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   )غيانا (يإ. ي إبوالرد، ديوك
 

]باإلنكليزية: األصل[   

  
 مذكرة شفوية

  
 ا إىل أمانة مجعية الدول األطراف يف نظام روما جلمهورية غيانا لدى األمم املتحدة البعثة الدائمةديحتيا 

. يإ. يك إي ديوقررت تعيني القاضغيانا  حكومة  باإلفادة أناألساسي للمحكمة اجلنائية الدولية وتتشرف
معية  يف اإلنتخابات اليت ستجري خالل الدورة الثامنة جلاجلنائية الدوليةكمرشح ملنصب قاض يف احملكمة بوالرد 

والقاضي . ٢٠٠٩نوفمرب / تشرين الثاين٢٦ إىل ١٨ املقرر عقدها يف الهاي يف الفترة من الدول األطراف
  . من نظام روما األساسي٣٦ادة  من امل٥مرشح على القائمة باء ألغراض الفقرة بوالرد 

 
 يف أعلى املكاتب القضائية لكي يعنيوله املؤهالت . وباحلياد والرتاهة يتحلى القاضي ديوك بوالرد بأخالق رفيعة

يف بلدية أعلى حمكمة استئناف هي  و،عميد قضاة حمكمة العدل الكاريبيةوالسيد بوالرد . يف مجهورية غيانا
معاهدة        ً      ً                   اختصاصا  أصليا  كمحكمة دولية تفسر كذلك حمكمة العدل الكاريبية  ومتارس .اجلماعة الكاريبية

وفقا ملا  ف قواعد القانون الدويلي الوثيقة املؤسسة جلماعة الكارييب، بتوظ وتطبقها، وهياملعدلة تشاغواراماس
  . املعدلةمعاهدة تشاغواراماسمن ) ١ (١٧املادة (يطبق 

  
 أعلى حمكمة استئناف بلدية ذات اختصاص  يف حمكمة العدل الكاريبية،  ًيا  القاضي بوالرد، بصفته قاضوعلى

                                                                                              ً   ثنائي يف اجلماعة الكاريبية، أن يفسر خمتلف أحكام حقوق اإلنسان الواردة يف الدساتري الوطنية ويطبقها بناء ، 
يفسر سن  يضمن أن الكندية كمااحلقوق شرعة فاقية األوربية حلقوق اإلنسان ومن مجلة أمور أخرى، على اإلت

اإللتزامات اليت أخذا الدول على عاتقها وفقا ذات اإلختصاصات الثنائية على حنو متسق مع القوانني البلدية 
 تشريعية إرادة ما مل تردة ومعايري حقوق اإلنسان الدولية ة اليت حددت املعايري الدولية اإلنسانيللصكوك الدولي

  . صرحية عكس ذلك
  

 قيتمتع القاضي بوالرد بكفاءة عالية يف جماالت القانون الدويل مثل القانون اإلنساين الدويل وقانون حقو
له عالوة على و.  القضائي يف احملكمةبالعملاإلنسان كما له جتربة واسعة يف اال القانوين املهين ذي الصلة 

    ً                   ، بدء  بتمثيله لغيانا يف لية يف منظومة األمم املتحدةذلك جتربة أربعة عقود كمحام ممارس يف جمال املعاهدات الدو
اخلاصة جنة ثل القاضي بوالرد أيضا غيانا يف الل ماكم). ١٩٦٩-١٩٦٨(مؤمتر فيينا املعين بقانون املعاهدات 

  .العدوان تعريفألمم املتحدة املعنية مبسألة ل
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وله مسعة يف احملكمة العليا بغيانا . األمريكي-يليزكاألن النظام القانوين إن القاضي بوالرد حمام كفء ينتمي إىل
بأنظمة قانونية أخرى مبا فيها نظام أثناء مساره الوظيفي القانوين تأثر .  بشكل تراكمي ثالثة عقودتشملومجايكا 

     .له معرفة جيدة باللغة اإلنكليزية اليت هي لغته األمو. وهو مواطن من مجهورية غيانا فقط ال غري. القانون املدين
  

 املؤهالت واخلربة اليت ميلكوتعترب أن القاضي بوالرد تويل حكومة غيانا أمهية بالغة للمحكمة اجلنائية الدولية 
واسعة يف جمال القانون التجربة ال وسيفيد احملكمة ب. يف عمل احملكمةقيمللمسامهة بشكل تؤهله، إذا مت اختياره، 

ها بعمله يف حمكمة اإلستئناف العليا جلماعة الكارييب، حيث قام ل                           فضال عن اخلربة القضائية اليت حص الدويل 
     .بية ترشيح القاضي بوالردي اجلماعة الكارتؤيدو.  القانون اجلنائي وقضايا أخرىقضايابالفصل يف 

  
  . املزيد من التفاصيل عن جتربة املرشح ومؤهالتهاملرفق املؤهالت والسرية الذاتية بيان يقدم 
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