتشا ية 

 دكتو اا. فة ال انون:  - 

 وغولببببالفيا"الببببترا،يجيات اانجبببباو ل محبببباكم الجنائيببببة الدوليببببة:  -

لببيراليون. د وس ل تكامببر ومحاكمببة الجببرائم مببا وو وانببدا ة السبباب 

  بر المحاكم الوةنية ".

 ال ةايا المتب ية، المحكمة ال اصة لسيراليون:    فة مستشا  - 

،  محكمبة ال اصبة لسبيراليونلالداخ ية جلز  األيع المنا شات مع جم ت اد - 

كعةاء فة اكومة لبيراليون(، وممث بة  وكصحا  المص حة الوةنييا )بما فة تلس

مكتأ الشبلون و، و واندا، المحاكم الجنائية ليوغولالفيا الساب ةو المنممات الدولية

لتببابع لألمببم مجموعببة العمببر التابعببة لمج بب  األمببا اواألمببم المتحببد ، فببة ال انونيببة 

والمحكمببة الجنائيببة الدوليببة  ،المحبباكم ال اصببةالمتب  يببة فببة  الو ببائفالمتحببد  بشببأن 

  ومنممات المجتمع المدنة الدولية والوةنية.
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ة المل تبميزانيبة التصميم و، طيط ااةا  ال انونة والت وي  والتو يبف و امت ب -

 ا ير "و ائف وخيبا ات ،نسيا وصياغة ،ل مسائر المتب  ية فة محكمة ليراليون. و

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

 د ع   الت سا ات لجنة اادا   واكومة ليراليون ".الر   -ال اصة 

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

 مشروع كة  . - كحر   ال انون

 يببيم عمببر بعثببات اال،حبباد األو وبببة فببة البولببنة واللرلببس فببة ،عزيببز،  - 

 ببرا  مج بب  األمببا لا ببوق اانسببان، ولببياد  ال ببانون والمسبباوا  بببيا الجنسببيا وف ببا 

توصيات بشأن دمبإل الالت رير االلتشا ي و. صياغة 1325التابع لألمم المتحد    م 

كرية لال،حباد األو وببة فبة العم يبة العسب عنصر ا وق اانسان والنبوع االجتمباعة

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

جبببرائم الحبببر  دوائببر : نائبببأ مسبببجر 2006 ييوليبب/،موو – 2005ينببباير /كببانون الثانة -

جرائم الحبر (. دوائر ال ساد فة محكمة البولنة واللرلس )    والجريمة المنممة ودوائر 

ادا   دوائببر  مو   ببا متعببدد الجنسببيات 120إدا   مببت ببب  ل مسببجر،اف العبباف ،حببت اا ببر

ك برف ع ب  ن بر المتلمبيا األوائبر مبا كنبت  جرائم الحر  و، بديم كافبة خبدمات المحباكم.

، وكنبت ك بوف ببدعم جرائم الحر الدوائر المحكمة الجنائية الدولية ليوغولالفيا الساب ة  ل  

جبببرائم دوائبببر  ةبببية كمببباف  48، كانبببت 2008و 2005المحاكمبببات. ببببيا عبببامة ج سبببات 

 ،ةمنت المسلوليات الرئيسية ما ي ة:. والحر 

 خدمات المحكمة:  -

وابد  امايبة ودعبم وواد   دا   المحكمة، وابد  ال بدمات ال غويبة،  ،دبير -

 سبم البدعم لت بديم خبدمات فعالبة ، والشلود وواد  االاتجاو والدفاع الجنبائة

  . راف ع يلاوااالمحاكمات فة دعم 

 اادا  :  -

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

 .ةعال، بصو   فوالتموير والموا د البشرية و دا   المرافا

 التموير و دا   الميزانية:  -

الجلببات المانحببة مببا  لببنوات 5خطببة ميزانيببة مببد  اا ببراف ع بب  ،طببوير -

بالتعببباون مبببع الحكومبببة البولبببنية . البولبببنيةة يبببالحكومو الدوليبببة المشبببتركة

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

 تأميا ،موير دوائر جرائم الحر . ، المعنة ب2006

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

: 2004ديسببببببمبر ون األول/كببببببان – 2001مببببببايو كيا / – والمنممببببببات الدوليببببببة.و



 

34 2-A-080822 

 

 CC-ASP/21/2 

 
المللسبببات )االد عببباء  صبببالح  ئبببي  المللسبببات الجنائيبببة ووابببد   ةنائب/ة ئيسببب

 25اا براف ع ب   مت ب ياد  ومكتأ الممثر السامة، البولنة واللرلس. /(الجنائية

المللسبات جرائم الحر  اللجينة. مسلول عبا  دا   دوائر مو   ا لت طيط و نشاء 

لببدعم ال ةببا  فببة  دا   محاكمببات جببرائم   ببم المحكمببة و،طببوير خببدمات الجنائيببة 

ك ب ا   10الحر  و،مكيا المحكمة الجنائية الدولية ليوغولالفيا الساب ة مبا ن بر 

 :ما ي ة ،شمر المسلوليات الرئيسيةول محاكمة كماف الدوائر.  متلميا

 الت طيط والتطوير التنميمة: - 

ئيبببة الدوليببة ليوغولبببالفيا المشببا كة فببة الم اوضبببات مببع المحكمببة الجنا  -

 دوائبرنشباء   الساب ة لوضع ال مسبات األخيبر  ع ب  اال، باق المشبتركة بشبأن

 جرائم الحر . 

  الدوائر. ،صميم ال طط التنميمية االلترا،يجية والجداول الزمنية لعمر -

اا ببراف ع بب  عمببر العديببد مببا مجموعببات العمببر التابعببة لمكتببأ الممثببر  -

ن والمحكمببة الجنائيببة الدوليببة ليوغولببالفيا السبباب ة السببامة لح ببوق اانسببا

 ة. التحةير ااالة المتلميا وال ةايا واألدل   المك  ة ببرنامإل

 اادا   ون ر المعرفة:  -

ع بب  تببد يأ الوضببع خطببة ،و يببف الببترا،يجية ،تةببما ن ببر المعرفببة و -

المبببو  يا البببدولييا، ل بببت  ص التبببد يجة مبببا ال ةبببا  مبببا  ببببر  الملبببا ات

  ببم  ةا ومحببامة الببدفاع وامايببة الشببلود ومببو  يا العبباميالمببدعولييا الببدو

 محترفيا بولنييا.بوالتبداللم ، لنوات 5المحكمة خالل 

 التطوير ال انونة:  -                

انشباء  التنسيا مع ووا   العدل البولنية اول صياغة ال وانيا التأليسبية -

انشباء   بم  كتبأ الرئالبة البولبنية مويا الممثبر السبامة ببواال، باق  الدوائر

الشببرةة وضببع ا، ا ببات ،عبباون مببع الببدوائر. دا   كمنممببة دوليببة االمحكمببة 

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

 التموير و دا   الميزانية:  -
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يا مبل،مر المبانح تدكعبدووميزانيتلبا.  البدوائروضع خطبة ،ن يب  مشبروع  -

دوائبر جبرائم م يون يو و لدعم  38 ،عبئة ال ي لع   ل  2003الدولة لعاف 

 .  الحر 

 سم ا وق اانسان،  ة:  ئيس2001 كبرير/نيسان – 1999 يناير/كانون الثانة -

 كعمال مت بإدا   واا راف ع   السامة، البولنة واللرلس. ممثر الديوان 

متعدد الح وق اانسان المعنة بر عمال،ركس فريا و سم ا وق اانسان. مو  ة 

جرائم الس طات الوةنية فة ال ةايا المتع  ة بمع تدخالت الرصد والو م ب الوكاالت.

فة   عداد ، ا ير ،ح ي ية اد اجلاوواالنتلاكات الجسيمة لح وق اانسان.  الحر 

 ، ا ير ا وق اانسان ال ص ية.

،  ة يببوجيا دي ببة ل محامببا: محبباف،  ببرك1998ديسببمبر  - 1995 ييونيببازيران/ -

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

و،طبوير  مبت بمعالجبة التشبا ات  المبوك يا ائر والمحكمة الع يبا. ووالد اتالم اةع

والعمبر ع ب  التسبويات  المحكمبة المثبول كمبافملا ات الت اوي والدعو  ما خبالل 

 خا ج المحكمة.

 المختمراب الرئيسية المنشوراب و

 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). 

 المل،مرات -

والببد وس ،لببا و دا  لبباالمشببا كات األخيببر  اببول ،ألببي  م ت ببف المحبباكم و،موي 

 .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

: دكتبببو اا فبببة ال بببانون. المركبببز األيرلنبببدي لح بببوق اانسبببان، جامعبببة كيرلنبببدا 2012

 غالواي.  الوةنية،

 : ال بول فة  ائمة المحاميا. جمعية ال انون فة كيرلندا، دب ا، كيرلندا.1998

 ر،بة الشرف. التا يخ والع وف السيالية، ك ية دب ا،  يرلندا.ب: ليسان  خدا  1992

 يةملا ات الحالوبال

 ة وو د، وباو  بوينت، و يكسير.الك اء  فة جميع التطبي ات الرئيسية، الك اء  ف

 قابالل
  يزية، األيرلندية، ال رنسية )كلالة(كاان
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 السيد لويس ماريانو ىرموسيلو سوسا )المكسيك   - 4

 اب الصلةخبرة ذلوجز ام        

 ال طاع ال ا    الشلون المالية فة    -        

فة المكسيس مسلول  ككبر كيان مالة خا  ،Afore XXI BANORTE لمدير المالة لشركةا -

مالييا عامر.  8م يا  دوال  لت اعد  53والتثما  واماية ما ي ر  ما    عا  دا  

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

BANORTE حسيا األداء  ،حديد و،ن ي  الترا،يجياتوةمان ،ح يا األهداف الماليةا ل،

،طوير مشا كة والموا د البشريةا   دا  وليةا ،حديد و دا   الم اةر الماوالمالة. 

 دا   المرافا و، ديم ال دمات اادا ية ل مجاالت والميزانيةا  ، طيط و،ن ي والمو  ياا 

  التشغي ية وااللتثما ية.

  ال طاع العاف:  -

الميزانيبة كو  بلون و ةامجنب ت طبيط البرلما ال بر  بص تي مديرا عامبا لنة  ٢١ -

 الحكومبببة اال،حاديبببة ل مكسبببيس ووا ات م ت  بببة فبببة 3فبببة  ةمماث ببب فبببة مناصبببأ

،نسبببيا الوكببباالت  بمبببا فبببة تلبببس، )اال تصببباد والشبببلون ال ا جيبببة والتع بببيم العببباف(

 لنويةميزانيات الالمركزية والشركات المم وكة ل دولة، و دا   

هيئبات  م يا  دوال  كمريكة بم ف نميف، بعد ،د ي لا كر عاف ما  بر 35،صر  ل  

 ابة الداخ ية وال ا جية والمراجعة الع يا لال،حاد.الر 

فببة لجببان الر ابببة واألداء المللسببة، فةببال عببا الوكبباالت الالمركزيببة  عةببو -

 والتع بيم العباف الشلون اال تصباديةوالمللسات المم وكة ل دولة بتنسيا ما ووا ،ة 

لببا ل ، ببدف فببة مما لببة فعالببة و بب افة ل ميزانيببات المصببرح ببببإاراو التببة لببمحت 

 لنوات مالية م ت  ة.21

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

هيئببات الر ابببة  والميزانيببة والمحالبببية، وكبب لس اةببو  عم يببات ،ببد يا اسببابات

 م ف نميف.بالداخ ية وال ا جية والمراجعة الع يا لال،حاد، 

،ن يب  الميزانيبة فببة ووا ات ألجبر  ابط مع ولببةالالمركزيبة والمنلجيبة و،ن يب  ضبو -

 اال تصاد وال ا جية والتع يم العاف.

البتعاد  السبيطر  ع ب  كشبوف  التن ي  المالة اصبالح التع بيم الب ي لبمح لال،حباد -

الكيانببات كيببان مببا  31 وا،ببأ المع مببيا ال يد اليببة مببا خببالل الببدفع المركببزي فببة 
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نتيجببة مسبباب ة دخببول ونتيجببة  جبباءتالجديببد   ، التببة ،ةببما كن التعيينبباتاال، حاديببة

 التر يات لت ييم األداء.

 ادا   ISO 9000: 2000 عبباد  ،صببميم العم يببات الرئيسببية واعتمادهببا وف  ببا لمعيببا   -

 الميزانية فة ووا ،ة اال تصاد وال ا جية.

 المنممات الدولية:  -

 لب   يكية،األمربص تة عةو مج   المراجعيا ال ا جييا لمنممة الدول  -

و لب   جانأ ومي يا خخريا،  اجعت وكصد ت ،وصيات  ل  المج ب  البدائم

وك لس  األميا العاف بشأن  جراءات وضوابط ،شغير منممة الدول األمريكية

 الكيانات داخر هيك لا. فيما ي ص  

الخببريا،  منببا بإعبباد  ،صببميم  14مببا خببالل العمببر مببع الم وضببيا الببـ  -

والتعويةبببات الكام بببة لمبببو  ة األمبببم المتحبببد  المزايبببا  مجموعبببة و،حبببدي 

 ووكاال،لا المت صصة.

 بيان المخهالب

 الم ف الش صة

 كنا ملندس كمبيو،ر ااصر ع   د جة الماجستير فة اادا   العامة، ودب ومبات فبة

 المحالبة والمالية والميزنة ال ائمة ع   النتائإل واألما السيبرانة

ا،  20ألكثر ما  والماليبة فبة  دير العاف المسلول عا الميزانيةالم  غ ت منصأعام 

 ةصبب تب (، وكب لسووا ات ا،حاديبة )ووا ات اال تصباد، ال ا جيبة والتع ببيم العباف 3

 8المببدير المببالة فببة ككبببر كيببان مببالة خببا ، مسببلول عببا  دا   األمببوال لببـت اعد 

 مالييا عامر مكسيكة.

ممبة البدول األمريكيبة، من فبةاسبابات راجبع خببر  كمُ  ع   المسبتوى البدولة، لبدي  

 وك لس كعةو

 لجنة اال تراكات التابعة لألمم المتحد  ولجنة ال دمة المدنية الدولية.

 أنببافوملببا ات الت بباوي. اكر المشب ،شبمر ملببا ا،ة  ببد    ويبة ع بب  التح يببر واببر  و

ي بإ المللسبات واالاتبراف الصبا ف  دا ،ة نحو ،ح يبا النتبائإل، وفلبم ااتياجباتك،وج 

 المالية. واعد ر مجال واللمسلوليات ك

ال  كنا كعزو الك اء  مبا خبالل البت داف التكنولوجيبا والسيالبات وااجبراءات التبةو

 .فة التنميم ،ُ رة

 الخبرة المهنية
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 ال طاع المالة

مللسببببات/منممات م ت  ببببة. مستشببببا  فببببة الشببببلون اتبببب  الن:   -2021 -

 اادا ية والك اء  المالية. 

 الموا د البشرية. فة عاف المدير ال. نائأ Dondé Bancoمللسة  : 2019 -

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

 اال،حادية )الووا ات(  الليئات 

 : نماف الب  العاف.  ئي  اادا   والشلون المالية.2020 -  

الميزانيببة والمببوا د لشببلون عبباف المببدير ال: التع ببيم العبباف. 2018 - 2015 -  

 مالية.ال

لت طببببيط البببببرامإل والميزانيببببة : اال تصبببباد. المببببدير العبببباف 2013-2015 -  

 التنميم.و

: الشبببببلون ال ا جيبببببة. المبببببدير العببببباف لت طبببببيط الببببببرامإل 2003-2012 -  

 التنميم.والميزانية و

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

 . التنميموالميزانية و

 منممات الدولية ال

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

 -: األمببم المتحببد . م ببوي األمببم المتحببد  2010-2009 -المدنيببة الدوليببة. 

 لجنة اال تراكات.

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

 ال ا جييا

  منممة الدول األمريكية.لدى  

 

 المخهالب العلمية

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

 Universidad Nacional Autónoma de (المكسببيس الوةنيببة المسببت  ة

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

Nacional de Administración Pública. 

 Instituto ،حالببببة والشبببلون الماليبببةفبببة الم دب بببوف: 2001-2002

Tecnológico Autónomo de México.  
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: دب ببوف فببة الميزنببة ال ائمببة ع بب  النتببائإل، جامعببة المكسببيس 2014 -

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

بببويبال/ مركببز ضببمان وكمببا البنيببة األمريكتببان السببيبرانة، جامعببة 

 لان كنطونيو. ة ،كساس فةالتحتية بجامع

 : الترا،يجيات التحول الر مة، جامعة كامبريدج.2020 - 

 مالءمتلا. اسأ مالامة: يتم عري البرامإل بتر،يأ 

  

 المهاراب الرئيسية  

 النتائإل.العمر ال ائم ع    -

 ال ياد . -

 العمر الجماعة. -

 تح ير.ال -

 فلم ااتياجات المست دف. -

 المشكالت. ار   -

 اتراف وكخال يات العمر.اال -

 التواصر. -

 اللقاب 

 .ال غة األفاالبانية:  -

 ال غة اانج يزية: بطال ة. -

 الرياخة والهواياب

 الكواش. ياضة  -

 د اجة. كو  ال -

 الشطرنإل. -

 

 اإلنجازاب ذاب الصلة

الميزانيبة كو  بلون و ةامجنب ت طبيط البرلما ال بر  بص تي مديرا عامبا لنة  ٢١ -

 الحكومبببة اال،حاديبببة ل مكسبببيس ووا ات م ت  بببة فبببة 3فبببة  مماث بببة اصبببأفبببة من

،نسبببيا الوكببباالت  بمبببا فبببة تلبببس، )اال تصببباد والشبببلون ال ا جيبببة والتع بببيم العببباف(

 الالمركزية والشركات المم وكة ل دولة، و دا   ميزانيات لنوية
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يئبات ه م يا  دوال  كمريكة بم ف نميف، بعد ،د ي لا كر عاف ما  بر 35،صر  ل  

 الر ابة الداخ ية وال ا جية والمراجعة الع يا لال،حاد.

فببة لجببان الر ابببة واألداء المللسببة، فةببال عببا الوكبباالت الالمركزيببة  عةببو -

 والتع بيم العباف الشلون اال تصباديةوالمللسات المم وكة ل دولة بتنسيا ما ووا ،ة 

 21المصبرح بلبا ل  ، دف فة مما لة فعالة و ب افة ل ميزانيباتبإاراو التة لمحت 

 لنوات مالية م ت  ة.

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

هيئببات الر ابببة  والميزانيببة والمحالبببية، وكبب لس اةببو  عم يببات ،ببد يا اسببابات

 م ف نميف.بالداخ ية وال ا جية والمراجعة الع يا لال،حاد، 

فبة ووا   اال تصباد  انية و،ن ي  الميزانية ال ائمة ع   النتبائإلجة مما لة الميزنل  م   -

 )ووا   التجا   والتنمية الصناعية لاب ا (.

 لا اادا يبةوا   ال ا جية فة وابدا،وفة   ض اء الالمركزية ع    دا   الميزانية -

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

 .و،وفير الي يا بشأنلا موا دال،طبيا بتنميم  مما لمح ل وااجراءات،السيالات 

لببمح  ،ووا   اال تصبباد فببة الو ببت المنالببأميزانيببة   دا   ،ن يبب  نمبباف لت طببيط  -

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

االمتثببال للببا، وكبب لس لمنببع  االتببة يتعببيا ع يلبب ال واعببد ميزانيتلببا، لمعرفببة بببإدا  

 التأخير.

البتعاد  السبيطر  ع ب  كشبوف  التن ي  المالة اصبالح التع بيم الب ي لبمح لال،حباد -

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

نتيجببة مسبباب ة دخببول ونتيجببة  جبباءت، التببة ،ةببما كن التعيينببات الجديببد  اال، حاديببة

 تر يات لت ييم األداء.ال

 ادا   ISO 9000: 2000 عباد  ،صبميم العم يبات الرئيسبية واعتمادهبا وف  با لمعيبا   -

 الميزانية فة ووا ،ة اال تصاد وال ا جية.

المزايا والتعويةات الكام ة لمو  ة األمم المتحبد   مجموع  عاد  ،صميم و،حدي  -

 ووكاال،لا المت صصة.

 لبب  جانببأ  األمريكيببة،جعيا ال ببا جييا لمنممببة الببدول بصبب تة عةببو مج بب  المببرا -

األمبيا العباف بشبأن و لب   ومي يا خخريا،  اجعت وكصد ت ،وصيات  ل  المج   الدائم

الكيانبات داخببر وكب لس فيمبا ي بص    جبراءات وضبوابط ،شبغير منممبة البدول األمريكيببة

 هيك لا. 
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الميزانيبة التبة لبمحت ادا     الت طيط المالة و،ن يب  السيالبات وااجبراءات الجديبد  -

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

  منتسبيا ادا   اسابا،لم ال ردية و،حسيا م طط العمولة ل ريا المبيعات.ل

 Afore XXI ركة  لترا،يجية ادا    كس المال البشري فة،صميم و،ن ي  المباد   اال -

- BANORTEوك لس ،ن ي  نماف المع ومات الالو  ة ، (SuccessFactors التة لباهم فبة )

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

 (2018م ابر 

   

 

   

 

  السيد بوراغو جوليان كودا )بوركينا فاسو  -5

 

 ذاب الصلة خبرةلا موجز

 الخبرة المهنية 

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

1998-2002 : 

 غة ال رنسية وال انون. ،د ي  ال    -

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

 التنميم اادا ي ل محكمة.  -

 ة المالومة ل موا د البشرية.  دا    لون المحكمة العم ية والمالي -

 مزاولة الو ائف ال ةائية.  -

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

 التنميم اادا ي ل محكمة.  - 

  دا   األموال الم صصة ل محكمة ومكتأ اايرادات.  -

  دا    لون المحكمة العم ية والمالية المالومة ل موا د البشرية.  -

 ولة الو ائف ال ةائية. مزا -

 :2010بواغادوغو، من  عاف  محاضر فة ال سم ال ةائة بالمد لة الوةنية لإلدا   وال ةاء -

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

ك بير فة  لت را  فة جملو ية الكونغو الديم راةيةبعثة منممة األمم المتحد  لتح يا االبعثة األمم المتحد   - 

 :2017 لبتمبركي ول/ ل   2016لبتمبر كي ول/ ما  دا   المحكمة،

 . ُكت ا  واا راف ع يلموجيي الكتبة وال، - 

 سم دعم العدالة ، فة المجتمعالحد ما العنف و "المشا يع تات األثر السريع"المشا كة فة ،ن ي   -

 .السجون دا   و

 :2019 مايو/محكمة الن   من  كيا  ب ةكت   ئي   - 

  دا   الموا د البشرية )الطا م الكتابة(.  -  

 ،ن ي  الو ائف ال ةائية.  -

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

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

 . فة المحكمة الج سات كا،أ -

 يا المالامات ع   مداوالت المحكمة.،دو -

 

 بيان المخهالب 

 المعلوماب الشخصية 

 بو اغو جوليان كودا :وال   أااللم  -

 الحالة االجتماعية: متزوج.  -

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

 

 مهنية المجموعاب الجمعياببالعضوية في ال

 بو كينا فالو.  ا   وال ةاء فةعةو هيئة ،د ي  فة المد لة الوةنية لإلد -

 Credit and Investment) عةو لجنة االئتمان وااللتثما  التابعة ل مللسة المسيحية ل تموير األصغر، -

Committee of the Christian Microfinance Mutual, MicroAID) 

 ال انونييابة عةو الجمعية الوةنية ل كت   -

 

 مجاالب الخبرة 

 . كت ب ة ال ةائيياال دا   و ائف  -

 ،د يأ الكتبة و ؤلاء الكتبة.  -

 ،د ي  ال انون. -
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  التدري 

 التد يأ الجامعة والملنة:  -

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

 واغادوغو، ، صص فة اا  اد ال انونة.  خريإل المد لة الوةنية لإلدا   وال ةاء - 

 (.1993ما جامعة واغادوغو ) جاو  فة الح وق  -

  التع يم المستمر: -

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

،د يأ مت صص لكتبة المحاكم والمحةريا، المد لة اا  يمية الع يا  -محكمة التئناف لييإل، ب جيكا. 

 ، بو ،و نوفو )جملو ية بنيا(.2007فبراير  باة/ال ةاء،  فة

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

 )فرنسا(.

 . 2015عاف   ا تان د اليتان  ل   واندا اول   منة السجالت الجنائية و  را  األصول -

 ة ويمهاراب اللقال

 متمك ا ما التحدث وال راء  والكتابةسية: ال رن -

   ، ،حد ثثا  و راء  وكتابةدمعرفة جي  : ةنك يزياال -

 معرفة جي د ، ،حد ثثا  و راء  وكتابةاالبانية:  -

 

  حاسوبيةمهاراب الال

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

  انونية ع   اانترنت. جراء البحوث ال -

 

 ىغهاد علي د  ة المعلوماب

 ال،ة وخبر،ةمله  ووضعة  بد ةكنا، المو ع كدناا، ك لد كن المع ومات الوا د  كعالا ،عك  
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 لسيدة كيت ماكينتوش )المملكة المتحدة بريطانيا الع مي وريرلندا الشمالية ا -6 

 ذاب الصلة خبرةلا موجز

 

فة العدالة الدولية  ملنية ةوي ة ومتنوعة ت ك،متع بمسير  ،صأ المسجريشرفنة كن ك، دف لشغر من

الم ر الرئيسة ومجموعة والعة ما  فة كر ،وا وق اانسان فة جميع كنحاء العالم، ويشمر العمر

، وك لس مع غير الحكوميةوة يالحكوم المنممات الدوليةمع  ،ما الموا ف الميدانية غير المست ر 

 ت المحاما  ال اصة والجامعات.مراكز ال كر و ركا

 

 Promise) انسانالمعلد الوعد الجديد لح وق األول المدير التن ي ي ك،ول   منصأ كنا االي ا 

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

ية الدولية ليوغولالفيا الساب ة، و بر تلس المحكمة الجنائفة  خبر،ة الساب ة كنائأ ل مسجر ن 

ل ةا  فة المحكمة الجنائية الدولية ليوغولالفيا الساب ة والمحكمة الجنائية ا ة لدى انوني ةكمسلول

ا فريد الدولية لرواندا، ولمد  ك صر دولية الكم امحاللسير عمر ا  مع االدعاء والدفاع، كعطتنة فلم 

 لم ت  يا.وااتياجات عمالء   م المحكمة ا

 

بنجاء ل د التندت  ل  ه ا ال لم لت  يص اجم المحكمة الجنائية الدولية ليوغولالفيا الساب ة 

 و نشاء و دا   

فة و ت وااد  (خلية األعمال المتب ية) اللية الدولية لتصريف األعمال المتب ية ل محكمتيا الجنائيتيا

 صدا ها لا يتم  األاكاف كنفلمت و .2017-2012نائأ مسجر المللستيا بص ة ع    ا ،يا، 

كبير  ع     م الةغوة اللم يكا لدى الدوائر عدد كاٍف ما المو  يا،  غم ن فة الو ت المحدد  

تبسيط مما لات العمر و عاد   مت بالمحكمة لتسريع الت  يةات فة الميزانية. فة ن   الو ت، 

  ع   التميز فة الدعم مع ان  اي عدد ،مكننا ما الح االتة هيك ة  عبة خدمات الدعم ال ةائة 

 سم و،سلير ااجراءات الس سة، مع  الجا يةمنتديات لحر ال ةايا   د نممت ،عاوني اوالمو  يا. 

، الحجزوالمسلوليا ع   مع ال ةا ، وبشأن الصيغ الش افة لت  يص الو ائفا مثال   الدوائرالدعم 

ل مواف ة فة   م المحكمة  ومع الةباة ال انونييا وخبراء خا جيون بشأن السرية الطبية ل محتجزيا

الت ديمات. فة ه ا ال تر ، اات ت المحكمة الجنائية  دلير م صر لتسريع  عداد مسود نمط ع   

الدولية ليوغولالفيا الساب ة المر،بة األول  فة المراكز ال مسة األول  عبر األمم المتحد  ما اي  

 المو  يا،مكيا النزاهة و
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عمر المحكمة الجنائية الدولية ككم نا  ضا المو  يا. وعا صر الداخ ة فة التطالع عالمة والتوا

فة الت  يص كماف محكمة األمم ل طعون  ليوغولالفيا الساب ة وكغ  ت المللسة دون نجاح وااد

 المتحد  ل مناوعات.

 

ق فة جامعة ك ية الح و فةانشاء معلد جديد لح وق اانسان فة  ،عيينة، ،م 2018فة عاف 

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

ال ريا األلالة ووضع ميزانية  بتو يفلترا،يجية و ؤية، و مت الـمعلد الوعد، وضعت خطة 

لمعلد بعد مل رات نجاح اما  نااثنومتعدد  السنوات وخطة لجمع األموال لتألي  مست بر خما. 

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

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

ة الدولية فة ا وق اانسان والعدالاول  التد ي ، وج   المتحدثيا والمشا كة فة منتديات متعدد 

فة الواليات المتحد  ألكاديمييا با وابطة وث  ت و ،لياق الواليات المتحد  ال ، د  بثما

 .للمااترامة وادت ما و، دعم المحكمةفة والمما ليا والدب ومالييا والنشطاء العام يا 

 

الساب ة والية المحكمة الجنائية الدولية ليوغولالفيا  ، وفة دعم التكمالالوعد إنشاء معلدب

السيالة والدعو  فة   دتما ثمانة لنوات مع منممة كةباء بال ادود، اي  كيةا  لت دت ، ابنجاح

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

ملا بشكر كانت ث افة كةباء بال ادود التة ،ركز ع   ملاوم يون يو و.  300 ل   200،تراوح ما 

 ال ياد  من  تلس الحيا.فة  مكثف مصد   للاف لة

 

نجحت ل د متنوعة.  جد   كامر  ل  منصأ المسجر لجال  اافال  بإ امة العال ات فة  روف

 لمناةاالوصول  ل  باالمسلوليا الحكومييا المتشككيا   ناع فة منممة كةباء بال ادود فة 

المحتجزيا فة وناويا السجون    الجماعية، اكتسبت ث ةفة  واندا بعد اابادوبالصراع.   المتأثر

ت رير عا االة ا وق لصياغة ال المكتمة، بااضافة  ل  الناجيا ما ااباد  الجماعية ال يا  اب تلم

عري ميزانيا،نا اللزي ة والوا عية ل محكمة الجنائية فة  اانسان. و د نجحت فة نيويو   والهاي

،ع مت ما كر ه ا ال  اءات مع كفراد للم و د  ة لممث ة الدول األعةاء. الدولية ليوغولالفيا الساب

 العناصرمص حة فة العدالة الدولية، وكود كن كامر ه ا المنمو  الوالع وعال ا،ة مع العديد ما 

 .كمسجر ةعم ضط ع بة ألالرئيسي

 

 بيان المخهالب
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 التسلسل الزمني المهني

ك ية  فة  انسانامعلد الوعد الجديد لح وق  اةن ي ي،  ات  الن: مدير - 2018كغسط  /خ  -

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

 

لكمدير ،ن ي ي  ة،م ،عيين فة ك ية الح وق بجامعة  انساناح وق انشاء معلد الوعد ل كو 

ال ريا األلالة  بتو يف،يجية و ؤية، و مت لترااوضعت خطة وكالي و نيا فة لوس كنج وس، 

 ،  ضافة  ل ل معلدووضع ميزانية متعدد  السنوات وخطة لجمع األموال لتألي  مست بر خما 

م يون دوال  كمريكة. ك دف التوجيي االلترا،يجة واا راف ع   عم يات  20اللدية األولية البالغة 

 جراء البحوث وال انون الدولة وا وق اانسانا فة د وس ب المعلد ومنلا:  ثراء المناهإل الد الية

ا واالضطالع المتحدثيامجموعات ع د الندوات والمل،مرات ووفة مجاالت ،ركيزناا  و ياد  ال كر

المتةر ياا ودعم ةالبنا وخريجينا فة السكان والت اضة بناء  ع   كبحاثنا ودعم بأنشطة الدعو  

، ك رف مبا ر  ع   جميع المو  يا، وكدير الميزانية، المدير التن ي يوبص تة و ائف ملثر . 

 ا وق اانسان والعدالة الدوليةفة  لون معلد كمثر الوصانعة السيالات، و وك،واصر مع المانحيا

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

 ،لم المعلد.

 

المسجرا المحكمة الجنائية  ة: نائب2017ديسمبر /كانون األول - 2012ككتوبر /ل،شريا األو - 

 الدولية الساب ة

 يوغولالفيا، الهاي. 

مسلول عا  سم خدمات الدعم ال ةائة فة المحكمة الجنائية الدولية ليوغولالفيا الساب ة 

الت ال ةائية وال دمات ال غوية ودعم واماية الشلود والسج محكمةالعم يات اتجاو، اال)

المللسة، وات  كانون  والدفاع(، وك لس اال،صاالت والتواصر وك  ي ات ال انونيةالمساعد  و

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

مة الجنائية الدولية لمحكالت  يص اجم كر لنتيا خخر ميزانيتيا  عم ت بشكر وثيا مع المسجر فةو

األمم م ر ن   الوفود المالية ما بميزانيات اللية، ول ليوغولالفيا الساب ة والتوليع المتزاما

 ،والشلون المالية ،والمو  يا ،فيما ي ص اادا  ع   نطاق كامر  مت بالنيابة عني المتحد ، 

 الدب ومالية.و

 

ال انون الدولة ةا مست    : مستشا 2012ككتوبر ،شريا األول/ – 2011 ييونيازيران/ - 

 والمما لة، بنوف بني. ، السيالةةاانسان
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العمر عا  فة ه ا ال تر ،  دت بحث ا اول ،أثير  وانيا مكافحة اا ها  فة ك بع عشر  دولة

مساعد  لالمج   النرويجة و اانسانة المبدئة لمكتأ األمم المتحد  لتنسيا الشلون اانسانية

كعت د كن الت رير النا،إل ال يزال هو يا. متعددمساعديا بااثيا عمر ت بتنسيا  ملالجئيا، وا

ال ائم ع   ل برمجة . كما لاهمت فة ، ييم اليونيسف لنلجلا ا المجالفة ه  المنشو  األكثر موثو ية

 رابطة الدولية ألخصائية المساعد  اانسانية ل كتأ وادات ،د يبية، وا وق اانسان

فة  تو ا ك، (PHAP/Harvard Humanitarian Initiative) اانسانةها فرد ل عمر   مباد و/والحماية

  ،أليف موجز ليالات معلد التنمية ال ا جية اول مكافحة اا ها  والعمر اانسانة.

 

 منممة كةباء بال ادود، هونغا دا  اا: عةو مج   2012كغسط  /خ  - 2007كغسط  /خ  -

 كونغ.

 50 يناهزما  سنوياللدخر االلترا،يجية لعم يات كةباء بال ادود هونغ كونغ )المسلولية المالية وا

 م يون دوال  كمريكة(.

 

اانسانة. منممة كةباء بال العمر  لون  ة:  ئيس2011مايو كيا / – 2007 ييونيازيران/ -

 اانسانة فة مركز عم يات كمسترداف ألةباء بال ادودالعمر  لون  ةادود، كمسترداف. كرئيس

ية ال انونية والسيالا، المشو  عا ،وفير  ة  (، كنت مسلوليو و م يون 300-2 سنويالاان اق )

ميزانية    ترحوكنت كدولة اول العالم.  30عم يات منممة كةباء بال ادود فة ككثر ما بشأن 

 دا   فريا ما المستشا يا فة الم ر الرئيسة و،عييا  ت، و،ولىلامسلولة عنكنت واادا   

دعم السيالات و  يا ل شلون اانسانية ا لاللم  ل  الميدان فة ملاف كةول ل عمر ال انونة،مو 

 عدد ا ما الت ا ير الدولية اولوكعددت والمناصر . 

،د يأ جميع العام يا الميدانييا فة منممة كةباء بال ادود ارصت ع   األومات اانسانية، و

ا فة  وعيَّنتوالحماية.  ،والدعو  ،ا وق اانسانو ،الدولةع   المبادئ األلالية لـ  انون  خبير 

مراجعة عم يات منممة كةباء بال ادود ما منمو  النوع االجتماعة والعمر مع لالنوع االجتماعة 

 بانتمافية الميدانبعثات الو ت والتجابات فعالة و ام ة ل عنف الجنسة. ايجاد  الطا م الطبة

منصة ا، ات ال را  التشغي ية  انية وال انونية، والمشا كة فةلتعزيز التح ير وااللتجابة اانس

دمإل ك ساف التح ير والدعو  فة منممة  تون   تفة لنتة األخير ا تراواأللبوعية فة الم ر. 

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

 كمسترداف.

سيالة بشأن ال ةايا تات ،وضع وفة ه ا المنصأ،  دمت ونس ت المشو   ال انونية ل منممةا 

زيا   الميدان لت ديم    ادات و مت بالص ة بال انون الدولة وا وق اانسان والمبادئ اانسانيةا 

 ،والحماية ،الدولة،د يأ المو  يا الميدانييا فة ال انون ، ومحدد  و،صميملا انونية وليالا،ية 

لي رت ةو ت ون  ت ليالة بشأن التعاون مع خليات العدالة الدولية، وووالدعو .  ،وا وق اانسان

تبت ونشرت كو ا  ا وم االت لدعم والتكشاف وك منا شة ه ا ال ةية فة ال طاع اانسانة األولع. 

تمثير منممة كةباء بال ادود فة المل،مرات ب بشكر متكر و مت ممة كةباء بال ادود موا ف من

 والندوات والمنتديات الدولية األخرى.

 

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

 الجنائية الدولية ليوغولالفيا الساب ة، الهاي.المدعة العافا المحكمة 

 ة ه ا الملمة ال صير   مت بتنسيا عمر االدعاء فة العديد ما االلتئنافات.ف

بدائر  االلتئنافا المحكمة  ة انوني ة: مو  2003فبراير / باة – 2000،شريا األول/ككتوبر  -

 الجنائية الدولية ليوغولالفيا الساب ة، الهاي.

ع   عمر محاميا مبتدئيا فة محاكمة الناة ة بال رنسية، ك رفت  اتالمحاكم دائر ك ائد فريا فة 

دائر  االلتئناف اي  نس ت  عند االنتلاء ما ه ا ال ةية انت  ت  ل وكبير  متعدد  المتلميا. 

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

 واانج يزية.

 

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

 الدولية لرواندا، الهاي/ك و ا.

المحكمة الجنائية الدولية فة دائر  االلتئناف شرفة، كنشأت واد   انونية لدعم  ةا   ل  جانأ م 

كجريت بحث ا  انوني ا وصياغة ل  ةا  بال غتيا اانج يزية وال رنسية، ووم رها الهاي. ، لرواندا

ع   ا م الوثائا ال ةائية  ا،صال مع المحكمة فة ك و ا، ك رفتُ  جلةمحو ية و جلةة وبص ت

  ل  ك و ا لت ديم الدعم ال انونة كثناء ج سات االلتئناف. ال مسة ةا  اللافرت مع وو،وويعلا. 

 

ا منممة األما والتعاون  دفك ة انوني  : مستشا 1999 ييولي/،موو – 1998نوفمبر /،شريا الثانة -

 فة كو وبا، لرايي و.
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بص تة كول  اغر لل ا المنصأ فة  دا   ا وق اانسان،  مت بتطوير ،ركيز جديد ع   

. خالل فتر  ا المجاله  مو   ا ميداني ا فة 27الح وق اال تصادية واالجتماعية، و،نسيا عمر 

لترا،يجية ا ا لتطويريا مح ييا بولنييمحام، خاصة منلم واليتة، ،عاونت مع الزمالء الدولييا

، وااللت اد  ما ااةا  ال انونة لح وق اانسان ةجتماعياالو ة تصادياالالح وق ت اضة لدعم ال

ا وال ي ،م ، ديمي اديث ا.  النوع االجتماعة فة ملمة منممة األما  لون ،نسيا كمثر جلة كنت كية 

 والتعاون فة كو وبا.

 

ا معلد التنمية ال ا جية، ةمشا ك ةااث: ب1999نوفمبر /،شريا الثانة - 1998خ /كغسط   -

 لندن.

اول ا وق اانسان فة االلتجابة اانسانية،  مت بإجراء  المعلد فة لياق برنامإل كبحاث

 The Agreement on Ground] بح  و،أليف و  تيا: "ا، ا ية ال واعد األلالية فة جنو  السودان"

Rules in South Sudan”]( تةما بحث  ةمشا ك ةملل، ،) ا ميداني ا فة جنو  السودان، و"مبادئ العمر

 The principles of Humanitarian Action in International“] اانسانة فة ال انون اانسانة الدولة"

Humanitarian Law”]. 

 

 انونة ل  اضة كاليزي. المحكمة   : مساعد1998كغسط  /خ  -1998يناير /كانون الثانة -

 وغولالفيا الساب ة، الهاي.الجنائية الدولية لي

 

ل اضة كاليزي، كجريت بحث ا  انوني ا وصياغة ا ة لمساعد المعين ةال انوني  بص تة المساعد

لدعم عم ي فة العديد ما المحاكمات وااللتئناف األول ل محكمة الجنائية الدولية ليوغولالفيا 

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

عنصر المواف ة فيما يتع ا باالغتصا  والوالية ال ةائية لغري اال ترااات األوليةا  نطاقو

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

 

جامعة ا مركز ا وق اانسان بك دف بااثة: 1997ديسمبر كانون األول/ – 1997 و/يولييوم، -

  ليك ، كولشيستر.

،م ،ك ي ة بكتابة و  ة المع ومات األلالية لمل،مر دولة برعاية اكومة المم كة المتحد  

بشأن ،عزيز واماية ا وق اانسان فة األومات الحاد ، كجزء ما مراجعة الحكومة لح وق 

  دمتواانسان ل سيالة ال ا جية. 

 كز ا وق اانسان بالجامعة.ها الا  ا مرو  ة فة المل،مر ونشر         
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ا مكتأ الم وي ن: مو ف ميدانة لح وق اانسا1996كي ول/لبتمبر  - 1995كي ول/لبتمبر  -

 السامة لح وق اانسان، كيغالة. 

، ا وق اانسان بشكر عاف   ، لمرا بة االة وهينغيري بدكت ه ا الملمة كعةو فة فريا ميدانة فة

 .مسلولية خاصة عا  روف االاتجاوبو

بعد لبعة ك لر، ُة أ منة االنت ال  ل  م ر البعثة فة كيغالة لتنسيا مرا بة االاتجاو فة 

مرا بة االاتجاو و،ح ير المع ومات النا،جة ل معيا ية جراءات  وضعت اينئ جميع كنحاء  واندا. 

 ما الميدان انتاج ، رير البعثة الشلري.

       

هودج، جونز وكليا، مكتأ : محامة متد  ا 1995كي ول/لبتمبر  - 1993كي ول/لبتمبر  -

 محامون، لندن.

األلر ، والتمييز  ةاء ككم ت مد  عاميا ما التد يأ فة الدفاع الجنائة، والت اضة المدنة، و

 مت بصياغة الم كرات، و جراء م ابالت مع العمالء ومث تلم كماف وو انون الصحة الع  ية. 

 لع  ية.المحاكم الدنيا وفة محاكم الصحة ا

 

 وي ز.ب د  ترا وكفة  ائمة المحاميا فة  ن ة،م  بولوكمحامةا ،أه ت 

 

 االرتباطاب المهنية األ رى

 لجنة ال براء لجان ال براء والمجموعات االلتشا ية، بما فة تلس المست  ةم ت ف  عةو -

ما األلالة (ا مج   المستشا يا بشأن ،طبيا نماف  و2021البيئية ) ل تعريف ال انونة لإلباد 

الرابطة الدولية ألخصائية المساعد   (ا لجنة خبراء2020-2019ع   الحر  السيبرانية )

المعنية باألةر ال انونية الدولية ل عمر اانسانة، و،طبيا المبادئ اانسانية فة   اانسانية والحماية

 را  الجلات (ا خبير  انونة فة ،شا،اف هاوس بشأن التحديات ال انونية ا2016المما لة )

(ا مجموعة جنيف االلتشا ية لمشروع األولويات اانسانيةا 2016ال اع ة غير الحكومية )

(ا 16-2015اجتماعات ال براء بشأن الحماية اانسانيةا المبادئ اانسانيةا المساءلة اانسانية )

-2008الحماية ) ال ريا االلتشا ي ل جنة الدولية ل ص يأ األامر بشأن المعايير الملنية ألعمال

2009.) 

 

فة مجموعة ما المل،مرات والجامعات  ة ئيسي ةومتحدثمشا كة ،  وائر  محاضر -

ولياف ا جامعة بنس  انياو ،جامعة ييرووك يات الح وق، بما فة تلس جامعة نو ث ولترنا 
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الجمعية األمريكية وجامعة كو وبا الولط ا ، وجامعة كمستردافوجامعة جو جيا  اوما ي

 ابطة ال انون ومعلد ال انون األو وبةا والمج   الكندي ل  انون الدولةا ونون الدولةا ل  ا

 معلد السالف الدولة.و الدولةا

 

 المخهالب التعليمية

 كاديمية الملهالت األ       

 : ماجستير فة ال انون الدولة لح وق اانسان )بامتياو(، جامعة  لك .1996-1997 -

 لنة عافا نلائيات جمعية ال انون بجامعة نو ثمبريا.: امتحان م1990-1992 -

: بكالو يوس )مع مر،بة الشرف( فة التا يخ )الد جة األول (، جامعة 1989 - 1985 -

  لالك .

      

 اادا   التن ي ية / ال ياد       

"الغو  العميا"، ك ية مو  ة األمم  ، منصةاألمم المتحد  مسلولو: 2017كبرير نيسان/ -

 .وتحد ، ،و ينالم

ل  ياد   THNK: برنامإل ال ياد  التن ي ية، مد لة 2016لبتمبر كي ول/ –ما س ختا / -

 اابداعية، كمسترداف.

: برنامإل  اد  األمم المتحد  اول ال ياد  والتحديات العالمية، األمم 2013كبرير نيسان/ -

 المتحد 

 ك ية المو  يا، جنيف.

 أثير، العمر ال كة، لندن.: ال ياد  والت2009مايو كيا / -

 

 اللقاب

 يزية: ال غة األف.ك ال غة اان -

 .األمم المتحد (-امتحان الك اء  ال غويةال رنسية: بطال ة ) -

 .مستوى جيداللولندية:  -

 كلالة./مستوى جيداالبانية:  -

 

 منشورابال

 The USA and the International Criminal Court: Friends or Foes?” in LA :2020يونيو /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 ي،موو/يولي -

Humanitarian Action, UNOCHA and Norwegian Refugee Council.. 

 Counter-terrorism and humanitarian action: tensions, impact and ways: 2011ككتوبر /،شريا األول -

forward, Humanitarian Policy Group.  

 ,Counter-terrorism and humanitarian action: tensions, impact and ways forward :2011 ي،موو/يولي -  

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“: "2005ديسمبر /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: 1998كبرير نيسان/ -

protection and assistance, University of Essex Human Rights Centre. 
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 السيد كريستيان ماهر )اليابان  -7

 ذاب الصلة برةخلا موجز 

فببة المحكمببة الجنائيببة  بصبب تة مببدير العم يببات ال ا جيببة، كنببت كديببر واببد  مع ببد  ل غايببة

 دا   عم يبات فريبا  لسنوات السبت الماضبية والتبة ،شبمراع   مدى )المحكمة(  الدولية

نبا ومكا،أ متعدد  فة ثبالث  با ات.  نا الرئيسة وفةمو ف فة م ر   200يةم ككثر ما 

التعبباون والتواصببر ال ببا جة وامايببة    ببم المحكمببة فببة مجبباالت ك ببرف ع بب  و ببائف

اا براف ع ب  عم يبات جميبع المكا،بأ ال طريبة ب كيةا  وك وف الشلود والتح ير ال طري. 

 ل محكمة الموجود  فة ب دان الحالة ومكتأ اال،صال فة نيويو  .

يا داخببر ومببع المحبباو يا الرئيسببي مسببلوليا،ة ضببمان التنسببيا داخببر ال سببم،ومببا كهببم  

كمبا يعبد  ةبرو ية لعمبر المحكمبة. السالبية الوخا ج المحكمة، ما كجر ، بديم ال بدمات 

الببدول والمنممبببات الم ت  بببة لتمكيننببا مبببا مواصببب ة العمببر فبببة م ت بببف  ،عببباونضببمان 

 ما مسلوليا،ة. ا  كلالي ا  جزءيي والح ا  ع  المح يات

 

ا مع  11عم ت لمد   المحكمة، بر عم ة فة  التن ي ية ل جنة مكافحة اا هبا   المديريةعام 

مببع الم وضببية السببامية لألمببم  كخببرىلببنوات  10فببة نيويببو   و المتحببد ألمببم التابعببة ل

با مبا  26كنا محامة ولدي ككثبر مبا . متعدد  مراكز عمرالمتحد  لشلون الالجئيا فة  عام 

فبببة راق وال بببد   ال انونيبببة فبببة بيئبببة متعبببدد  الث افبببات واألعببب ال ببببر  فبببة العمبببر اادا ي

 لدت ونشأت فة ةوكيو باليابان.وُ . الدوليةالمنممات 

  

،تةما بع  اانجاوات البا و  خالل فتر  واليتة مع المحكمة الجنائية الدولية ما   

 ي ة:

لاعدت فة بناء  سم جديد فة المحكمة الجنائية الدولية، الت زف، ما بيا كمو   -

ع   مستوى ال سم  و،عييا كبا  برامإل العمر  عداد األولويات و،حديد كخرى، 

م التوجيي التشغي ة لكبا  المديريا ي، دومكا،أ  طرية جديد ،  المديريا، وفتح

 وما بعدا. سمنا ال والتنسيا والتعاون داخر ةرائا لةمان اال،صال ال ع  ووضع 

 

ا بت ديم كنا مك  ف مسلول عا وضع ميزانية  سمة و دا ،لا والدفاع عنلا. كنا  - كية 

مع  الدو ية تالت اعال ير منتممة عا الميزانية/كداء المشروع، بما فة تلس ، ا
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وكانت  .و، ديم الت ا ير  ليلموالمالية  الميزانيةوكعةاء لجنة  الحسابات مراجعة

 األمم المتحد .  فة عم ةمسا  ة ةوال يلدي مسلوليات  دا ية و/كو برمج

لةمان التمرا ية العمر فة دت جميع جلود  دا   األومات داخر المحكمة  ُ  -

ا  ائد ا فة  كد يت. كما COVID-19جائحة  روف   السياليةو ةالعم يتدابير الدو  

 ل ت  يف ما ،أثير الع وبات المالية األمريكية ضد المحكمة.

 إنشاءاضط عت بنشاة باألنشطة المتع  ة بإدا   التغيير الرئيسية المر،بطة بـو -

ا بحماس ولو. ة سم ال ياد  بالمباد ات المتع  ة  اج  د اعدت فةدعمت كية 

 والتمثير الجغرافة والتواون بيا الجنسيا فة المحكمة. واا  ادوالتوجيي 

اجراء منا شات الحالة ك، اعر بشكر متكر  مع كبا  المسلوليا فة الهاي وب دان  -

جلة اسالة ولتعزيز األهداف التشغي ية والسيالا،ية لـ محكمة. كما كننة كعمر ك

  ة.المةي الدولة لعال ات التشغي ية ل محكمة مع فة ااال،صال الرئيسية 

ويباد  الببت داف  ك برف ع ب  اال،صباالت ال ا جيببة ل محكمبة. بلب ا الصبب ة،  بجعت -

ة االجتماعة لن ر كنشطة المحكمة  ل   التواصر ولائر  ك برفت ع ب  والجملو . عام 

 و  كولع بيا الةحاياالت داف األلاليأ اابداعية ل وصول  ل  جمل

والمجتمعات المتةر  ، وفة ،أميا التموير الالوف ما الجلات المانحة ل تمكا ما   

 ال ياف ب لس.

فيما يتع ا و مسلوليات  دا ية ةوال فتر  عم ة مع األمم المتحد .كانت لدي    - 

منلم  ثمانيةمسلوال .  11بمسلوليا،ة اادا ية الحالية، فأنا ك رف مبا ر  ع   عمر 

، فة الم ر يعم ون ،حت   رافة  ؤلاء ك ساف ومكا،أ  طرية ما ( 5-)ف ما فئة 

 نتائإل كادث التطالع ل مو  يا كنو،ُبي ا مكا،بنا السبعة ال طرية ومكا،أ اال،صال. و

 .لمحكمةامتولط ك  اف  الت ييمات التة  دملا المو  ون ل ياد   سمة كع   بكثير ما

 

 بيان المخهالب

)المحكمة(،  (، المحكمة الجنائية الدولية1-مدير العم يات ال ا جية )مد ات  الن:  -2016 

 )الهاي، هولندا(.

 الملاف  الرئيسية 

 سم العم يات  وضع و،ن ي  الترا،يجية وخطة واضحة لجميع األنشطة التة ي وف بلا -

لميزانية اوضع ألولويات ووو،ر،يأ ا ال ا جية ما خالل صياغة برامإل العمر وال طط،

المكا،أ ووالشلود  الةحايا سم العم يات والدعم و سم ، ول سم ااعالف والتواصر ال ا جة
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 المستويات المنالبة ما ال ردية ومكتأ اال،صال بنيويو  ، مع ، صيصالسبعة ال طرية 

 ، ع ضما اختصا  ال سم. ا، ات  را ات مع د  ،تع ا بالسيالات التةوالموا د. 

 مع مراجعة الدو ية تبما فة تلس الت اعال. لاوالدفاع عن ميزانية ال سم،صميم و دا    -

 .و، ديم الت ا ير  ليلموالمالية  الميزانيةوكعةاء لجنة  الحسابات

 دب ومالية،كنشطة التأكد ما كن المكا،أ ال طرية ،دعم والية المحكمة ما خالل  -

 لوجستية و دا ية وبرنامجية ع   المستوى المح ة.و

 المرافا دا   جميع المشتريات و،كنولوجيا المع ومات وعا لول عا األما وك لس مس -

 وال وجستيات المتع  ة بالمكا،أ ال طرية.

دعم واماية متينة لضمان وجود نماف فعال لحماية الشلود ما خالل ،طبيا ليالات  -

 الشلود.

،ةط ع بلا المكا،أ كنشطة التعوي  التة ع   اا راف ع   مشا كة جميع الةحايا و -

 ال طرية.

ممث ة الحكومات ، ومع ضمان عال ات دب ومالية و،عاونية فعالة مع الدول األةراف -

 وغيرهم ما الشركاء الرئيسييا. المجتمع المدنةممث ة ووكعةاء المنممات الدولية 

 ا،صال  ئيسية ل عال ات التشغي ية مع الدولة المةي ة. كجلةالعمر  - 

 التوعيةع   كنشطة   اال،صال ال ا جة ل محكمة مع الجملو  بشكر عاف واا راف ع   -

 مجتمعات الةحايا.فة 

 بوجي عاف .وضع و،ن ي  الترا،يجيات اعت ال ل مشتبي بلم  -

والع وبات األمريكية ، 19-فة   م المحكمة كثناء جائحة كوفيدالعمر كمدير كومات  -

 وغيرها

 سينا يوهات اسأ ة أ المسجر.ما ال

 

 اانجاوات الرئيسية

، ما جم ة مو ف، األمر ال ي الت زف 200 نشاء  سم جديد يتألف ما ككثر ما  -

ال ياد  التشغي ية  ،عييا كبا  المديريا، وفتح مكا،أ  طرية جديد ، و،وفيركمو ، 

والتوجيي لكبا  المديريا ووضع ةرائا لةمان اال،صال والتنسيا ال عال داخر 

 رئيسة، وبيا ه ا األ ساف ومكا،بنا ال ُطرية.الم ر ال األ ساف فة

 

بعد ،مريا  دا    ا،  ت ،دابير م ت  ة ،لدف  ل  ،حسيا  فاا المو  يا و والم المعنوية -

ال ياد  بالمباد ات المتع  ة  اج  د فةفة  تو ا كلاعدت بنشاة و تدعموالتغيير الرئيسة. 
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مسح  ويبي ا خخر يا الجنسيا فة المحكمة.والتمثير الجغرافة والتواون ب واا  ادوالتوجيي 

كع     ال سم كنلا نتائإل مستويات مشا كات المو  يا و، ييما،لم فيما يتع ا ب ياد ل مو  يا

  .والمحكمة المحكمة   م ك  افبكثير ما متولط 

 

 ياد  ، طيط و،ن ي  خطة  تل ريا  دا   األومات، ،ولى امشا ك ا ئيسوبص تة  -

الم ر الرئيسة والمكا،أ ال طرية فيما يتع ا  فة المحكمةمال 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  

 األمريكية الم روضة ع   مو  ة المحكمة.

 

عادات التعاون بيا مكتأ المدعة العاف و  م تطوير بتحسيا التنسيا بشكر كبير وو مت ب -

 المحكمة بشأن مجموعة متنوعة ما ال ةايا التشغي ية ما خالل  دخال كلاليأ عمر جديد .

 

المديرية  (، لجنة األمم المتحد  لمكافحة اا ها 5-: مو ف  انونة ك دف )ف 2012-2016

مجموعة العمر التابعة ل مديرية التن ي ية )نيويو  ، الواليات المتحد  األمريكية(. منسا 

 د مت ، ا ير م ت  ة و كنتجت التن ي ية لمكافحة اا ها  بشأن مرا بة الحدود و ن ات ال انون.

( فة اا ها ل جنة مكافحة ) مج   األمال عالمية ل جنة مكافحة اا ها  التابعة  ات ااة

وماف المباد   فة  تكخ و .نال انو ن ات التة ،شمر مرا بة الحدود و المواضيعمجموعة ما 

مثر منممة الطيران المدنة الدولة،  دوليةمنممات ،نسيا األنشطة والسيالات مع 

لشلون الالجئيا، ومنممة المتحد  واانتربول، والمنممة الدولية ل لجر ، وم وضية األمم 

كاديمة مراكز ال كر ومراكز البح  األ السيااة العالمية، ومنممة الجما   العالمية، ومع

ووضعت . مديرية التن ي يةل كدا  الت ييم األولية تات الص ة.  اد فريا العمر اعاد  ،صميم 

التموير الطوعة ما المانحيا الرئيسييا.  توج ب خا جييابرامإل بالشراكة مع  ركاء 

ال انون فة جنو  خليا. لمركز اا  يمة ل تد يأ ع    ن ات امباد   ،لدف  ل  ،طوير و دت 

تنسيا جميع جوانأ ادث خا  نممتي لجنة مكافحة اا ها  لجميع الدول ب و مت

ال ياد  فة ،نميم و،ول يت . الجديد  األعةاء اول موضوع اال،صاالت و،كنولوجيا المع ومات

، وفة ،أميا 2015اجتماعيا  فيعة المستوى نيابة عا لجنة مكافحة اا ها  خالل عاف 

 التموير الالوف.
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المديرية  لجنة األمم المتحد  لمكافحة اا ها  ،(4- ف  انونة )ف : مو-2005- 2012

التن ي ية )نيويو  ، الواليات المتحد  األمريكية(.  صد ،ن ي   را ات مج   األما المتع  ة 

الدول. ، ا ير التن ي  ال طرية الم دمة ما ما خالل مراجعة و،ح ير و، ييم  بمكافحة اا ها 

الدول.  ولية ل مديرية التن ي ية لمكافحة اا ها  المست دمة ل ياس ،ن ي ،طوير كدا  الت ييم األ

،عزيز ال د ات و،عزيز التعاون  ال ياد  فة ،طوير االلترا،يجيات و،ن ي  برامإل ت،ولى

فة جنو  خليا. ،حديد متط بات المساعد   مكافحة اا ها العام يا فة مجال اا  يمة بيا 

خالل الدول المانحة كو المنممات الدولية. و،سلير التس يم ما  ةتات الص لدى الدول الت نية 

األو وبية. لعال ات المديرية التن ي ية مع الم وضية  وعم ت كجلة ا،صال ل جلات المانحة

ل نلوي ووجلت الترا،يجية  عالمية ل تعريف بأنشطة األمم المتحد  لتحسيا  تابتكر

يجمع بشكر   ة بمكافحة اا ها . بدك المنتدى ال يالتعاون فة جنو  خليا فة المسائر المتع ب

. ،م مسائر مكافحة اا ها  مع يعالجونمتكر  ممث ة المجتمع المدنة فة جنو  خليا ال يا 

 جنو  خليا. الحصول ع   ،موير ما المانحيا لجميع البرامإل اا  يمية التة ،شمر

(، الم وي السامة 3-ة )ف :  ائم بأعمال نائأ الممثر/المسلول ال انون2005- 2001 -

 )لندن، المم كة المتحد (. األمم المتحد ، لشلون الالجئيا

لاعدت اكومة المم كة المتحد  فة مجموعة متنوعة ما المجاالت المتع  ة بالسيالات 

صياغة مداخالت  انونية لمحكمة و مت بفيما يتع ا بالالجئيا.  والعم يات وال انون

المشو   و،نميم المل،مرات و جراء التد يأ و مت بإلداء حد . االلتئناف فة المم كة المت

ا والمنممات غير الحكومية والجامعات يا الحكوميي مسلوللع   مسائر  انون الالجئيا 

م وضية األمم المتحد  لشلون  بيا.  وعم ت كجلة ا،صال فة المم كة المتحد ا يوالمحام

 اادا ية والماليةالمعامالت ع   جميع  ترفك والالجئيا ومجتمع المنممات غير الحكومية. 

الوادات  فة العام يا  و جراء م ابالت مع و مت بتعيياوالت ا ير المتع  ة بالمكتأ. 

 نشاء و،ن ي  مشروع  امر متعدد وئم. ، ييم كداوو،و ي لم  ةواادا ي ةوالبرمجي ةال انوني

متحد  لتحسيا جود  ا، ات ال را  ووا   الداخ ية فة المم كة ال مساعد السنوات يلدف  ل  

بيا م وضية األةراف  العود  الثالثيةا، اق فة صياغة و،ن ي   تلاعد. ال جوءة بات بشأن 

التموير األمم المتحد  السامية لشلون الالجئيا وكفغانستان والمم كة المتحد ، فةال  عا 

لسيالة وال ةايا ،ول  وماف المباد   فة الت اوي بشأن اولمشروع. ل ا االمةمون لـ

رفيعة الل س ة ما ال طابات وكجريت التشغي ية المتع  ة بإغالق م يم لانجات لالجئيا. 

 لمكتأاا،صال وعم ت كجلة والم ابالت مع ولائر ااعالف المطبوعة والراديو. ، المستوى

 التكنولوجيا. فة مجال
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 ،شلون الالجئيالالسامية  يةم وضال(، 3-: ممثر مل ت/مسلول اماية )ف 997-2001

  )وا لو، بولندا(.، األمم المتحد 

م ت ف ة ل،ح ير و عداد كو اق المو ف وال اء ال انونية بشأن امتثال الحكومة البولندي

اال،حاد المتع  ة بالصكو  ال انونية الدولية واا  يمية، بما فة تلس كدوات االنةماف 

 ل مسلوليا الحكومييا والطال   دمت التد يأ فة مجال  انون الالجئيا. واألو وبة

مع  مساعد  الم وضية فة وا لوكنشطة برنامإل جميع جوانأ  تكجرىووالمما ليا. 

،صميم ومرا بة وميزنة الحكومية، بما فة تلس غير النمراء الحكومييا والمنممات 

بناء  د ات المنممات غير الحكومية كنشطة فة  تلاعدو. يلاع  توك رف، البرنامإل

الترا،يجيات فعالة لجمع األموال ل منممات غير الحكومية.  توضعوة. يالحكومالليئات و

همز  الوصر لعال ات الم وضية مع منممة األما والتعاون فة كو وبا/مكتأ   غر منصأو

 مراكزمباد   انشاء  تطوير الم لوف و ياد و مت ب المللسات الديم راةية وا وق اانسان.

 ا فة ولط و رق كو وبا ودول الب طيا.ا وق اانسان/ انون الالجئي

 

ة لشلون األمم المتحد  السامي ية(، م وض2-: مساعد مسلول اماية )ف 1995-1997 -

 ا )مينسس، بيال وليا(. يالالجئ

و لداء بيال وليا.  صياغة ا، اق  طري والت اوي بشأني بيا الم وضية واكومة مت ب

تشريعات البيال ولية و اب يتي ل تطبيا مع المعايير بالالمشو   ال انونية والتع ي ات المتع  ة 

كنشطة برنامإل المساعد  التابع ل م وضية فة  ع   جميع جوانأ توك رف يت كجروالدولية. 

المنممات غير الحكومية، بما فة تلس المشتريات و،صميم ما  والنمراءمينسس مع الحكومة 

  وق اانسان فة البالد والتع يا ع يلا. صد الحالة العامة لح. وو صدهاالميزانية البرامإل 

التد يأ ، ديم و الندواتو،نميم كه ية ةالبة ال جوء البيال ولييا. بشأن صياغة    ادات و

 الالجئيا وال انون الدولة العاف ل مسلوليا الحكومييا والطال  لون فة مجال 

 والمما ليا.

 

 المخهالب التعليمية والمهنية

 التع يم:  -

التكنولوجيا  ر، مركز الد الات الدولية، معلد مالا،شولت ومير وائ -

(2000-2001.) 

 (. 1995-1992دكتو اا فة ال انون، ك ية الح وق بجامعة لان دييغو ) -
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ليسان  خدا  )بامتياو( مع ، صص مزدوج فة التا يخ والع وف السيالية   -

 (.1990-1986جامعة بنس  انيا )

 انوي فة اليابان. ككمر ،ع يمي االبتدائة والث -

 دو ات التطوير اادا ي:  -

برنامإل ،ع م اادا   الولط ، الم وضية السامية لألمم المتحد  لشلون  -

 (.2003-2002) الالجئيا

 (. 2010برنامإل التطوير اادا ي، األمانة العامة لألمم المتحد  ) - 

 الملهالت الملنية:  -

 (. 2019وليط معتمد، مد لة لندن ل ولاةة ) -

 (. 1997عةو، ن ابة المحاميا فة م اةعة كولومبيا )-

 (.1995عةو ن ابة المحاميا بوالية هاواي ) -

 

  اللقاب

 األف. ال غة اانج يزية:  -

 األف.ال غة اليابانية:  -

 االيا يد للا ال رنسية:  -

 معلوماب غخصية       

 .1967خ /كغسط   11،ا يخ الميالد:  -

 كيو، اليابان.مكان الميالد: ةو-

 الجنسية: يابانية. - 

 االجتماعية: متزوج ولي بنت. الحالة-
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 السيدة غابرييل ماكنتاير )رستراليا  -8

 اب الصلةخبرة ذلوجز ام

 

 وجزم

ما ي ر  ما ع ديا ما ال بر  فة  ياد  بكنا فة وضع فريد يسمح لة ب لم و، بية ااتياجات مللسة  ةائية، 

 بعة أل ة ئيسي ة انوني  ديوان ومستشا  ةولية، بما فة تلس  دا   التغيير، بص تة  ئيسو دا   محكمة جنائية د

 المحكمة الجنائية الدولية ليوغولالفيا الساب ة - -ةدوليالالمللسات الجنائية اثنيا ما  ؤلاء متتالييا، عبر 

 المتب ية ل محكمتيا الجنائيتياوالمللسة التة خ  تلا، اللية الدولية لتصريف األعمال )محكمة يوغولالفيا(، 

لدي لجر اافر فة ،ح يا النتائإل ما خالل اادا   ال عالة وكنا ع   د اية جيد  بعدد )خلية األعمال المتب ية(. و

لدي فلم عميا والميزانية والموا د البشرية واالاتياجات التشغي ية ل محاكم الدولية.  لون ال يحص  ما 

المسجر فة ،سلير العم يات  يلدييل انون الجنائة الدولة والدو  الحالم ال ي  جراءات ا و، دير لتع يدات

 الس سة وال عالة ل مللسة. 

 

 االدا  

ما لجنة الح ي ة . ل د كنشأت (لجنة الح ي ة) لجنة الح ي ة والمصالحة والواد  الوةنية فة ليشير ةكنا االي ا  ئيس

عا اادا    ة لر ما  نشائلا. كنا مسلول بشكر   صكنلا ،عمر فة غةون ثالثة ك ارصت ع  و األلاس

بموا د محدود  وكعباء لجنة الح ي ة ،تمتع وةوابط المالية. الو المو  يااليومية ل مللسة، و، ييم اادا   وكداء 

لكا ،حت  ياد،ة اكتسبت لمعة  وية فة االاتراف والنزاهة ، عمر م رةة و،عمر فة بيئة ليالية صعبة

  داء.والتميز فة األ

 

المحكمة الجنائية الدولية ليوغولالفيا الساب ة  فة السابا، ،ركلت مكتأ الرئي  و دمت المشو   بشأن  دا  

بشأن  لجنة الح ي ةككبر مستشا  لرئي  المحكمة الجنائية الدولية ليوغولالفيا الساب ة و ة. بص تلجنة الح ي ةو

بشكر  كعمر رافة لكر  ئي  ع   كداء و ائف المسجر، كنت ال ةايا ال انونية والسيالات المتع  ة بالدو  اا

وثيا فة جميع جوانأ اادا   اليومية لك تا المللستيا و دت ،طوير األدوات التنميمية و،دابير الك اء ، بما فة 

ا وكداء و ائ لم.  األمثر ل دوائر واالدعاء فة   م المحكمة ع   النحوتلس ما خالل ضمان دعم  كنت كية 

 عا األاكاف المتع  ة بط بات المراجعة ال ةائية ل را ات المسجر عبر نطاق والع ما المسائر ة  لمسلو

  ى  ل  ،عميا فلمة ل  روق الد ي ة فة األدوات التنميمية واادا   ال عالة ل محاكم.اادا ية، مما كد  

 

 خدمات المحكمة 
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 ائف اادا ية ل مسجر، بما فة تلس  دا   السجالت، نطاق الوكامر لدي خبر  عمي ة فة  ،ألدوا  الساب ةلنتيجة 

وال دمات ال غوية، و، ييم العوو، ومكافأ  محامة الدفاع، و روف االاتجاو، و ن ات األاكاف، واماية الشلود، 

 د عزوت ملا ا،ة ووالترا،يجيات التواصر واال،صال، وبناء ال د ات، وليالات التو يف ومكان العمر. 

فة جميع ه ا المجاالت، وعم ت  ابتكا يةوا تراح ا ول  المشاكر ح ي ية ال وية لمعتة فة ،حديدالم اهيمية والت

فة ،ن ي  ،دابير ،عزيز ولجنة الح ي ة عا كثأ مع   م المحكمة فة المحكمة الجنائية الدولية ليوغولالفيا الساب ة 

، التة ،عك  عم يا،لا  ل  اد كبير ي ة جنة الح ـ ةبص تة  ئيسوالك اءات و،عزيز الرفاهية فة مكان العمر. 

عم يات المحكمة، ف د اددت ون  ت العديد ما التدابير لةمان اادا   الملنية لعأء العمر الث ير بأ ر  د  ما 

 .ييوالح ا  ع  الموا د و عاية فريا ما المو  يا المتحمسيا ل غاية

 

 العم يات ال ا جية و عداد الت ا ير 

لتمثير المللسة ال عال مع الجلات ال اع ة ال ا جية وفة بناء دعم الدول األعةاء لدي خبر  والعة فة ا

ا خبر  والعة النطاق فة الوصول  ل  مجتمعات الةحايا فة كو وبا ورفيعة المستوى. الل مللسات  لدي كية 

المتحد ،  األمم و فري يا و ادت وكدا ت الترا،يجيات اال،صال ومشا يع بناء ال د ات مع كر ما دو ي مع

 . لجنة الح ي ةبص تلا  ئيسة المباد ات النسائية ل عدالة بيا الجنسيا ومع 

 

 بيان المخهالب

خبير  ائد فة ال انون الجنائة الدولة وااجراءات الجنائية وال انون الدولة اانسانة وا وق اانسان وال انون  -

 المللسات الدولية. اادا ي و دا   و نشاء

 ل العدل بيا الجنسيا وداعية با و  ل مساوا  بيا الجنسيا وااتراف التنوع. ائد  فة مجا -

ا ما ال بر  المبا ر  والوالعة النطاق فة ،وفير اا راف ال انونة والسيالة ل  مة  15ككثر ما  - عام 

 المحكمتيا الجنائيتيا الدوليتيا.

برامإل العدالة فة ليشير وجملو ية الكونغو  ةخبر  والعة مع مجتمعات الةحايا وفة ،ن ي  المرا ة االنت الي -

 الديم راةية وكولوفو وكوغندا.

 خبر  دب ومالية والعة فة بناء دعم الدول األعةاء ل مللسات الدولية والوةنية. -

فة ،ح يز كعةاء ال ريا، ومما لة الحكم  ةما توي ال بر  ل رق متنوعة وموجلة نحو اللدف، با ع   ائد -

 و،ن ي  الح ول ل مشاكر الجديد  و،ح يا النتائإل فة لياق العمر الحساس ولريع ال ط . الس يم، و،صميم

  .وعنصر متعاون فة العمر ضما فرياتواصر با عة فة ال -

 

 التعليم

 جامعة كامبريدج، ك ية الح وق 
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 ، ماجستير:2000 ييولي،موو/ – 1999ككتوبر ،شريا األول/ -

 اف. التركيز ع   ال انون الدولة الع -

 مر،بة الشرف األول . -

 الجائز  التع يمية لإلنجاو المتميز، ك ية لانت  دموند. -

 منحة ،شي نينإل البريطانية. -

 منحة بيغالوس.  -
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 جامعة كدياليد، ك ية الح وق

 ، مر،بة الشرف فة ال انون:1997نوفمبر ،شريا الثانة/ – 1997ما س ختا / -  

 البراء .  األةرواة: نمرية بايز وافتراي -

 مر،بة الشرف األول . -

 ، بكالو يوس فة ال انون: 1995نوفمبر ،شريا الثانة/ - 1991ما س ختا / -

 ٪(. 10مر،بة الشرف الت  ائية )كع    -

 ال وانيا(.  ،ةاُ  ) 1995جائز  ،وماس جيأ  -

  لاد  ، دير العميد ) انون األلر (. -

 (دا  )ف ي جاو  فة ال، 1995 نوفمبر،شريا الثانة/ - 1991ما س ختا / -

 

 خبرةال

 ، فيكتو يا، ليشير(لجنة الح ي ة) لجنة الح ي ة والمصالحة والواد  الوةنية

 :ةات  الن،  ئيس - 2019مايو كيا / -

، و دا ،لا األلاسعا  نشائلا ما  ةومسلول ،(لجنة الح ي ة) الوةنيةلجنة الح ي ة والمصالحة والواد   ةئيس  -

ا مععم ،دبير و  .لا انون ،أليس يا،لا اليومية وكداء 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 عمر  -

 .األمر وةنيا  

ات  واعد الس و  صياغة جميع األدوات التنميمية، بما فة تلس ال واعد ااجرائية و واعد ااثبات، ومدون -

ل م وضيا والمو  يا، و جراءات التشغير المواد ، و،وجيلات المما لة وم كرات الت اهم و،د يأ الم وضيا 

 الوةنييا والمو  يا ع   ،طبي لا.

صياغة جميع كدوات اادا  ، بما فة تلس ،وصيف الو ائف وع ود المو  يا و، ييمات الم اةر ومل رات  -

 التشغي ة بانتماف نحو ،ح يا األهداف المط وبة. األداء و ياس الت دف

،صو  االاتياجات ما الموا د التشغي ية بالرجوع  ل  الو ائف المحدد  والم رجات المتو عة و عداد  -

 الميزانية ال ائمة ع   األداء والدفاع عنلا كماف ووا   المالية.

كامر اجراءات الشراء وال واعد وال وائح اا راف ع   المشتريات و دا   األصول وضمان االمتثال ال -

 .الحسابات الماليةا اا راف ع   الن  ات ومرا بتلاا اا راف ع    عداد الت ا ير المالية ومراجعة

 .لجنة الح ي ة نشاء واد  اماية الشلود ومو  ة التوجيي فة ،وفير دعم الشلود لزياد  ث ة الجملو  فة عمر  -

 .لجنة الح ي ةومو  ة التوجيي فة ، ديم الدعم ل جنا  لزياد  ث ة الجانة فة التعامر مع   نشاء واد  دعم الجنا  -

 ى فردية. كاو 350،نسيا و، طيط وجدولة و،رؤس و دا   ج سات االلتماع ألكثر ما  -
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ز  ج سات العامة والمت  الااللتجوا  الس   وال عال ل مشتكيا والشلود والمشتبي فيلم والجنا  فة  ،سيير -

 وال اصة، مما يدل ع   االاتراف الكامر لمبادئ ااجراءات ال انونية الواجبة والعدالة الطبيعية.

  ةية وفا المعايير الدولية لح وق اانسان. 350مسود   را ات فة ككثر ما  -

  ياد  البت فة ة بات الع و بما يت ا مع ال انون الدولة وااللتزامات التعاهدية لسيشير. -

ل تعويةات التة ، بة لجنة الح ي ة   صياغة ليالة جبر الةر  بالتشاو  مع الةحايا لدعم ،وصيات  ياد -

 ااتياجات الةحايا و،و عا،لم.

وبناء والح ا  ع   دعم المجتمع لعمر لجنة الح ي ة االن راة بانتماف مع ولائر ااعالف لتعزيز فلم والية  - 

 .لجنة الح ي ة

مع الشرةة الوةنية وال ةاء والمللسات األخرى تات الص ة ما كجر بناء الدعم   امة عال ات ،عاونية  -

 لجنة الح ي ةالطوعة لعمر 

 كتدبير لتبسيط العم يات.

 ما خالل التوعية واال،صاالت و،صميم مركز المع ومات.لجنة الح ي ة ،صو  و،عزيز الح ا  ع   عمر  -

 

 ، هولندا، وكموال،ا ، كوغندا، الهايالجنسانيةالمباد ات النسائية ل عدالة 

 مج   اادا  : ةات  الن  ئيس - 2014ديسمبر كانون األول/ -

اا راف ع   ،ن ي  والية منممة دولية  ائد  فة مجال ا وق اانسان ل مرك  مسلولة عا الدعو   ل  العدالة  -

بما فة تلس  المستوى الوةنة، بيا الجنسيا ما خالل المحكمة الجنائية الدولية وما خالل خليات م ت  ة ع  

م اوضات السالف وعم يات العدالة االنت الية، بالتعاون مع الشركاء ع   مستوى ال اعد ، ومجموعات الةحايا 

 والمدافعيا.

اا راف ع   عم يات المراجعة الداخ ية وااللت سا ات المتع  ة ببرامإل المصالحة التة ،جريلا "المباد ات  -

  ية الكونغو الديم راةية وكوغندا، وضمان ا لا.النسائية" فة جملو

 

 ، ك و ا، جملو ية المتحد (خلية األعمال المتب ية) اللية الدولية لتصريف األعمال المتب ية ل محكمتيا الجنائيتيا

 تنزانيا، والهاي، هولندال

 المستشا يا ال ةائييا:  كبير ،2019كبرير نيسان/ – 2019يناير كانون الثانة/ -

ل ةا  البعيديا فة المللسة العابر  ل  ا ات المسلولة عا التكمال العمر ا  اكبة ل ئيسي  ستشا م -

 ويوغولالفيا الساب ة.لرواندا، ال ةائة ل محكمتيا الجنائيتيا الدوليتيا 

 :ة ئيسي ة انوني  ديوان/ مستشا ال ة،  ئيس2019يناير كانون الثانة/ - 2012 ييولي،موو/ -

لرئي  المللسة عبر ال ا ات المسلولة عا ،ن ي  الو ائف المتب ية  ة ئيسي يةوليال يةن انو  مستشا  -

ومواص ة األلالية ل محكمة الجنائية الدولية لرواندا والمحكمة الجنائية الدولية ليوغولالفيا الساب ة، 
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الجملو ية فة فصر  ئالة  الساب ة ات ليوغولالفيا العمر بن   الص ة مع المحكمة الجنائية الدولية 

 .2017نوفمبر ،شريا الثانة/

المشو   ال انونية والمتع  ة بالسيالات  ل  الرئي  بص تي  ئيس ا لدوائر االلتئناف فة المحكمة ، ديم  -

و ئي  خلية األعمال المتب ية الجنائية الدولية ليوغولالفيا الساب ة والمحكمة الجنائية الدولية لرواندا و

 مع ل طة   رافية ع     م المحكمة.خلية األعمال المتب ية دولية ليوغولالفيا الساب ة والمحكمة الجنائية ال

يلا وخلية األعمال المتب ية اا راف ع دوائر المحكمة الجنائية الدولية ليوغولالفيا الساب ة كعمال  دا    -

 فة ك تا المللستيا.بشكر عاف ونسا عمر الرئالة والدوائر و جراءات المحكمة ع   مستوى االلتئناف 

جميع  را ات االلتئناف التمليدية وكاكاف االلتئناف التة ،ركللا اا راف ع   صياغة وصياغة  -

وخلية الرئي  وك لس جميع كوامر و را ات الرئي  ل محكمة الجنائية الدولية ليوغولالفيا الساب ة 

 .األعمال المتب ية

واا راف ع    الدوائرو،وجيلات مما لة لعمر كدوات ،نميمية وليالات داخ ية وضع و،صو   -

وخلية لكر ما المحكمة الجنائية الدولية ليوغولالفيا الساب ة    م المحكمةصياغة األدوات التنميمية فة 

 .األعمال المتب ية

والمحكمة خلية األعمال المتب ية وضع و،شغير االلترا،يجيات والسيالات تات الص ة ب ياد  و دا    -

 ة الدولية ليوغولالفيا الساب ة.الجنائي

و،وفير التوجيي البرنامجة والتنميمة  ،، صيص الموا د انجاو النوا،إل و نجاوها فة الو ت المنالأ -

 وخلية األعمال المتب ية واادا ي لعمر مكتأ الرئي  و سم الدعم ال انونة ل دوائر و  م المحكمة

 ب ة.والمحكمة الجنائية الدولية ليوغولالفيا السا

ياغة ومراجعة مشا يع المواونة الم دمة و، ديم لرديات واضحة وم نعة ل ميزانية لكر ما المحكمة ص -

 .وخلية األعمال المتب يةالجنائية الدولية ليوغولالفيا الساب ة 

 ياد  و،ن ي  عم يات التعراي ،لدف  ل  ،حديد المكالأ النا،جة عا وياد  الك اء  ووفو ات الميزانية  -

 .وخلية األعمال المتب يةالجنائية الدولية ليوغولالفيا الساب ة ر ما المحكمة لك

ع   عمر   م المحكمة والتعراي اال،صاالت والبيانات الر ابة بوالطة الجلات المشرفة ،وفير  -

واا راف  ل    م المحكمة بشأن  بشكر عافالتوجيي الصح ية وكنشطة العال ات ال ا جية و، ديم 

 .وخلية األعمال المتب يةليوغولالفيا الساب ة ت ال ا جية لكر ما المحكمة الجنائية الدولية اال،صاال

ع   ،ن ي  األاكاف و، ديم التوجيي واا راف العاف  ل    م الر ابة بوالطة الجلات المشرفة ،وفير  -

ة الدولية لمحكمة الجنائيا التة ،صد هااتجاو اال المحكمة بشأن ،ن ي  األاكاف و روة كاكاف

 .وخلية األعمال المتب يةليوغولالفيا الساب ة 

و،نسيا اا راف ع   ،ن ي  األاكاف مع ال جنة  ،اال،صال بالدول األعةاء التة ،ن   كاكاف المحكمة -

 .خلية األعمال المتب يةالدولية ل ص يأ األامر ما كجر 
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 .خلية األعمال المتب يةفة  فري يا وكو وبا ع   ،سلير المرا بة ال ةائية ل  ةايا المحولة و ن ات األاكاف  -

ع   مركز االاتجاو التابع لألمم المتحد  و، ديم التوجيي  ل    م  ةاا رافيالر ابة ،وفير ،وفير  -

وااجراءات و روف االاتجاو ال اصة بالمحكمة الجنائية الدولية ليوغولالفيا المحكمة بشأن السيالات 

 .لمتب يةاألعمال ا وخليةالساب ة 

ع   صياغة ة بات المراجعة ال ةائية ل را ات   م المحكمة المتع  ة بت ييم العوو، اا راف وصياغة  -

وغير تلس ما االنتلاكات المزعومة ل س طة اادا ية  ،محامة الدفاعك،عا  االاتجاو، و اثناءوالح وق 

خلية و ية الدولية ليوغولالفيا الساب ةل محكمة الجنائية الدولية ليوغولالفيا الساب ة والمحكمة الجنائ

 .األعمال المتب ية

والمنممات غير الحكومية وجماعات الةحايا والمجتمع الدولة  ةالدب ومالي األولاةاال،صال مع  -

 والمحكمة الجنائية الدولية ليوغولالفيا الساب ة.خلية األعمال المتب ية األولع بشأن عمر 

اللتغالل واالنتلا  الجنسييا ل محكمة فة  لون اجنسانية ون طة ا،صال لشلون الا،نسيا العمر كجلة  -

 .خلية األعمال المتب يةوالجنائية الدولية ليوغولالفيا الساب ة 

فة ال ريا االلتشا ي المك ف بت ديم المشو    ل  الرئي  والمسجر بشأن المسائر ضما عمر ال -

 والمحكمة الجنائية الدولية ليوغولالفيا الساب ة. ية خلية األعمال المتبالمتع  ة بمحامة الدفاع عا 

 .لية األعمال المتب يةمنصأ الرئي  المناو  لمج   مراجعة لجنة الت اوي المشتركة ل -

منصأ  ئي  ال جنة االلتشا ية لمركز لرايي و ل مع ومات التابع ل محكمة الجنائية الدولية  -

 ليوغولالفيا الساب ة.

خلية األعمال ومسودات الت ا ير المرفوعة  ل  مج   األما والجمعية العامة بشأن بصياغة ومراجعة  -

 والمحكمة الجنائية الدولية ليوغولالفيا الساب ة.المتب ية 

 

 هولندا الهاي،الجنائية الدولية ليوغولالفيا الساب ة، المحكمة 

 :ة ئيسي ة انوني  ا ديوان/مستشال ة،  ئيس2015نوفمبر ،شريا الثانة/ – 2004 ييولي،موو/ -

مع لية األعمال المتب ية لمكتأ/مستشا   انونة  ئيسة ال ةو ي تة بص تة  ئيس اودوجت -

 2012 ييولي،موو/ 1منصأ المحكمة الجنائية الدولية ليوغولالفيا الساب ة بعد بدء ملاملا فة 

حكمة الجنائية جميع الو ائف المحدد  كعالا ل م،ن ي  و ،ع   التوالة 2013 ييولي،موو/ 1و

 الدولية ليوغولالفيا الساب ة.

وصياغة جميع األدوات لية األعمال المتب ية لو،نسيا وضع الم اهيم وبناء المللسات   ياد  -

 لمللسة الجديد .ا  التنميمية واا راف ع 

وجمع مشا يع   ث المحكمة الجنائية الدولية ليوغولالفيا الساب ة اا راف ع   ،طوير  -

 .هاو،ن ي  للا لاألموا
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فة مج    دا   مشروع  لاو،مثي المحكمة الجنائية الدولية ليوغولالفيا الساب ة ، ديم م لوف  -

العدالة فة جرائم الحر ، وهة مباد   ،م ،موي لا بمالييا الدوال ات ،لدف  ل  بناء ال د ات 

 ال ةائية الوةنية فة ال صر فة  ةايا جرائم الحر .

ع مجموعات ،لا ماال،صاالت والعال ات ال ا جية و،طويرها و دا ث كادااا راف ع    -

الةحايا لزياد  الوعة وال لم النت ال المحكمة الجنائية الدولية ليوغولالفيا الساب ة والمحكمة 

 .خلية األعمال المتب يةالجنائية الدولية لرواندا  ل  

والمجتمع الدولة األولع بشأن عمر والمنممات غير الحكومية ة الدب ومالي باألولاةاال،صال  -

المحكمة الجنائية الدولية ليوغولالفيا الساب ة، بما فة تلس دعم مباد ات العدالة االنت الية الوةنية 

م صصة لجرائم الحر  وبرامإل جبر الةر  ومراكز  دوائر نشاء  ل ح ي ة والش افية مثر

 ل مع ومات وال اكر .

 صر فة دعاوى لوء الس و  ما  بر محاف يمثر كماف عةو فة ال ريا التأديبة ال ي ي -

 المحكمة الجنائية الدولية ليوغولالفيا الساب ة.

عةو فة لجنة ن   ، ييم األداء، اي  كصد   را ات بشأن مزاعم الم م ااجرائة فة  -

 مراجعات األداء.

         

 :الدوائر ئي   نائبة 2011فبراير  باة/ - 2010فبراير  باة/ -

 .ة ئيسي ة انوني  مستشا  /الديوان ة ئيس ي ة مزدوجة،و  -

 بشكر عاف.و،نسي ي  اا راف ع   لير عمر الدوائر -

،وفير الدعم ال انونة ل محاكمات وااللتئنافات ل محكمة الجنائية الدولية ليوغولالفيا الساب ة  -

 . ع يي واا راف الدولية لروانداوالمحكمة الجنائية 

الميزانية والت اوي بشأن م صصات الميزانية ااضافية ل محكمة الجنائية  ااتياجات،صو    -

 الدولية ليوغولالفيا الساب ة.

 فة اجتماعات عبر األجلز . الدوائر،مثير  -

 .واا راف ع يلم مو  ا 70كداء  دا    -

 

  ئي  ديوان: ة، نائب2004 ييولي،موو/ – 2003ككتوبر ول/،شريا األ -

ك دف ل رئي  مع المسلولية األلالية عا  دا   و،سيير جميع  ةوليالي ة انوني  مستشا  -

 .بوجي عاف   و دا ،لا الدوائرتركللا الرئي  واا راف ع   عمر يااجراءات ال ةائية التة 

 

 ، مو ف  انونة معاون: 2003ككتوبر ،شريا األول/ - 2001فبراير / باة -
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 التمليدية و جراءات المحاكمة. ااجراءات و دا  ل اٍي  ة انوني  مستشا  -

 وال را ات واألاكاف. ال اءصياغة  -

 

 بعثة األمم المتحد  فة كولوفو، بريشتينا، كولوفو      

الح و ييا الدولييا المد بيا ع   التطبيا  ، مو ف  انونة ، ووا   العدل:  2003ما س  - 2002لبتمبر 

 المح ة ل عمر اانسانة الدولة

مساعد  المدعيا الدولييا فة  عداد و، ديم  اةا  ال انونة ل  انون المدنة المح ة لكولوفو. ال انون ضما ا

 جرائم الحر 

 ةايا ل محاكمة فة اختصا  ال انون المدنة لكولوفو. مكتأ محامة التاج ، جنو  كلتراليا ، كلتراليا كبرير 

ا  1999لبتمبر  - 1999  انوني ا بشأن ال ةايا الدلتو ية. ، محامة لدى محامة التاج: عمر مستشا  

 المحاضرات والعروي الت ديمية

منسا مشا   ، المعونة ال انونية األفري ية ، نلإل يراعة ال وا ق بيا الجنسيا  محاضر خبير ومتحدث مميز 

 لتوجيي لجنة التنسيا الدولية

ميز فة األاداث التة ع دت عمر كمتحدث مت  ةا  و ةا  المحاكم والليئات ال ةائية الدولية )مستمر(. 

 بالتزاما مع الج سات المتتالية لـ

 جمعية الدول األةراف فة المحكمة الجنائية الدولية ، ،تناول الموضوعات

 مثر وضع الترا،يجية  ام ة انجاو الوضع ل محكمة الجنائية الدولية ،

 ةرق المسلولية فة المحاكم الجنائية الدولية ، و ياس ك اء 

 جنائية الدولية ، والميزنة التة ،راعة ال وا ق بيا الجنسيا ومعام ة ال ةايا الجنسية والمحاكم ال

 الجرائم ال ائمة ع   النوع االجتماعة. المنشو ات والملهالت الملنية
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 موريسون )روغندا  -السيدة روزيت موزيجو  -9

 اب الصلةخبرة ذلوجز ام

واادا ية والدب ومالية واادا ية، التة امتدت  ،جع نة خبر،ة ال ةائية وال انونية واال،صاالت

ا فة النمم المشتركة لألمم المتحد ، المر ح المثالة لمنصأ المسجر  26ع   مدى    ص يةما  -عام 

يحافم ع   لمعتي العالمية ما التميز والموثو يةا و،ن ي  واليتلا. والتمرا  المحكمة فة الوفاء بواليتلاا 

برو،وكوالت وليالاتا وهياكر ،نميمية وفة  نشاء خليات  انونية  دا ية دوليةا  لدي  لجر اافر بالنجاح

  وبرامإل ،دعم و،كمر مكتأ المسجر.

 

رفة المكتأ المبا ر ل ة انوني  ةبص تة مو  ا ما ال ريا  مسج  فة  نشاء  الرائد، كنت جزء 

أ المحكمة الجنائية الدولية لرواندا إنشاء مكتبالا  ا  ُدت المحكمة الجنائية الدولية لرواندا فة ك و ا، و

لما ما العمر بك اء ، وف  ا لوالية كر تومكتأ المحكمة ال اصة لسيراليون فة الهاي ومكن، فة الهاي

ا ما فريا ومنلما.  ل  ، الملد ية  لت اوي بشأن  لائر التبادل واعتمادها الاتياجات المحكمةاكنت جزء 

ا ما ،مثير المسجر والعمر  20ه ا ال بر  ووت م دمة ال دمات.  براف ا، ا ات الب د المةيف وا، ا ا عام 

 مع الب د المةيف كمر ايوي لدو  المسجر.

 

المحكمة، بعد كن  مت بصياغة ،دبير ل د لاهمت بشكر كبير فة ،طوير  دا   المحكمة، و

ا، مث ت  17برو،وكوالت  ائد  ادا   المحكمة و،وجيلات المما لة. بص تة ممثر المسجر لمد   عام 

، بما فة تلسا الموا د البشرية والتو يف   م المحكمةو دا   جميع  لون  لمسجر فة المحكمةاا

الدول ما  والميزنة و دا   الموا د و،ر،يبات التعاون المت اوي ع يلا مع الدولة المةي ة وغيرها

ا  دائر  االلتئناف فة  د برعت فة ، ديم الدعم ل ةواألعةاء فة األمم المتحد  لت ديم ال دمات. 

 ُ   تلس. ع     ثنة  المحكمة الجنائية الدولية لرواندا وك

 

خليات وبرو،وكوالت لدعم واماية الشلود/ الةحايا  ائد ،  ، ما األلاس،ل د كنشأت وصممت

ا، ا ات ،عاون  ائد  بشأن اركة الشلود، ون  لم ودعملم كثناء وبعد اادالء بالشلاد ، بشأن ، اوضت و

 المعتمد  فة المحاكم والليئات ال ةائية الدولية. كصبحت من  تلس الحياوالتة 

 

لت اوي بشأن  نشاء كول مرفا ااتجاو ،ابع لألمم المتحد  فة ك و ا، وعم ت اكنت ضما فريا 

مع ال جنة الدولية ل ص يأ األامر لوضع  واعد ،حكم ااتجاو األ  ا  المتلميا فة مرافا األمم 

 نأ ،طوير خدمات محامة الدفاع، وال بر  الحيوية لدو  المسجر.اس  ل  جالمتحد . و د ،م تل
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ا فة ال جنة األول  ل جرائم الجنسية وال ائمة ع   النوع االجتماعة، فإننة كامر  بص تة عةو 

،جربة الدو  فة التح يا ومنع التنمر والتحرش واالعتداء الجنسة وااللتغالل فة العمر ولأكون 

ا ع    نشاء  مكتأ كميا الممالم فة المحكمة ما كجر ،  ير الت اضة المك ف ل غاية. اريص 

مم المتحد  والعديد ما المنممات األخرى ع   مر السنيا، فإننة ك،ط ع  ل  بعد كن عم ت فة األ 

السيالة والمما لات الحالية لألمم المتحد ا بشأن اال،جاهات والتطو ات الجديد  النا ئة )ال ليما فيما 

بالوالية ال انونية األلالية ل مكتأ ومتط بات الموا د البشرية(ا وع   المما لات المبتكر  لت ييم  يتع ا

 ل عالية البرامإل الحالية ل مللسة. مجد

 

و،عزيز لمعتلا  فيلاصو   المنممات التة عم ت برفع الل د مكنتنة ملا ات اال،صال والتنميم ما 

  العالمية. 

 

 بيان المخهالب

 والمهارابالكفاتاب 

د الات النوع االجتماعةا وخبير  انونة فة ال انون الدولة العاف/اانسانة/الجنائة/ا وق اانسانا  -

 و ةايا السالف واألما.

  نشاء المحاكم الجنائية الدولية/مدير المحاكم. -

تحد  خبير فة النوع االجتماعة ومح ا كول فة الجرائم الجنسية والجنسانية فة هيئة األمم الم -

 ل مرك /العدالة فة االلتجابة السريعة.

 فة برامإل دعم واماية الةحايا/الشلود.  خبير -

 لا.ع   د اية بإيجاد خليات  انونية ،مكا المنممات الدولية ما كداء ملام   -

 تو خبر  عالية.وناجح  ةودب ومالي ةم اوض -

 خبر . ا ت ة دا ي  مدير -

 المنممات الدولية. وخاصة النساء، ل عمر فة    اد و،د يأ الملنييا الخريا، -

 .فة العمر ك رد ضما فريا  ممتاوو ةممك ن   ائد -

 األمم المتحد  ومدير الموا د البشرية. فة اادا   فة ما توي ال بر   -

 

 وجز   ن رة عامة ومالمهنيخبرة ال)المسار المهني 

 : هولندا -يرلمككوغندا/ مجتمع ماويما، جينجا،ات  الن: المديرا مباد   ،نمية  - 2021لبتمبر كي ول/

النساء ال تيات واألملات المراه ات ومشا كة ،طوير البرامإل والمشا يع التة ،لدف  ل  وياد   -

 الرفاهية.  اللادفة فة األنشطة الرلمية وغير الرلمية لتحسيا
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 لات طيط و،مكيناألنشطة وال ،عزيز مشا كة المرك  فة كدوا  صنع ال را  و،وليد الدخر -

 ، و نشاءا  ا تصادي

ل عنف الجنسة والعنف ال ائم ع   النوع المكافحة ل نوع االجتماعة  المراعيةالمللسات 

 االجتماعة. 

،طوير خليات مستدامة انلاء اافالت ما الع ا  ع   العنف الجنسة والعنف ال ائم ع   النوع  -

 االجتماعة.

 ل وا ق بيا الجنسيا لمنع ومكافحة التطرف العنيف.،طوير برامإل لتعزيز نلإل يراعة ا -

 

، مكتأ المدعة العاف ل محكمة الجنائية الدولية،  انونة : مستشا 2021كغسط   خ /-2020

  الهاي، هولندا:

 صياغة ليالة التراث الث افة.  مت ب ياد   -

األمم  ىا،مثير المدعة العاف لت ديم كو اق فة ندوات وموائد مستدير   فيعة المستو -

 المتحد ، النا،و.

 ،نسيا ،ن ي  السيالة ال اصة بالجرائم الجنسية والجنسانية. -         

 الت اوي بشأن ا، ا يات التعاون وصياغتلا مع الدول األةراف واألجلز  األخرى  -

  محكمة.التابعة ل

 ة ال.المساعد  فة ،ن ي  السيالة ال اصة بالجرائم ضد األة ال كو التة ،م  األ  -

مراجعة الع ود التجا ية لت ديم ال دمة لةمان االلتزاف ال انونة بشروة الشراء واماية  -

 .،ةاُ   المصالحالمحكمة  انون ا ما النزاعات و

 سم االلتشا ات  : مستشا   انونة. مكتأ المدعة العاف ل محكمة الجنائية الدولية،2016-2021

  ال انونية، الهاي، هولندا:

 والم كرات.  اايحاةاتل انونية التطبي ية لتح ير مسودات ال بر  ا -

ال ةايا المع د  بشأن  جراء البحوث/التح ي ات ال انونية، وصياغة كو اق المو ف  -

 النا ئة. 

   عداد كو اق المل،مر و،مثير المدعة العاف داخ يا  وخا جيا . -

 فة المديرون دملا يلتة صياغة الم  صات/العروي الت ديمية الش وية والمكتوبة ا -

  .األمم المتحد 

 محاضرات ل جامعات والمجموعات وال براء الزائريا. ل اء  - 

  عداد كو اق السيالات وكتيبات التشغير. -

 ،د يأ ومالئي المو  يا و عداد مواد ،د يبية لمكتأ المدعة العاف. -
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لمتع  ة بالمو  يا عم يات والميزانية وال وجستيات اا  دا   العم يات ةكمسلول -

 والشلود.

 لمكا،أ الميدانية.االتح يا فة اوادث لوء ل و  المو  يا و دا   كموال  -

  دا   اماية الشلود، بما فة تلس ، ييمات الةعف/التلديد/الم اةر. -

 ا كتابة ، ا ير المصروفات و عداد المواونات.ع يلا ا رافواتشغي ية الن  ات ،نسيا ال -

 ت و جراءات التشغير ال يالية وغيرها ما المواد التشغي ية اللامة.كتيبا عداد  -

 ، الهاي، هولندا:ة انوني ة: المحكمة الجنائية الدولية لرواندا، مو  2000-2015 -               

 .، ما األلاسمكتأ المحكمة الجنائية الدولية لرواندا فة الهاي )مركز العمر( نشاء  -

، بما فة تلس جميع األدوا  ال ةائية واادا يةا   م المحكمة ائف  نشاء و دا   جميع و -

فا ااامة الدفاع و دا   مرودعم واماية الشلود/الةحاياا موك ساف الموا د البشريةا و

 خدمات ال غة والعال ات ال ا جية.واالاتجاوا 

 عمر كمركز ،نسيا جميع جوانأ عمر المحكمة الجنائية الدولية لرواندا.ال -

مع ووا ات اكومة الب د  نسيا كافة خدمات الدعم ال انونة واادا ي لدائر  االلتئناف، -

 المةيف وكيانات األمم المتحد  األخرى.

  نشاء خليات ل تعاون الدولة والت اوي بشأن البرو،وكوالت مع الدولة المةي ة. -

كندا وكمريكا الت اوي بشأن ا، ا يات التعاون وصياغتلا لعمر المحكمة فة كو وبا و -

 الشمالية.

 ئي    م المحكمة كمنسا ادا    لون المحكمةا ،وجيلات المما لة المعد  ،مثير  -

  جراءات  لاد   فاد  الشلود.س ؤ  ،رس  فادات الشلودا ؤ  وة بات التسجيرا ،ر

كجرى بحثا فة ال انون الجنائة الدولة واألاكاف تات الص ة بعمر المحكمة الجنائية  -

 ية لرواندا.الدول

اا راف ع   عم يات التو يف واالضطالع بلا، وكداء جميع جوانأ الموا د البشرية  -

 لمكتأ الهاي.

 والم كرات ال انونية. وغيرها ما الوثائا اادا ية/ال انونية. ااااةاتبح  و عداد  -

 كماف المحكمة اادا ية لألمم المتحد . ةمرافع -

 ل  ةا . عداد ودعم الج سة العامة  -

 : المحكمة الجنائية الدولية لرواندا، المكتأ المبا ر ل مسجر:1997-2000 -               

 ل مسجر. ةخاص  مساعد -

 دو  فعال فة  نشاء مركز العمر. -
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صياغة الم كرات الش وية، وا، ا يات التعاون، وا، ا يات الب د المةيف/خطابات  -

 التبادل.

د  بشأن  دا   الشلود فيما يتع ا بح وق الةحايا ال يا صاغت البرو،وكوالت الرائ -

كدلوا بشلادا،لم كماف المحكمة الجنائية الدولية لروانداا وضع كاكاف لسداد األجو  الم  ود  

 ل شلود والةحايا ال يا يمث ون كماف المحكمة.

أن صياغة و،مثير  ئي    م المحكمة خالل الم اوضات المتع  ة بم كرات الت اهم بش -

،ن ر ون ر الشلود، و ةاء األاكاف الصاد   بحا المحكوف ع يلم ما  بر المحكمة 

 الجنائية الدولية لرواندا.

، ا ير  ل  المسجر لمساعد،ي فة  ، ديم ،ح ي ات كولية فة مزاعم لوء الس و  و جراء  -

 عم يات ا، ات ال را  بشأن ما  تا كانت ااالت الس و  ،ستدعة  جراء ،ح يا كامر.

مساعد  المسجر فة  عداد ومراجعة فئة كبير  ما الوثائا بما فة تلس صياغة  -

ك ماتا والمرالالت  ل  مكتأ الشلون ال انونيةا لكبا  المسلوليا ما الدول األعةاءا 

واا راف ، الرئيسية ل مل،مرات الدولية والك مات، ا يرا ليالاتا بيانات صح ية 

 .يلاع 

الم كرات نيابة عا المسجر فيما يتع ا بمسائر المحكمة مسودات الردود و  عداد -

 الجنائية الدولية لرواندا كماف المحكمة اادا ية لألمم المتحد .

،سجير المحاضر و،ن ي  جميع ولجميع الج سات العامة ل  ةا ،  ة لمي  عمر م ر ال -

 (.2015 ل   2012و 2000 ل   1997األنشطة اادا ية تات الص ة )

ال انونية المع د   المسائرم كرات مكتوبة وم كرات اول بحوث وصياغة  جراء  -

 النا ئة المتع  ة بال ةايا التة ،تط أ التجابة ما المسجر.

 .2000 - 1997المسجر فة مج   التعييا والتر ية ،مثير  -

الندوات واالجتماعات الرلمية والمل،مرات الدولية، بما فة تلس المسجر فة ،مثير  -

التحةيرية ومل،مر  وما انشاء المحكمة الجنائية الدولية. نسا برنامإل التد يأ  ال جان

 الداخ ة/المو  يا دون م ابر/برامإل المو  يا ال نييا المبتدئيا نيابة عا المسجر.

اال، ا ات مع الدولتيا المةي تيا لتنزانيا و واندا مع م دمة ال دمات، ع   الت اوي  -

 مثر  ركات الطيران.

ا ما المجموعة التة صاغت ،وجيلات ثير ،م - المسجر فة لجنة ال واعد وكان جزء 

 ودلير  دا   المحكمة.   م المحكمةمما لة 

: مو ف  انونة/واد  دعم الةحايا الشلود: المحكمة الجنائية الدولية 1996-1997 -

 لرواندا:
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ئية الدولية كول واد  لحماية ودعم الشلود/الةحايا ل محكمة الجنا و،ألي  نشاء  -

 .األلاسلرواندا ما 

اختيا  و،عييا و،د يأ المجموعة األولية ما مساعدي دعم الشلود وضباة الحماية:  -

الو ائف و جراء التطالعات الركيا متابعة ه ا الملاف  ،صنيف نشاء الو ائف وكتابة 

 برفعلا ل تصنيف والوفاء بااجراءات المتع  ة بنماف األمم المتحد  ال ائم.

 ،نسيا  نشاء البيوت المنة. -

، ديم المشو   والتوجيلات االلترا،يجية ل مسجر فيما يتع ا بجميع ال دمات المتع  ة  -

بالشلود والةحايا ال يا يمث ون كماف المحكمة، بما فة تلس وضع السيالات ووضع 

 هم  جراءات ،شغير مواد ا ،عريف ا وق الشلود/الةحايا، التة ،ةمنت ،حديد مزايا

 الشلود والةحايا. و،حديد مسلوليات

ع    التعاونبرو،وكوالت/ا، ا ات ع   والت اوي بس طات الب د المةيف  ال،صاال -

اللجر  و،وفير  جراءات  دا   و،ن ر الشلود والةحايا، بما فة تلس التناوالت عا 

 .يلاو ل الحماية ل بيوت المنة ولالنت ال ما المحكمة

ات واألاكاف الدولية لصكو  ا وق اانسان لترجمتلا  ل  الرياد  فة وضع السيال -

 ،طبي ات عم ية لصالح الشلود والةحايا.

،لدف  ل  دعم اسأ اال تةاء،  ،صياغة ومراجعة و،ن يح  جراءات ،شغير معيا ية -

 ،دابير الحماية المعمول بلا، وهة مباد   جديد  وغير مسبو ة.

الشلودا ومسائر المتع  ة ب سم دعم الةحايا ،مثير   م المحكمة فة المحكمة فة ال -

صياغة و عداد اال ترااات والم  صات والم كرات ال انونية لت ديم الط بات المتع  ة و

ا و،نسيا وضمان ،ن ي  ،دابير الحماية التة كصد ،لا الشلودوب سم دعم الةحايا ب ةايا 

 المحكمة.

 جنائية الدولية لرواندا:: مو ف  انونة مساعد/مح ا: المحكمة ال1995-1996 -

 عمر كجزء ما فريا االدعاء الرائد فة كيغالة، ال ي  فع ال ةايا الرائد .ال -

  عداد لوائح اال،لاف والدفاع عنلا كماف لجنة المراجعة  بر ، ديملا. -

المدعة العاف فة  ةية المدعة العاف ضد جان بول ككاييسوا ومحاكمات المدعة  ،مثير -

 ن.ضد جو ج كند لو

 م ابالت مع الشلود وجمع األدلة. -

البحوث ال انونية، و عداد العرائ ، والرد ع   م كرات الدفاع، والم كرات ال انونية،  -

 والبح  فة م ت ف عناصر الجرائم.

 عةو فة ال جنة األول  ل عنف الجنسة لمالا ة الجرائم الجنسية. -
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ل ةيتيا األولييا ودعم اركة جميع ل مدعة العاف فة ا،مثي لا و او عداده ااختيا ه -

  لود ااثبات فة ال ةايا األ بع األول  فة المحكمة الجنائية الدولية لرواندا.

  م  ع   صياغة ومراجعة اايداعات والموجزات  بر عرضلا ع   الدوائر كو -

 المحكمة.

 األة ال. عطاء األولوية ل تح يا و،جميع األدلة ع   الجرائم الجنسية والجرائم ضد  -

مركز عمر دون اصطحا  فة  عاية بيئة موا،ية لرفاهية المو  يا فة " المساهمة -

 ". األلر 

لشلود مكتأ المدعة العاف  ،،صميم و نشاء كول برنامإل لدعم الشلود/الةحايا -

 جراءات اللجر  مع الب د  والةحايا، بما فة تلس الت اوي بشأن ،حركا،لم والتناول عا

 المةيف.

: مسلول برنامإل ا وق اانسان/نائأ المدير: مكتأ الت طيط والتنمية والتأهير 1988-1995 -

 ل كنيسة األوغندية: التابع 

المدير فيما يتع ا بالتد يأ/ دا    لون المو  يا والتطوير التنميمة،  انتدا  عا -

 مو   ا. 35وبالتالة ضمان ك اء  

وير برنامإل ل مساعد  فة ار النزاعات ملا ات م اهيمية و،ح ي ية  وية فة ،ط  ثبات -

عا  ،د يأ كبا  مسلولة الكنيسة، بما فيلم األلا  ة و فا لمو ياد  فة كمة م سمة. 

 الوعة بح وق اانسان و،حرير المرك .

، ا ير ،حدت الس طات  و عداد،ح ي ات فة انتلاكات ا وق اانسان  و جراءبح   -

لما هم ك ر ام ا )معمملم ما النساء  مساعد   انونية مجانية وعريالحكوميةا 

 واألة ال ال  راء جد ا(.

ع    دا   جميع مشا يع التد يأ الممولة داخر الكنيسة األنج يكانية فة  اا راف -

 كوغندا.

المشا كة فة ، ييم البرنامإل ال طري العشري لت ييم فعالية الشراكات المركزية ل مساعد   -

 اانمائية.

 

لوكاالب األمم المتحدة  مخ تالنتداب االألجل األ رى ذاب الصلةبلقروة  صيرة اا -

 2012ىلي  2010ومن  2008ىلي  2006األ رى من 

س التح ي ات فة العنف ال ائم ع   النوع االجتماعة ل جنة المست  ة لت صة الح ائا ؤ،ر -

 فة ليبيا.
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وكاالت اانسانية اال،صال بالمنممات غير الحكومية األخرى والا خطط التح يا عداد  -

 ووكاالت األمم المتحد  المت صصة األخرى لتحديد الشلود والةحايا المحتم يا.

 جراء ،ح ي ات، و،سجير  فادات الشلود، و عداد الت ا ير عا كوضاع الالجئيا  -

 وغيرهم ما المستةع يا.

 ،حديد ااتياجات الشلود والةحايا وخليات دعم الةحايا مح يا  ودوليا . -

 فير دعم الشلود/التد يأ ع   الحماية لمو  ة ال جنة.،و -

 بمدخالت االمة فة الت رير النلائة ل جنة التح يا بشأن نتائإل التح ي ات. المساهة  -

منية، األم اةر ا  جراء ،ح يالت المح  يا خخريا ع   ، نيات الم اب ة،د يأ  -

ليات ل طوير المنالأالةعف، والتح يالت المرفية لغري التوااالت  ،اتلديدوالت

 الحماية والدعم ل شلود وضحايا الجرائم. 

 برنامإل دعم/اماية الشلود والةحايا. عداد  -

 

 2010: م وضية األمم المتحد  لشلون الالجئيا، ودفة  لون الشل  خبير             

عم ت كعةو لجنة معنية بأومة االلتغالل واالعتداء الجنسييا فة  رق جملو ية  -

 نغو الديم راةية )معا  ما م وضية األمم المتحد  لشلون الالجئيا(.الكو

 نشاء برنامإل لدعم واماية الشلود/الةحايا/المب غيا عا الم ال ات ل مو  يا  -

والالجئيا المتعاونيا مع مكتأ الم تش العاف بشأن التح يا المتع ا باالعتداء الجنسة 

 وااللتغالل الجنسة.

لتغالل واالنتلا  الجنسييا ما  بر مو  ة األمم المتحد  ،ح ي ات فة اال  جراء -

وغيرهم ما العام يا فة المجال اانسانة ال يا يعم ون مع الالجئيا فة  رق الكونغو 

 وغر   واندا.

 جراء ، ييمات كمنية ل ةحايا والشلود و، ديم ،وصيات لت ديم الدعم والحماية المنالبيا  -

 لشلون الالجئيا. ما  بر م وضية األمم المتحد 

  امة ا،صاالت مح ية ودولية ل شراكة مع م وضية األمم المتحد  لشلون الالجئيا فة  -

 ،ن ي  برنامإل الدعم والحماية.

 

 2008 ل   2006المحكمة ال اصة لسيراليون، ما         

عا  ما المكتأ الميدانة  نشاء مركز عمر فة الهاي لمحاكمة ،شا لز ،ي و  )مُ  -

 ة ال اصة لسيراليون(.ل محكم



 

78 2-A-080822 

 

 CC-ASP/21/2 

 
ا، ا ات الدولة المةي ة مع الحكومة الت اوي ع  ، و براف و دا ،يا    م المحكمة نشاء  -

التر،يبات الداخ ية المتع  ة بتن الت ال ةا  والمو  يا والشلود وجميع صياغة اللولنديةا و

 كنشطة المحكمة مع ب دان بيني وك  والمحكمة الجنائية الدولية.

 1995المحكمة الجنائية الدولية ليوغولالفيا الساب ة، الهاي، هولندا،  ،د يأ فة

 لدى مكتأ المدعة العاف.  ةمتد ب/ة انوني ةكا،ب -

 

 1994، لندن، المم كة المتحد ، Survival International منممة ،د يأ مع

  انونة. متد   -

 

 المخهالب التعليمية واللقوية     

المركز  الوةنية،(،  انون ا وق اانسان، جامعة كيرلندا اانجاو اا ) يد لنير د جة الدكتو ةمر ح -

 األيرلندي لح وق اانسان، غالواي.

امتياو، جامعة نو،رداف، د جة ، ال انون الدولة لح وق اانسان، ب1994 ال انون،ماجستير فة  -

 الواليات المتحد  األمريكية.

 ف الدولية، جامعة نو،رداف، الواليات المتحد  األمريكية.، د الات السال1993ماجستير فة الدا ،  -

 ، بكالو يوس فة ال انون، جامعة ماكيريري، كمباال، كوغندا.1998الح وق،   جاو  فة -

 

 الجوائز

(، جامعة نو،رداف ل مساهمات فة بناء السالف وا وق 2011جائز  ال ريجيا المتميزيا ) -

 اانسان.

 (.1993 د )ع   منحة مللسة فو ةااص  -

لالف دولة، معلد جوان كرو  ل د الات الدولية، الواليات المتحد  األمريكية  ةبااث -

(1992.) 

 (.1975ع   منحة بولوجا لإلدا   المح ية ل مت و يا ) ةااص  -

 ال غات

 ال غة اانج يزية: ملا ات ممتاو  كتابية و  وية. -

 2باء ، 7ال رنسية: المستوى -
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 يم جيمس باا )نيجيريا السيد ىبراه -10

 اب الصلةخبرة ذلوجز ام

فة الصندوق األخةر  فة منصبة الحالة كمدير  ائد و ئي  واد  النزاهة المست  ة

 جمالة  يمة مح مة  م يا  دوال  37، ك،حمر مسلولية اماية 2016ل مناخ من  عاف 

امية. ل د دولة ن 176عبر مشروع  158جلة معتمد ، فة  103المللسة، ،دا  ما خالل 

 الميزانيةكماف لجنة لنويا ، ونا شتلا  ووضعت خطط العمر والميزانياتعينت مو  يا 

والمج   الكامر ل صندوق األخةر ل مناخ. ومراجعة الحسابات، ولجنة األخال يات 

ا لسيالة النزاهة لحماية  ووضعت الصندوق األخةر ل مناخ، وك لس ،ن ي  عم يات  ةا  

فة ،صميم خلية التم م   ا كتواألخال يات و،ةا   المصالح. السيالات المتع  ة ب

بشأن  دا   م اةر االاتيال فة  الداخ ية ل صندوق. كما كننة كنشأت واد  ،د يبية

فة العال ات  كلست العمر التشغي ةوالمشتريات فة عم يات الصندوق األخةر ل مناخ. 

المللسات النمير ، بما فة  م كرات الت اهم مع ككثر ما ك بعيا مكتأ ،ح ي اتصعت و

 راكات كما ك مت متعدد  األةراف. الفة تلس مكا،أ األمم المتحد  وبنو  التنمية 

 .الحرجةمسائر ال بكات نمراء اول اماية  تلترا،يجية وكنشأا

. 

، والا  ا كمح ا ومنسا المحاكمة س عد، عم ت كمح ر م2012 ل  عاف  2005ما عاف 

بص تة  ُمت اي  ، لمدعة العاف ل محكمة الجنائية الدوليةفة  سم التح ي ات بمكتأ ا

ا  ودعم عري   ادت التح يا فة ال ةايا المع د ب ياد   فة فريا التح يا، ك دفعةو 

وكاالت االلت با ات و ن ات ال انون،  ،عاون ا مكث  ا مع. و مت ب ياد  ال ةايا ع   ال ةا 

كنشطة التح يا فة واليات و جراء  األعةاء،والس طات العسكرية والمدنية ل دول 

كان جزء كبير ما مسلوليا،ة . و ةائية متعدد  لكر ما ال انون المدنة وال انون العاف

الدول وك لس المنممات الدولية الحكومية وغير الحكومية تات  فة   امة ،عاون معيتمثر 

ا العمر بشكرمكتأ المد عة العاف  )المكتأ(.  الص ة بعمر وثيا مع  و مر تلس كية 

فة التعامر مع الةحايا  ومحامة االدعاءمحامة الدفاع والزمالء فة   م المحكمة، 

 .ال انونة مالءمة ،مثي لموالشلود، والتأكد ما 

 

كنت مسلوال عا ، 2015-2012بص تة كبير مسلولة التح يا فة بنس التنمية األفري ة 

خطة   د ةو ت م فو . م يا  دوال 18ضمان اماية األصول ال طر  ل بنس البالغة 

مع  دا     داالمومست زمات العمر والميزانية السنوية لشعبة التح ي ات، والت اوي بشأن 
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العتمادها ما  بر مج    دا    العمرخطط وصياغة وعري المواونات و الميزانية

 البنس. كما  مت بإدا   فريا ما عشر  مح  يا وثالثة مو  يا دعم.

ا/ ةبص تو مكتأ خدمات الر ابة   ائد فريا التح يا فة  سم التح يا فةمح   ا م يم 

 الداخ ية فة بعثة األمم المتحد  فة جنو 

ا ما فريا 2016-2015السودان )بعثة األمم المتحد  فة جنو  السودان(  ، كنت جزء 

  يتحمر مسلولية متزامنة لثالث

 افرد 52000 ة اوالة  جمالة اجم ال وى العامفيلا يب غ ، ألمم المتحد ،ابعة لبعثات 

 م يا  دوال . 3.3، ديرية بنحو ميزانية و

 

اادا ي، والتح ي ات فة ال انون  جماال ، خبر،ة الوالعة فة العدالة الدولية والجنائية و

ككثر المكتسبة فة ، م اةر االاتيال دا   االاتيال المالة والمشتريات، و،ح ير الجريمة و

ا ما ال بر ،زودنة ، الدوليةالوةنية والمللسات   االلتثنائية فة ما وااد وعشريا عام 

ادا   المللسية والر ابة الداخ ية. وه ا ا بمجموعة ملا ات فريد  ال ، د  بثما فة لياق

السيالة االجتماعية وع م الجريمة ومنع الجريمة وال انون ،لكدا ث افتة الع يا فة ما 

والمعرفة لندن لال تصاد والع وف السيالية،  الجنائة الدولة و انون ا وق اانسان ما ك ية

ال دمة المدنية الدولية   واعد و جراءات المللسات الدولية العامة، وكخال ياتالعمي ة ل

  دف لمنصأ  ئي    م المحكمة الجنائية الدولية.،العامة. ل لس يشرفنة كن ك

 

 بيان المخهالب

 الخبرة المهنيةموجز 

 

ع، يتمتع ب بر   يادية  وية و، صص فة التح يا فة محامة دولة ومح ا جنائة با 

الجرائم الجماعية، وانتلاكات ا وق اانسان، وك لس االاتيال والجرائم المالية، ولديي 

خبر  والعة فة التح ي ات اادا ية والجنائية فة واليات  ةائية متعدد  اول العالم، نيابة 

الت داف كدوات التح ير والتصو  و دا   عا مكا،أ التح يا الوةنية والدولية. يبرع فة 

 د ات ويتمتع ب. GoCaseو RingTailو CaseMapو i2Analyst Notebookاألدلة مثر 

يعمر ووعرضية ممتاو ، بااضافة  ل  ملا ات عددية و، سيرية عالية الك اء .  وية  

ت متعدد  الجنسياالال رق ومنية  صير  ويتالءف مواعيد وبجيد ا ،حت ضغط عاٍل 

  والث افات.
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 الخبرة المهنية

صندوق المناخ ا ات  الن:  ئي  واد  النزاهة المست  ة - 2016نوفمبر /،شريا الثانة -

 لونغدو، جملو ية كو يا:  األخةر،

النلائية ،حديد المواعيد   نشاء و ياد  و دا   واد  النزاهة المست  ة، بما فة تلس ل طة -

 و دا   مو  ة الواد .

المةاي ة و النتلاكات النزاهة، بما فة تلس لوء الس و ، الجسيمةا فة الحوادث التح ي -

لصندوق )بما فة تلس  جراءات ما كنشطة اكي نشاة  التة ،م   واالاتيال وال ساد، 

 المللسية، واألنشطة )بما فة تلسالصندوق مو  يي(، ومشتريات 

 كو غير مبا ر. المشا يع والبرامإل( بالت داف موا د الصندوق بشكر مبا ر

 

مكافحة  النزاهة حد  ما  مكانيات انتلا وضع السيالات وااجراءات والةوابط ل   -

 ال ساد و،موير اا ها  فة كنشطة الصندوق. 

فة  لنزاهةا الم اةر التة ،لدد،طوير كدا  مبتكر  لتح ير بيانات التع م اللة الكتشاف  -

 دولة.  197 يا  دوال  كمريكة فة م 33   مح مة مشا يع الصندوق التة ،زيد ع

: مح ا م يم، بعثة األمم المتحد  فة جنو  2016ككتوبر /،شريا األول - 2015 ييوني/ازيران -

مكتأ خدمات الر ابة ا والسودان مع اعتماد متزاما لدى  و  األمم المتحد  األمنية المل تة فة كبية

 المتحد ، جوبا:األمم  ي ات(، الداخ ية )مكتأ خدمات الر ابة الداخ ية،  سم التح

والمشتريات ولوء الس و  وفة  ياااللتغالل واالنتلا  الجنسييا المع دفة  ،،ح ي ات -

كبية وجملو ية  ،شمر ثالث بعثات ميدانية لألمم المتحد  فة جنو  السودان، ،االاتيال

 كفري يا الولط .

ما  ككبر عدد ع   ااةالق تح يا فة االعتداء الجنسة ال ي كجرىالنائأ  ئي  فريا  -

واالنتلا  الجنسييا التة ا ،كبتلا  وات ا م السالف التابعة لألمم  فة االلتغالل التح ي ات 

 .2016،ا يخ األمم المتحد ، فة جملو ية كفري يا الولط  فة عاف  المتحد  فة

 ،(Microsoft Excel يكسير )  نشاء  اعد  بيانات متكام ة ادا   الم اةر  اب ة ل بح  فة - 

 تح ير التنبئة ل مستودع ل مع ومات وكأدا  ،ح ير "لرلم خرائط الن اة الساخنة"، وك لسك

  والوصف.

النزاهة ومكافحة ال ساد، بنس  سم ا التح ي ات:  ئي  2015كبرير نيسان/ – 2012كبرير نيسان/ -

  التنمية األفري ة، ،ون /كبيدجان:

لتح ي ات فة الجرائم ا ح   ا ما ، صصات م ت  ة فةو دا   فريا ما كاد عشر م ياد   -

ككثر  ةايا االاتيال وال ساد ،ع يد ا  و جراءالمالية واالاتيال والمشتريات وال ساد. 
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لوء ل و  التة يموللا بنس التنمية األفري ة كو ،نطوي ع   ا يع ،تع ا بالمش واسالية

 البنس. وا د ماء  الت داف ، مثر التحرش الجنسة و لاء  الت داف الس طة و لخطير

إ راف المدير(، والتنسيا مع ب عداد برنامإل العمر السنوي، و دا   ميزانية التح ي ات ) -

 التعاون مع مللسات المساءلة اا  يمية والوةنية.  امة  دا ات البنس األخرى، و

المدعة  أمكتالج سات، : مح ر ومح ا/منسا 2012ما س /ختا  – 2005ديسمبر /كانون األول -

 مكتأ(، المحكمة الجنائية الدولية، الهاي:الالعاف )

الةحايا والمشتبي مع  كجرى ككثر ما خمسيا م اب ةا دا فو  االةفريا التح يا فة   ياد  -

ا  فيلم وال براء والشلود الخريا فة كجزاء م ت  ة ما العالم وكنتإل ككثر ما عشريا ، رير 

نأ المساعدات اواضيعية تات الص ة بالتح ي ات،  ل  ج،ح ي ي ا اول م ت ف المجاالت الم

 .التح يالتبرمجيات م ت ف السمعية والبصرية بالت داف 

يابمصاد  ولطاء ملميا و دا ،لم ك نوات ل وصول  ل   لود  ةلتعاناال -  و دا  ، ملم 

 العال ات مع المنممات غير الحكومية والمللسات األكاديمية تات المصدا ية التة وفرت

  وابط ملمة ل شلود ومصاد  كدلة كخرى. 

الجماعات المتمرد  فة دا فو  و رق  اولمكتأ المدعة العاف  ا فمسلول عا مع -

فة الجرائم التة ا ،كبتلا الجماعات المتمرد  فة التح يا   ادي.  ، س المعرفة و،طوير، ،شاد

  .دا فو  والتة كانت كول  ةية يرفعلا المدعة العاف فة االة دا فو

برنامإل ل مساءلة ا : منسا البرنامإل2005نوفمبر ،شريا الثانة/ – 2005لبتمبر كي ول/ -

 نيجيريا، كبوجا:ا والش افية

عم ية ة أ العروي واالختيا  لمت  ة منح الوكالة األمريكية ل تنمية الدولية التة  ،نسيا -  

 يديرها المشروع. 

،ن ي  كنشطة برنامإل التد يأ فة ضمان ة، وخطة العمر والميزانية السنوية لألنشط،طوير  -

 يا. لاللتشا ييا المح ي   ل  براء كتيبات ،د يبيةوضع الو ت المنالأ، فةال  عا ،كييف و

السيالات، والتح ير والتوثيا لدعم كنشطة المشروع، ووضع فة حوث  جراء ب -

 ة المشروع.خطة ةوي ة األجر لدعم الدعو  لتوجيي المساعد  الت نية المستمر  ألنشط

المست  ة  جنة ال: كبير المسلوليا ال انونييا. 2005لبتمبر /كي ول – 2001يوليي /،موو - 

  المما لات ال الد  والجرائم األخرى تات الص ة، كبوجا:المعنية بمكافحة 

 ال طاع العاف. فة  ساد ال،ح ي ات اسالة  فيعة المستوى فة  جراء  -

الرئي  المسلول عا التح ي ات الحسالة،  ئي  الواد  ال اصة فة مكتأ  -

والت اوي بشأن الصكو   المدن،واال،صال بشركاء التنمية الدولييا والمجتمع 

 ال انونية الدولية، والت طيط االلترا،يجة، و،طوير المو  يا. 
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ر نيجيريا كمندو   ئيسة فة ال جنة الم صصة لصياغة ا، ا ية اال،حاد يمث، -

، وال جنة 2001كافحة ال ساد فة كدي  كبابا فة عاف األفري ة بشأن منع وم

 . 2002 -2001الم صصة لصياغة ا، ا ية األمم المتحد  لمكافحة ال ساد فة فيينا، 

: مساعد  انونة خا ا لجنة التح يا فة 2001 ييولي،موو/ – 2000كبرير نيسان/ -

 "(:Oputa Panelانتلاكات ا وق اانسان، كبوجا )"

انتلاكات ا وق فة  أن  دعوىانونة وو ائعة ألكثر ما ك بعمائة ،ح ير   جراء  -

اانسان ما كجر ،صنيف االدعاءات، و جراء ،ح ا كولة ما الو ائع، و،حديد الجنا  

  تح يا.الخطة عا ،وصية ، ديم المزعوميا، و

ا ما االدعاءات الوا د  فة التح ي ات ااجرائية ل تح    ياد  التح يا و،نميم كفر ة  -

 وعري نتائإل التح يا ع   ال جنة فة ج سا،لا الع نية. الدعاوىا

التة ،ع دها ج سات العامة الالمساعد  فة ، ديم الدعم ال انونة وال وجستة لتنميم  -

  ج سات العامة.للجنة، و،نميم ال ةايا اليومية ا

 .J. Y) مكتأ المحاما  ك دفا محامة: 2000كبرير /نيسان – 1995ككتوبر /،شريا األول  -

Pam & Co.): 

 ا   فة  عداد ال ةايا، و،ح ير المطالبات واألدلة  ،كبير المحاميابوص ي  -

ال انونية، وجمع كدلة الن  ، و عداد الشلود، والتجوا  الشلود، و، ديم 

 المرافعات.

السكر،ا ية ل عمالء، بما فة تلس مللسة  ،وفير ال دمات ال انونية وخدمات -

 ماعة مسج ة بموجأ  انون الوصة و، دف خدمات خيرية.خيرية ل  طاع االجت

ل/ – 1991فبراير  باة/   - كونتيننتال بنس : مشرف كول. 1995ككتوبر ،شريا األو 

 ، الغوس:(بة  ل لة) نيجيريا ،مير انت

و ي ة ،موير التجا   ُمك  ف ب ،بص تي مشرف ا فة  سم االئتمان والتسويا -

الصاد ات، و دا   العال ات مع عدد ما كمسلول عال ات فة مكتأ ائتمان 

عمالء التصدير، ومعالجة ة بات ائتمان الصاد ات ل عمالء ما خالل  عداد 

االئتمان ، ا ير التسليالت التة ا  ت جدوى االئتمان الم ترح وف  ا ل معايير 

 .،سويا اال تراح و مكانيةوالسيولة  ،الربحية واادا   اف ب حص ال يالية التة 

 1.5ثناء اادا   ع   اادا   الجدير  بالث ة لحسا  ضمان مح ة ب يمة نالت 

  .نير  نيجيرية م يون
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معالجة ة بات الحصول ع   ائتمان ،صدير  ضافة و، صيصات ما الن د  -

األجنبة ما خالل خطة ضمان ائتمان التصدير لبنس التصدير وااللتيراد النيجيري 

(NEXIMوالبنس المركزي النيجيري ع ).التوالة    

 & F. O. Fagbohungbeمبتدئ.  محاف: 1991فبراير  باة/ – 1989لبتمبر كي ول/ -

Co. () الغوس: ،مكتأ محاما 

ا مبتدئ ا،  اف بمعالجة  ةبص  -   ال يا  ل موك  يافة المرا ة األول   ااااةاتمستشا  

 لديلم مسائر جنائية.

 يا ل بول دعاوى الوصية و صدا  معالجة مسائر  ثبات الوصية كماف المحكمة الع -

 ة.ياادا  الرلائر

الن ر والع ود ال انونية المتع  ة بمعامالت األ اضة لكر ما  ع ودصوغ  -

  المعامالت التجا ية وغير التجا ية.

 

  التعليمبالتدري 

ماجستير الع وف فة ليالة العدالة الجنائية. ك ية لندن لال تصاد والع وف  -

 (.2005السيالية )

 (.1989ا ك ية الح وق النيجيرية )مما سمحاٍف د جة  -

 ر،بة الشرف(ا جامعة جوس، نيجيريا.بفة ال انون )  جاو  -

 

 االنتماتاب والمهاا   

برنامإل األمم المتحد  المشتر  التابعة لعةو ال جنة االلتشا ية المست  ة ل ر ابة ال ا جية  -

 .المعنة ب يروس ن ص المناعة البشرية/اايدو

المدعة العاف،  ال ريا االلتشا ي ال ا جة الم صص لث افة العمر فة مكتأ ئي   -

 . 2021المحكمة الجنائية الدولية، 

 . 2018  ئي  المل،مر، ضيف المل،مر التالع عشر ل مح  يا الدولييا -

 ات  -2013ما س ختا /عةو المج   االلتشا ي ل رابطة األفري ية ل  انون الدولة ) -

 (الن

ا، ا ية اال،حاد  خبير  ئيسة لنيجيريا فة لجنة اال،حاد األفري ة الم صصة ل ت اوي -

 2001نوفمبر ،شريا الثانة/) األفري ة لمنع ومكافحة ال ساد، كدي  كبابا،  ثيوبيا

 (.2002لبتمبر كي ول/و
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 – 2002ديسمبر كانون األول/عةو لجنة التنسيا الوةنية اصالح  طاع العدل ) -

 (.2004 ييولي،موو/

 ئي  ال ريا ال انونة ومندو  نيجيريا فة لجنة األمم المتحد  الم صصة لـ ت اوي  -

لبتمبر كي ول/-ييونيازيران/بشأن ا، ا ية األمم المتحد  لمكافحة ال ساد، فيينا، النمسا )

2003) 



 

86 2-A-080822 

 

 CC-ASP/21/2 

 
 

 

 

 السيدة ماري ىنقر توما )السويد  -11

 موجز الخبرة المهنية

 

دائر  العمر ال ا جة األو وبة،  نةفة اال،حاد األو وبة عينت  ، كعمر ك بير2018 من  عافوكنا االي ا، 

الم وضية األو وبية، فة عم ية المرا بة الدولية فة كلبانيا، لإل راف ع   عم ية التد يا السيالة الحسالة 

ه ا العم ية جزء ال وء . ل  ةا  والمدعيا العاميا ومرا بتلا بلدف  نشاء نماف عدالة خال ما ال ساد وعدف الك ا

 يتجزك وايوي ما انةماف الب د  ل  اال،حاد األو وبة. فة

ه ا المنصأ ك ود فر  ا م ت طة ما التح ي ات وك ا أ ااجراءات الم ت  ة وك،    جراءات م ت  ة وف  ا لدلتو  

 كلبانيا.

 

ة اال،حاد األو وبة فة بريشتينا،  بر فتر  عم ة مع عم ية المرا بة الدولية، عم ت ك اضة جنائة ،ابع لبعث

ا فة الليئة.  ا بص تة  اضي ا ل تح يا السابا وعةو  كولوفو، بص ة  ئيسية بص تة  اضي ا  ئيس ا ولكا كية 

عم ت مع نمرائة المح ييا فة لجنة ،ن ي ية م ت طة ما ال ةا  لةمان ال صر الصحيح فة م ت ف  ةايا و

كانت وشديد  الحسالية، و،ن ي  األاكاف بشكر صحيح. الال ساد  الجريمة المنممة وجرائم الحر  و ةايا

المحاكمة الرئيسية األكثر  موال  والتة نمرت فيلا بص تة  ئيس ا ل  اضة هة  ةية فساد ضد نائأ  ئي  

وو اء كولوفو خن ا  وخخريا. بااضافة  ل  تلس،  ا كت فة مساعد  الس طات ال ةائية فة كولوفو فة 

ا بتوجيي ومرا بة ومالئة المح ييا . مست ر ومتعدد األعراقنماف عدالة و،عزيز لعيلا لتطوير   مت كية 

بااضافة  ل  مشا كة ملا ا،ة وخبرا،ة فة المنا شات بيا األ ران. ل د ك رفت ع   فرق المحاكمة و اد،لا ما 

ا عند الط أ بص تةوكجر ضمان   امة العدل بشكر فعال والمحافمة ع يي.  الن طة المحو ية ل واد   عم ت كية 

 وك لس  ئي  مج   االنةباة.

 

لمعلد  اؤول والنبرغ   ، عم ت كمدير1 اال،حاد األو وبة بر كن ك،ول  منصبة ك اضة جنائة فة بعثة و

لوند، السويد. كنت ك،ول  المسلولية اادا ية الشام ة لمنممة متعدد  فة لح وق اانسان وال انون اانسانة، 

.  تنمية الدولية السويديةلوكالة التعاون ة النطاق ممولة بشكر  ئيسة ما األموال العامة ما خالل الث افات والع

ن   المعلد العديد ما مشا يع وبرامإل بناء ال د ات فة مجال ا وق اانسان الدولية وال انون اانسانة ولياد  و

ء ال د ات ما  بر الم ر الرئيسة ل معلد فة ،مت  دا   برامإل بناوال انون بااضافة  ل  برامإل بحثية م ت  ة. 

التلدفت البرامإل الدولية وميدانة فة عمان وكمبوديا والصيا و ندونيسيا واأل دن وكينيا و،ركيا. اةو  لوند و
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ة بشكر  ئيسة وكاالت الدولة مع  دا   كنممة العدالة كو ل طات السجون.  ، طيط وكانت ما ضما ملام 

بااضافة  ل  مسلولية ضمان ،ن ي ها فة الو ت المنالأ وبشكر فعال. كنت مسلوال   ومباد ات برنامجية كبير 

عا التو يف، و دا   الميزانية، و،نسيا عمر المكا،أ الميدانية، وج   التموير، و عاد  ،نميم المعلد، و دخال 

المكا،أ الميدانية  عا لالمة ةمسلولوكنت  ،المو  يا ،ح يزو،ن ي  ليالات جديد  بما فة تلس  ةا  ،حسيا 

ا وص حة ويأ وملاف كخرى. وكد جت الستة والمرافا،  ،مكنت ما الحصول ع   ومنصات ا،صال جديد  ،مام 

مع الممث يا الدب ومالييا  فيعة  ،ةمنت المسلوليات الت اعالت المنتممةو ،موير مرٍي ةوير األجر ل معلد.

فة  ل  ،مثير المعلد فة المل،مرات الدولية وفة المستوى والحكومات والس راء وكصحا  المص حة بااضا

 ولائر ااعالف العالمية.

 

 بر فتر  عم ة مع معلد  اؤول والنبرغ، عم ت ك اضة التئناف دولة مك ف ب ةايا جرائم الحر  الكبرى و

ات ن  ت ليالات والترا،يجيوفة البولنة واللرلس فة محكمة الدولة فة البولنة واللرلس )محكمة م ت طة(. 

جديد  وكنت مسلوال  عا ال ةايا المحالة ما المحكمة الجنائية الدولية ليوغولالفيا الساب ة فة الهاي، وبالتالة 

ا عا كوامر ال ب  وااللتدعاء ل مثول وة بات ،جميد األصول وجميع ك كال التعاون  كنت مسلوال  كية 

ك رفت ع   كر ما وال انونية المنالبة. المساعد   األخرى المط وبة مثر م ت ف ن ابات المحاميا وضمان

فة المحكمة الجنائية الدولية   بر ،ولة ه ا المنصأ، عم ت كمدع عاف  والمو  يا ال انونييا واادا ييا. 

مع مسلولية اا راف ع   التح ي ات وفرق المحاكمة التة كانت ،تألف ما  ،ليوغولالفيا الساب ة فة الهاي

م ت  ة. كانت كهم  ةية ك  ت بلا هة محاكمة ل وبودان مي ولي يتش.  ، نيةرق مح  يا ومحاميا وخبراء فة ف

ما خالل العمر ضما النماف المواد لألمم المتحد ، ،ط بت مسلوليا،ة ال يادية ملا ات  يادية  وية وا،صال 

لود الرئيسييا. ،أميا لالمة الش وكان ما كهم  ملامة و دا   وبناء فريا فعال فة المكتأ وخا جي فة الميدان. 

كثناء خدمتة كمدعة عاف فة السويد ل تر  ةوي ة ما الزما،  بر ،ولة منصبة فة الهاي، كنت ك،حمر و

المسلولية الوايد  ل تح يا و صدا  الئحة اال،لاف وعري ال ةايا الجنائية الم ت  ة فة المحكمة ع   المستوييا 

فة جميع التح ي ات والمحاكمات الرئيسية بطري ة ناجحة  كد ت  و  الشرةة والمح  ياواالبتدائة وااللتئناف. 

 وفعالة.

 

 بيان المخهالب

 حتي اآلن -1985 الخبرة المهنية

 : خبير اال،حاد األو وبة.ات  الن - 2017ديسمبر  -

 

العمر ال ا جة األو وبة(،   سمالم وضية األو وبية )نة منصأ خبير فة اال،حاد األو وبة، عينت ك،ول  

كلبانيا، ما كجر اا راف ع   عم ية التد يا السيالة الحسالة ة عم ية المرا بة الدولية فة بروكسر، ف
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ما كجر   لاء ث ة الجملو  فة نماف عدالة خاٍل ما ال ساد ومرا بتلم ألعةاء ال ةاء فة جملو ية كلبانيا 

نةماف الا  صالح العدالة العم ية هة ،عاون مع الواليات المتحد  األمريكية وجزء ايوي مو وعدف الك اء .

 ل  اال،حاد األو وبة. كعمر مع ثمانية خبراء خخريا، منتشريا فة ،يرانا، ومع فريا دعم ما المحاميا  كلبانيا

والمح  يا فة فرق م ت طة. واللدف ما تلس هو اا راف والمشا كة فة عم ية صنع ال را  ما  بر الليئات 

ا  والمدعيا العاميا فة مناصبلم ع   كلاس التح يا فة الموا د المالية الوةنية والمحكمة ل صر كو ،أكيد ال ة

ك ود فري ة فة ه ا ووعناصر الك اء  والتح ا ما ال   ية. و د وص ت العم ية ات  الن  ل  نتيجة مرضية. 

ا  ل  المتحد   يتألف ما ممثر اال،حاد األو وبة والوالياتال ي  مج   المرا بة الدولة العم ية وك دف ، رير 

 األمريكية.

 

 :  اضة جنائة دولة، بعثة اال،حاد األو وبة فة كولوفو.2017 -2014  -

كانت واجبا،ة بص تة  اضية جنائية ،ابعة لبعثة اال،حاد األو وبة، فة بريشتينا، كولوفو، االات ا  ببع  و

ل ةا  لةمان التح يا فة مع النمراء المح ييا فة هيئة م ت طة ما االمسلوليات التن ي ية ما خالل العمر 

 ةايا جرائم الحر  وال ساد والجريمة المنممة والجرائم الجنائية ال طير  األخرى وم اضا  مر،كبيلا، ،م 

ااجراءات التمليدية وكايان ا  ية اضكنت ال ةا  فة معمم ال ةايا، وك لس وكنت ك،ركس ال صر فيلا و،ن ي ها. 

كثر  موال  التة نمرت فيلا بص تة  ئيس ا ل  اضة هة  ةية ال ساد كانت ال ةية الجنائية األوكعةو هيئة. 

 رفيعة المستوى المرفوعة ضد نائأ  ئي  الوو اء خن ا  فة الحكومة.ال

 

ما ضما كانت و د نجحت فة  دا   وفصر و دا   فرق ما المحاميا والمو  يا اادا ييا واا راف ع يلا. و

ة   عادلة بما فة تلس ع   لبير المثال ال الحصر ة بات كوامر ال ب ، و دا   ال ةايا بطري ة فعالةملام 

وااللتدعاء ل مثول كماف المحكمة، وة بات ،جميد األصول، و،عييا محامة الدفاع، و دا   المساعد  ال انونية 

وجميع  ااي افالمحاكمات الرئيسية وج سات فة  عند الةرو  ، و دا   السجالت، و دا   خدمة الترجمة

مسائر ااجرائية األخرى ل  ةايا لواء ك اضة ،مليدي كو  اضة  ئي . بصرف النمر عا ه ا، كنت ال

نماف عدالة مست ر.  ك ا   بانتماف فة مساعد  الس طات ال ةائية فة كولوفو فة لعيلا لتطوير و،عزيز

ا التوجيي واا  اد ل  ةا  المح ييا ومشا كة ملا ا،ة وخبو را،ة فة المنا شات بيا ،ةمنت ه ا الواجبات كية 

ا  ئي  مج   االنةباة فة  ةايا المو  يا الحسالة. كما عم ت واأل ران.   فة م ت ف فة كفر ةكنت كية 

ما ايا لخر  مت وال ةايا المتع  ة بال رع التن ي ي ل بعثة، وعند الط أ عم ت كن طة محو ية فة ال سم. 

 يا بما فة تلس جرائم الحر .بتد ي  ال انون اانسانة الدولة ل  ةا  الوةني

 

 معلد  اؤول والنبرغ، السويد.  : مدير2010-2014-
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لمنممة ا وق اانسان والعة النطاق، معلد  اؤول والنبرغ   ، كولوفو، عم ت كمديرالبعثة بر فتر  عم ة مع 

ما األموال العامة وم را فة لوند، السويد، مع لتة مكا،أ ميدانية اول العالم. يتم ،موير المعلد بشكر كلالة 

مج   األمناء والوكالة السويدية كنت كعمر ،حت   راف ما خالل الوكالة السويدية ل تعاون اانمائة الدولة، و

لياد  ال انون  ن   المعلد العديد ما برامإل بناء ال د ات والمشا يع البحثية فة المجالول تعاون اانمائة الدولة. 

التلدفت البرامإل الدولية بشكر  ئيسة وكاالت الدولة ضما  دا   ونة الدولة. وا وق اانسان وال انون اانسا

،م ،نميم الحةو  الميدانة فة كمبوديا والصيا و ندونيسيا واأل دن وكينيا والدول النامية.  كنممة العدالة فة

فة  دا    د نجحت وعا  دا   و،نميم و دا   جميع  لون المعلد. ة كنت مسلول  و،ركيا. بص تة المدير

الميزانية السنوية، و دا    مت بإدا   الموا د البشرية ما خالل ،و يف مو  يا جدد ومناصأ فة المعاهد، و

كدخ ت ليالات جديد ، والمكا،أ الميدانية الستة، ولالمة و دا   المرافا فة كر ما الم ر والمكا،أ الميدانية. 

الترا،يجيات جمع التبرعات  ر المعلد بما فة تلسو ائف جديد  لةمان و،طوير المع ومات ال اصة بعمو

وليالات التوعية. ل د ضمنت التعاون ال ةائة واادا ي مع الب دان المةي ة ل مكا،أ المودعة الموجود . كما 

نجحت فة ضمان التموير الما لمعلد األموال العامة ل تر  ةوي ة م ب ة، كما نجحت فة اجت ا  المانحيا 

ا بشكر متكر  وكرئي   اؤول والنبرغ لح وق اانسان وال انون اانسانة.  انشاء منصأ جديد  د ، اع ت كية 

مع ممث يا دب ومالييا  فيعة المستوى بما فة تلس الس راء ووو اء ال ا جية و ؤلاء الدول وك لس مث ت 

ات العالم.المعلد فة كنشطة التوعية    بإل اء عروي وخطابات فة م ت ف  ا  

 

ا ما المو  يا الجدد، وافتتحت مكتبيا وعم ة، نجحت فة ج   ،موير جديد، خالل فتر   و   ت عدد ا كبير 

ا  ميدانييا جديديا، فة عمان وبنوف بني، وةو  ت مشا يع وبرامإل جديد  وكدخ ت كية ا ص حة ويأ و عا  

لخر كنت كل ة ما ايا والمعلد. بل مةة   ُدُما   ضرو يةجديد ا وجميع ااجراءات األخرى التة كانت 

ل طال  والدب ومالييا فة جامعات م ت  ة ولجيش السويدي، ال وات محاضرات فة ال انون الدولة اانسانة 

خطابات فة عدد ما المل،مرات الدولية كو فة  تكل يومثر جامعة بكيا وغيرها ما المعاهد والمنممات. 

  الحكومة السويدية.منالبات محدد  مثر الزيا ات فة الشرق األولط التة ،نمملا 

 

:  اضة االلتئناف الدولة لجرائم الحر  فة دائر  جرائم الحر  فة محكمة البولنة واللرلس، 2006-2010-

 لرايي و.

عم ت ك اضة التئناف دولة مك ف ب ةايا جرائم الحر  وغيرها ما ال ةايا والعة النطاق فة البولنة 

 كزت المحاكمات الرئيسية ع   و ةا  دولييا ومح ييا. واللرلس، لرايي و، فة هيئات م ت طة ملل ة ما 

 ةايا جرائم الحر  الم ت  ة التة و عت خالل ار  الب  ان. بااضافة  ل  المسلوليات ال ةائية داخر 

ا فة العم ية الحسالة المتمث ة فة  جراء  صالاات  لس طة ال ةائية، مما يمكنلا ما االمحكمة،  ا كت كية 

 د نجحت فة ،ح ير الموا ف السيالية والش صية الحسالة والدخول فة ولدولية لسياد  ال انون. ، بية المعايير ا
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اوا  بناء مع ك  ا  يمث ون مجموعة متنوعة ما ال   يات العر ية والدينية والسيالية وهو كمر ضرو ي ما 

كنت واليت ةَّ خالل وع. الب دان التة ،مر بالنزاعات وما بعد الصراكجر  يجاد ا ول ل مشاكر التة ،واجي 

عا ال ةايا التة كاي ت  ل  غرفة جرائم الحر  ما  بر المحكمة الجنائية الدولية ليوغولالفيا الساب ة  ل  مسلو

 ةايا المحكمة وك لس  معالجةعا  ةالمسلول يةالتابعة لألمم المتحد  )محكمة يوغولالفيا الساب ة(. كنت ال اض

 محكمة ل تدابير االلتثنائية مثر ،جميد األصول وجميع لالمدعة العاف تأ ا، ات  را  بشأن ة أ خا  ما مك

،عييا محامة الدفاع، وبرو،وكول المساعد  ال انونية، والبت فة ة أ المدعة المسائر ااجرائية األخرى مثر 

األعراق،   ومتعدد كثناء عم ة فة بيئة متنوعة ث افي اوالعاف لمنح ،دابير الحماية فيما يتع ا بالشلود الحساليا. 

ضت الملاف المتع  ة بالمحاكمات الرئيسية كو  جراءات االلتئناف. كما ك رفت ع   المسلوليا ال انونييا وفو  

 دمت م اهيم  انونية ةب تلا المحكمة والتة كانت جديد  بالنسبة ل ةا  االلتئناف فة تلس الو ت مثر العمر 

وكنت ك،ول  التنسيا كيةا  . بشكر د يا ا نأ كو التجوا  الشلودااجرامة المشتر ، وا، ا ات اا را  بال 

 عندما

اال،صال بمكتأ الممثر السامة ل بولنة واللرلس والمحكمة الجنائية الدولية ليوغولالفيا ،ست زف ال ةايا كانت 

  وا ف  مال األة سة.

  

 فيا الساب ة، الهاي.فة المحكمة الدولية ليوغولال االدعاء: مدعة عاف دولة/محامة 2001-2006 -

بص تة مدعي ا دولي ا فة المحكمة الجنائية الدولية التابعة لألمم المتحد  ليوغولالفيا الساب ة فة الهاي، 

المع د  والرفيعة المستوى فة جرائم الحر  مثر  اتنجحت فة  دا   العديد ما فرق التح يا والمحاكم

ك رفت ونس ت فري  ا ما وكخرى. ا  و ةايا كو  ةية فوكوف التح يا ضد ل وبودان مي ولي يتش

المح  يا والمحاميا والمح  يا وال براء ومو  ة الدعم ما كجر كداء الملاف الموك ة  ل  ال رق بشكر 

جلت األفر ة وك رفت وو ناجحة.بصو   جميع المتلميا وكُديا فعال وفة الو ت المنالأ وبنجاح. 

األنشطة، وصاغت ون  ت الترا،يجيات لألفر ة وصاغت  ع يلا، و دمت ال ياد  ال نية وك رفت ع  

كان  لمامة بكر ما كنممة و د ااجراءات المعمول بلا وك لس الموا ف التة يتعيا ا، اتها كماف الدوائر. 

بشكر خا  فة  دا   ال ةايا بااضافة  ل  معرفتة بال انون الجنائة  ا  م يد ال انون المدنة وال انون العاف

لدي معرفة عمي ة ب لم كهمية األدلة وجراءات الجنائية الدولية وال انون اانسانة الدولة. الدولة واا

ومصدا يتلا وم بوليتلا، لتطبيا جميع الولائر الممكنة لحماية مشا كة الشلود فة المحاكمة الرئيسية 

النلائية فة بيئة الحسالية المط وبة ل شلود كثناء مراار التح يا وكهمية االلتزاف بالمواعيد و،طبيا 

ا لت ديم المشو   كان يجأ افة جميع األو ات شد د . ومت لت طيط و،حديد األولويات. ،م اختيا ي كية 

بشأن مجموعة متنوعة ما  ،ال انونية لإلدا   الع يا لمكتأ المدعة العاف بما فة تلس  ئي  هيئة االدعاء

ا مسلولويد . ال ةايا الموضوعية وااجرائية المع د  ل غاية كو الجد بعثات عا ،نسيا و دا    ةكنت كية 
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فة بع  األايان كنت ك، اعر مع محامة الدفاع ون ابات وفة الب  ان. المجاالت العادية ال ريا فة 

 الحكومات فة المنط ة ل وصول  ل  األدلة الحيوية فة التح ي ات. المحاميا المنالبة وك لس مع ممث ة

 

 ي.لويد ع عاف  : مد  1985-2000 -

ا   وةنة، اي  عم ت فة مناةا م ت طة متعدد  الث افات لويدي  ع عاف  مد  عم ت لمد  خمسة عشر عام 

عا  دا   التح ي ات والمحاكمات الرئيسية لة   وبل ا الص ة، كنت مسلوالجريمة. فة عالية بد جات 

فة  ة ئيسي   وك لس  ةايا الحةانة فة جميع مراار ال ةايا الجنائية المع د . كما عم ت كمستشا

وك رفت جميع المح  يا ،  مت بإدا   التح ي ات االدعاء فة كر ما الد جات االبتدائية والع يا. كثناء

ع   كنشطة ال رق وصياغة كلاليأ العمر واا راف ع   ،ن ي ها . و مت باا راف لمووجلت مع يل

ا الم ت  ة والبت فة االعت االت و،ح ير األدلة و، ديم الم كرات  ل  الدوائر و،حديد  جراءات التح ي

والم تشيا وكافة ااجراءات األخرى خالل التح يا ومرا ة المحاكمة الرئيسية وك لس الم اضا  وكتابة 

اال،لاف. و م ت و ائف االدعاء األخرى الت اعر المنتمم مع المحاكم ومحامة الدفاع وك لس   را ات

 انونية األخرى تات الص ة التة لتعري ع   الدوائر. وجميع المسائر ال رافعاتوالم ااااةات عداد 

ا بتد يأ ضباة  رةة كصغر لنا  ع   كي ية  دا   التح ي ات الناجحة  فة بع  األايان،  مت كية 

الملا   المط وبة ل وصول  ل  اادانات  بي نتخالل خدمتة كمدع عاف وةنة، ووالمحاكمات الرئيسية. 

 .فة جميع ال ةايا التة ،م  فعلا

 

 لمهني ا والتدري  التعليم

 ك ية الح وق بجامعة لوند، السويد، ماجستير فة ال انون. -

 ماجستير فة ا وق اانسان وال انون اانسانة الدولة، معلد  اؤول والنبرغ، لوند، السويد. -

 د. األما فة مجال التع يم و دا   األومات، الوكالة السويدية ل تعاون اانمائة الدولة، السوي -

التد يأ ع   األما الميدانة فة محكمة يوغولالفيا الساب ة التابعة لألمم المتحد  وبعثة اال،حاد األو وبة  -

 المعنية بسياد  ال انون فة كولوفو.

 دو    دا   األمم المتحد ، المحكمة الجنائية الدولية ليوغولالفيا الساب ة، هولندا. -

 ، مالمو، السويد.TRUST  ركة دو   اادا   السويدية، -

 

 اللقاب

 السويدية: ال غة األف. - 

 ال غة اانج يزية: بطال ة. - 

 .متولط مستوىاأللمانية:  -
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 كلالة. مستوىال رنسية:  -

 

 رمور ر رى

 ،ر يح ووا   ال ا جية السويدية  ل  م ر األمم المتحد ،  سم التعيينات الع يا، منصأ األميا العاف المساعد. -

 ر األمم المتحد  لمنصأ األميا العاف المساعد كرئي  ل يونيتاد.،ر يح م  -

  عةو ال ريا االلتشا ي ل براء العدالة الجنائية الدولية، وا نطا. -
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 السيد روزوالدو زافاال جيلر )ىكوادور  -12

 

ا ما ال بر  الت دمية فة عمر المحكمة الجنائية الدولية،  ضافة  ل  البأ عمر ،حت   راف كثر ما لتة عشر عام 

ثالثة مسج يا م ت  يا و، ديم ، ا ير مبا ر   ليلم، لدي خبر  مللسية والعة وفلم عميا لعمر   م المحكمة 

 و دا   المحكمة وعم يا،لا وكعمال جمعية الدول األةراف.

 

  اادا  

ا. ل د لاهمت بشكر كبير فة األداء ال عال ل  م المحكمة واادا   غير ال ةائية ل محكمة أل كثر ما كاد عشر عام 

عم ية صنع ال را  الداخ ة بشأن السيالات المع د  والمسائر التشغي ية وااللترا،يجية فة ب لدي خبر  مبا ر و

 ،وال عالية التشغي ية ،والك اء  جميع مجاالت كنشطة   م المحكمة التة ،لثر ع   المحكمة، مثر الشلون المالية،

نية ل محكمة الجنائية الدولية، فأنا ع   د اية كام ة بدو   ايا  الميزانية بص تة  ئي  الميزاووالشرعية. 

 وا ،باةلا الجوهري بالسياق االلترا،يجة والتشغي ة لعمر المحكمة وواليتلا. عالو  ع   تلس، لدي فلم عميا

والعام ون داخر ث افة عمر المحكمة، وك لس بشأن الجلود الالومة لمواجلة التحديات التة يواجللا المو  ون ب

عم يات ل  م المحكمة فة كدوا   يادية  كداء د مكنتنة معرفتة المللسية وملا ات اال،صال ما والمحكمة. 

 ك مت د وبما فة تلس ، رير ال براء المست ر األادث.  المحكمة،المراجعة والتطوير وااصالح ع   مستوى 

المسلوليا  فيعة المستوى وغيرهم ما الزمالء عال ة جيد  ومبا ر  بيا األجلز  مع  ؤلاء المحكمة و

التة ،عتبر االمة بالنسبة ل مسجر ل عمر ب عالية بطري ة جماعية والمكا،أ، الرئيسييا فة م ت ف األجلز  

 وكجزء ما مبدك المحكمة الوااد .

 

 خدمات المحكمة

والت نية  ،ال انونيةما الزاوية ل د دعمت مسلوليات المسجر فة ، ديم خدمات فعالة وك ل  لإلجراءات ال ةائية 

،عتبر خدمات الدعم ال ةائة ال عالة والك ل  كولوية  ئيسية ل  م المحكمة وضرو ية و وااللترا،يجية والمالية.

 ا كت بشكر مبا ر فة العديد ما الم اوضات المع د  المتع  ة بدو    م  الصدد،لشرعية المحكمة. وفة ه ا 

و،ن ي  المبادئ التوجيلية ل ولطاء،  ال انونية،ليالة المساعد   بما فة تلس حكمة،المالمحكمة فة ، ديم خدمات 

و،طوير الترا،يجية الةحايا ع   مستوى المحكمة، و،شكير و ائف الدفاع و،مثير الةحايا، و،طوير مل رات 

مات ال ةائية فة األداء لو ائف الدعم ال ةائة، وك لس فة ،صميم ا ول مركز  لتوفير الموا د المستدامة ل  د

،جربتة الطوي ة مع العمر ال ةائة ل محكمة الجنائية الدولية ما منمو    م المحكمة ،جع نة و.   م المحكمة

ا  المتطو ،فريد ا ل لم ،ع يدها  وال ي يتط أ بدو ا صياغة ك كال دعم  اب ة ل تكيف بشكر ،د يجة ككثر انسجام 

 مع السياق ال ةائة المتطو  ل محكمة.
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 م يات ال ا جيةالع

والمنا شات المتع  ة بالمنا شات االلترا،يجية والسيالا،ية  ،ل د  ا كت فة عدد ما الجلود وااللتعراضات

ل  م بشأن اال،صال والتواصر مع الةحايا والمجتمعات المتةر  ، فةال  عا ،طوير و نشاء المكا،أ ال طرية 

تة يجأ كخ ها فة االعتبا  عند ، ييم كفةر ةري ة ع   وجي ال صو ، كفلم بوضوح العوامر الو. المحكمة

لت ديم الدعم ال ا جة لألنشطة ال ةائية واالدعاء، بما فة تلس لألةراف والمشا كيا والجلات ال اع ة األخرى 

العم يات ال ا جية ال عالة مدعومة بـالتعاون المتسا وال وي ما الدول األةراف، وك لس ما فتات الص ة. 

سخالل التعاون  والم توح مع المجتمع المدنة، و ا كت فة العديد ما الجلود لتيسير التعاون بيا  المكر 

ا، ا ات التعاون، ودعم الجلود ع   المستوى  المحكمة والدول والمجتمع المدن، بما فة تلس الت اوي بشأن

 د مث ت وعد  ال ةائية. الوةنة العتماد ،شريع لتن ي  كاكاف نماف  وما األلالة فيما يتع ا بالتعاون والمسا

 المحكمة فة عدد ما المحافر الوةنية واا  يمية والدولية، بما فة تلس ممث و الدول  فيعو المستوى.

 

 اابالغ واال،صال بجمعية الدول األةراف

 مت بتمثير مصالح   م المحكمة كماف الجمعية و ا كت فة كعمال جمعية الدول األةراف من  مراا لا األول . 

كرئيسة لمكتأ  ر تلا العام ة وهيئا،لا ال رعية، وك لس مث ت المحكمة كماف م ت ف هيئات األمم المتحد وكف

فة اال،صال، ولدي ا    ا،صال المحكمة الجنائية الدولية فة نيويو  ، خالل فتر  ليالية صعبة. كنا ماهر

حكمة الجنائية الدولية بطري ة جدير  دب ومالة  وي،  اد  ع   ن ر الموا ف التنميمية المع د  والحسالة ل م

ا ا ي ي ا ل دو  الرئيسة ال ي  سجر فة كداء مسلوليات مال يلد ييبالث ة بوضوح، ولبا ة ود ة. كما كننة كمت س فلم 

ا خالل ضمان اوا  م توح  ائم ع   الث ة والك اء  جمعية الدول األةراف م الر ابة اادا ية ال انونية فة

 فية.وااللتدامة والش ا

 

 بيان المخهالب

 السير  الملنية

 المحكمة الجنائية الدولية، الهاي، هولندا.،  سم الميزانية ةات  الن:  ئيس - 2022فبراير   باة/ -

 الملاف األلالية:   

 دا   عم ية الميزانية السنوية ل محكمة ما خالل وضع مبادئ ،وجيلية وكهداف لنوية ألصحا    -

الثا  المتر،بة ع   السيالات وةرق ،حديد كولويات متط بات الميزانية بشكر فعال الميزانية، والتنباة 

و،نسيا و عداد عروي الميزانية بالتعاون مع المسلوليا عا  بلدف ضمان التمرا ية األعمال،

ائية، االات ا  بالبيانات المالية و،وثيا التغييرات فة م تراات الميزانية، و عداد الوثائا النلوالميزانية، 
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بما فة تلس  را ات الجمعية، و،نسيا  صدا  وثائا م تراات الميزانية التكمي ية، و صدا   خطا ات 

 صناديا الطوا ئ.

ا مع الت طيط االلترا،يجة و دا   الم اةر.  -  مواءمة عم ية الميزانية بشكر ككثر وضوا 

ط ميزانية المحكمة ،جاا الدول ضمان اال،صال والتمثير االلترا،يجييا لسيالات والترا،يجيات وخط -

 األةراف وكصحا  المص حة ال ا جييا، خاصة فة لياق دو   الميزانية مع جمعية الدول األةراف.

،وفير التحكم فة موا د المحكمة والبرامإل تات الص ة ما خالل ضمان مما لات اادا   الس يمة  -

ال طط المتع  ة بمرا بة ،ن ي  الميزانية السيالات وااجراءات والمعايير وااللترا،يجيات وبوالطة 

 فرياما خالل  ،و،طوير التحسينات ع   نماف مع ومات اادا   المتكام ة ع   مستوى المحكمة

 ال د   ع    عاد  برمجة الميزانية لمواجلة األولويات والتطو ات المتغير .وتصديا. ال

و،شجيع ااجراءات  ،ا  فة  دا   المحكمةمراجعة و،ح ير الت ا ير لتحديد كوجي ال صو  كو التكر -

 العالجية والتعزيزات لةمان كفةر الت داف ا تصادي ل موا د. 

والبرامإل تات الص ة ما خالل ضمان الت يد بالنماف  ،،وفير مرا بة الميزانية لجميع موا د المحكمة -

مدير ال دمات اادا ية )المدير( المشو    ل   بإلداءالمالة وال واعد المالية ومما لات اادا   الس يمة 

 و ؤلاء األ ساف فة التعامر مع األاداث واألنشطة الكبرى.، وكبا  المسلوليا الخريا

، ديم المشو   والتوجيلات تات المستوى العالة لإلدا   الع يا فيما يتع ا بمما لات الميزانية، و،حديد  -

رئالية وفة االجتماعات ال ا جية عندما يط أ المدير كولويات الموا د، و،مثير المنممة كماف الليئات ال

 تلس.

 

ل مسجرا المحكمة الجنائية الدولية،  دف ك ةخاص  : مساعد2022فبراير  باة/ – 2016 ييونيازيران/ -

 هولندا.   الهاي، 

 الملاف األلالية:

ر  ما ال ةايا ، ديم المشو   السيالية وال انونية وااللترا،يجية  ل  المسجر بشأن مجموعة كبي-

بوالية   م المحكمة فة جميع ك ساف   م المحكمة الثالثة، بما فة تلس ع   وجي   المع د  المتع  ة 

ال صو  فة مجاالت الميزانية واادا  ، وخدمات المحكمة، والعم يات الميدانية، و،عاون 

 ال ا جية.الدولة والعال ات 

 

ال ا جية و،مثير المسجر فة م ت ف مجموعات  وهري ل مسجر فة ملاف العال اتم جدع، ديم  -

،مثير المسجر فة اال،صاالت مع والتسجير الداخ ية كو مجموعات العمر المشتركة بيا األجلز ا 

كصحا  المص حة ال ا جييا مثر ل طات الدولة المةي ة وممث ة الدول والمنممات الحكومية 

 ية وغيرها.الدولية والمنممات غير الحكومية واألولاة األكاديم
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  م المحكمة ضمان  عداد و،ن ي   را ات المسجر ما خالل اال،صال الوثيا بمكا،أ مديري ك ساف  -

الثالثة و/ كو  ؤلاء األ ساف تات الص ة، التة كانت بمثابة  ابط ،شغي ة مبا ر وكلالة بيا المسجر 

 ال اصة ل مسجر بشكر عاف. األ ساف تات الص ة، وك لس ن طة اال،صال لت ديم المساعد و/كو  والشعأ

 دعم المكتأ المبا ر ل مسجر فة المسائر المتع  ة باادا   التن ي ية. - 

الدعم والمشو    ل  المسجر فة ،حديد كولويات المكتأ المبا ر وخطط العمر ما خالل ،حديد ، ديم  -

محكمة كو التطبيا ع   كو المشا يع كو العم يات ل  م ال ،ل سيالاتالحاجة  ل  ووضع م تراات جديد  

 نطاق المحكمة.

  م المحكمة فة لياق عمر جمعية الدول األةراف، بما فة تلس ،جاا ل طا،لا وكفر ة العمر ،مثير  -

 والليئات ال رعية وممث ة الدول.

ي مجموعة والعة ما الوثائا االلترا،يجية والسيالا،ية، بما فة تلس وثائا الميزانية، االتعر عداد و-

السيالات، والوثائا ال انونية، والت ا ير الم دمة  ل  جمعية الدول األةراف، والت ا ير الم دمة  ووثائا

  ل  الجمعية العامة لألمم المتحد .

:  ئي  مكتأ اال،صال لدى األمم المتحد ا المحكمة الجنائية 2019 ييوني/ازيران – 2018كغسط  /خ  -

 ريكية.الدولية، نيويو  ، الواليات المتحد  األم

 

 الملاف األلالية:

 ئي  مكتأ اال،صال لدى األمم المتحد  فة نيويو   يدعم عمر المحكمة الجنائية الدولية ما خالل  -

 ،سلير الت اعر بيا المحكمة الجنائية الدولية ومكا،أ األمم المتحد  وهيئا،لا ووكاال،لا، وك لس ممث ة

 الدول األةراف فة المحكمة الجنائية الدولية.

جمع و،ح ير و،وويع المع ومات المتع  ة باألاداث والتطو ات فة األمم المتحد  التة ،لم التر،يأ ل-

 .المحكمة بشكر منالأ

 لداء المشو   بشأن مو ف األمم المتحد  فيما يتع ا بالمحكمة فة لياق المنا شات والتطو ات  -

واألمانة العامة لألمم المتحد  وم ت ف عمر ك نا  ا،صال بيا المحكمة والالجا ية فة األمم المتحد . 

 برامإل األمم المتحد  وصنادي لا ومكا،بلا ووكاال،لا المت صصة.

ا،صاالت  لمية و بكات غير  لمية لتمكيا المحكمة ما مواكبة التطو ات فة األمم المتحد .   امة  -

 ،صال فة نيويو  . دا   مكتأ االو، ديم الدعم لزيا ات مسلولة المحكمة  ل  األمم المتحد ا و

التنسيا وااللتجابة ل  ةايا والط بات التشغي ية، بناء  ع   ة أ المحكمة، بما فة تلس ال ةايا النا ئة  -

 عا المتط بات ال اصة بكر االة، فةال  عا معالجة ة بات التعاون والمساعد .

فة تلس مكتبلا وهيئا،لا المساعد  فة ، ديم ال دمات والدعم الت نة لجمعية الدول األةراف، بما  -

 ال رعية وك لس اجتماعات ما بيا الدو ات.
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: مساعد خا  ل مسجرا المحكمة الجنائية الدولية، 2016 ييوني/ازيران – 2010نوفمبر /،شريا الثانة -

 الهاي، هولندا.

 

 األلالية: الملاف  

المسلول اادا ي الرئيسة ، ديم المشو   ال انونية كو السيالا،ية كو االلترا،يجية  ل  المسجر،  -

ل محكمة، بشأن مسائر متنوعة ومع د  فيما يتع ا بالمسلوليات ال انونية ل مسجر، بما فة تلس اادا  ، 

 وخدمات المحكمة، والعم يات الميدانية،

 ،عاون الدول والعال ات ال ا جية.و

 ،محادثة وخطأ وما  ل  تلس مع ومات كلالية وم كرات وم كرات و عدادبحث ا و،ح يال  مكث  ا   جراء -

 لم ت ف المنتديات الداخ ية وال ا جية.

المساعد  والمشو   فة اادا   اليومية ل  م المحكمة، ع   لبير المثال ، ديم المشو   بشأن المسائر  -

 التة يتم ، ديملا  ل  المسجر ال، ات ال را ، ومتابعة المشا يع.

  ة الم ح ة ب  م المحكمة بشأن الجوانأ تات االهتماف المشتر .التنسيا مع األجلز  والمكا،أ الم ت  -

ع   مستوى   م المحكمة و/كو ع   مستوى وال را ات مراجعة و، ديم مدخالت  ل  الوثائا والت ا ير  -

 المحكمة.

 العمر الداخ ية. كفر ةصون المصالح العامة ل  م المحكمة فة م ت ف  -

  يم داخر   م المحكمة واألجلز  األخرى.المساعد  فة ،حسيا اال،صال الس -

المنممات كو المنممات غير ب،صاالت االو فة اجتماعات ممث ة الحكومات الدولية ةشا كالم -

الحكومية، بما فة تلس  ؤلاء الدول والوو اء والس راء وممث و الدول الخرونا  ئي  ونوا   ؤلاء 

كة( فة ،يسير األدوا  كو )المشا كة( فة  ئالة جمعية الدول األةراف، وك لس الس راء فة )المشا 

كعةاء لجنة الميزانية والمندوبيا  ل  جمعية الدول األةرافا مع و ،األدوا  بشأن  ةايا محدد 

 ممث ة األولاة األكاديمية.وممث ة المنممات غير الحكوميةا وممث ة المنممات الدوليةا ووالماليةا 

: مستشا   انونة/مسلول ا،صال لدى األمم المتحد ا 2010ككتوبر ،شريا األول/ - 2009 باة/فبراير  -

 ،حالف المحكمة الجنائية الدولية، نيويو  ، الواليات المتحد  األمريكية.

 األلالية: الملاف  

كجزء ( االئتالف) نيويو  فة  المحكمة الجنائية الدولية االئتالف ما كجرالو ي ة  ل  مكتأ  االلتناد -

ما خالل االئتالف الدعم ال انونة والتنسي ة العاف لبرامإل  و، ديماالئتالف، نة ألمانة ما ال سم ال انو

 .االئتالفالبح  والتح ير و،بادل المع ومات و،سلير المشاو ات ع   مستوى 

بشأن المسائر المتع  ة بعمر فريا عمر نيويو  ، ومل،مر االلتعراي، االئتالف  كفر ة ا عمر يس،ن -

 .، ييم العمر المةط ع بيومة العدوان بما فة تلس جري
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 بشأن ال ةايا ال انونية والمللسية المتع  ة بعمر المحكمة. االئتالفمنمم اجتماعات ل ، ديم المشو   -

فة نيويو  ، ال ليما فة األمم المتحد ، بما فة تلس  الجمعية/المحكمة صد األنشطة تات الص ة بـ -

 وكعةائي والجملو . االئتالفد ، والتواصر مع مو  ة عمر مج   األما التابع لألمم المتح

 االئتالفدعم امالت و، واألمم المتحد . جمعية الدول األةرافاال،صال مع مسلولة المحكمة، و -

 تنسيا و،سليرب

 .االئتالف،بادل المع ومات والتشاو  مع األعةاء، بما فة تلس ،نميم اجتماعات 

 .وجمعية األةرافة نيويو   بشأن ال ةايا تات الص ة بالمحكمة اال،صال مع المجتمع الدب ومالة ف -

: مو ف  انونةا االئتالف ما كجر المحكمة الجنائية الدولية، 2009برير نيسان/ك - 2006برير نيسان/ك  - 

 الهاي، هولندا. 

 

 األلالية: الملاف       

كجزء ( االئتالف) نيويو  فة  لدوليةالمحكمة الجنائية ا االئتالف ما كجرالو ي ة  ل  مكتأ  االلتناد -

ما خالل االئتالف الدعم ال انونة والتنسي ة العاف لبرامإل  و، ديماالئتالف، ما ال سم ال انونة ألمانة 

 .االئتالفالبح  والتح ير و،بادل المع ومات و،سلير المشاو ات ع   مستوى 

تلس مرا بة المحاكمات، واألنشطة   صد األنشطة المتع  ة بالمحكمة الجنائية الدولية، بما فة -

 والمنا شات المتع  ة بعمر جمعية الدول األةراف، و بالغ الجملو .

بشأن ال ةايا ال انونية والمللسية المتع  ة بـعمر  االئتالف منممات األعةاء فة  لداء المشو   ل -

 المحكمة

، و ةايا السيالة لتعراياال: مل،مر ع   وجي ال صو  ، ال ةايا المواضيعية التالية،نسيا -

المتع  ة بالتعاون ال ةائة والمساعد  ل محكمة، وميزانية المحكمة و،موي لا، والترا،يجية المالا ة 

 ال ةائية والتح ي ات.

 .وجمعية األةرافتات الص ة بالمحكمة اال،صال مع المجتمع الدب ومالة فة الهاي بشأن ال ةايا  -

وافاال باكويريزو كبوغادوس، المحاما  مكتأ : مساعد  انونةا 2003ر نيسان/كبري - 2000،موو/يوليي  -

 غواياكير، ااكوادو . 

 الملاف األلالية:   

فة عمر مكتأ المحاما  فة مجموعة والعة ما ال دمات ال انونية ومجاالت م ت  ة بما فة   ساعدالم -

لدولة وال انون المصرفة والمالة تلس ال انون الجنائة وال انون المدنة و انون الشركات الوةنة وا

 و انون الم كية ال كرية و انون الةرائأ.

إعداد اايداعات ال انونية ومراجعة بلدعم لعمر الشركاء والمنتسبيا فة المكتأ بما فة تلس ، ديم ا -

 المستندات ال انونية و،ن ي  ااجراءات اادا ية وال ةائية.
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 اللقاب 

 .ال ةبط األف/ال غة االبانية:  -

 ال غة اانج يزية: بطال ة. -

 ال رنسية: معرفة عم ية. -

 تعليمال

) لاد  فة ال انون(ا جامعة كا،وليكا  Abogado de los Tribunales y Juzgados de la República: 2004  باة/فبراير -

 دي لانتياغو دي غواياكير، غواياكير، ااكوادو .

فة الع وف االجتماعية والع وف   جاو ) Licenciado en Ciencias Sociales y Políticas: 2000 نوفمبر،شريا الثانة/ -

 جامعة كا،وليكا دي لانتياغو دي غواياكير، غواياكير، ااكوادو . السيالية(ا

، .Unidad Educativa Javier ،S.Iا Bachiller en Ciencias Filosóficas y Sociales: 1997يناير /كانون الثانة -

Guayaquil ،Ecuador . 

 

 المهنية الرابطاب

- Foro de Abogados del Ecuador ، 336-2004-09 خصة محامة محترف   م. 
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- ICCQ - ،2018عةبو مللب  )  بكة التنبوع الجنسبة والجنسبانة فبة المحكمبة الجنائيبة الدوليبة - 

 ات  الن(.

  الن(. ات -2012ا،حاد مو  ة المحكمة الجنائية الدولية، عةو مساهم )  ابطة -
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