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 املرفق

  )مع بيانات باملؤهالت( للمرشحني دياقائمة مرتبة أجب

  احملتويات
  الصفحة  السم واجلنسية أ
  ٣  ................................)سرياليون(روزولو جون بنكول طومسون .١

  ١٠  ...........................................)تونس(العجمي باحلاج محودة .٢

  ١٩  ...............................................)موريشيوس(فينود بوليل  .٣

  ٢٤  ...........................)مجهورية أفريقيا الوسطى(بريا موديست مارتينو .٤

  ٢٧  ................)مجهورية ترينيداد توباغو(كارمونا، أنتوين توماس أكويناس  .٥

  ٣٨  ..................................................)فرنسا(كاتاال، برونو  .٦

  ٤٥  ...............................)....كولومبيا(إدواردو سيفوينتسن مونيوس .٧

  ٥٧  ) .......................................ولنداب(فالديسالف تشابلنسكي  .٨

  ٦٢  .......................................)الفلبني( سنتياغو –مرمي ديفنسور  .٩

  ٧٠  .........................................)نيجرييا (إيبوي أسوجي، تشيلي .١٠

  ٨٤  ......................................)اجلمهورية التشيكية(روبرت فرمير  .١١

  ٩٤  ........................)مجهورية دومينيكية(أولغا فينيسيا كاربوشيا هرييرا .١٢

  ١٠٣  ....................................)فاسو بوركينا (غربدو جوستاف كام .١٣

  ١١٠  .......................................)مكسيك (بوتيسيك الينيزخافيري  .١٤

  ١١٧  ................)مجهورية الكونغو الدميقراطية ( ميب ميندوا-أنطوان كيسيا  .١٥

  ١٢٨  .........................................)ملكة بريطانيا (هاورد مورسون .١٦

  ١٣٢  ......................................)النيجر(مونكلّاالسيد  نوهو هاماين  .١٧

  ١٣٥  ...............................................)قربص( جورج سرغيدس .١٨

  ١٤٨  ...........................)كوستاريكا(أوربينا أورتيغا، خورخي أنطونيو  .١٩
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  )سرياليون(روزولو جون بنكول طومسون .١

  )زيةباإلنكلي: األصل(
  مذكرة شفوية 

تقدم البعثة الدائمة جلمهورية سرياليون لدى األمم املتحدة حتيتها إىل أمانة مجعية الدول األطراف 
يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية وتتشرف بأن تعلن أن حكومة سرياليون قررت 

 الدولية يف االنتخابات اليت ترشيح القاضي روزولو جون بنكول طومسون قاضياً للمحكمة اجلنائية
ستجرى خالل الدورة العاشرة جلمعية الدول األطراف يف مقر األمم املتحدة بنيويورك يف الفترة من 

ومت ترشيح القاضي بنكول طومسون وفقاً .  يف نيويورك٢٠١١ ديسمرب / كانون األول٢١ إىل ١٢
 . من نظام روما األساسي٣٦ من املادة ‘٢’ و‘١’) أ (٤للفقرة 

وبالرغم من أن القاضي بنكول طومسون يستطيع أن يعمل يف أي فئة من الفئات الواردة يف الفقرة 
 من قانون روما األساسي فإن حكومة سرياليون رشحته ملنصب قاضٍ يف احملكمة ٣٦ من املادة ٥

ي بنكول وقد شغل القاض. ٣٦ من املادة ٥اجلنائية الدولية إلدراجه يف القائمة ألف ألغراض الفقرة 
  .طومسون وظائف قضائية عليا يف وطنه، سرياليون، ويعد واحداً من املرشحني من املنطقة األفريقية

كما يرد بيان وفقاً للفقرة . ويرد مرفقاً ذه الوثيقة بيان مبؤهالت وخربة القاضي بنكول طومسون
 .ICC-ASP/3/Res. 6 من القرار ٦ والفقرة  من نظام روما األساسي٣٦من املادة ) أ) (٤(

* * * 

 بيان املؤهالت

من نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية  ٣٦من املادة ) أ) (٤(لفقرة  لهذا البيان مقدم وفقا
  .ICC-ASP/3/Res. 6 من القرار ٦الدولية والفقرة 

 قاضياً باحملكمة اجلنائية لينتخبالقاضي روزولو جون بنكول طومسون هو مرشح سرياليون و
وكان هدفه دائماً طوال حياته الوظيفية وعمله يف جمال القانون، القتناعه متاماً بضرورة وجود . الدولية

جمتمع مدين منظم لتحقيق ما يصبو إليه اإلنسان، هو اإلسهام يف توعية العامل بأن حضارتنا احلديثة، 
سيادة القانون وإقامة بكل جوانبها التعليمية والعلمية والتكنولوجية املتقدمة، ال ميكن أن تدوم بدون 

  .العدل بطريقة منصفة وحمايدة، على املستويني الوطين والدويل
ويف هذا الصدد، ساهم يف دراسة وتقييم . وعمل القاضي بنكول طومسون يف األوساط األكادميية

ما ترتبه التعقيدات والعقبات واالختالفات يف التراث الفكري والثقايف واالجتماعي للجنس البشري من 
كما ساهم مسامهة هائلة، كقاضٍ يف الدائرة االبتدائية األوىل . آثار على تطوير وتطبيق سيادة القانون

للمحكمة اخلاصة لسرياليون، يف السوابق القضائية هلذه احملكمة وبالتايل يف القانون الدويل اإلنساين 
  .وقانون حقوق اإلنسان

 احملكمة العليا لسرياليون وأستاذاً للقانون يف وتتوفر يف القاضي بنكول طومسون، بصفته قاضياً يف
كل من سرياليون والواليات املتحدة األمريكية، كفاءة ثابتة يف جمال القانون اجلنائي واإلجراءات 

  .كما تتوفر فيه كفاءة ثابتة يف القانون الدويل، بصفته قاض يف احملكمة اخلاصة لسرياليون. اجلنائية
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خص الئق ومناسب ليشغل منصب قاض يف احملكمة اجلنائية إن القاضي بنكول طومسون ش
 .الدولية

* * * 

  البيانات الشخصية

  لدكتور روزولو جون بنكول طومسونا  االسم
  املؤهالت التعليمية

موضوع ). كلية كرست(دكتوراه يف القانون من جامعة كمربدج   ١٩٧٦
  ).١٩٧٣-١٩٦١( القانون ونظام احلكم يف سرياليون  الرسالة

  .ماجستري يف القانون من جامعة كمربدج  ١٩٧١
  .بكالوريوس يف القانون مع مرتبة الشرف الثانية من جامعة كمربدج  ١٩٦٩
  ).كلية فوره باي، سرياليون(ماجستري يف الفلسفة من جامعة دورهام   ١٩٦٥
  ).كلية فوره باي، سرياليون(بكالوريوس يف اآلداب من جامعة دورهام   ١٩٦١

  التعليم املهين

دبلوم العلوم القانونية من جملس العلوم القانونية، لندن، اململكة املتحدة،   ١٩٧٠
  .حلقها بالقبول يف نقابة احملامني الربيطانية

  ).كلية فوره باي، سرياليون(دبلوم التربية من جامعة دورهام   ١٩٦٢
  اجلوائز واألومسة الفخرية

عية مرموقة للعدالة جائزة الشرف يف التعليم من ألفا يف سيغما، وهي مج  ١٩٩٣
  .اجلنائية يف جامعة كنت بوالية كنت يف أوهايو

جائزة االمتياز يف التعليم من المبدا ألفا إبسيلون، وهي مجعية مرموقة   ١٩٩١
  .للعدالة اجلنائية يف جامعة كنت بوالية كنت يف أوهايو

، برينان وتعيينه أستاذ كرسي للقانون يف جامعة أكرون. جائزة دافيد ل  ١٩٨٨
  .مدرسة القانون، أكرون، أوهايو

شهادة تقدير من جملس النواب يف أوهايو مبناسبة حصوله على جائزة   ١٩٨٨
  .برينان

شهادة اإلجناز االستثنائي من والية ميشيغان لريادته البارزة وتفانيه يف   ١٩٨٦
  .العمل القانوين والعدالة لتحسني جودة املعيشة لإلنسان

 Operation Crossroads Africaقدمة من شركة منحة سفر تعليمية م  ١٩٨٦

Inc . بنيويورك للقيام جبولة دراسية للمؤسسات القانونية يف الواليات
  .املتحدة األمريكية

جائزة الزمالة من كومنولث اململكة املتحدة ملتابعة دراسة القانون يف   ١٩٦٦
  .إجنلترا
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  الورقات املقدمة يف اللقاءات األكادميية واملهنية
“The Role of International Law in Promoting Social Justice”, 
Fourth Annual Carolyn Freeze Baynes Memorial Lecture 
delivered to the College of Human Ecology, East Carolina, 

North Carolina.  

٢٠٠٧  

“Human Rights Violations in Africa : Challenges to 
International Criminal Justice”, guest lecture delivered to the 
Ohio State Student Bar Association, College of Law, Ohio State 

University, Columbus, Ohio.  

٢٠٠٠  

“Criminal Law Systems in Africa : Modernization Efforts and 
Prospects”, at a joint meeting of the Center for African Studies 
and the College of Law, Ohio State University, Columbus, Ohio  

٢٠٠٠  

“Britain’s Constitutional and Juridical Legacies in 
Commonwealth Africa”, Meeting of the Center for African 

Studies, Central State University, Wilberforce, Ohio.  
٢٠٠٠  

“ Judicial Independence and Protection of Human Rights in 
Africa”, guest lecture delivered to an International Law class, 

Ohio State University, Columbus, Ohio.  
٢٠٠٠  

“Jury Nullification : Its Uses and Perils in American and English 
Criminal Laws: A Socio-Legal Historical Perspective”, annual 
meeting of the Academy of Criminal Justice Sciences, Orlando, 

Florida.  

١٩٩٩  

“Community Policing : Conceptual Problems and Implications 
for the Institution of Legality” (co-authored with Vic Bumphus), 
annual meeting of the Academy of Criminal Justice Sciences, 

Louisville, Kentucky.   

١٩٩٧  

“Press Freedom and Right to Fair Trail : A Study of Two 
Jurisdictions”, annual meeting of the Midwestern Criminal 

Justice Association, Indianapolis, Indiana.  
١٩٩٦  

“Juvenile Justice in Sierra Leone”, annual meeting of the 
Midwestern Criminal Justice Association, Chicago, Illonis.  ١٩٩٣  

“Crime and Justice in Sierra Leone : An Agenda for Research”, 
annual meeting of the Academy of Criminal Justice Sciences, 

Pittsburgh, Pennsylvania.  
١٩٩٢  

“Social Justice in the United States : Problems and Challenges, 
keynote address to the Association of Sierra Leoneans Abroad 
and the Howard University African Students Asspciation, 

Washington, D.C.  

١٩٩١  

“Trafficking and Disposal of Hazardous Wastes : International 
Law Implications”, presentation made to the International Law 

Society, Unversity of Akron, School of Law, Akron, Ohio.  
١٩٩٠  

“Legal Problems of Economic Integration in the West African 
Sub-Region”, Second Annual Conference of the African Society 

of International and Comparative Law, Annaba, Algeria.  
١٩٩٠  

“Rape in Traditional African Society” (co-authored with Dr. 
Edna Erez), presented in absenta at the American Society of 

Criminolgy Annual Meeting, Chicago, Illinois.  
١٩٨٨  

“Legal Pluralism in Sierra Leone : Some Anachronisms” Faculty 
Symposium, University of Akron, School of Law, Akron, Ohio.  ١٩٨٨  

“Law and Development in West Africa” guest lecture delivered 
to a Political Science class, Kent State University, Kent, Ohio.  ١٩٨٨  

 “The Law of Constitutional Breakdowns: Judicial Innovation: 
Its Uses and Perils-Commonwealth Experience”, Faculty 
Colloquium, Political Science Depatment, Kent State University, 

Kent, Ohio.  

١٩٨٨  

“General Defenses to Criminal Liability : Judicial Perspectives”, 
guest lecture delivered to a class on Criminal Law at the 

University of Akron, School of Law, Akron, Ohio.  
١٩٨٨  
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“Drug-testing : Some Fundamental Conceptual and Juristic 
Problems”, guest lecture delivered to a Constitutional Law class, 

University of Akron, School of Law, Akron, Ohio.  
١٩٨٨  

The Law, the State and the Individual, Keynote speech, Ninth 
Annual Conference of the Sierra Leone Bar Association, 

Freetown, Sierra Leone.  
١٩٨٦  

“Legal Rights of Women in Sierra Leone”, presented at a 
meeting of the Sierra Leone United Nations Association, 

Freetown, Sierra Leone.  
١٩٨٤  

“The Judicial Function in Sierra Leone”, presented at the Sixth 
Annual Conference of the Sierra Leone Bar Association, 

Freetown, Sierra Leone.  
١٩٨٤  

“Human Values : Legislative and Legal Aspects”, presented at a 
meeting of the Sierra Leone Association of University Women, 

Freetown, Sierra Leone.  
١٩٨٤  

“Law Reform in a Developing Country : Sierra Leone 
Reflections”, presented at the Fifth Annual Conference of the 

Sierra Leone Bar Association, Freetown, Sierra Leone.  
١٩٨٣  

“Legal Aspects of Economic Intergration : The Mano River 
Union Experience”, presented at the First Annual Conference of 

the Sierra Leone Bar Association, Freetown, Sierra Leone  
١٩٧٩ 

  )جلنة التحكيم(املقاالت الصادرة 

- “Drug-testing: Fundamental Conceptual and Juristic Problems”. Akron Law Review, vol. 
22, no. 2, Fall 1988, pp. 123-132, Ohio, United States of America. 

- “Internal Conflicts in Marriage and Inheritance Laws in Sierra Leone: Some 
Anachronisms”. African Journal of International and Comparative Law, vol. 1, Part 3, 
June 1991, pp. 346-360, London, England. 

- “Legal Problems of Economic Integration in the West African Sub-Region”, African 
Journal of International and Comparative Law, vol. 2, part 1, March 1990, pp. 85-102, 
London, England. 

- “Rape in Sierra Leone: Conflict Between the Sexes and Conflict of Laws”, (co-authored 
with Dr. Edna Erez), International Journal of Comparative and Applied Criminal 
Justice, vol. 2 (Winter issue), December 1990, pp. 201-210, Kansas, United States of 
America. 

- “Married Women’s Property Rights in Sierra Leone: Legislative and Judicial Trends 
Towards Liberalization - A Historical Survey”, African Journal of International and 
Comparative Law, vol. 3, part 1, June 1991, pp. 346-360, London, England. 

- “Africa’s Charter on Children’s Rights: A Normative Break with Cultural 
Traditionalism”, International and Comparative Law Quarterly, vol. 41, part 2, April 
1992, pp. 432-444, London, England. 

- “Spatial Diffusion of the Ombudsman Institution: African Adaptations of a European 
Innovation -The Consolidation Problem”, the Ombudsman Journal, No. 10, 1992, pp. 
57-66, Alberta, Canada. 

- “Illegitimacy in Sierra Leone Law: A Lingering Anachronism - Comparative 
Perspectives”, African Journal of International and Comparative Law, vol. 4, part 3, 
October 1992, pp. 728-738, London, England. 

- “Economic Integration Efforts in Africa: A Milestone - The Abuja Treaty”, African 
Journal of International and Comparative Law, vol. 5, part 4, December 1993, pp. 743-
767, London, England. 

- “Emerging Trends and Influences in African Organized Crime” (co-authored with Dr. 
Gary Potter), Criminal Organization, vol. 11, 1997, pp. 4-9, United States of America. 

- “Prosecutorial Misconduct in Capital Cases in the Commonwealth of Kentucky: A 
Research Study (1976 - 2000)” (co-authored with Professor Roberta Harding), The 
Advocate, Kentucky, vol. 25, No. 1, January 2003, pp. 14-25. 

- “The Role of International Law in Promoting Social Justice”, Social Justice in Context, 
vol. 3, 2007-2008, pp.1-7 
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  الكتب الصادرة
- “The Constitutional History and Law of Sierra Leone (1961 - 1995)”, The University 

Press of America Inc., Lanham, Maryland, 1997. 
- “The Criminal Law of Sierra Leone”, The University Press of America Inc., Lanham, 

Maryland, 1999. 
- “American Criminal Procedures”, Carolina Academic Press, Durham, North Carolina, 

2007, (co-authored with Dr. James Anderson). 

  دليل منشور
- “Gentium Lex Lux”, A Ministry of Education publication on the radio broadcast series 

by the same author entitled “Law for Form Six Students”, Freetown, Sierra Leone, 
1977. 

  يف كتب فصول
- “The Criminal Justice System in Sierra Leone”, in: Obi Ebbe (ed,), Comparative and 

International Criminal Justice Systems, published by Butterworth-Heinemann, Boston, 
Massachusetts, 1996, pp. 83-102. 

- “Due Process and Legal Pluralism in Sierra Leone: The Challenge of Reconciling 
Contradictions in the Laws and Cultures of a Developing Nation”, in: Fields, C. and 
Richter Moore Jr. (eds.), Comparative International Criminal Justice Systems, 
Waveland Press Inc., Prospect heights, Illinois, 1996, pp. 344-361. 

- “Victimization of Women in African Society: Conflict Between the Sexes and Conflict of 
Laws”, in: Fields, C. and Richter Moore Jr. (eds.), Comparative and International 
Criminal Justice Systems, (2nd ed.) Waveland Press Inc., Prospect Heights, Illinois, 
2005, pp. 33-54. 

  )املهنية واألكادميية(اخلربة العملية 

 مفرغ بقسم العدالة اجلنائية والشرطة، كلية العدالة والسالمة، أستاذ  حالياً
  .جامعة كنتاكي الشرقية، الواليات املتحدة األمريكية

  .مدير بالنيابة ملدرسة القانون يف سرياليون، سرياليون  ٢٠٠٩ - ٢٠٠٧
حمكمة (عضو بالدائرة االبتدائية األوىل للمحكمة اخلاصة لسرياليون   ٢٠٠٩ - ٢٠٠٣

  ).رب تابعة لألمم املتحدةجرائم ح
  .رئيس الدائرة االبتدائية األوىل للمحكمة اخلاصة لسرياليون  ٢٠٠٧ - ٢٠٠٦
  .رئيس الدائرة االبتدائية األوىل للمحكمة اخلاصة لسرياليون  ٢٠٠٤ - ٢٠٠٣
ممتحن خارجي مبدرسة القانون يف سرياليون للحصول على درجة   ٢٠٠٩ - ٢٠٠٤

  ). مرتبة الشرفمع(البكالوريوس يف القانون 
  .ممتحن خارجي مبدرسة القانون يف سرياليون، سرياليون  ٢٠٠٩ - ٢٠٠٥
عميد كلية الدراسات العليا جبامعة كنتاكي الشرقية، الواليات املتحدة   ٢٠٠٣ - ٢٠٠١

  .األمريكية
أستاذ مفرغ بقسم العدالة اجلنائية والشرطة، كلية العدالة والسالمة،   ٢٠٠٣ - ١٩٩٥

 )١: (املهام .الشرقية، الواليات املتحدة األمريكيةجامعة كنتاكي 
مسؤول عن تدريس القضايا احلساسة يف العدالة اجلنائية، والعدالة اجلنائية 
املقارنة، والقانون اجلنائي واإلجراءات اجلنائية على املستوى اجلامعي؛ 

 مسؤول عن تدريس القضايا القانونية يف إقامة العدالة اجلنائية،  )٢(و
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إدارة البحوث؛  )٣(من الدراسات العليا؛ و) أ(ستويني األول والثاين امل
  . تقدمي املشورة للطلبة )٤(و

بقسم الدراسات اخلاصة بالعدالة اجلنائية جبامعة ) متفرغ(أستاذ مساعد   ١٩٩٥ - ١٩٩٤
مسؤول عن تدريس ) ١: (املهام .والية كنت،الواليات املتحدة األمريكية

ون اإلجراءات اجلنائية وقواعد اإلثبات، والقانون القانون اجلنائي، وقان
املدين، وقانون اإلجراءات املدنية، ونظام احملاكم على املستوى اجلامعي 

 تقدمي املشورة  )٣( إدارة البحوث؛ و )٢(ومستوى الدراسات العليا؛ و
  .للطلبة

نائية بقسم الدراسات اخلاصة بالعدالة اجل) شبه متفرغ(أستاذ مساعد   ١٩٩٤ - ١٩٩٠
مسؤول عن  )١: (املهام .جبامعة والية كنت، الواليات املتحدة األمريكية

تدريس القانون اجلنائي، وقانون اإلجراءات اجلنائية وقواعد اإلثبات، 
والقانون املدين، وقانون اإلجراءات املدنية، ونظام احملاكم، والقانون 

لعدالة واتمع واتمع على املستوى اجلامعي، ودورة بشأن القانون وا
تقدمي  )3( إدارة البحوث؛ و )2(على مستوى الدراسات العليا؛ و

  .املشورة للطلبة
أستاذ زائر بأقسام الدراسات األفريقية، والعدالة اجلنائية، والعلوم   ١٩٩٠ - ١٩٨٧

 )١( :املهام .السياسية جبامعة والية كنت بالواليات املتحدة األمريكية
انونية يف أفريقيا، واجلرمية والعقاب يف أفريقيا، حماضرات يف املشاكل الق

والنظم السياسية يف أفريقيا، والقضايا احلساسة يف العدالة اجلنائية، 
واملدخل للعدالة اجلنائية، والقانون الدستوري، والقانون واتمع، 

إدارة  )٢(والقانون املقارن على املستوى اجلامعي ويف دورات منفصلة؛ و
  .البحوث

برينان للقانون الدستوري املقارن، جامعة أكرون، . جائزة دافيد ل  ١٩٨٨
حماضرات يف حلقة دراسية للخرجيني ) ١(:املهام.مدرسة القانون، أكرون

 أستاذ زائر ملواضيع خمتلفة وإدارة  بشأن القانون الدستوري املقارن
  .إدارة البحوث )٢( إحدى الندوات باجلامعة؛ و

 الفصل يف القضايا :املهام .ة العليا لسرياليون، غرب أفريقياقاض باحملكم  ١٩٨٧ - ١٩٨١
النظر يف الطعون املرفوعة ضد القرارات . املدنية واجلنائية االبتدائية
  .الصادرة من قضاة الصلح

  .ممتحن خارجي، جامعة سرياليون، سرياليون،غرب أفريقيا  ١٩٨٧ - ١٩٨٥
  .ليونعضو يف جلنة إصالح القانون يف سريا  ١٩٨٧ - ١٩٨٤
مسؤول عن تدريس القانون . حماضر غري متفرغ، جامعة سرياليون  ١٩٨٤ - ١٩٨٢

على املستوى اجلامعي (الدستوري والسوابق القضائية الدستورية 
  ).ومستوى الدراسات العليا

، وهي منظمة حكومية )غرب  أفريقيا(موظف قانوين، احتاد ر مانو   ١٩٨١ - ١٩٧٧
 تقدمي املشورة والرأي :املهام .يا وغينيادولية تشمل سرياليون وليبري

القانونيني بشأن اجلوانب املختلفة لنشاط املنظمة وقام أيضاً بصياغة 
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قام برحالت كثرية على . اتفاقات دولية كانت املنظمة طرفاً فيها
  .املستوى الدويل

 :ملهاما .بلغ مرتبة رئيس النيابة. وكيل نيابة، النيابة العامة، سرياليون  ١٩٧٧ - ١٩٧١
التحقيق يف اجلرائم اجلسيمة املعروضة على حمكمة اجلنايات ومتثيل الدولة 
يف املسائل الدستورية واجلنائية املعقدة املعروضة على حماكم االستئناف يف 

  .حكم لصاحله يف بعض القضايا اجلنائية والدستورية اهلامة. سرياليون
دج شاير لآلداب والتكنولوجيا، حماضر غري متفرغ للقانون، كلية كمرب  ١٩٧١ - ١٩٧٠

مسؤول عن تدريس النظام القانوين . كمربدج، اململكة املتحدة
  .اإلنكليزي وقانون املسؤولية املدنية

مسؤول عن . مدرس مبدرسة أمري ويلز الثانوية، فريتاون، سرياليون  ١٩٦٦ - ١٩٦٢
ة املرحلة تدريس اللغة اإلنكليزية، واألدب، واللغة الالتينية، واملنطق لطلب

  .املسؤول عن مجعيات األدب والنقد والدراما باملدرسة. الثانوية
  احللقات الدراسية القضائية اليت حضرها مؤخراً

احملكمة اخلاصة لسرياليون، احللقة الدراسية املعقودة لقضاة احملكمة   ٢٠٠٥
املساواة بني  '':املوضوع. اخلاصة لسرياليون واملعنية بالفوارق بني اجلنسني

  .، فريتاون، سرياليون''اجلنسني يف القانون الدويل واحملاكم
احملكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة، الهاي، تبادل القضاة بني   ٢٠٠٤

. احملكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا واحملكمة اخلاصة لسرياليون
كمة زيارة عمل لقضاة احملكمة اخلاصة لسرياليون إىل احمل '':املوضوع

  .، الهاي، هولندا''اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة
القضاء  '':املوضوع. جامعة برنديس، معهد برنديس للقضاة الدوليني  ٢٠٠٣

  .، سالزبورغ، النمسا'' بناء الشرعية للمحاكم الدولية:الدويل اجلديد
  العضوية يف الرابطات واجلمعيات املهنية

  .، لندن، اململكة املتحدةمجعية املعبد الداخلي املوقرة –
  .اجلمعية األفريقية للقانون الدويل والقانون املقارن، لندن، اململكة املتحدة –
  .اجلمعية الدولية لقانون األسرة، كمربدج، اململكة املتحدة –
  .الرابطة الدولية لقضاة األحداث واألسرة، سويسرا –
 .معهد سرياليون للقانون الدويل، فريتاون، سرياليون –

* * * 
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  )تونس( العجمي باحلاج محودة .٢
  )بالفرنسية: األصل(

 مذكرة شفوية 

دي سفارة اجلمهورية التونسية يف الهاي حتياا إىل أمانة مجعية الدول األطراف يف نظام روما 
-ICCوباإلشارة إىل مذكرا الشفهية بالرمز املرجعي . األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية

ASP/10/S/04 ا تتشرف بإخطار األمانة بأن تونس قررت ٢٠١١فرباير / شباط٧ يف واملؤرخةفإ ،
ملنصب قاض ) الذي ترد سرته الذاتية مرفقة ذه الوثيقة(تقدمي ترشيح األستاذ العجمي باحلاج محودة 

 من نظام روما ٣٦ من املادة ٥لدى احملكمة اجلنائية الدولية ضمن القائمة ألف ألغراض الفقرة 
لك يف االنتخابات اليت ستجرى أثناء الدورة العاشرة جلمعية الدول األطراف اليت ستعقد األساسي، وذ

  .٢٠١١ديسمرب / كانون األول٢١ إىل ١٢يف املقر الرئيسي لألمم املتحدة يف نيويورك يف الفترة من 

* * * 

  بيان املؤهالت

  الدوليةترشيح األستاذ العجمي باحلاج محودة ملنصب قاض لدى احملكمة اجلنائية 
  يف االنتخابات اليت ستجرى يف نيويورك أثناء الدورة العاشرة جلمعية الدول األطراف

، وثيقة الترشيح اليت يتعني ) ٢٠١١ديسمرب / كانون األول٢١ إىل ١٢من (يف نظام روما األساسي 
 .ICC-ASP/3/Res من القرار ٦ من نظام روما األساسي والفقرة ٣٦تقدميها إىل احملكمة مبوجب املادة 

6.  
وكأستاذ معتمد يف كلية احلقوق ) ١٩٨٥يعمل منذ عام (خربة طويلة كمحام : مؤهالت املرشح

  ).٢٠٠٦ إىل عام ١٩٧٣عمل فيها من عام (والعلوم السياسية يف تونس 
القانون اجلنائي واإلجراءات اجلنائية؛ القانون : هو متخصص على وجه التحديد يف ااالت التالية

دويل؛ القانون اإلنساين؛ التعاون الدويل يف اال اجلنائي؛ حقوق اإلنسان؛ اهليئات الدولية اجلنائي ال
  .وحقوق املرأة والطفل

بصفته أستاذاً مدعواً فقد اضطلع يف مجلة أمور ببعثات تعليمية يف العديد من جامعات أفريقيا 
  .يف التعليم العايلورأس عدة جلان تعيني يف رتب خمتلفة . وأوروبا وأمريكا الشمالية

توىل األستاذ باحلاج محودة عدة مسؤوليات جامعية وأكادميية، ومنها خاصة رئاسة شعبة القانون 
  .اخلاص وعلوم اإلجرام يف كلية احلقوق والعلوم السياسية يف تونس

هو عضو مؤسس يف اجلمعية التونسية للقانون اجلنائي، ومجعية العالقات الدولية والعالقات بني 
وهو عضو كذلك يف اجلمعية الدولية . دول، واجلمعية التونسية للعلوم اجلنائية والقانون اجلنائي املقارنال

  .للقانون اجلنائي
وقد نظم املرشح العديد من الندوات واملؤمترات الدولية يف أفرع خمتلفة من القانون اجلنائي وعلوم 

  .اإلجرام وشارك فيها
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 يف املعهد الدويل لتوحيد القانون اخلاصية ومراسل تونس لدى رئيس حترير جملة القانون التونس
  .روما

 يف الهاي على احملاماة يف احملكمة اجلنائية الدولية، ٢٠١١مايو /حصل على دورة تدريبية يف أيار
انظر السرية الذاتية يف (وشارك يف الفترة ذاا يف احللقة الدراسية التاسعة للمحامني اليت نظمتها احملكمة 

  ).ملرفقاتا
يتقدم األستاذ العجمي باحلاج محودة، وهو متخصص يف الدعاوى اجلنائية، ملنصب قاض لدى 

  .احملكمة اجلنائية الدولية ضمن القائمة ألف
  .األستاذ العجمي باحلاج محودة تونسي اجلنسية وال حيمل أية جنسية أخرى

  ).الفرنسي( بالنظام الالتيين يعمل األستاذ العجمي باحلاج محودة يف تونس يف ظل نظام مرتبط
  شخصيةالبيانات ال

  باحلاج محودة  اللقب
  العجمي  االسم

   .تونس ،يف املكنني، ٣٠/٤/١٩٤٥  تاريخ وحمل امليالد
؛ ويعمل يف رابطة احملامني بتونس ١٩٨٥حمام يف حمكمة النقض منذ عام   املهنة

عمل (وأستاذ جامعي يف كلية احلقوق والعلوم السياسية ١٩٧٤منذ عام 
  ).٢٠٠٦ حىت عام ١٩٧٣سبتمرب /فيها منذ أيلول

القانون اجلنائي واإلجراءات اجلنائية، والقانون اجلنائي الدويل، والقانون   املواضيع املفضلة
اإلنساين، والتعاون الدويل يف اال اجلنائي، وحقوق اإلنسان، وحقوق 

  .الطفل
  .متوسطة  املعرفة باملعلوماتية

   اللغات
  )ممتاز(ة وكتابة وحتدث قراء  العربية

  )ممتاز(قراءة وكتابة وحتدث   الفرنسية
  )متوسط(قراءة وكتابة وحتدث   اإلنكليزية

  القراءة والتاريخ واألخبار  اهلوايات

  الشهادات

  شهادة البكالوريا يف التعليم الثانوي، القسم األديب
  .شهادة الليسانس يف القانون اخلاص، بدرجة جيد جيداً  ١٩٦٩
   .ة من املدرسة الوطنية لإلدارة بتونسشهاد  ١٩٦٩
شهادة الدراسات العليا يف العلوم اجلنائية من كلية احلقـوق يف جامعـة      ١٩٧٠

  .بانتيون سربون بباريس
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  .شهادة الدراسات العليا يف القانون اخلاص من اجلامعة ذاا بباريس  ١٩٧٠
   .شهادة من معهد علوم اجلرمية بباريس   ١٩٧٢
   .لدولة من الكلية ذاا بباريس، بدرجة جيد جداًدكتوراة ا  ١٩٧٣
هيئة التحكيم برئاسة (شهادة األستاذية يف القانون اخلاص والعلوم اجلنائية   ١٩٨٠

   .)العميد جون كاربونيه
هيئة التحكيم برئاسة السيد فيليب فوشار والسيد جريار (أستاذ جامعي   ١٩٨٤

   .)فارجا
  املسار الوظيفي اجلامعي

   .)مشال باريس(د منتدب يف كلية فيلتانوز مساع  ١٩٧٢
   .)جنوب باريس(مساعد منتدب يف مركز سو القانوين   ١٩٧١
  .مساعد يف معمل اللغات جبامعة بانتيون سربون، بباريس  ١٩٧٢
مسؤول عن قاعة القانون املقارن يف كلية احلقوق جبامعـة الـسربون               ١٩٧٢

   .بباريس
  .ونسستاذ مساعد يف كلية احلقوق بتأ  ١٩٧٣
  . يف احلقوق يف كلية احلقوق بتونس–أستاذ حماضر   ١٩٨٠
  .أستاذ جامعي يف الكلية ذاا  ١٩٨٤

االحتالل  موضع رسالة دكتوراة الدولة يف القانون اجلنائي الدويل والقانون الدويل اجلنائي
هيئة التحكيم العسكري والعدالة اجلنائية، باريس، جامعة بانتيون سربون، بدرجة جيد جداً وبتهنئة من 

  ).١٩٧٣رئيس هيئة التحكيم األستاذ جورج لوفاسور، يف عام (
  التخصص يف التدريس

اإلجراءات اجلنائية، والقانون اجلنائي احمللي، والقانون اجلنائي الدويل، (مجيع أفرع القانون اجلنائي  –
 إىل ١٩٧٣ من عام )وقانون األعمال، وعلوم اجلرمية، والعلوم اخلاصة بالسجون، والقانون اإلنساين

  ٢٠٠٦عام 
  ١٩٨٠يف عام ) العقود واملسؤوليات(االلتزامات : القانون املدين –
  ١٩٧٨قانون العمل يف عام  –
  ٢٠٠٠قانون االستثمار واألعمال يف عام  –
  ١٩٧٣قانون األسرة يف عام  –
  ٢٠٠٠حقوق اإلنسان يف عام  –
  ١٩٩٥حقوق الطفل يف عام  –

  ١٩٧٤التخصص يف رابطة احملامني منذ عام 

  الدعاوى اجلنائية –
  التأمينات والتعويضات –
  إنشاء الشركات –
  املنشآت اليت تواجه صعوبات –
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  التحكيم احمللي والدويل –
  خصخصة املنشآت العامة واملكاتب –
  التوثيق –

  الدورات واملؤمترات وأماكنها

  .٢٠٠٦ إىل عام ١٩٧٣كلية احلقوق والعلوم السياسية بتونس من عام  –
  .١٩٨٧ إىل عام ١٩٨٠نون االلتزامات من عام دورة يف القانون املدين وقا –
  .١٩٨٤ إىل عام ١٩٧٣دورة يف علوم اجلرمية والعلوم اخلاصة بالسجون من عام  –
   إىل ١٩٨٢دورة دكتوراة يف القانون اجلنائي الدويل ويف القانون الدويل اجلنائي من عام  –

  .٢٠٠٦عام   
  .٢٠٠٦إىل عام  ١٩٨٢دورة دكتوراة يف القانون اجلنائي العام من عام  –
  .٢٠٠٥ إىل عام ٢٠٠٠دورة دكتوراة يف قانون األعمال من عام  –
  .٢٠٠٥ إىل عام ٢٠٠٢دورة دكتوراة يف التجارة الدولية من عام  –
   يف ٧ أشهر يف كلية باريس ٦سلسلة من املؤمترات عن املرحلة الثالثة من الدكتوارة ملدة  –

  .١٩٩٢عام   
  رة الدولية يف كلية احلقوق يف مونتريال بكندا يف سلسلة من املؤمترات عن قانون التجا –

  .٢٠٠٥عام   
  يف ) اجلزائر(سلسلة مؤمترات عن حقوق الدفاع يف القانون اجلنائي املقارن يف قسنطينة  –

  .١٩٧٨عام    
  سلسلة مؤمترات عن القانون اجلنائي، ويف اإلجراءات اجلنائية ويف القانون اجلنائي الدويل يف –

  .٢٠٠٢ إىل عام ١٩٨٢يف عدة بعثات، من عام ) فرنسا(الجتماعية يف تولوز كلية العلوم ا  
  سلسلة مؤمترات عن معهد العلوم الشرقية بروما عن االلتزامات، والقانون اإلسالمي والقانون –
  .٢٠٠١يف عام ) إيطاليا(املقارن    
  نس يف سلسلة من املؤمترات عن القانون الدويل يف مدرسة كوادر الشرطة الوطنية بتو –

  .٢٠٠٦عام    
  .١٩٩٥سلسلة مؤمترات عن معهد علوم اإلجرام جبامعة تولوز يف فرنسا يف عام  –
  مجعيات العلماء واألنشطة األكادميية –
  األمني العام للجمعية التونسية لعلوم اإلجرام والقانون اجلنائي املقارن وعضو مؤسس هلا يف  –

  .٢٠٠٥عام   
  .١٩٨٣ية للقانون اجلنائي يف عام وكيل األمني العام للجمعية التونس –
  .٢٠٠٣رئيس حترير الة التونسية للقانون، يف عام  –
  .١٩٨٤عضو اجلمعية الدولية للقانون اجلنائي يف عام  –
  ") األمم املتحدة–يونيدروا ("مراسل وممثل لتونس لدى املعهد الدويل لتوحيد القانون اخلاص  –
  .٢٠٠٠ بروما يف عام  
  .٢٠٠١حلة والتحكيم يف عام عضو مركز تونس للمصا –
رئيس هيئة التحكيم ملنح شهادة األستاذية يف القانون اخلاص والعلوم اجلنائية مرتني يف عامي  –

  .٢٠٠٠ و١٩٨٩
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  .٢٠٠٨عضو يف اجلمعية التونسية لألمم املتحدة يف عام  –
  معاون يف مركز القانون اجلنائي الدويل يف جامعة تولوز، بدعم من األمم املتحدة يف  –
  .٢٠٠٥عام   
  ١٩٩٢رئيس مسابقات عديدة لتعيني مساعدين ومساعدي حماضرين يف القانون يف أعوام  –
،٢٠٠٤، ٢٠٠٣.  
  .مشرف ومشرف مشارك على رسائل دكتوارة ورسائل حبث يف املرحلة الثالثة من الدكتوراة –
  .١٩٨٠عضو الس العلمي يف كلية احلقوق بتونس، عام  –
  .٢٠١٠ احملامني بتونس يف عام عضو يف الس العلمي لنقابة –
  منظم للعديد من املؤمترات والندوات على الصعيدين الوطين والدويل يف القانون والعلوم اجلنائية –
  .١٩٧٤ومدير هلا يف عام  
  .١٩٨٤رئيس قسم القانون اخلاص وعلوم اإلجرام يف كلية احلقوق بتونس يف عام  –
  .١٩٧٧عضو مؤسس للجمعية التونسية للتحكيم يف عام  –
  .١٩٩٥عضو مؤسس للجمعية التونسية عرب الوطنية يف عام  –
  .١٩٩٥يف عام ) اجلزء اجلنائي(واضع قانون حقوق الطفل التونسي  –
  .١٩٩٠عضو اللجنة العلمية للمجلة املغربية للقانون يف عام  –
  .٢٠٠٢يف عام ) اجلزء التونسي(رئيس فريق البحث التونسي الفرنسي  –
  .١٩٨٩لقانونية التونسية يف عام عضو مؤسس لة األخبار ا –
 .٢٠٠٣يف عام ) اجلزء التونسي(رئيس فريق البحث التونسي اإليطايل  –
 .مؤمترات ودورات تدريبية وجوالت علمية: األنشطة العلمية –
  يف تونس واملغرب واجلزائر وليبيا ومصر ولبنان وفرنسا وبلجيكا والربتغال ومالطة والواليات –

 .ندا والنمسا وأملانيا وتشيكوسلوفاكيا وبلغاريا املتحدة األمريكية وك  
 .مسابقة شارل روسو –
 .٢٠٠٨عضو يف اهليئة القضائية يف عام : حماكاة حملاكمة يف القانون الدويل –

  األومسة 

  . بصفة أول الدفعة يف ليسانس احلقوق١٩٦٩جائزة رئيس اجلمهورية يف عام  –
  .٢٠٠٠وسام االستحقاق للتعليم العايل يف عام  –
  سؤوليات اجلامعيةامل

مدير شعبة القانون اخلاص وعلوم اإلجرام يف كلية احلقوق، وانتخب هلذا املنصب أربع مرات  –
  .لثالث سنوات يف كل مرة

  .نائب عميد كلية احلقوق والعلوم السياسية بتونس –
  .٢٠٠٦ و٢٠٠٥قانون منشآت االستثمار واألعمال يف عامي : رئيس وحدة البحث –

  املديناألنشطة يف اتمع 

  .٢٠١٠يف عام " بضواحي تونس العاصمة"حماضر مساعد يف مدينة سكرة  –
  .٢٠٠٠عضو شريف يف مجعية رياضية يف عام  –
  .٢٠٠٢عضو يف غرفة مراقبة شرعية األحزاب السياسية لدى احملكمة اإلدارية يف عام  –
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 .٢٠٠٤عضو منتسب يف مركز تونس للتحكيم والوساطة يف سنة  –
   ومرشح يف قائمة احملامني لدى٢٠١١مايو /كمة اجلنائية الدولية يف أياردورة تدريبية لدى احمل –
  .٢٠١١ احملكمة اجلنائية الدولية لعام  
  .املنشورات العلمية الرئيسية ووقائع الندوات –
  .١٩٨٦ إىل عام ١٩٨٠، من عام ) صفحة٢٥٠" (العقود"دورة يف القانون املدين  –
  .١٩٧٦، يف عام ) صفحة١٨٠(جوانب حقوق الدفاع  –
  .٢٠٠٧العدالة اجلنائية، أي تطور؟ عمل مجاعي، يف عام  –
  .١٩٩٧الطفل واألسر احلاضنة يف القانون املقارن، عمل مجاعي، يف عام  –
  .١٩٩٣، يف عام )جملة، عدد خاص(القضايا يف مرحلة االستئناف  –
  .١٩٩٧، يف عام )جملة، عدد خاص(العدالة االبتدائية  –
  .١٩٨٩اعي، يف عام قانون الترويج العقاري، عمل مج –
  معهد األمم املتحدة) عمل مجاعي(التغريات االجتماعية وعلوم اإلجرام واإليذاء يف تونس  –

  .١٩٩٥، األمم املتحدة، يف عام )يونيكري(األقاليمي ألحباث اجلرمية والعدالة   
  .٢٠٠١حقوق الطفل يف الدين واالتفاقية الدولية حلقوق الطفل، يف عام  –
  .١٩٩٦ية وحقوق الطفل، يف عام اإلجراءات اجلنائ –
  .١٩٧٤تطور حقوق الطفل، يف عام  –
 احلصانة من الوالية القضائية وحرمة مباين السفارات والشيء احملكوم به يف اخلارج، يف عام –

١٩٧٣.  
  .١٩٨٨افتراض الرباءة، يف عام  –
  .١٩٨٨صمت املتهم، يف عام  –
  .١٩٩٤اللجوء السياسي، يف عام  –
  .٢٠٠٦ادم من اخلارج، يف عام هذا القانون اجلنائي الق –
  .١٩٧٨السر املهين ملوظفي املصارف، يف عام  –
  .١٩٨٢من أجل فهم أفضل إلطالق السراح املشروط، يف عام  –
  .١٩٩٥جتسيد األشخاص االعتبارية يف القانون اجلنائي، يف عام  –
  .٢٠٠٥جوانب القانون اجلنائي يف قانون الشركات التجارية، يف عام  –
  .٢٠٠٨جتماعيني يف اإلدارة، يف عام خطأ املديرين اال –
  .٢٠٠٨العقوبات اجلنائية، يف عام  –
  .٢٠٠٩هل ال يزال مبدأ الشرعية اإلجرامية مناسباً؟ يف عام  –
  .٢٠١٠حجية الشيء احملكوم به على املدين، يف عام  –
  .١٩٨٢دائرة االام، يف عام  –
  .١٩٧٧اجلرائم املتعلقة باملخدرات، يف عام  –
  .١٩٧٨العاهرات، يف عام  –
  .٢٠٠٨املسؤولية اجلنائية للمحامي، يف عام  –
  .١٩٨٩اخلالفات الزوجية، اجلوانب القانونية، يف عام  –
  .١٩٩٨الظروف القانونية لألطفال الذين سيولدون، يف عام  –
  .٢٠٠٥عقد البيع باإلجيار، يف عام  –
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  .١٩٧٥قانون االحتجاز يف قانون االلتزامات، يف عام  –
  .٢٠٠٥عاقدية، يف عام االستعداد يف العملية الت –
  .١٩٩٦مصادر قانون االلتزامات، يف عام  –
  .١٩٩٧شروط صحة العقد، دراسة مرجعية، يف عام  –
  .٢٠٠١متهيد الكتاب املؤلف عن القانون اخلاص املقارن، يف عام  –
  .٢٠٠١تطور القانون الطيب يف مواجهة التفرات، يف عام  –
  .٢٠٠٧االمتياز، معادلة توزيعية يف أوجها، يف عام  –
  القانون املوحد؛ مبادئ املعهد الدويل لتوحيد القانون اخلاص فيما يتعلق بالعقود التجارية –

 .٢٠٠٧ الدولية، يف عام   
 .الندوات الرئيسية اليت نظمها أو أدارها –
  ٢٠٠٢القانون اجلنائي على حمك اإلرهاب، يف عام  –
  .١٩٩٢التحقيق، يف عام  –
  .١٩٨٧جرائم الصحافة، يف عام  –
  .١٩٧٧بري التحقيق، يف عام بطالن تدا –
  .٢٠٠٤الوصول إىل العدالة، يف عام  –
  حقوق اإلنسان وضمانات إجراءات عادلة مبناسبة الذكرى الثانية والستني إلعالن حقوق –

  .٢٠١١ اإلنسان، يف عام   
  .اجلرمية املرتكبة عرب احلدود واجلرمية املنظمة  –
  .١٩٨٦القانون اجلنائي واخلربة الطبية، يف عام  –
  .١٩٩٦وانب اجلديدة للمساءلة الدولية، يف عام اجل –
  .٢٠٠٧العدالة اجلنائية، أي تطور؟، يف عام  –
  .١٩٩٤مهام العدالة واستقالل القضاة، يف عام  –
  .١٩٩٥اإلجرام والعدالة اجلنائية يف حوض املتوسط، يف عام  –
  .٢٠٠٠جرب األضرار، يف عام  –
  .٢٠٠٨القاضي واملعاهدات، يف عام  –
  .٢٠٠٢ي للشركات التجارية، يف عام القانون اجلنائ –
  .٢٠٠٩وجهات نظر، يف عام : القوانني األساسية يف الدستور –
  انفصال مصري اإلنسان عن مصري املنشآت اليت تواجه: اجتماع مائدة مستديرة مع معرض –
  .٢٠٠٢ صعوبات اقتصادية، يف عام  
  ألجنبية يف القانون اخلاص، يف إزالة الطابع الثقايف من القانون أو تأثري األنظمة القانونية ا –

  .٢٠٠٤عام   
  .١٩٩٧حق املؤلف واحلقوق ااورة، يف عام : القانون الثقايف –
  .٢٠٠٢الدميقراطية وحقوق اإلنسان يف تونس مببادرة اللجنة األوروبية، يف عام  –
  .١٩٨٣عامل السجون وحقوق اإلنسان، يف عام  –
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  الدراسات واألحباث الرئيسية

  ٢٠٠٦ إىل ١٩٨٢العام ،األستاذ باحلاج محودة العجمي ،األعوام من القانون اجلنائي 

  مبدأ املساواة –
  تطبيق القانون اجلنائي خالل الوقت –
  مبدأ عدم الرجعية –
  تداخل اجلرائم والعقوبات –
  تفسري القانون اجلنائي –
  الوصف يف اال اجلنائي –
  الشروع  –
  االشتراك –
  تصنيف اجلرائم حبسب شكل ارتكاا –
  يالقصد اجلنائ –
  تكرار ارتكاب اجلرائم –
  استقالل القانون اجلنائي –
  إلغاء صفة اجلرمية –
  الوساطة –
  اجلرائم املستحيلة –
  تاريخ املسؤولية اجلنائية –
  مسؤولية الشخص االعتباري –
  املسؤولية اجلنائية لألطفال –
  املسؤولية اجلنائية لرؤساء الشركات –
  املسؤولية اجلنائية لألطباء –
  شركاتاملسؤولية اجلنائية وإفالس ال –
  املسؤولية اجلنائية عن عمل الغري –
  املسؤولية اجلنائية الدولية –
  املسؤولية اجلنائية واحلصانة –
  املسؤولية اجلنائية للمحامني –
  املسؤولية اجلنائية ملراجعي احلسابات اخلارجيني –
  املسؤولية اجلنائية للموظفني القضائيني –
  عدم املسؤولية اجلنائية ألسباب شخصية –
  جلنائية ألسباب موضوعيةعدم املسؤولية ا –

  ٢٠٠٦ إىل ١٩٨٢القانون اجلنائي العام ،األستاذ باحلاج محودة العجمي ،األعوام من 

القانون  - القانون اجلنائي الدويل-:التعريف. اجلرمية املنظمة- تطور اجلرمية - معطيات املشكلة –
  .الدويل اجلنائي

  اللجوء السياسي –
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  تسليم ارمني –
  ى ذات اجلرم مرتنيعدم جواز احملاكمة عل –
  التأثري السليب لألحكام اجلنائية األجنبية –
  تطبيق القانون اجلنائي عرب املكان –
  :املساعدة املتبادلة بني أجهزة الشرطة –
  اإلنتربول –
  اإلرهاب –
  جرائم احلرب –
  اجلرائم ضد اإلنسانية –
  جرائم ضد السالم  –
  حمكمة نورنربغ –
  احملكمة اخلاصة بيوغسالفية السابقة –
 اصة برواندااحملكمة اخل –
  احملكمة اجلنائية الدولية –
  الفساد واستعادة املمتلكات –
  حصانة رئيس الدولة –
  اجلرمية السياسية  –
  اجلرمية يف القانون الدويل العام –
  اجلرمية املنظمة عرب الوطنية –
  االحتالل العسكري –
  االجتار باملخدرات –
  االجتار باألعضاء البشرية –
  االجتار باألطفال –
  فيةسرقة املمتلكات الثقا –
  الواليات القضائية  –
  القاضي واملعاهدة –
 املعلوماتية والقانون اجلنائي –

* * * 
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  )موريشيوس( فينود بوليل  .٣
  )باإلنكليزية والفرنسية: األصل(

  مذكرة شفوية 

دي سفارة مجهورية موريشيوس حتياا إىل أمانة مجعية الدول األطراف يف احملكمة اجلنائية 
 بأن حكومة مجهورية موريشيوس ترشح مبوجب هذه الرسالة سعادة الدولية وتتشرف بأن تبلغها

كمرشح النتخابه كقاضٍ باحملكمة اجلنائية الدولية يف االنتخابات اليت ستجري ‘ فينود بوليل’القاضي 
 كانون ٢١ إىل ١٢أثناء الدورة العاشرة جلمعية الدول األطراف اليت ستعقد يف الفترة من 

  .نيويورك يف ٢٠١١ديسبمرب /األول
 ٣٦من املادة ‘ ٢’) أ (٤و) أ (٤ومرفق طيه البيان التفصيلي املصاحب، الذي أُعد طبقاً للفقرتني 

 من ٣جبميع املتطلبات املنصوص عليها يف الفقرة ‘ فينود بوليل’ويفي القاضي . من نظام روما األساسي
  .املادة املذكورة آنفاً

 ١٩٨٨ قاضياً يف احملكمة العليا ملوريشيوس يف عام قد عين‘ فينود بوليل’وكان سعادة القاضي 
وعمل مستشاراً باحملكمة العليا ووزارة العدل يف . بعد أن عمل وكيل نيابة طوال سنوات عديدة

وعمل . وعمل أيضاً مع مكتب مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان يف كمبوديا. كمبوديا
 ٢٠٠٢ألمم املتحدة لإلدارة املؤقتة يف كوسوفو يف الفترة من عام بفرع القضاء الدويل يف بعثة اقاضياً 
، عني يف منصب كبري القضاة الدوليني يف هذه البعثة وظل يعمل ذه ٢٠٠٨ويف عام . ٢٠٠٩إىل عام 

وهو يعمل يف الوقت احلاضر قاضياً يف حمكمة األمم املتحدة . ٢٠٠٩فرباير /الصفة حىت شباط
التحقيق يف جرائم احلرب ’وقد ألقى حماضرات بشأن . ٢٠٠٩مارس /ذ آذارللمنازعات يف نريويب من
القضاة واملدعني وأفراد الشرطة التابعني للبعثة األوروبية يف كوسوفو، على ‘ واحملاكمات املتعلقة ا

  . إلعداد تقارير عن مهنة ممارسة القانون يف كمبوديارابطة احملامني الدوليةومسته 
ميتلك مجيع الكفاءات ‘ فينود بوليل’موريشيوس مقتنعة بأن سعادة القاضي وحكومة مجهورية 

وهو أيضاً . واخلربات اليت يتطلبها نظام روما األساسي يف ميدان القانون اجلنائي واإلجراءات اجلنائية
مشهود له بإسهامه املرموق يف ميدان القانون الدويل، والقانون اجلنائي الدويل، والقانون اإلنساين 

  .الدويل، وحقوق اإلنسان
إلدراجه يف اجلنسية املوريشيوسية دون غريها، وهو مرشح ‘ فينود بوليل’وحيمل سعادة القاضي 

وترفق طيه سريته .  من نظام روما األساسي٣٦ من املادة ٥ الفقرة املنصوص عليها يف" ألف"القائمة 
  .واملستندات األخرى الداعمه لهوالبيان املصاحب للطلب ) باإلنكليزية والفرنسية(الذاتية 

بالتأييد من االحتاد األفريقي يف آخر مؤمتر قمة ‘ فينود بوليل’وقد حظي ترشيح سعادة القاضي 
  .٢٠١١يوليه / متوز١يونيه إىل / حزيران٣٠بغينيا االستوائية يف الفترة من ‘ ماالبو’عقده يف 

* * * 
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  بيان املؤهالت

 من ٦ من نظام روما األساسي والفقرة ٣٦من املادة ) أ (٤ بيان تفصيلي مقدم وفقاً للفقرة  
 املتعلق بإجراءت ترشيح وانتخاب قضاة احملكمة ICC-ASP/3/RES.6قرار مجعية الدول األطراف 

  .اجلنائية الدولية
‘ فينود بوليل’وترشح حكومة مجهورية موريشيوس مبوجب هذه املذكرة سعادة القاضي   

كمة اجلنائية الدولية يف االنتخابات اليت ستجري أثناء الدورة العاشرة كمرشح النتخابه كقاضٍ باحمل
 يف ٢٠١١ديسبمرب / كانون األول٢١ إىل ١٢جلمعية الدول األطراف اليت ستعقد يف الفترة من 

  .نيويورك
، املرفقة سريته الذاتية هنا باإلنكليزية والفرنسية، يقدم وفقاً ‘فينود بوليل’وترشيح القاضي   

اإلجراءات : "  من نظام روما األساسي، أي وفقاً لـ٣٦من املادة ‘ ٢’) أ (٤حكام الفقرة أل
  ".املنصوص عليها يف النظام األساسي حملكمة العدل الدولية لتسمية مرشحني لتلك احملكمة

اليت تضم املرشحني الذين لديهم " ألف"إلدراجه يف القائمة ‘ فينود بوليل’ويرشح القاضي   
ة ثابتة يف جمال القانون اجلنائي واإلجراءات اجلنائية، واخلربة املناسبة الالزمة، سواء كقاض أو كفاء"

والفقرة ‘ ١’) ب (٣انظر الفقرة " (مدع عام أو حمام، أو بصفة مماثلة أخرى، يف جمال الدعاوى اجلنائية
  ). من النظام األساسي للمحكمة٣٦ من املادة ٥

 جبميع الشروط املتعلقة باخلربة واألقدمية املطلوبة للتعيني يف أعلى ‘فينود بوليل’ويفي القاضي   
  . من النظام األساسي للمحكمة٣٦من املادة ) أ (٣املناصب القضائية، كما تنص على ذلك الفقرة 

أن تكون لديه " ألف"ورغم أنه من غري املطلوب يف املرشح املؤهل لإلدراج يف القائمة   
لديه الكفاءة ولديه خربة ‘ فينود بوليل’، فإن القاضي "باء"بة لإلدراج يف القائمة املؤهالت البديلة املطلو

  ".باء"مما يؤهله أيضاً لإلدراج يف القائمة ‘ ٢’) ب) (٣ (٣٦واسعة على النحو املطلوب مبوجب املادة 
 سجل مهين ميتد أكثر من أربعني عاماً ولديه خربة واسعة يف ممارسة‘ فينود بوليل’وللقاضي   

القانون كقاضٍ يف موريشيوس وكذلك مع بعثة األمم املتحدة لإلدارة املؤقتة يف كوسوفو، كمحامٍ 
وكمدعٍ وكذلك يف تدريس القانون اجلنائي وقانون اإلجراءات اجلنائية، واإلجراءات املتعلقة باألدلة، 

  .وحقوق اإلنسان، والقانون الدستوري واإلداري، وقانون العمل
ويوجد مقر  حالياً قاضياً يف حمكمة األمم املتحدة للمنازعات‘ ينود بوليلف’ويعمل القاضي   

وقد عمل كأول رئيس هلذه احملكمة اليت بادرت بواحد من أكرب إصالحات النظام . عمله يف نريويب
يونيه / حزيران٣٠ حىت ٢٠٠٩يوليه / متوز١القضائي داخل األمم املتحدة، وذلك يف الفترة من 

باته يف التعامل مع مجيع املنازعات اليت تنشأ بني موظفي األمم املتحدة واألمني وتتمثل واج. ٢٠١٠
وتتصل هذه املنازعات بعقود العمل، مبا يف ذلك األوامر الؤقتة اليت تصدر بوقف إجراء إداري . العام

يف صياغة وظل يعمل أيضاً عن قرب . يتعلق بعقد عمل، واملسائل التأديبية، واملسائل املالية، والوساطة
النظام الداخلي حملكمة األمم املتحدة للمنازعات وعرض هذا النظام يف اللجنة السادسة للجمعية العامة 

  .وقد اعتمد هذا النظام الداخلي دون أي تعديل. من أجل املوافقة عليه
ة من قاضياً دولياً مع بعثة األمم املتحدة يف كوسوفو يف الفتر‘ فينود بوليل’وقد عمل القاضي   
، شغل ٢٠٠٩فرباير / إىل اية البعثة يف شباط٢٠٠٨ويف الفترة من عام . ٢٠٠٩ إىل عام ٢٠٠٢عام 
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منصب كبري القضاة الدوليني باإلنابة وكان مسؤوالً عن االنتقال السلس من القضاء الدويل التابع لألمم 
د من القضايا اجلنائية البارزة تنطوي وقام أثناء فترة واليته بالتحقيق يف عد. املتحدة إىل البعثة األوروبية

على حاالت قتل عرقي وجرائم حرب واجتار بالبشر وإرهاب وجرائم اقتصادية وبترأس النظر يف هذا 
وكان كثري من هذه القضايا ينطوي على عنصر من عناصر محاية الشهود والضحايا، . القضايا

وتعامل أيضاً مع .  هذه املسألة احلساسةخربة واسعة يف التعامل مع‘ فينود بوليل’واكتسب القاضي 
مسائل سابقة للمحاكمة مثل االحتجاز، وإقرار لوائح االام، واملساعدة القانونية الدولية مبا فيها 

  .طلبات تسليم األشخاص املشتبه يف أم جناة
 إىل ٢٠٠١مارس /كان موجهاً قضائياً يف الفترة من آذار‘ فينود بوليل’ونظراً إىل أن القاضي   
 يف مكتب مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان يف كمبوديا، فإنه كان ٢٠٠٢أبريل /نيسان

مستشاراً للقضاة واملدعني التابعني للمحكمة العليا وقام بتدريب القضاة وكتبة احملاكم وبإعداد مواد 
ملتعلقة بتطبيق حقوق اإلنسان وتناول املسائل ا. تدريبية، وعمل بشأن إجراء إصالحات قانونية وقضائية

  .يف نظام القضاء اجلنائي وباحملكمة اجلنائية الدولية ومبركز احملكمة اخلاصة حملاكمة اخلمري احلمر
 ١٩٨٧ و١٩٧٢، بصفته وكيل نيابة يف الفترة ما بني عامي ‘فينود بوليل’وقام أيضاً القاضي   

، بتناول عدد من ١٩٩٨ و١٩٨٨ني عامي وبصفته قاضياً يف احملكمة العليا يف موريشيوس فيما ب
  .القضايا اجلنائية البارزة

بتدريس القانون اجلنائي واإلجراءات اجلنائية لطالب احلقوق ‘ فينود بوليل’وقام القاضي   
وهو حيمل حصرياً اجلنسية . والشرطة يف جامعة موريشيوس طوال أكثر من مخسة عشر عاماً

  .زية والفرنسيةاملوريشيوسية وجييد اللغتني اإلنكلي

* * * 

  البيانات الشخصية

  فينود بوليل  :االسم
  ١٩٤٤يوليه / متوز٣١  :تاريخ امليالد

  موريشيوسي  :اجلنسية
  اإلنكليزية، والفرنسية، والكريولية  :اللغات

  اخللفية العلمية

  يف الفقه القانوين، من جامعة أوكسفورد،) مع مرتبة الشرف(بكالوريوس يف اآلداب  –
 حدةباململكة املت

 .، بلندن‘إنر تمبِل’منح رخصة ممارسة مهنة احملاماة يف  –
 شهادة املاجستري يف القانون الفرنسي –
 .شهادة من املدرسة الوطنية للقضاء يف باريس، بفرنسا –

  )احمللية والدولية(اخللفية املهنية 

  .انتخب كأول رئيس حملكمة األمم املتحدة للمنازعات  :٢٠٠٩يوليه /متوز
  قاضٍ منتخب يف حمكمة األمم املتحدة للمنازعات ويوجد مقر عمله يف  – ٢٠٠٩مارس /آذار
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    نريويب  حىت الوقت احلاضر
  .كبري القضاة الدوليني، بعثة األمم املتحدة لإلدارة املؤقتة يف كوسوفو  ٢٠٠٩ – ٢٠٠٨.

 قاضٍ دويل بفرع القضاء الدويل يف بعثة األمم املتحدة لإلدارة املؤقتة يف  ٢٠٠٩ – ٢٠٠٢
  .كوسوفو

عضو فريق من عشرة خرباء ساعدوا يف وضع النصوص النهائية ملدونات   ٢٠٠٤
 القضاء اجلنائي املرتبط بالصراعات، –منوذجية ألوضاع ما بعد الصراع 

  .برئاسة الربوفيسور وليام شاباس يف غاالواي، بأيرلندا
  .مستشار باحملكمة العليا ووزارة العدل يف كمبوديا  ٢٠٠١
  .عميد كلية احلقوق، جبامعة موريشيوس  ١٩٩١ إىل ١٩٨٩
  .عمل وكيل نيابة يف موريشيوس  ١٩٨٧ و ١٩٧٢

 مستشار بوزارة العدل، يف موريشيوس –
 عمل مبكتب مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان يف كمبوديا –
 مارس العمل باحملاماة يف موريشيوس –

  احللقات الدراسية اليت حضرها

يسي بشأن حمكمة األمم املتحدة للمنازعات يف االجتماع ألقى البيان الرئ  ٢٠١٠
  .الدويل حملقِّقي األمم املتحدة، نريويب

التحقيق يف جرائم احلرب واحملاكمات ’املتكلم الضيف بشأن موضوع   ٢٠٠٧ – ٢٠٠٥
يف مركز عمليات السالم الدولية، وهو مشروع ‘ املتعلقة ا يف كوسوفو

  .رلني والسويدممول من االحتاد األورويب يف ب
  .التحكيم التجاري الدويل، القاهرة، مصر  ١٩٩٦
  .التعاون القانوين، باريس، فرنسا  ١٩٩٠
  .املؤمتر القانوين اآلسيوي األفريقي، بانكوك، تايلند  ١٩٨٧
  .اجلرمية والعقاب، الواليات املتحدة األمريكية  ١٩٨٧
  .هامبورغ، أملانيا، مؤمتر األمم املتحدة املعين بالنقل البحري للبضائع   ١٩٧٨

 .شارك كمتكلم ضيف يف حلقات دراسية بشأن احلوكمة اجليدة والفساد –

  احملاضرات

ألقاها على القضاة واملدعني ‘ التحقيق يف جرائم احلرب واحملاكمات املتعلقة ا’حماضرات بشأن  –
 .٢٠٠٨وأفراد الشرطة التابعني للبعثة األوروبية يف كوسوفو يف عام 

 .انون حقوق اإلنسان يف كمبودياحماضر بشأن ق –
 األدلة واإلجراءات –يف كلية احلقوق جبامعة موريشيوس ) لطالب احلقوق والشرطة(حماضر  –

 .اجلنائية، والقانون اجلنائي، وقانون حقوق اإلنسان، وقانون العمل، والقانون الدستوري
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  املنشورات

 .الواليات املتحدة يف موريشيوستقرير عن النظام القضائي جلزر القمر أُعد من أجل سفارة  –
 ٢٠٠١ إلعداد تقارير عن مهنة ممارسة القانون يف كمبوديا يف عامي رابطة احملامني الدوليةمسته  –

 .٢٠٠٣و
مؤلف كتاب عن حقوق اإلنسان أُعد لكي يستخدم يف املدارس يف موريشيوس، وهو مشروع  –

 .قامت حكومة الواليات املتحدة برعايته
 .جراءات اجلنائية لكي تستخدمه الشرطةمؤلف كتاب عن اإل –
كاتب مقال عن حقوق اإلنسان والدستور يف موريشيوس، نشر يف الة األوروبية لقانون حقوق  –

 ).European Human Rights Law Review) (Sweet & Maxwell 1996 (اإلنسان

* * * 
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  )مجهورية أفريقيا الوسطى(بريا موديست مارتينو  .٤
  )سيةبالفرن: األصل(

 مذكرة شفوية 
تتقدم وزارة الشؤون اخلارجية وشؤون مواطين إفريقيا الوسطى باخلارج جلمهورية إفريقيا الوسطى 
بتحياا إىل أمانة مجعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية بالهاي 

ارتينو، املدعي العام لدى حمكمة السيد بريا موديست موتتشرف بتسليمها طيه ملف ترشيح ) هولندا(
 قضاة احملكمة اجلنائية الدولية  االستئناف ببانغي، الذي تود حكومة إفريقيا الوسطى تقدميه ملناصب

 إىل ١٢أثناء االنتخابات اليت ستجرى خالل الدورة الثانية للجمعية العامة لألمم املتحدة يف نيويورك من 
  .٢٠١١ديسمرب / كانون األول٢١

* * * 
  بيان املؤهالت

تقدم مجهورية إفريقيا الوسطى ذه املذكرة ترشيح القاضي موديست مارتينو بريا ملنصب قاض 
باحملكمة اجلنائية الدولية برسم االنتخابات اليت ستجرى أثناء الدورة العاشرة جلمعية الدول األطراف يف 

  .٢٠١١ديسمرب / كانون األول٢١ إىل ١٢نيويورك من 
ول بترشيح القاضي موديست مارتينو بريا، املرفق بيان سريته ذه املذكرة ولقد مت القب

  . من نظام روما األساسي٣٦ من املادة ٢)أ (٤، وفقا ألحكام الفقرة )بالفرنسية(
كفاءة "وسيتقدم القاضي موديست مارتينو بريا برسم القائمة ألف اخلاصة باملرشحني الذين تتوافر فيهم 

  ".ون اجلنائي واإلجراءات اجلنائية، واخلربة املناسبة الالزمة، سواء كقاض أو مدع عامثابتة يف جمال القان
ولكونه قضى ما يزيد عن مثاين عشرة سنة يف اخلدمة، فإن القاضي موديست مارتينو بريا، القاضي 

  .٣٦ املادة  من٣املرشح ملناصب قضاة احملكمة اجلنائية الدولية، يتوفر على امليزات املشترطة يف الفقرة 
وبالفعل، فعلى امتداد هذه السنوات الثماين عشرة، فقد أمضى قرابة سبع عشرة سنة يف مهام 

فقد شغل مهام وكيل ومدعي عام اجلمهورية باحملاكم العليا، ووكيل عام ومدع عام . نائب عام
وطنية لإلدارة مبحاكم االستئناف، وأستاذ القانون اجلنائي اخلاص واإلجراءات اجلنائية املدرسة ال

  .والقضاء ببانغي، حيث قام بتكوين عدة أفواج من القضاة
وبصفته نائبا عاما، فقد أشرف على التحقيقات وجلس كممثل لالدعاء العام يف قضايا جنحية 
وجنائية تشمل االشتباكات واالغتياالت واالغتصاب وقتل األطفال واملس بأمن الدولة واختال 

  ...ةاملمتلكات واألموال العام
كما أن القاضي موديست مارتينو بريا شارك يف إعداد عدة نصوص ذات طابع جنائي، مثل قانون 
العقوبات واإلجراءات اجلنائية، ومشروع القانون عن العنف ضد النساء واألطفال، وقانون املخدرات 

  .واملواد املؤثرة يف العقل، وقانون القضاء العسكري
ريا حاليا منصب املدير العام للدوائر القضائية بوزارة العدل ويشغل القاضي موديست مارتينو ب

  .والتخليق، وقاض باحملكمة العليا جلمهورية إفريقيا الوسطى
  .كما إنه حيمل جنسية إفريقيا الوسطى حصريا ويتقن اللغة الفرنسية
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  البيانات الشخصية

  موديست مارتينو  االسم
  بريا  النسب

  ال خبمسة أطفمتزوج  احلالة العائلية
  الدراسة االبتدائية

  .)الكامريون(مدرسة كوسريي العمومية   ١٩٧٧ – ١٩٧٢
  .)مجهورية إفريقيا الوسطى(مدرسة نوتر دام دافريك ببانغي  ١٩٧٨ – ١٩٧٧

  الدراسة الثانوية
  .ثانوية ليسي دي مارتري ببانغي  ١٩٨٦ – ١٩٧٨

  الدراسة اجلامعية

  شعبة القانون جبامعة بانغي  ١٩٨٩ – ١٩٨٦
   املهينالتدريب

  .املدرسة الوطنية لإلدارة والقضاء، بانغي، قسم القضاء  ١٩٩١ – ١٩٨٩
  الشهادات

   .شهادة الدروس االبتدائية األولية بالكامريون  ١٩٧٧
  .شهادة دروس السلك األول ببانغي  ١٩٨٢
  .٤شهادة البكالوريا من صنف أ  ١٩٨٦
  .شهادة اإلجازة يف القانون اخلاص  ١٩٨٩
  .وس السلك الثالث باملدرسة الوطنية لإلدارة والقضاءشهادة إمتام در  ١٩٩٢

  النشاطات املهنية

  العليابانغي مدعي عام حمكمة -١٩٩٢نوفمرب /تشرين الثاين
   ١٩٩٥يناير /كانون الثاين
  .وكيل أول للمدعي العام باحملكمة العليا لبانغي - ١٩٩٥يناير /كانون الثاين

   ١٩٩٦مارس /آذار
  . عام اجلمهورية لدى احملكمة العليا لبانغاسومدعي  – ١٩٩٦مارس /آذار
   ١٩٩٧يوليو /متوز
  .نائب أول لرئيس احملكمة العليا لبانغي  – ١٩٩٧يوليو /متوز

   ١٩٩٨أبريل /نيسان
  .مدعي عام اجلمهورية لدى احملكمة العليا ببانغي  – ١٩٩٨أبريل /نيسان

   ٢٠٠٠يناير /كانون الثاين
  .ر ثاين بالغرفة االجتماعية مبحكمة االستئناف ببانغي مستشا– ٢٠٠٠يناير /كانون الثاين
    ٢٠٠٠كانون األول 
  .مدعي عام ثاين لدى حمكمة االستئناف ببانغي – ٢٠٠٠ديسمرب /كانون األول
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   ٢٠٠٢فرباير /شباط
  .مدعي عام لدى حمكمة االستئناف ببوار  – ٢٠٠٢فرباير /شباط
   ٢٠٠٥سبتمرب / أيلول
  .عام لدى حمكمة االستئناف ببانغيمدعي   – ٢٠٠٥سبتمرب /أيلول
   ٢٠١١يوليو /متوز

  مدير عام الدوائر القضائية  ٢٠١١منذ أيلول 
  نشاطات أخرى

  .عضو اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان –
  .مستشار قانوين مناوب هليئة األطباء واجلراحني وأطباء األسنان والصيادلة –
  .قاضي باحملكمة العليا –

  احللقات الدراسية

  باملدرسة الوطنية لإلدارة والقضاء  "اإلدارة"حلقة دراسية حول    إىلمايو/ أيار٣
  .)بانغي(  ١٩٩٥يونيو /حزيران

  نظمتها" القضاء العسكري وحقوق اإلنسان"حلقة دراسية حول 
  .مدرسة القضاء البحري للواليات املتحدة األمريكية ببانغي 

  بالواليات املتحدة: ائي األمريكيالقضاء اجلن"حلقة دراسية حول   أكتوبر إىل/ تشرين األول٣٠
  .األمريكية  ديسمرب/ كانون األول٢
 ١٩٩٥  

  باملدرسة الوطنية لإلدارة" محاية حقوق اإلنسان"حلقة دراسية حول   سبتمرب إىل/ أيلول٢٣
  .)فرنسا(بباريس   أكتوبر/ تشرين األول١٨

٢٠٠٢  
  تبييض" املالية حول التدريب األفقي للقضاة وأطر وزارات االقتصاد و   / آذار٢٦ إىل ٢٢

املنظم من طرف "  األموال واملخالفات االقتصادية واملالية يف القانون  ٢٠١٠مارس 
  .)الكونغو(منظمة تنسيق قانون األعمال بإفريقيا بربازافيل 

  األشكال اجلديدة للجرمية الدولية يف إفريقيا "دورة تدريبية حول    / أيلول٢٤ إىل ١٣
  .)كوت ديفوار(بغران باسام " سطىالغربية والو  ٢٠١٠سبتمرب 

 .٨٩.٠٢.١٠٨٢أمت اخلدمة العسكرية، رقم الشارة   الوضعية العسكرية

  األومسة

  .وسام االستحقاق جلمهورية إفريقيا الوسطى بدرجة فارس   ٢٠٠٤
  .وسام التقدير جلمهورية إفريقيا الوسطى بدرجة ضابط   ٢٠٠٦
  .بدرجة ضابطوسام االستحقاق جلمهورية إفريقيا الوسطى   ٢٠٠٩

  .املطالعة والرياضة  اهلوايات

* * * 
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  )هورية ترينيداد وتوباغومج(  أكويناستوماس كارمونا، أنتوين  .٥
  )باإلنكليزية: األصل(

  مذكرة شفوية
تتقدم البعثة الدائمة جلمهورية ترينيداد وتوباغو لدى األمم املتحدة بتحياا إىل األمانة العامة 

نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية وتتشرف بأن تشري إىل جلمعية الدول األطراف يف 
 اليت تفيد بأن فترة الترشيح النتخاب ICC-ASP/10/S/04: مذكرة هذه األخرية ذات الرقم املرجعي

، وسوف جترى ٢٠١١سبتمرب / أيلول٧يونيو إىل / حزيران١٣ستة قضاة للمحكمة هي من 
جمعية العامة للدول األطراف اليت ستنعقد يف مقر األمم املتحدة يف االنتخابات يف اجللسة العاشرة لل

  .٢٠١١ديسمرب / كانون األول٢١ إىل ١٢نيويورك من 
وتتشرف البعثة الدائمة جلمهورية ترينيداد وتوباغو أيضاً أن تفيد بأن حكومة ترينيداد وتوباغو قد 

قاضي احملكمة العليا لترينيداد )  السامياحملامي(رشحت فضيلة القاضي أنتوين توماس أكويناس كارمونا 
وتوباغو، مللء إحدى املناصب الشاغرة اليت ستنشأ يف احملكمة، ويتم تقدمي هذا الترشيح وفقا ألحكام 

من نظام روما األساسي الذي ينص على أنه يترتب عل كل مرشح لالنتخاب ) ب(٣، الفقرة ٣٦املادة 
  :للمحكمة ما يلي

ءته يف القانون اجلنائي واإلجراءات اجلنائية واخلربة املالئمة الالزمة سواء أن يكون قد أنشأ كفا"
  ".كقاض أو كمدعي عام أو كمحام أو مبنصب مماثل آخر يتعلق بالدعاوى اجلنائية

إن حكومة ترينيداد وتوباغو تويل أمهية كبرية لترشيح فضيلة القاضي كارمونا النتخابه ملنصب 
ع دعم ترينيداد وتوباغو الطويل األمد هلذه احملكمة والذي سبق اعتماد قاض للمحكمة، وذلك متشيا م
  . وبدء نفاذ نظام روما األساسي

ترتئي حكومة ترينيداد وتوباغو أنه يف هذه املرحلة احلامسة من تطورها، ينبغي أن تتكون احملكمة 
ولذلك فإن . ا األساسيمن قضاة يستوفون بالشكل املالئم مجيع املعايري املنصوص عليها يف نظام روم

حكومة ترينيداد وتوباغو مقتنعة بشكل راسخ بأن فضيلة القاضي كارمونا هو شخص يتمتع بأعلى 
عيينه يف أرفع املناصب القضائية يف  األخالقيات واإلنصاف والرتاهة وميتلك املؤهالت الالزمة لت
لة القاضي كارمونا سيسهم إسهاما ال ترينيداد وتوباغو، كما أا مقتنعة أيضا أنه إذا انتخب، فإن فضي

يقدر بثمن يف احملكمة نظرا إىل معرفته وخربته البالغة يف جمال القانون اجلنائي واإلجراءات اجلنائية، على 
  .الصعيدين الوطين والدويل

لذلك فإن البعثة الدائمة جلمهورية ترينيداد وتوباغو تطلب من األمانة العامة جلمعية الدول  
رفع هذه املسألة إىل انتباه مجيع الدول األطراف يف نظام روما األساسي من أجل احلصول األطراف 

  .على دعمهم لترشيح املذكور أعاله
 .إن بيان املؤهالت والسرية الذاتية لفضيلة القاضي كارمونا مرفق ذه املذكرة غري املوقعة

* * * 
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 بيان املؤهالت

من نظام روما األساسي للمحكمة ) أ(٤ ، الفقرة ٣٦ادة يتم تقدمي هذا البيان وفقا ألحكام امل
  .ICC-ASP/3/Res.6  من القرار٦اجلنائية الدولية والفقرة 

إن فضيلة القاضي أنتوين توماس أكويناس كارمونا هو املرشح جلمهورية ترينيداد وتوباغو النتخابه 
  .ملنصب قاض يف احملكمة اجلنائية الدولية

من نظام روما األساسي كفرد يتمتع ) أ(٣ ، الفقرة ٣٦ املادة إن املرشح يستويف أحكام
بأخالقيات عالية واإلنصاف والرتاهة وميتلك املؤهالت الالزمة لتعيينه يف أرفع املناصب القضائية يف 

  .ترينيداد وتوباغو
من نظام روما ) ب(٣ ، الفقرة ٣٦إن فضيلة القاضي كارمونا يستويف بالكامل متطلبات املادة 

أن يكون قد أسس كفاءته يف القانون اجلنائي واإلجراءات اجلنائية : "ساسي اليت تنص على ما يلياأل
واخلربة املالئمة الالزمة سواء كقاض أو كمدعي عام أو كمحام أو مبنصب مماثل آخر يتعلق بالدعاوى 

  ".اجلنائية
وفقا للمادة ) أ(ائمة لذلك فإن املرشح يستويف املتطلبات ذات الصلة النتخابه كقاض مبوجب الق

وتستند خربة املرشح ومؤهالته على خربته الكبرية وعلى .  من نظام روما األساسي٥، الفقرة ٣٦
تدريبه وعلى كفائتة املبينة يف القانون اجلنائي واإلجراءات اجلنائية على الصعيدين الوطين والدويل ألكثر 

وتوباغو كما أنه كان يشغل منصب حمامي إنه قاض يف احملكمة العليا لترينيداد .  عاما٢٥من 
يف احملكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة، واحملكمة اجلنائية ) مكتب املدعي العام(االستئناف 

  .الدولية لرواندا
بصفته حمامي االستئناف يف احملكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة واحملكمة اجلنائية الدولية 

قد كان ضالعاً يف االدعاءات القضائية الناجحة وحتضري االستئنافات بالنيابة عن مكتب املدعي لرواندا، ل
العام بشأن جمرمي احلرب من جنراالت وقادة املعسكرات واجلنود والسياسيني الذين متت إدانتهم 

  .بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد اإلنسانية و اإلبادة اجلماعية
 مستوى يف هيئة االدعاء العام لترينيداد وتوباغو وترقى إىل منصب كما أنه خدم أيضا يف أعلى
ويف هذا املستوى، قام بإجراء دعاوى االدعاء العام يف القضايا اجلنائية . القائم بأعمال مدير النيابة العامة

الكربى واملعقدة اليت كانت تنطوي أحيانا على االستئناف إىل أعلى حماكم االستئناف يف لترينيداد 
 .وتوباغو وإىل اللجنة القضائية التابعة لس امللكة يف لندن

إن مسامهة فضيلة القاضي كارمونا يف تطوير العدالة اجلنائية يف ترينيداد وتوباغو كانت حمط 
 ).سيلك(التقدير عندما منح مكانة حمامي سامي 

الدولية املتعلقة يف جمال لقد قام املرشح أيضا بتمثيل ترينيداد وتوباغو يف العديد من املؤمترات 
كما أنه مثل ترينيداد وتوباغو أيضا يف اللجنة التحضريية إلنشاء . الوقاية من اجلرائم والعدالة اجلنائية

 .حمكمة جنائية دولية
وبصفته كقاضي احملكمة العليا يف ترينيداد وتوباغو وكمدعي عام سابق، فإن فضيلة القاضي 

 .ء يف قضايا تتعلق بالعنف ضد النساء واألطفالكارمونا قد ترأس أو قام باالدعا



ICC-ASP/10/18/Add.1 

18-A1-A-011211 ٢٩ 

 .كما أن املرشح يتكلم بطالقة بلغة واحدة على األقل من لغات العمل يف احملكمة

* * * 

  البيانات الشخصية

  فضيلة القاضي أنتوين توماس أكويناس كارمونا، حمامي سامي   االسم
  ١٩٥٣مارس / آذار٧  تاريخ امليالد

  متزوج  احلالة الزواجية
  مواطن من ترنيداد وتوباغو   اجلنسية
  التعليم

  )بدرجة شرف(بكالوريوس يف اآلداب    ١٩٧٧-١٩٧٣
اللغة اإلجنليزية والعلوم السياسية، جامعة جزر اهلند الغربية، مونا،   

  .جاميكا
  )بدرجة شرف(بكالوريوس يف القانون    ١٩٨١-١٩٧٨

  جامعة جزر اهلند الغربية، كايف هيل، باربايدوس  
  شهادة التعليم القانوين   ١٩٨٣-١٩٨١

  كلية سري هيو جودينغ للقانون، سانت أوغوستني، ترنيداد
  .وتوباغو

  ). نتيجة دمج مهنة احملاماة(شهادة االلتحاق بصفة حمامي يف القانون   ١٩٨٦
  نظرة عامة على أساليب التحقيق يف برنامج"شهادة تدريس يف   –نوفمرب / تشرين الثاين٢٨
  التحقيقات اجلنائية الدولية، حتت رعاية  ملساعدة يف تدريبا  / كانون األول٩

  .وزارة العدل للواليات املتحدة، دومينيكا  ١٩٨٨ ديسمرب
  الندوة اإلقليمية الثانية حول التدابري الفعالة"شهادة تدريس يف  –نوفمرب / تشرين الثاين٢٧
  جلنائية حتت رعايةاملخدرات وحتسني إدارة العدالة ا املضادة جلرائم  / كانون األول٨

معهد أمريكا الالتينية لألمم املتحدة ملنع اجلرائم ومعاملة اجلاحنني، سان   ١٩٨٩ديسمرب 
  .خوسيه، كوستاريكا

شهادة تدريس يف الندوة القضائية اليت أجرا إدارة إنفاذ قوانني    ١٩٩٠أبريل /نيسان
اين، املخدرات لدى وزارة العدل يف الواليات املتحدة، بورت أوف سب

 .ترينيداد
  شهادة تدريس يف الندوة اإلقليمية الثالثة حول التدابري الفعالة  / متوز٢٧-١٦

املضادة جلرائم املخدرات وحتسني إدارة العدالة اجلنائية حتت رعاية معهد   ١٩٩٠يوليو 
أمريكا الالتينية لألمم املتحدة ومعاملة اجلاحنني، سان خوسيه، 

  .كوستاريكا
شهادة مشاركة يف ندوة غسل األموال حتت رعاية وزارة األمن الوطين    ١٩٩٣مارس / آذار٤-٢

  .والسفارة الفرنسية، بورت أوف سباين، ترينيداد
  شهادة مشاركة يف ندوة تدريبية متعددة اجلنسيات بشأن السيطرة  / آذار٢١-١٨
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جلنة البلدان "على حركة السالئف واملواد الكيميائية حتت رعاية   ١٩٩٣مارس 
و " إدارة مكافحة املخدرات"و " كية ملكافحة تعاطي املخدراتاألمري

شرطة اخليالة "و " مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرائم"
وحكومة ترينيداد وتوباغو، بورت أوف سباين، " امللكية الكندية

 .ترينيداد
   ذلك، ضمنشهادة تدريس يف الندوة التدريبية اإلقليمية مبا يف  / تشرين الثاين٢٦-٢٢ 

أمور أخرى؛ مصادرة أرباح املخدرات، التطبيق العملي يف اململكة   ١٩٩٣نوفمرب 
املتحدة وكندا، التشريعات املتعلقة باملخدرات وغسل األموال ومدى 
انطباقه على منطقة البحر الكارييب؛ تعقب ومصادرة أموال وممتلكات 

حتت رعاية كلية املخدرات غري املشروعة إىل جانب دراسة قضايا فعلية، 
احلقوق، جامعة جزر اهلند الغربية، بربايدوس، وبرنامج األمم املتحدة 

  .ملكافحة املخدرات، كينغستون، جامايكا
  شهادة تدريس يف قانون مكافحة املخدرات يف برنامج  –أبريل / نيسان٢٥
يامي تدرييب نظمته إدارة مكافحة املخدرات يف القسم امليداين يف م   ١٩٩٤مايو / أيار٦

بالتعاون مع وزارة العدل يف الواليات املتحدة بشأن أمور املخدرات 
الدولية الذي يشمل مواضيع مثل التوجهات يف االجتار باملخدرات 
واملسائل القانونية املتعلقة بالرقابة وإجراء املقابالت واالستجواب وإعداد 
القضايا والتعرف على املخدرات والصيدلة، بورت أوف سباين، 

  .ينيدادتر
  وورشة عمل يف التدريب على" املتابعة"شهادة تدريس يف   / تشرين الثاين٢٥-٢١

مصادرة األصول للمدعني العامني واحملققني احملليني حتت رعاية كلية    ١٩٩٤نوفمرب
احلقوق وجامعة جزر اهلند الغربية وبرنامج بربادوس واألمم املتحدة 

بورت أوف سباين ، للتدريب القانوين على مكافحة املخدرات، 
  . ترينيداد

دورة دراسية باللغة األسبانية يف معهد اندريس بيلو، السفارة الفرتويلية،    ١٩٩٤-١٩٩٣
  .بورت أوف سباين ، ترينيداد

   شهادة تدريس يف ندوة تدريبية متعددة اجلنسيات على–أكتوبر / تشرين األول٣١
لة باالجتار غري املشروع باملخدرات واجلرائم جرائم غسل األموال املتص ١٩٩٥نوفمرب /تشرين الثاين

املتعلقة ا، والتحقيق فيها وإعداد القضية حتت رعاية احلكومة الفرنسية 
ومنظمة الدول األمريكية وجامعة نورث كاروالينا ومبربوك، فورت دي 

  .فرانس، مارتينيك
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  خربة العمل

  .  لترينيداد وتوباغوقاضي احملكمة العليا يف احملكمة العليا   حىت اآلن – ٢٠٠٤
يف احملكمة اجلنائية الدولية ) مكتب املدعي العام(حمامي االستئناف،    ٢٠٠٤ -٢٠٠١

ليوغوسالفيا السابقة، الهاي، هولندا واحملكمة اجلنائية الدولية اخلاصة 
  .برواندا يف أروشا وتانزانيا

  ). سيلك (–" حمامي سامي"منِح صفة    ٢٠٠٢
  .لنيابة العامة باإلنابةمدير ا  /أيلول-أغسطس/آب

     ١٩٩٩سبتمرب 
  .نائب مدير النيابة العامة   ١٩٩٩-١٩٩٥
  .مساعد مدير النيابة العامة   ١٩٩٥-١٩٩٤
  .حمامي دولة سامي   ١٩٩٤-١٩٨٩
  . حمامي دولة أول، حمامي دولة ثاين، حمامي دولة ثالث   ١٩٨٩-١٩٨٣
 ممتحن على -دو الفين حماضر يف القانون التجاري يف معهد سان فرنان   ١٩٨٥-١٩٨٣

  .املستوى الوطين يف القانون التجاري لترينيداد، ترينيداد وتوباغو
حماضر يف قسم اللغة والعلوم اللغوية، ومدرس سامي يف قسم احلكومة،    ١٨٨٥-١٩٨١

  . جامعة جزر اهلند الغربية، سانت أوغستني، ترينيداد
  .كومية الثانوية، ترينيدادمدرس ثاين متخرج، مدرسة بالو سيكو احل   ١٩٧٨-١٩٧٧
مدرس يف مدرسة سانت هيوز هاي سكول ومريل جروف هاي    ١٩٧٥-١٩٧٤

  .سكول، كينغستون ، جامايكا
  .مدرس يف مدرسة فيزاباد الثانوية االجنليكانية، ترينيداد   ١٩٧٣-١٩٧٢

  ميزات العمل يف صفته املهنية

  لدى احملكمة) اممكتب املدعي الع(بصفته كمحامي االستئناف   ٢٠٠٤-٢٠٠١
اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة واحملكمة اجلنائية الدولية اخلاصة   

برواندا، فقد قام بأعمال االدعاء بنجاح وإعداد االستئنافات بالنيابة عن 
مكتب املدعي العام بشأن جمرمي احلرب الذين تكونوا من جنراالت 

ني بارتكاب جرائم حرب وقادة املعسكرات واجلنود والسياسيني املدان
كما قدم أدلة جديدة من شهود . وجرائم ضد اإلنسانية اإلبادة اجلماعية

  . االستئناف الدوليني املتنوعني
بصفته كمحامي دولة ونائب مدير النيابة العامة، فقد عمل مبثابة وزير   ٢٠٠١-١٩٨٣

بإجراء العدل يف مجيع األوقات أثناء قيامه بإجراء االدعاءات العامة؛ وقام 
دعاوى االدعاء العام يف القضايا الكربى واملعقدة يف احملاكم االبتدائية 
واحملاكم العليا؛ وقام بإجراء دعاوى االدعاء العام ضد ضباط الشرطة 
وموظفي القطاع العام عند االقتضاء، ودافع عن الشرطة وموظفي 

  .القطاع العام ضد االامات املعاكسة يف قيامه بواجباته
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بإجراء دعاوى االدعاء العام يف احملاكم االبتدائية واحملاكم العليا قام   
وحماكم االستئناف يف ترنيداد وتوباغو منذ بداية ممارسته، ولكنه عمل 

  ).الدائرة اجلنائية( عاما يف حمكمة االستئناف ١٢حصراً تقريباً ملدة 
املدنية ظهر يف احملكمة العليا وحمكمة االستئناف يف قضايا االستئناف     

  .عند االقتضاء
ساعد يف االستئنافات اجلنائية إىل جملس امللكة، لندن، إنكلترا، بعمل   

  .االتصاالت وتقدمي املشورة إىل احملامني الذين ميثلون الدولة
ساعد يف إدارة وتنظيم مكتب مدير النيابة العامة ويف اإلشراف على   

  .الدعاوى اجلنائية
املختصني، وتقدمي املشورة والتدريب هلم أشرف على املوظفني األتباع   

 من حمامي الدولة يف مكتب ٣٠وتوجيههم، وأشرف على ما يقرب من 
مدير االدعاء العام، أي أنه ساعد مدراء االدعاء العام وحمامي الدولة 

  .الكبار وحمامي الدولة
  . قام بإعداد وصياغة لوائح االام والتدقيق يف صحتها  
لسلوك الدعاءات الدولة بشكل مبادئ توجيهية قام بإعداد قواعد ا  

  . لالدعاء العام
قدم املشورة إىل مدير االدعاء العام بشأن مجيع املسائل القانونية املعقدة،   

  .واألمور والقضايا
قدم املشورة بشأن القضايا غري املرغوب مبالحقتها، واإلاء يف القضايا   

  .   من أجل االدعاء العاماجلنائية ويف مسائل اكتفاء األدلة العامة
ظهر بالنيابة عن الدولة يف مسائل تسليم املطلوبني وطلبات إطالق     

وأوصى باملراجعة . السراح بالكفالة املتنازع عليها يف حمكمة االستئناف
  .والتعديالت على القوانني احلالية

 .سهل الطلبات واملساعدة من وإىل اهليئات واملنظمات اإلقليمية والدولية  
أجاب على املعطيات القانونية املقدمة إىل اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان 
مبوجب الربوتوكول االختياري امللحق بامليثاق الدويل اخلاص باحلقوق 

  .املدنية والسياسية
وحدة مكافحة "و " مكتب اخلدمات االستراتيجية"قدم املشورة إىل   

لوطين، يف صدارة منع وإىل دوائر وزارة األمن ا" اجلرائم واملخدرات
  .أعمال االجتار باملخدرات وغسل األموال

عمل كممثل عن وزارة الشؤون القانونية يف اللجنة االستشارية الفنية   
لتعاطي الكحول واملخدرات املعينة من قبل جملس الوزراء، وكرئيس 

كان للجنة . ١٩٩٩ إىل ١٩٨٨للجنة الفرعية القانونية يف الفترة من 
فيذ اخلطة االستراتيجية الرئيسية الوطنية للمخدرات يف الفترة الوالية لتن
  .  وما بعدها١٩٩٩-١٩٩٥

  .ألقى مبحاضرات حملامي احلكومة أثناء الدورات التدريبية الداخلية  
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ألقى مبحاضرات لضباط الشرطة واجلمارك والدوائر العامة من مجيع   
، وأساليب التحقيق، الرتب يف ندوات تدريبية فيما يتعلق بالقانون اجلنائي

واملسؤوليات القانونية والعثرات املقترنة ا وبشأن التنفيذ الفعال 
  .للتشريعات اجلديدة والقدمية

قدم املشورة إىل دائرة الشرطة، وعند االقتضاء، بشأن إجراء التحقيقات   
استعرض ملفات الشرطة . اجلنائية وأوصى باالامات اجلنائية وفقاً لذلك

  .ية األدلة، ومنع أي إساءة لإلجراءاتلتحديد كفا
قدم املساعدة عند اللزوم يف الناحية املدنية من أعمال الدعاوى   

واملقترحات الدستورية، وقدم املشورة وفقاً لذلك إىل الدوائر احلكومية 
األخرى، على سبيل املثال وزارة األشغال والنقل، و وزارة العمل، و 

مبا يف ذلك دوائر الغابات وإدارة وزارة الصحة، و وزارة الزراعة 
  .اجلمارك واملكوس وقام أحياناً بأعمال االدعاء العام نيابة عنهم

/ عضو يف الفريق املشترك بني الوزارات احلكومية حيث يقوم باستعراض  
صياغة التشريعات لغرض اإلسراع يف نظام العدالة اجلنائية منذ عام 

نشاء التدابري التشريعية ، وكانت واليته، ضمن أمور أخرى، إ١٩٩٢
واإلدارية الالزمة اليت أدت إىل التصديق على معاهدة األمم املتحدة يف 

 ملكافحة االجتار غري املشروع يف املخدرات واملؤثرات ١٩٨٨فيينا عام 
  .العقلية من قبل ترينيداد وتوباغو

 بشأن السيطرة على فرتويال/عضو اللجنة املختلطة بني ترينيداد وتوباغو    
منع وقمع االجتار غري املشروع يف املخدرات واملؤثرات العقلية من 

  .١٩٩٩ إىل ١٩٩٠
عضو يف الفريق العامل لترينيداد وتوباغو املعين بالربنامج اإلقليمي حلماية   

  . إىل الوقت الراهن١٩٩٦العدالة من عام 
من قبل املعينة (مثّل مكتب مدير النيابة العامة يف جلنة املراجعة التشريعية   

لصياغة وتدقيق قوانني تشريعية متعددة األوجه، أي؛ ) جملس الوزراء
، )اتفاقية اإلقرار(اإلجراءات اجلنائية (مشروع قانون اإلجراءات اجلنائية 

ومشروع قانون التعويض عن اإلصابات اجلنائية، ومشروع قانون 
ومشروع قانون احلمض النووي، ومشروع ) تعديل(اإلجراءات اجلنائية 

، ومشروع قانون املخدرات )التحقيق األويل(قانون اجلرائم اخلطرية 
اخلطرية، ومشروع قانون عوائد اإلجرام، ومشروع قانون السلطة 
املركزية وفرقة العمل ملكافحة االجتار باملخدرات وغسل األموال، وقانون 
الكفاالت، ومشروع قانون املساعدة املتبادلة يف املسائل اجلنائية، ومجيع 

  .التشريعات اجلنائية ذات الصلة
قدم املشورة إىل مكتب النائب العام ووزارة الشؤون اخلارجية حول   

  .اإلقليمية واملعاهدات/ االتفاقيات الدولية 
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  .يف تقارير جزر اهلند الغربية القانونية املشاركة يف القضايا اجلنائية اليت وردت

  ٣٦٠) WIR (٤٥ند الغربية القانونية رقم  تقارير جزر اهل-ضد الدولة ) غلني(قضية آشيب  –
   ٤٣٩ WIR ٤٦ رقم –ضد الدولة ) مايكل(قضية وانزار  –
  ٣٥٥ WIR ٤٧ رقم –ضد الدولة ) فرانكلني(قضية غونزاليس  –
  ٤١٦ WIR ٤٧ رقم –قضية هارينارين مهراج ضد الدولة  –
  ٣٩٩ WIR ٤٧ رقم –قضية رفيق سهاداث ضد الدولة  –
  ٤١٩ WIR ٤٧ رقم –ة قضية هوليس رامناث ضد الدول –
  ٤٠٩ WIR ٤٧ رقم –ضد الدولة ) كينيث(قضية تيزدايل  –
  ٣٢ WIR ٤٨ رقم –ضد الدولة ) هيوبرت(قضية وليامز  –
  ٤٥٢ WIR ٥٠ رقم –ضد الدولة ) كورت(قضية ليستر  –
  ٤٥٧ WIR ٥٠ رقم –ضد الدولة ) جاميز(قضية موريف  –
   WIR ٥٢ رقم –قضية فيليب تشوتوالل وآخرين  ضد الدولة  –

 قضايا بارزة
دعوى االدعاء العام الناجحة األوىل يف دول الكومنولث الربيطاين حبق قاضي احملكمة االبتدائية  –

مع ) ٢(حكم عليه بالعقوبة القصوى بالسجن ملدة سنتني : السامي باتريك ياجيسار بتهمة الفساد
 . األشغال الشاقة، من قبل حمكمة االستئناف وجملس امللكة

لعام الناجحة األوىل يف حمكمة االستئناف يف جزر اهلند الغربية حبق قاضي الصلح  دعوى االدعاء ا –
 سنوات مع األشغال ١٠حكم عليه بالعقوبة القصوى بالسجن ملدة : فاروق علي بتهمة الفساد

 .الشاقة
 و ٨٨االستئنافني اجلنائيني رقم – قضية فيليشيا كونستانتني و العريف رونتو وليامز  ضد الدولة –

مت تقدمي احلجج ). غري واردة يف تقارير قانون جزر اهلند الغربية(ترينيداد وتوباغو  (١٩٩٧ لعام ٨٦
القانونية لالستئناف بنجاح حيث وجد مذنبا بالتآمر لقتل شاهد الدولة بعد حماولة فاشلة لتسميمه 

 سنوات ١٠ملدةأثناء وجوده حتت حراسة الدولة وحكم على كل منهما بالعقوبة القصوى بالسجن 
  .مع األشغال الشاقة

القضيتني التاليتني اللتان مت متثيلهما يف ذلك الوقت، كانتا االستئنافني الناجحني الوحيدين الذين  –
، مما ١٩٩٦لعام ) أحكام متنوعة(قامت ما الدولة يف ترينيداد وتوباغو مبوجب قانون إقامة العدل 

 .لقد مثل الدولة يف كلتا احلالتني. ةأعطى الدولة حق االستئناف يف املسائل اجلنائي
غري وارد  (١٩٩٧ لعام ١٢٤ استئناف جنائي رقم – قضية الدولة ضد جارفيلد تيموثي جوزيف –

وضع حتت سند تعهد غري احتجازي بعد إقراره بأنه مذنب يف مة القتل غري ):  يف التقارير
 .ع األشغال الشاقة بعد االستئنافاملشروع البنة زوجته؛ حكم عليه بالسجن ملدة ثالثة سنوات م

وضع حتت . ١٩٩٧ لعام ١٩٨ استئناف جنائي رقم – قضية الدولة ضد أنتوين أمورسو سينتينو –
سند تعهد غري احتجازي بعد أن وجدته احملكمة بأنه مذنب يف مة القتل غري املتعمد؛ حكم عليه 

 .بالسجن ملدة ثالث سنوات مع األشغال الشاقة بعد االستئناف
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  بصفته املهنية الندوات اليت حضرها/ املؤمترات 

جلنة "مثل ترينيداد وتوباغو يف االجتماع الدويل للخرباء يف مشروع التطوير القانوين الذي نظمته  –
مبوجب منظمة الدول األمريكية، سان خوسيه ، " البلدان األمريكية ملكافحة تعاطي املخدرات

  .١٩٨٩مايو / أيار٦كوستاريكا، 
ب ترينيداد وتوباغو للمؤمتر اإلقليمي بشأن االتفاقية الدولية للمخدرات وتعاطي املخدرات، مندو –

  .١٩٨٩أبريل / نيسان١٦-٣بورت أوف سباين ، ترينيداد، 
مثّل ترينيداد وتوباغو يف الندوة اإلقليمية بشأن التدابري الفعالة ملكافحة جرائم املخدرات وحتسني  –

رعاية معهد أمريكا الالتينية لألمم املتحدة ملنع اجلرائم ومعاملة اجلاحنني، إدارة العدالة اجلنائية حتت 
  .١٩٨٩ديسمرب / كانون األول٨ -نوفمرب / تشرين الثاين٢٧سان خوسيه، كوستاريكا، 

 دور إنفاذ القانون -يف ترينيداد وتوباغو ) احلاضر واملستقبل(التدابري املضادة : "املقالة اليت قدمها –
  ".يض الطلبوبرنامج لتخف

حول التعاون بني وسائل اإلعالم " االستشارات الوطنية والدولية عرب اهلاتف"عضو جلنة اخلرباء يف  –
القطاع العام بشأن منع تعاطي املخدرات، جممع إريك وليامز للعلوم الطبية، يف / القطاع اخلاص / 
  .١٩٩٠مايو / أيار٢٢

ثالثة بشأن التدابري الفعالة املضادة جلرائم املخدرات مثّل ترينيداد وتوباغو يف الندوة اإلقليمية ال –
وحتسني إدارة العدالة اجلنائية حتت رعاية معهد أمريكا الالتينية لألمم املتحدة للوقاية من اجلرائم 

 .١٩٩٠يوليو / متوز٢٧-١٦والعالج من 
ائم املخدرات؛  األدوات الفعالة ملكافحة جر-التعاون اإلقليمي والدويل : " املقالة اليت قدمها –

  ".حتسني إدارة العدالة اجلنائية
مندوب وممثل حكومة مجهورية ترينيداد وتوباغو يف املؤمتر الثامن لألمم املتحدة ملنع اجلرمية  –

 .١٩٩٠سبتمرب، / أيلول٧ -أغسطس / آب٢٧ومعاملة اجلاحنني، هافانا، كوبا، 
ل للواليات املتحدة، إدارة مكافحة مندوب يف الندوة القضائية الدولية اليت أجرا وزارة العد –

  .١٩٩٠أبريل، /املخدرات، بورت أوف سباين ، ترينيداد، نيسان
مندوب وممثل حكومة مجهورية ترينيداد وتوباغو يف الفريق العامل بني احلكومات ملنع اجلرمية  –

  .١٩٩١أغسطس / آب٩ – ٥وبشأن نظام العدالة اجلنائية، مركز فيينا الدويل، فيينا، النمسا، 
مندوب وممثل حكومة مجهورية ترينيداد وتوباغو يف مؤمتر األمم املتحدة بني احلكومات ملنع  –

  .١٩٩٢اجلرمية ونظام العدالة اجلنائية، باريس، فرنسا، 
مثّل حكومة ترينيداد وتوباغو يف ورشة العمل الكاريبية ملكافحة غسل األموال، كينغستون ،  –

 .١٩٩٢مايو / أيار٢٨ - ٢٦جامايكا، 
مندوب يف الندوة اإلقليمية بشأن التدريب والتعاون القضائي ملكافحة املخدرات من أجل  –

املسؤولني يف جمال العدالة الذين يتحدثون اللغة الفرنسية واللغة اإلنكليزية يف منطقة البحر الكارييب، 
 ١٥نيك، حتت رعاية برنامج األمم املتحدة للمراقبة الدولية للمخدرات، فورت دي فرانس، مارتي

 .١٩٩٢ديسمرب / كانون األول١٧ -
مندوب يف ندوة حول غسل األموال حتت رعاية وزارة األمن الوطين لترينيداد وتوباغو والسفارة  –

  .١٩٨٣مارس / آذار٤ - ٢الفرنسية، بورت أوف سباين، ترينيداد، 
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عاية مكتب حماضر يف برنامج حقوق اإلنسان ملوظفي القطاع العام يف ترينيداد وتوباغو حتت ر –
أبريل / نيسان٢٠-١٩النائب العام ووزارة الشؤون القانونية، بورت أوف سبني، ترينيداد، 

١٩٩٣.  
مسهل يف الندوة التدريبية الدولية ملراقبة السالئف واملواد الكيميائية حتت رعاية جلنة / حماضر  –

مايو / أيار٢١ - ١٨البلدان األمريكية ملكافحة تعاطي املخدرات، بورت أوف سبني، ترينيداد، 
١٩٩٣.  

اإلدارية ملراقبة السالئف واملواد الكيميائية / التشريع واإلجراءات القانونية : "املقالة اليت قدمها –
  ".األساسية

مندوب يف ورشة عمل حول غسل األموال تتناول، ضمن أمور أخرى، برنامج العدالة اجلنائية،  –
 ٥ -٣دلة بني الدول، بورت أوف سباين، ترينيداد ، التجريد، واملساعدة املتبا/ وقوانني املصادرة 

  .١٩٩٤مايو /أيار
ممثل حكومة ترينيداد وتوباغو يف فريق العمل املايل الكارييب يف االجتماع الوزاري، / مندوب  –

 .١٩٩٥مايو / أيار٢٥ - ٢٤بورت أوف سباين ، ترينيداد، 
  : ملتحدةمندوب حكومة ترينيداد وتوباغو يف اجتماعات األمم ا/ ممثل  –
 ٣٠-١٢، األمم املتحدة، نيويورك، )اجللسة الثانية(اللجنة التحضريية إلنشاء حمكمة جنائية دولية  –

  .١٩٩٦أغسطس /آب
مندوب حكومة ترينيداد وتوباغو يف اجتماعات جلنة األمم املتحدة التحضريية املعنية بإنشاء / ممثل  –

  .١٩٩٧فرباير / شباط٢١-١١ك، ، األمم املتحدة، نيويور)جلسات(حمكمة جنائية دولية 
ممثل حكومة ترينيداد وتوباغو يف ورشة عمل إقليمية حول آليات لتطوير حمكمة جنائية / مندوب  –

دولية، شارك يف رعايتها كل من حكومة ترينيداد وتوباغو والربملانيون من أجل العمل على 
  .١٩٩٨مايو / أيار١٥- ١٤املستوى العاملي، بورت أوف سباين، ترينيداد، 

ممثل حكومة ترينيداد وتوباغو يف يف االجتماع الثالث للفريق العامل املعين بالربنامج / مندوب  –
  .١٩٩٩يناير / كانون الثاين٢٧ - ٢٦اإلقليمي حلماية العدالة، بورت أوف سباين، ترينيداد، 

إلقليمي حتت مراقب نيابة عن حكومة ترينيداد وحكومة توباغو يف مؤمتر قضاة احملاكم االبتدائية ا –
رعاية جامعة جزر اهلند الغربية ومكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرائم، بورت أوف 

  .١٩٩٩يناير / كانون الثاين٢٩-٢٤سباين، ترينيداد، 
ممثل حكومة ترينيداد وتوباغو يف املؤمتر اإلقليمي بني احلكومات ملنطقة البحر الكارييب / مندوب  –

ال سالم "ى النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، حتت رعاية منظمة للتوقيع والتصديق عل
مارس / آذار١٧-١٥ووزارة النائب العام، بورت أوف سباين، ترينيداد وتوباغو، " بدون عدالة

١٩٩٩.  
اجتماع وزراء العدل يف دول الكومنولث /مستعرض من قبل ترينيداد وتوباغو يف مؤمتر/ ممثل  –

 .ائية الدوليةحول احملكمة اجلن
  .، بورت أوف سباين، ترينيداد١٩٩٩مايو / أيار٧-٣ –

 االتصاالت املهنية األخرى
 تأسيس وتوطيد حماكم معاجلة املخدرات يف منطقة"حماضر يف /مستعرض   ٢٠١١فرباير / شباط٦-٢

  .، مونتيغو باي، جامايكا"جهد مجاعي: الكارييب
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  .ة الطبية اجلنوبية لألطباءحماضر زائر يف اللقاء الشهري للجمعي  ١٩٩٩-١٩٨٣
  ".املسؤوليات القانونية للطبيب" :املقالة اليت قدمها
حول اجلرمية، : "مأوى سانت دومينيك لألطفال، بلمونت حماضر زائر يف

   .، بورت أوف سباين، ترينيداد"واتمع الطفل
مدرسة : خطيب الكلمة الرئيسية يف احتفاالت التخرج يف املدارس التالية

اد االجنيلية الثانوية، مدرسة بالو سيكو الثانوية، مدرسة برينسيس فايزب
تاون العليا الشاملة، مدرسة آنتسي ميموريال االبتدائية للبنات، سان 
فريناندو، مدرسة بالو سيكو احلكومية، مدرسة فايزباد الربزبيتريانية، 
مدرسة وودالند اهلندوسية، مدرسة روسيالك اهلندوسية االبتدائية، 

  . درسة إيرين احلكومية االبتدائيةم
حماضر يف دورة تدريب املستشارين األقران اليت يقدمها املعهد الوطين 
للتعليم العايل والبحوث والعلوم والتكنولوجيا بشأن، ضمن أمور أخرى، 

، جممع إريك "التقليص وإنفاذ القانون/ تشريعات املخدرات، الطلب 
  .وليامز الطيب، ترينيداد

 ندوة ملديري املدارس الثانوية يف جنوب ترينيداد، كوفا، حماضر يف
  .ترينيداد

املستشار القانوين وعضو سابق يف جملس التخلف العقلي لترينيداد  
  .وتوباغو ، ترينيداد

عضو جملس إدارة مدرسة سانت باتريك االجنليكانية، ترينيداد، جزر   
  .اهلند الغربية

وظفني العاملني يف مستشفى سان حماضر يف ندوة تدريبية للممرضات امل  
: املقالة اليت قدمها. فرناندو العام، معهد سان فرناندو الفين، ترينيداد

  ". املمرضة يف املستشفى-املسؤولية اجلنائية /املسؤولية التقصريية"
  مندوب يف ورشة عمل الربنامج الكارييب ملكافحة غسل  / حزيران١٩-١٧

 .ة غسل األموال للقضاة، سانت لوشيااألموال اخلاص مبكافح  ٢٠٠٤يونيو 

* * *  
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  )فرنسا(كاتاال، برونو   .٦
  )بالفرنسية: األصل(

  مذكرة شفوية

وتتشرف ) أمانة مجعية الدول األطراف(دي سفارة فرنسا حتياا إىل احملكمة اجلنائية الدولية   
، الذي يعمل حالياً برونو كاتاال/بإبالغها بأن حكومة اجلمهورية الفرنسية قد قررت ترشيح السيد

لشغل منصب قاضٍ باحملكمة اجلنائية ) التابعة حملكمة استئناف باريس(رئيس احملكمة الكلية يف إيفري 
الدولية يف ضوء االنتخابات اليت ستجرى يف نيويورك أثناء الدورة العاشرة جلمعية الدول األطراف يف 

  .٢٠١١ديسمرب / كانون األول٢١ إىل ١٢نظام روما األساسي واملقرر انعقادها يف الفترة من 
من املادة ) أ (٤كاتاال خلوض هذه االنتخابات مبوجب أحكام الفقرة /وقد جرى ترشيح السيد  

وفقا إلجراءات تقدمي الترشيحات حملكمة العدل الدولية املنصوص : " من نظام روما األساسي، أي٣٦
  .”عليها يف النظام األساسي لتلك احملكمة

لك، قُدم هذا الترشيح إىل احلكومة من اموعة الفرنسية مبحكمة التحكيم الدائمة وبناء على ذ  
  .عقب توجيه دعوة عامة إىل تقدمي ترشيحات

برونو كاتاال ومن الوثيقة التفصيلية الواردة يف املرفق /وكما يتبني من السرية الذاتية للسيد  
روما األساسي، فإن املؤهالت املطلوبة يف الفقرة  من نظام ٣٦من املادة ) أ (٤واملقدمة تطبيقاً للفقرة 

  .كاتاال/ ذاا متوفرة يف السيد٣٦ من تلك املادة ٣
كاتاال بالكامل الكفاءات واخلربات املطلوبة مبوجب نظام روما األساسي يف /وميتلك السيد  

مارسة واخلربة ميدان القانون اجلنائي وقانون اإلجراءات اجلنائية كما أن لديه، يف هذه احلالة، امل
  .الضروريتني للمحاكمات اجلنائية

برونو كاتاال، وهو قاضٍ فرنسي يتوىل مسؤوليات قضائية عليا، يرأس منذ أكثر من /والسيد  
ثالثة أعوام احملكمة الكلية يف إيفي وهي حمكمة من أهم احملاكم يف فرنسا تتناول جمموعة كبرية جداً من 

وهي حمكمة يناط ا حماكمة (دة وتعقد فيها جلسات حمكمة اجلنايات القضايا اجلنائية اخلطرية واملعق
كاتاال يعمل سابقاً رئيس احملكمة الكلية يف مونتارجي يف الفترة من عام /وكان السيد). مرتكيب اجلرائم

يف ) التابعة حملكمة استئناف باريس( ونائب رئيس احملكمة الكلية يف كرييت ١٩٩٤ إىل عام ١٩٩٠
  .١٩٩٩ إىل عام ١٩٩٦ عام الفترة من
برونو كاتاال منذ بداية عمله القضائي معرفة عميقة حبماية الطفولة /وقد تكونت لدى السيد  

توىل حبكم منصبه ) ١٩٨٧-١٩٨٣(وقد مارس يف الواقع مهامه كقاضي أطفال . والضحايا القاصرين
وعمل حماضراً أقدم . لقة جبنوحهم عاماً وكذلك املسائل املتع١٨محاية اجلاحنني الذين تقل أعمارهم عن 

-١٩٨٧(مكلفاً بالتدريس ملن سيعملون يف املستقبل كقضاة أطفال وذلك يف املدرسة الوطنية للقضاء 
وقام . بوزارة العدل الفرنسية) ١٩٩٦-١٩٩٤(مث نائب مدير احلماية القضائية للشباب ) ١٩٩٠

  . بوضع تقرير عن محاية الطفولة)٢٠٠١-١٩٩٩(بصورة خاصة، بوصفه مفتشاً للخدمات القضائية 
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برونو كاتاال خربة كبرية جداً باحملاكم اجلنائية الدولية بالنظر إىل أنه قد توىل مهام /ولدى السيد  
كما أنه عمل كأول ) ٢٠٠٢-٢٠٠١(نائب مسجل احملكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة 

  ).٢٠٠٨-٢٠٠٣(مسجل للمحكمة اجلنائية الدولية 
كاتاال، الذي حيمل اجلنسية الفرنسية دون غريها، هو مرشح من القائمة ألف املنصوص /سيدوال  

  . من نظام روما األساسي٣٦ من املادة ٥عليها يف الفقرة 

* * * 

  بيان املؤهالت
 من  ٦ من نظام روما األساسي والفقرة ٣٦من املادة ) أ (٤وثيقة تفصيلية معدة تطبيقاً للفقرة 

دول األطراف املتعلق بطرائق تقدمي الترشيحات للمحكمة اجلنائية الدولية وطرائق قرارمجعية ال
  .االنتخاب فيها

برونو كاتاال، وهو قاضٍ فرنسي يشغل /قررت حكومة اجلمهورية الفرنسية تقدمي ترشيح السيد
ء حالياً منصب رئيس احملكمة الكلية يف إيفري، ملنصب قاضٍ باحملكمة اجلنائية الدولية يف ضو

االنتخابات اليت ستجرى يف نيويورك أثناء الدورة العاشرة جلمعية الدول األطراف واملقرر انعقادها يف 
  .٢٠١١ديسمرب / كانون األول٢١ إىل ١٢الفترة من 
) أ (٤برونو كاتاال خلوض هذه االنتخابات مبوجب أحكام الفقرة /وقد جرى ترشيح السيد  

وفقا إلجراءات تقدمي الترشيحات حملكمة العدل : "اسي، أي من نظام روما األس٣٦من املادة ‘ ٢’
وقُدم هذا الترشيح إىل احلكومة من . ”الدولية املنصوص عليها يف النظام األساسي لتلك احملكمة

  .اموعة الفرنسية مبحكمة التحكيم الدائمة عقب توجيه دعوة عامة إىل تقدمي ترشيحات
كفاءة معترف ا "لف اليت تضم املرشحني الذين لديهم كاتاال هو مرشح من القائمة أ/والسيد  

يف ميادين القانون اجلنائي واإلجراءات اجلنائية فضال عن اخلربة الالزمة يف احملاكمات اجلنائية، سواء 
 من ٣٦من املادة ‘ ١’) ب (٣الفقرة " (بصفة قاضٍ أو مدعٍ عام أو حمامٍ أو بأية صفة مماثلة أخرى

  ).كمةالنظام األساسي للمح
كاتاال مجيع شروط اخلربة واملمارسة املطلوبة لكي ميكن ترشيحه لتويل أعلى /وتتوافر يف السيد  

 من النظام األساسي للمحكمة ٣٦من املادة ) أ (٣املهام القضائية على النحو املطلوب مبوجب الفقرة 
 من هذا النظام ٣٦ من املادة) ب (٨فضالً عن الشروط األكثر حتديداً املنصوص عليها يف الفقرة 

  .األساسي نفسه
 ملهنة القاضي –  الذي ترد سريته الذاتيه يف املرفق –كاتاال /وقد كُرس املسار الوظيفي للسيد  

جبميع مكوناا وخاصة يف جماالت القانون اجلنائي واإلجراءات اجلنائية وإعمال الفكر يف منصب 
 باستمرار على ضمان احترام مبادئ احملاكمة كاتاال/وقد حرص السيد. القاضي وواجباته األخالقية

العادلة، وعلى أن يرأس على حنو فعال جلسات استماع معقدة يف حضور العديد من الضحايا، وعلى 
وهو لديه خربة عميقة بإدارة احملاكم وباخلدمات القضائية ولديه أيضاً . صياغة القرارات دون تأخري

  .خربة جيدة باحملاكم اجلنائية الدولية
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برونو كاتاال منذ أكثر من ثالثة أعوام احملكمة الكلية يف إيفري وهي حمكمة من /ويرأس السيد  
أهم احملاكم يف فرنسا تتناول جمموعة كبرية جداً من القضايا اجلنائية اخلطرية واملعقدة وتعقد فيها 

كاتاال يعمل /يدوكان الس). وهي حمكمة يناط ا حماكمة مرتكيب اجلرائم(جلسات حمكمة اجلنايات 
 ونائب رئيس ١٩٩٤ إىل عام ١٩٩٠سابقاً رئيس احملكمة الكلية يف مونتارجي يف الفترة من عام 

  .١٩٩٩ إىل عام ١٩٩٦يف الفترة من عام ) التابعة حملكمة استئناف باريس(احملكمة الكلية يف كرييت 
يقة حبماية الطفولة برونو كاتاال منذ بداية عمله القضائي معرفة عم/وقد تكونت لدى السيد  

يتوىل حبكم منصبه ) ١٩٨٧-١٩٨٣(وقد مارس يف الواقع مهامه كقاضي أطفال . والضحايا القاصرين
وعمل حماضراً أقدم .  عاماً وكذلك املسائل املتعلقة جبنوحهم١٨محاية اجلاحنني الذين تقل أعمارهم عن 

-١٩٨٧(يف املدرسة الوطنية للقضاء مكلفاً بالتدريس ملن سيعملون يف املستقبل كقضاة أطفال وذلك 
وقام . بوزارة العدل الفرنسية) ١٩٩٦-١٩٩٤(مث نائب مدير احلماية القضائية للشباب ) ١٩٩٠

  .بوضع تقرير عن محاية الطفولة) ٢٠٠١-١٩٩٩(بصورة خاصة، بوصفه مفتشاً للخدمات القضائية 
 سابقاً يف خدمة احملاكم اجلنائية فقد عمل. برونو كاتاال خربة دولية معترفاً ا/وميتلك السيد  

كما أنه ). ٢٠٠٢-٢٠٠١(الدولية بصفته نائب مسجل احملكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة 
  ).٢٠٠٨-٢٠٠٣(عمل كأول مسجل للمحكمة اجلنائية الدولية 

  .وهو فرنسي اجلنسية. كاتاال الفرنسية واإلنكليزية/ويتحدث السيد  

* * * 

  صيةالبيانات الشخ

  برونو كاتاال  :االسم
  )آرييج، بفرنسا( يف بامييه ١٩٥٥يوليه / متوز٢٣  تاريخ ومكان امليالد

  فرنسي  :اجلنسية
   التعليم والتدريب–الشهادات 

  .شهادة من معهد الدراسات العليا للدفاع الوطين  ١٩٩٩يونيه /حزيران
  .شهادة من معهد الدراسات العليا لألمن الداخلي  ١٩٩٦يونيه /حزيران

  . طالب باملدرسة الوطنية للقضاء– ١٩٨١يناير /كانون الثاين
      ١٩٨٢ديسمرب /كانون الثاين

جبامعة   كلية احلقوق–شهادة الدراسات املتعمقة يف القانون اخلاص   ١٩٨٠يونيه /حزيران
  .جامعة باريس األوىل

  املتابعة السنوية لدورات التعليم املستمر، مبا يف ذلك ما يلي

املتعلقة بإدارة وتنظيم ) كيبيك(الكندية -احللقة الدراسية الفرنسية  ٢٠٠٠أبريل /نيسان
  .احملاكم

  .الوساطة اُألسرية): كيبيك(تدريب داخلي يف كندا -١٩٨٩أكتوبر /تشرين األول
من أجل ) دبلن(تدريب داخلي لدى السلطات القضائية األيرلندية   ١٩٨٦نوفمرب /تشرين الثاين

  .ون العاماستيعاب وقهم نظام القان
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  العمل القضائي واخلربة املهنية

  )فرنسا(رئيس احملكمة الكلية يف إيفي   ٢٠٠٨منذ عام 
  ) موظفا١٨٣ً – قاضياً ٧٦(تويل إدارة حمكمة   
  تويل رئاسة دوائر جنائية تتناول القضايا املعقدة  

  ) هولندا–الهاي (مسجل احملكمة اجلنائية الدولية   ٢٠٠٨-٢٠٠٣
  ) هولندا–الهاي (مات املشتركة باحملكمة اجلنائية الدولية مدير اخلد  ٢٠٠٣-٢٠٠٢
 –الهاي (نائب مسجل احملكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة   ٢٠٠٢-٢٠٠١

  )هولندا
  )باريس(مفتش اخلدمات القضائية   ٢٠٠١-١٩٩٩

عمليات تفتيش ومراقبة ومراجعة حسابات احملاكم ومكاتب املدعني   
 تقرير عن –...) السجون (املختلفة لوزارة العدل العامني واملؤسسات 

  .)٢٠٠٠يونيه /حزيران(محاية الطفولة 
، ورئاسة دائرة مدنية )فرنسا(نائب رئيس احملكمة الكلية يف كرييت   ١٩٩٩-١٩٩٦

  ...)قضايا اقتصادية ومالية، وجرائم معقدة(ودائرة جنائية 
  )باريس(زارة العدل  بو-نائب مدير احلماية القضائية للشباب   ١٩٩٦-١٩٩٤

كانت مهمة نائب املدير هي اإلشراف على املوظفني الفنيني الذين   
يتولون أعمال احلماية والتعليم والدمج االجتماعي واملهين لصاحل 

  القاصرين الذين يقوم قضاة األطفال مبتابعتهم
  )فرنسا(رئيس احملكمة الكلية يف مونتارجي   ١٩٩٤-١٩٩٠

  إدارة احملكمة  
  دوائر مدنية وجنائيةرئاسة   

 والتدريس ملن سيعملون –) فرنسا(حماضر أقدم باملدرسة الوطنية للقضاء   ١٩٩٠-١٩٨٧
  يف املستقبل كقضاة أطفال وال سيما بشأن محاية القاصرين

  )فرنسا(‘ نيم’و‘ روون ’–قاضي أطفال   ١٩٨٧-١٩٨٣
 قاضٍ مساعد يف حمكمة   العمل بشأن جنوح القاصرين–محاية القاصرين   

  اجلنايات
  املهام التعليمية

سان كوينتان ’جامعات السوربون، و(مشاركات عديدة يف اجلامعات   ٢٠١٠-١٩٨٠
  "احملكمة اجلنائية الدولية"بشأن ) ‘إيفي’و‘ يف إيفلني

كلود جوردا القاضي السابق يف احملكمة /تويل اإلدارة املشتركة، مع السيد  ٢٠١٠-٢٠٠٨
 للمحكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا اجلنائية الدولية والرئيس السابق

السابقة، حللقات دراسية كانت تعقد ملدة أسبوع واحد سنوياً من أجل 
 –املدرسة الوطنية للقضاء (قضاء فرنسيني وأوروبيني  تدريب أعضاء

  "احملاكم اجلنائية الدولية"بشأن موضوع ) باريس
خصائص : "ة بشأن احملاكمة اجلنائيةتدريب قضاة فرنسيني يف إطار دور  ٢٠١٠يونيه /حزيران

  "احملاكمة اجلنائية أمام احملكمة اجلنائية الدولية
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  هل ميكن االهتداء بالعدالة اجلنائية): "فرنسا(دراغينيون   /كانون األول
  "الدولية؟  ٢٠١٠ديسمرب 

  "ضحايا اجلرائم اجلماعية: "تدريب قضاة فرنسيني  /كانون األول
    ٢٠١٠ديسمرب 

  ارات اليت قام ا إىل اخلارجالبعثات والزي

  )الواليات املتحدة األمريكية(نيويورك   ٢٠١٠سبتمرب /أيلول
كيان نشأ من رحم صراع : القضاء اجلنائي الدويل: "قنصلية فرنسا  

  ."الثقافات وتعاوا
: ‘ليمكني’الزمين لـ  القرن: " مؤسسة ذكرى احملرقة )فرنسا(باريس  ٢٠٠٨ديسمرب /كانون األول

 دور احملكمة اجلنائية – واحلرب ومنع وقوع اإلبادة اجلماعية التعمري
  ."الدولية

 –) اليونيتار(معهد األمم املتحدة للتدريب والبحث . )سويسرا(جنيف   ٢٠٠٨أكتوبر /تشرين األول
حلقة دراسية دولية بشأن منع وقوع املخاطر املتعلقة باألضرار البيئية 

  .وبشأن املسؤولية اجلنائية خبصوصها
 جلنة املستشارين القانونيني املعنية –جملس أوروبا  )اململكة املتحدة(لندن   ٢٠٠٨أكتوبر /تشرين األول

 التحديات –احملاكم واهليئات القضائية الدولية : "بالقانون الدويل العام
  ."املستقبلية

إلعداد حملاكمة ا: "تقرير أُعد من أجل االحتاد األورويب )السنغال(داكار   ٢٠٠٨يناير /كانون الثاين
  ."حسني حربي

عالقة : بعثات حفظ السالم واحملكمة اجلنائية الدولية" )إيطاليا(سان رميو   ٢٠٠٣أكتوبر /تشرين األول
  ."معقدة وإلزامية

الواجبات األخالقية للقاضي : "املدرسة الوطنية للقضاء( )فرنسا(باريس   ٢٠٠٢مايو /أيار
  ."الدويل

تدريب من أجل القضاة . )البوسنة واهلرسك( بانيا لوكا –ساراييفو   ٢٠٠٠سبتمرب /أيلول
  السلوك - مركز القضاة –طرائق تنظيم وإدارة احملاكم : ووكالء النيابة

  .املهين والواجبات األخالقية للقضاة ووكالء النيابة
: تدريب من أجل القضاة ووكالء النيابة البلغاريني  )بلغاريا(فارنا   ٢٠٠٠يوليه /متوز

 – مركز القضاة ووكالء النيابة –هين والواجبات األخالقية السلوك امل
  .بالتعاون مع قضاة أمريكيني

السلوك املهين : "تقرير من أجل البنك الدويل. )مدغشقر(أنتاناناريفو   ١٩٩٨مايو /أيار
  ."والواجبات األخالقية للقضاة ووكالء النيابة املاالغاشيني

بعثة استطالعية من أجل إقامة تعاون قانوين وقضائي  .)كمبوديا(بنوم بن   ١٩٩٣سبتمرب /أيلول
نصوص تشريعية؛ وتنظيم وإدارة احملاكم؛ ومنصب القاضي : مع كمبوديا

ووكيل النيابة؛ والسلوك املهين والواجبات األخالقية للقضاة ووكالء 
  .النيابة
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كمة؛ دور رئيس احمل: تدريب القضاة ووكالء النيابة. )الوس(فيينتيان   ١٩٩٢مارس /آذار
وإدارة وتنظيم احملاكم؛ ومنصب القاضي ووكيل النيابة؛ والسلوك املهين 

  .والواجبات األخالقية للقضاة ووكالء النيابة
املشاركة يف تدريب القضاة ووكالء . )مجهورية كوت ديفوار(أبيدجان   ١٩٩١مارس /آذار

  .النيابة اإليفواريني
   مؤمترات– ندوات –مشاركات 

  .)الوطنيني والدوليني(القية للقضاة ووكالء النيابة الواجبات األخ  -١
 ٢٠٠٢ – املدرسة الوطنية للقضاء - االتصال –الواجبات األخالقية للقاضي الدويل  –
 تقرير معد من أجل –الواجبات األخالقية والسلوك املهين للقضاة ووكالء النيابة املاالغاشيني  –

 البنك الدويل
 القسم الدويل – االتصاالت –هين للقضاة ووكالء النيابة الواجبات األخالقية والسلوك امل –

 .للمدرسة الوطنية للقضاء

  .)الوطين والدويل(إدارة القضاء   -٢
 .٢٠٠٠مايو / أيار– جملس أوروبا – االتصال –السياسات القضائية  –
 – حلقة عمل نظمتها املدرسة الوطنية للقضاء يف إطار التدريب املستمر –الطوارئ والقضاء  –

١٩٩٩-١٩٩٨. 
 .١٩٩٦ – خصائص الديناميات –تسلسل األزمنة :  الزمن التعليمي–الزمن القضائي  –
 .)٢٢/١٩٩٢( معلومات اجتماعية –تعاظم الطلب على القانون ودور القضاء  –

  الوساطة  -٣
 ٢٠٠٩أكتوبر / تشرين األول–اللقاء الدويل األول املعين بالوساطة القضائية  –
 كانون –وساطة، تقرير حلقة دراسية متعددة التخصصات  ال–القاضي وظواهر الوساطة  –

 ١٩٩١ديسمرب /األول
توضيحات بشأن األعمال واملؤمترات واملسؤوليات ذات الصلة يف ميادين اختصاص احملكمة  –

  اجلنائية الدولية
   التقارير-املنشورات 

– Les cinq premières années de la CPI – La lettre de la CPI – Mars 2008 – www.icc-
cpi.int 

– Préparation du procès Hissène Habré – Rapport pour l’Union Européenne – Janvier 
2008 

– A building for the International Criminal Court: Functional and symbolic requirements 
– May 2007 – Publication of the City of The Hague 

– La igualidad entre las partes en el procedimiento ante le Corte Penal Internacional: el 
punto de vista de la Secretaria –  Iberoamérica y la Corte Penal Internacional – Octobre 
2005 

– La Cour Pénale Internationale et les victimes – Les cahiers de la justice n°1 – Dalloz –
ENM - 2006 

– La CPI, mode d’emploi – Le Monde – 11 mars 2003 
– Le temps du tribunal pénal pour l’ex-Yougoslavie –2001 – Journal de l’ordre des 

avocats au barreau de Bordeaux 
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  الشرفيةاألومسة 

 .)رنساف(، رتبة جوقة الشرف )فارس(شوفالييه  –
 .)هولندا(ناسو -حامل وسام فان أورانج –
 .)فرنسا(ميدالية احلماية القانونية للشباب  –

  اللغات احلية

  .)اللغة األم(الفرنسية  –
 ).قراءة وحتدثاً وكتابةً(اإلنكليزية  –

* * * 
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  )كولومبيا(إدواردو سيفوينتسن مونيوس  .٧
  )باإلنكليزية: األصل( 

  مذكرة شفوية 

يف الهاي أطيب حتياا إىل األمانة الدائمة جلمعية الدول األطراف، دي سفارة كولومبيا 
وتتشرف بإبالغ األمانة بأن حكومة كولومبيا قد قررت ترشيح السيد إدواردو سيفوينتس إىل منصب 
قاض يف احملكمة اجلنائية الدولية مبوجب القائمة ألف لالنتخابات اليت ستجرى خالل الدورة العاشرة 

 ١٢األطراف يف احملكمة اجلنائية الدولية يف مقر األمم املتحدة يف نيويورك، يف الفترة من جلمعية الدول 
  .٢٠١١ديسمرب / كانون األول٢١إىل 

، من نظام روما األساسي للمحكمة )٢) (أ (٤، الفقرة ٣٦يتم هذا الترشيح وفقا ألحكام املادة 
  .اجلنائية الدولية

ألكادميي واملهين الطويل األمد معرفة واسعة ومعمقة يف لقد أثبت إدواردو سيفوينتس يف عمله ا
. القانون اجلنائي واإلجراءات اجلنائية، فضال عن خربات متميزة يف جمال القانون الدويل حلقوق اإلنسان

وبعد أن أمضى عدة سنوات يعمل مبنصب أستاذا يف جامعة لوس أندس يف كولومبيا، مت تعيينه يف 
  . إىل منصب القاضي األعلى١٩٩٩لكولومبية، حيث متت ترقيته  يف عام حمكمة العدل الدستورية ا

، مت انتخاب إدواردو سيفوينتس من قبل  الكونغرس الكولوميب  إىل منصب حمقق ٢٠٠٠ويف عام 
الشكاوى احلكومية، وهو واحد من أهم املسؤولني العامني عن محاية حقوق اإلنسان، فضال عن كونه 

  .اع اجلنائي العاماملسؤول األعلى عن الدف
 كان أول عمل له بصفته حمقق الشكاوى احلكومية لكولومبيا، هو اقتراح تعديل دستوري 

  .وتعزيزه وذلك من أجل تسهيل التصديق على نظام روما األساسي
ويف السنوات األخرية، مت تعيني إدواردو سيفوينتس من قبل اجللسة اإلمتامية للمحكمة الدستورية 

إن هذا التعيني يدل إىل االعتبار الرفيع لرتاهة أخالقياته واملوضوعية اليت .  للمحكمةبصفة قاض مساعد
  . وجهت مجيع قراراته أثناء توليه للمناصب العامة

النتائج اهلامة اليت حققها بصفته القاضي األعلى فضالً عن كونه حمقق الشكاوى احلكومية، أدت 
 لقسم حقوق اإلنسان يف مقر منظمة األمم املتحدة إىل تعيني إدواردو سيفوينتس إىل منصب مدير

يف باريس، حيث واصل تعزيزه للدفاع عن احلقوق االجتماعية ) اليونسكو(للتربية والعلم والثقافة 
إن هذا املرشح يتحدث . واالقتصادية والثقافية لألقليات، كما أنه شارك يف احملاربة ضد التمييز اإلنساين

واإلجنليزية واإليطالية، كما أنه يتمتع مبستوى جيد مبعرفة ) لغته األم(بانية ويكتب بطالقة اللغة األس
  . اللغة الفرنسية
، مت تعيني إدواردو سيفوينتس مبنصب عميد  لكلية احلقوق يف لوس أندس، وهي ٢٠٠٥ويف عام 

ا عميدا، وخالل السنوات الستة اليت قضاه. واحدة من أفضل وأهم  كليات احلقوق يف أمريكا الالتينية
قام بترويج البحوث األكادميية والنقاش حول مواضيع عدة، ال سيما يف جمال القانون اإلنساين الدويل 

كما أن املنشورات العديدة لكلية احلقوق يف لوس أندس تثبت التأثري واملشاركة . وحقوق اإلنسان
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ن اتمعات من ذوي النشطة من جانب إدواردو سيفوينتس  يف الدفاع عن الضحايا النازحني، وع
  .األصول األفريقية، وبصفة عامة مجيع األقليات املتضررة من أعمال العنف

إن ترشيح إدواردو سيفوينتيس ال يعرب عن االعتقاد احلقيقي حلكومة كولومبيا باحلاجة إىل تقدمي 
كومة حبماية حقوق مرشح يتمتع باملعايري والقيم األخالقية العالية وحسب، بل أنه ميثل أيضاً التزام احل

كما أن  إدواردو سيفوينتس يرمز أيضا إىل العمل اإلجيايب الالزم للدفاع عن حقوق الضحايا . اإلنسان
  .١٩٩١الذي بدأ مع اعتماد الدستور الكولوميب يف عام 

إن ترشيح إدواردو سيفوينتيس يؤكد التزام الشعب الكولوميب بسيادة العدل باعتباره السبيل 
ون للعيش يف سالم، على النحو الذي مت ذكره يف املؤمتر االستعراضي لنظام روما الوحيد املضم

  . ٢٠١٠يونيو /األساسي الذي انعقد يف كمباال، أوغندا، يف حزيران
من نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية ) أ (٤ الفقرة ٣٦لقد مت إعداد هذا البيان مبوجب املادة 

  .  للسيد إدواردو سيفوينتيس مرفقة ذه املذكرةالدولية، كما أن السرية الذاتية

* * * 

  بيان املؤهالت

من نظام روما األساسي للمحكمة ) أ) (٤( الفقرة ٣٦يتم تقدمي هذا البيان وفقاً ألحكام املادة 
-ICC - من قرار مجعية الدول األطراف للمحكمة اجلنائية الدولية رقم ٦اجلنائية الدولية والفقرة 

ASP/3/Res.6.   
تتقدم حكومة كولومبيا مبوجبه بترشيح السيد إدواردو سيفوينتسن الرئيس السابق للمحكمة 
الدستورية وحمكمة العدل الدستورية واحملقق بأمور الشكاوى احلكومية لكولومبيا، كمرشح ملنصب 

 وتعترب احلكومة بأن السيد. قاض يف احملكمة اجلنائية الدولية لالنتخابات مبوجب القائمة ألف
  . سيفوينتسن يتحلى بصفات استثنائية اليت تضافر عمله املتفوق وأعلى القيم األخالقية واإلنسانية

من نظام روما األساسي ) ٢) (أ (٤، الفقرة ٣٦إن هذا الترشيح يتم مبوجب شروط املادة   
  . للمحكمة اجلنائية الدولية

ه يقدم ترشيحه بصفته مواطن إن السيد إدواردو سيفوينتسن هو مواطن كولوميب وإيطايل، ولكن
  . كولوميب وبالتايل يتلقى دعم حكومة كولومبيا

لقد أثبت إدواردو سيفوينتس  يف عمله األكادميي واملهين الطويل األمد  معرفة واسعة وعميقة 
. للقانون اجلنائي واإلجراءات اجلنائية، فضال عن خربات متميزة يف جمال القانون الدويل حلقوق اإلنسان

 عدة سنوات بصفته كأستاذ يف جامعة لوس أندس يف كولومبيا، مت تعيينه كقاض يف حمكمة العدل وبعد
  .١٩٩٩الدستورية الكولومبية، حيث أصبح القاضي األعلى هلا يف عام 

إن قرارات أحكام احملكمة اخلاصة العليا هلا أمهية معروفة جداً يف كولومبيا وكذلك يف أمريكا 
كمة معترف ا بأا واحدة من احملكمتني األكثر ابتكارا وتقدمياً خالل العقدين كما أن احمل. الالتينية
لقد كان للقرارات املتعلقة بالقانون اجلنائي الذي اعتمدته احملكمة الدستورية تأثرياً كبرياً على . املاضيني

 اإلطار القانوين كما أا كانت أيضا حامسة يف دمج. تكوين وتطبيق اإلجراءات اجلنائية يف كولومبيا
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الدويل يف اإلجراءات القانونية الواجبة، واجلرائم الدولية، ومعايري حقوق اإلنسان الدولية، يف القانون 
  . اجلنائي كولومبيا

لقد كان إدواردو سيفوينتيس قاضي اإلبالغ لقرارات األحكام يف القانون اجلنائي الصادرة عن   
ير كبري وذات الصلة، مثل تلك اليت تشري إىل احلد من احملكمة الدستورية اليت كانت موضع تقد

صالحيات الدولة االستثنائية؛ ووضع حدود للمحاكم العسكرية وللعدالة اجلنائية العسكرية؛ ونطاق 
الواجب لالمتثال لألوامر العليا كلما كان هلا تأثري على محاية حقوق اإلنسان الدولية؛ وتعزيز احلق 

  .نونية الواجبة ضمن احملاكمات اجلنائية والتحقيقات وغريهاالدستوري لإلجراءات القا
" الكتلة الدستورية"وكان املرشح أيضا قاضي اإلبالغ لقرارات األحكام ذات الصلة بشأن مفهوم 

)١()Bloque de Constitucionalidad( وفقا هلذه األحكام، فإن . اليت وسعت نطاق احلماية القانونية
 اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل اليت صادقت عليها كولومبيا تسود يف املعاهدات الدولية حلقوق

  .اإلطار القانوين الوطين، وبالتايل تصبح معايري للمراجعة القضائية
وبعد وقت قصري من ذلك، مت تعيني إدواردو سيفوينتيس  عضوا يف اللجنة الدستورية ومسؤوالً 

ال نظام اخلصومة اجلنائية فيه، وكذلك تعزيز ضمانات وإدخ عملية اإلصالح اجلنائي الكولوميب، عن
    .احملاكمة العادلة
 انتخب  إدواردو سيفوينتس من قبل الكونغرس الكولوميب إىل منصب احملقق يف ٢٠٠٠يف عام 

أمور الشكاوى احلكومية، وهو واحد من أهم املسؤولني العامني عن محاية حقوق اإلنسان، فضال عن 
  .ى عن الدفاع اجلنائي العامكونه املسؤول األعل

كان أول عمل له بصفته حمقق الشكاوى احلكومية لكولومبيا، هو اقتراح تعديل دستوري وتعزيزه 
  .وذلك من أجل تسهيل التصديق على نظام روما األساسي

خالل الفترة اليت قضاها يف منصبه، ركّز إدواردو سيفوينتس جهوده على حتسني نظام الدفاع 
ة توجيه االستراتيجيات العملية اجلنائية من أجل تعزيز الضمانات اإلجرائية واحلماية الفعالة العام، وإعاد

كما أنه توىل أيضا دورا فاعال يف محاية حقوق . لألطراف يف احملاكمات اجلنائية، ال سيما الضحايا
  .اإلنسان للفئات املتعرضة للتمييز تارخييا، مثل النساء والسكان األصليني

حمقق الشكاوى احلكومية، قام إدواردو سيفوينتس بتعزيز مشروع قانون حلماية أمر املثول وبصفته 
كان عمله أيضا أساسياً لتكوين آليات فعالة للقيام بالبحث وملنع حاالت االختفاء . أمام القضاء

وضمن سلسلة من اإلجراءات املوجهة جتاه محاية حقوق اإلنسان لضحايا الرتاع يف . القسري
حيث ندد باالنتهاكات " القرارات اإلنسانية"بيا، أصدر إدواردو سيفوينتس عدداً كبرياً من كولوم

ومن خالل هذه القرارات، مل يقم مكتبه مبنع ارتكاب جرائم ضد . اخلطرية للقانون اإلنساين الدويل
ازاً مفيداً اإلنسانية وحسب بل أنه أعطى أيضاً دعما أساسيا لضحايا الرتاع الذين وجدوا يف مكتبه جه

  .وفعاالً حلماية وتعزيز حقوق اإلنسان

                                                           
 دستوري تسلسل هرمي اليت لديها الدويل والقانون اإلنساين بقانون حقوق اإلنساناملبادئ املتعلقة القواعد و  منجمموعة) ١(

 .القانوين الكولوميب يف ظل النظام
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ويف السنوات األخرية، مت تعيني إدواردو سيفوينتس من قبل اجللسة اإلمتامية للمحكمة الدستورية 
إن هذا التعيني يدل إىل االعتبار الرفيع لرتاهة أخالقياته واملوضوعية اليت . بصفة قاض مساعد للمحكمة

  . توليه للمناصب العامةوجهت مجيع قراراته أثناء
وبصفته . وإدواردو سيفوينتس هو أيضا خبري يف جمال حقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل

القاضي يف احملكمة الدستورية وكذلك حمقق الشكاوى احلكومية، فقد كان املؤلف للقرارات اهلامة اليت 
ومن بني قراراته الرمزية . اكم الدستوريةساعدت على وضع احملكمة الدستورية الكولومبية يف طليعة احمل

واليت حتولت لتشكل القاعدة األساسية للحقوق " احلد األدىن للمعيشة"ميكن أن جند تلك املتعلقة بـ 
، واليت أصبحت "وضع األمور غري الدستورية"االجتماعية واالقتصادية والثقافية، فضال عن مفهوم 

  .ضرورية حلماية الضحايا النازحني
ائج اهلامة اليت حققها بصفته القاضي األعلى فضالً عن كونه حمقق الشكاوى احلكومية، أدت النت

إىل تعيني إدواردو سيفوينتس إىل منصب مدير لقسم حقوق اإلنسان يف مقر منظمة األمم املتحدة 
ة يف باريس، حيث واصل تعزيزه للدفاع عن احلقوق االجتماعي) اليونسكو(للتربية والعلم والثقافة 

إن هذا املرشح يتحدث . واالقتصادية والثقافية لألقليات، كما أنه شارك يف احملاربة ضد التمييز اإلنساين
واإلجنليزية واإليطالية، كما أنه يتمتع مبستوى جيد مبعرفة ) لغته األم(ويكتب بطالقة اللغة األسبانية 

  . اللغة الفرنسية
نصب عميد  لكلية احلقوق يف لوس أندس، وهي ، مت تعيني إدواردو سيفوينتس مب٢٠٠٥ويف عام 

وخالل السنوات الستة اليت قضاها عميدا، . واحدة من أفضل وأهم  كليات احلقوق يف أمريكا الالتينية
قام بترويج البحوث األكادميية والنقاش حول مواضيع عدة، ال سيما يف جمال القانون اإلنساين الدويل 

 العديدة لكلية احلقوق يف لوس أندس تثبت التأثري واملشاركة كما أن املنشورات. وحقوق اإلنسان
النشطة من جانب إدواردو سيفوينتس  يف الدفاع عن الضحايا النازحني، وعن اتمعات من ذوي 

  .األصول األفريقية، وبصفة عامة مجيع األقليات املتضررة من أعمال العنف
حلقوق، قرر إدواردو سيفوينتس بأن ، بعد ستة سنوات يف منصب عميد كلية ا٢٠١١يف عام 

يصبح أستاذاً مساعداً يف كلية احلقوق يف لوس أندس، حيث قاد فريقا من الباحثني الذي قام، بناء على 
طلب من احلكومة املركزية، بإصدار خطة  تنظيمية كاملة لالعتراف ولضمان حقوق ضحايا انتهاكات 

  . األصليني واملنحدرين من أصل أفريقيحقوق اإلنسان الذين ينتمون إىل جاليات السكان
إن ترشيح إدواردو سيفوينتيس ال يعرب عن االعتقاد احلقيقي حلكومة كولومبيا باحلاجة إىل تقدمي 
مرشح يتمتع باملعايري والقيم األخالقية العالية وحسب، بل أنه ميثل أيضاً التزام احلكومة حبماية حقوق 

يرمز أيضا إىل العمل اإلجيايب الالزم للدفاع عن حقوق الضحايا كما أن  إدواردو سيفوينتس . اإلنسان
  .١٩٩١الذي بدأ مع اعتماد الدستور الكولوميب يف عام 

إن ترشيح إدواردو سيفوينتيس يؤكد التزام الشعب الكولوميب بسيادة العدل باعتباره السبيل 
 االستعراضي لنظام روما الوحيد املضمون للعيش يف سالم، على النحو الذي مت ذكره يف املؤمتر

  .٢٠١٠يونيو /األساسي الذي انعقد يف كمباال، أوغندا، يف حزيران

* * * 
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  اموعة الوطنية الكولومبية
  احملكمة الدائمة للتحكيم

  ٢٠١١أغسطس /بوغوتا، كولومبيا، آب
  .)القائمة ألف(ترشيح السيد إدواردو سيفوينتسن مونيوس إىل منصب قاض احملكمة   :املوضوع

  زيزي السيد مدير األمانة العامة،ع
بصفتنا كأعضاء يف اموعة الوطنية الكولومبية للمحكمة الدائمة للتحكيم، ووفقا ألحكام املادة 

من نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، يشرفنا ترشيح السيد إدواردو ) أ) (٤ (٣٦
  .ئية الدوليةسيفوينتسن مونيوس كمرشح ملنصب قاض يف احملكمة اجلنا

يتمتع السيد سيفوينتيس خبربة مهنية وأكادميية كبرية وبالتايل، إنه مرشح مالئم لواحد من املنصبني 
  .الذين نسبا إىل جمموعة دول أمريكا الالتينية ودول الكارييب

من نظام روما األساسي، إننا نطلب بلطف من مدير األمانة ) ٥ (٣٦وذا الصدد، ووفقا للمادة 
 مشل السيد إدواردو سيفوينتسن مونيوس يف قائمة املرشحني ألف ملنصب قاض يف احملكمة اجلنائية العامة
  .الدولية

  ]توقيع[   اموعة الوطنية الكولومبية  للمحكمة الدائمة للتحكيم  جيالرمو فرنانديز دي سوتو
  ]توقيع[ لتحكيماموعة الوطنية الكولومبية  للمحكمة الدائمة ل  فريناندو هينستروسا فرييرو

  ]توقيع[ اموعة الوطنية الكولومبية  للمحكمة الدائمة للتحكيم    رافييل نيتو نافيا 
  ]توقيع[ اموعة الوطنية الكولومبية  للمحكمة الدائمة للتحكيم    رافييل ريفاس بوسادو

*** 

  البيانات الشخصية

  إدواردو سيفوينتسن مونيوس  االسم
  ١٩٥٤مارس /آذار)  كولومبيا(ايان  بوب٢٤  مكان وتاريخ امليالد

  اإلجنليزية، الفرنسية، اإليطالية واألسبانية  اللغات
  .)٢٠٠٠ -١٩٩١(قاضي ورئيس احملكمة الدستورية الكولومبية سابقاً   املناصب

  .)٢٠٠٣ -٢٠٠٠(حمقق الشكاوى احلكومية لكولومبيا سابقاً 
دة للتربية مدير سابق لقسم حقوق اإلنسان يف مقر منظمة األمم املتح

 .)٢٠٠٥ -٢٠٠٣) (اليونسكو(والعلم والثقافة 

   األكادمييةاملؤهالت

  اجلامعيةجامعة لوس أندس، بوغوتا، كولومبيا
  .١٩٧٧دكتوراه حقوق،    

  .جامعة كومبلوتينسي، مدريد أسبانيا
  .بلوم يف الدراسات املتقدمة يف القانون

  ن، نيويورك،جامعة كولومبيا، كلية باركر للقانون األجنيب املقار
  . ١٩٨٤يونيو /الواليات املتحدة األمريكية، حزيران
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  خربات الدراسات األكادميية العليا

  حماضر يف القانون اخلاص والقانون الدستوري يف كلية احلقوق يف جامعة لـوس أنـدس، ملـدة                  –
  . عاما١٥  
  .عدة برامج دراسات عليا يف كلية احلقوق يف جامعة لوس أندسلمؤسس ومدير  –
  س وعضو يف هيئة حترير جملة القانون اخلاص والعام اليت تنشرها كلية احلقـوق يف جامعـة                مؤس –
  . لوس أندس 
  .مؤسس وعضو يف هيئة حترير جملة القانون االقتصادي اليت تنشرها مجعية القانون االقتصادي –
 .كادميي، ليما، البريواألعضو اللجنة االستشارية لة القضاء  –

  اخلربة املهنية
  .أستاذ قانون مساعد جامعة لوس أندس   إىل اآلن٢٠١١مارس /آذار
  .جامعة لوس أندس عميد كلية احلقوق  – ٢٠٠٥مارس /آذار

    ٢٠١١فرباير / شباط
  مدير قسم) اليونسكو(منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة   – ٢٠٠٣سبتمرب /أيلول
  حقوق اإلنسان   ٢٠٠٥فرباير /شباط

  كاوى احلكومية يف لوس أندسرئيس جملس حمققي الش
  حمقق الشكاوى احلكومية   – ٢٠٠٠سبتمرب /أيلول
     ٢٠٠٣أغسطس /آب

  : احملكمة الدستورية– ١٩٩١نوفمرب /تشرين الثاين
    قاضي -      -٢٠٠٠أغسطس /آب

  ). ١٩٩٩(رئيس   -
  )بانكو دي كولومبيا(بنك كولومبيا   -١٩٨٦أبريل /نيسان

  .ئيس القسم القانوين واملايلنائب ر  ١٩٩١نوفمرب /تشرين الثاين
  جامعة لوس أندس  -١٩٨٣أبريل /نيسان
    .منسق، للشهادة اجلامعية العليا يف التشريع املايل  ١٩٨٦مارس /آذار

  ):مكتب املشرف على الضمانات املالية(جلنة الضمانات املالية القومية   – ١٩٨٠يونيو /حزيران
  رئيس املكتب القانوين  ١٩٨٢يناير /كانون الثاين
  األمني العام
  :مكتب املشرف الكولوميب على اخلدمات املصرفية  –١٩٧٧أكتوبر /تشرين األول

  مستشار قانوين  ١٩٨٠أبريل /نيسان
  حمام للقسم املصريف

  رئيس املكتب القانوين 
  .رئيس القسم املصريف
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  )عناوين مترمجة(املنشورات 

 كتب

 Leasing "(Bogotá: Editorial Temis, 1988)"التأجري  –
 The Concept of Value "(Bogotá: Universidad de los Andes, Editorial"فهـوم القيمـة   م –

PRAG, 1985) 

  فصول يف كتب
 Study on the Monitoring of "-االندماج دراسة عن مراقبة السياسات العامة للتسريح وإعادة  –

Public Policies of Demobilization and Reintegration "٢ة اجلنائيـة رقـم   دراسات للسياس ،
 .٢٠٠٦احملامي العام، 

 The ruling of the " -  احملكمة الدستورية يف كولومبيـا بـشأن إعـادة االنتخابـات    حكم –

Constitutional Court of Colombia on re-election " ،حقوق اإلنسان والعالقات الدولية والعوملة
 .٢٠٠٦جمموعة أبيناز للنشر، 

حتاليـل  : وفعالية حقوق اإلنسان يف الوضع احلايل للعدالة الكولومبيـة        حمقق الشكاوى احلكومية     –
 The Ombudsman and the Effectiveness of Human Rights in the Current " - وحلـول 

Status of the Colombian Justice: Analysis and Solutions" ،Universidad Externado de 

Colombia ،٢٠٠٣. 
 Constitutional Judicial " - تورية للقرارات القضائية يف القـانون املقـارن  مراجعة قضائية دس –

Review of Judicial Decisions in Comparative Law "الدسـتور والدسـتورية اليـوم    : يف "
Constitution and Constitutionalism" Today يف الذكرى اخلامسة لقانون مانويل غارسيا بياليو 

 . ٢٠٠٠أغسطس / مؤسسة مانويل غارسيا بياليو، كاراكاس، آبالدستوري املقارن،
كتاب : "يف" Access to Justice and Due Process "- الوصول إىل العدالة واإلجراءات الواجبة –

 Iberoamerican Yearbook of Constitutional" " أمريكا الالتينية السنوي للدراسات الدستورية

Justice"١٩٩٩ورية، مدريد، ، مركز الدراسات الدست . 
 New Constitution and New“ -يف قضية كولومبيا : الدستور اجلديد وتفسري الدستور اجلديد –

Constitutional Interpretation: The Case of Colombia” حتديات الدميقراطيـة يف إقلـيم   ": يف
 Challenges of Democracy in the Andean Region, Essays in“" أندين، مقاالت يف واقعنـا 

our Reality” ١٩٩٨ البريو، –، جلنة أندين احلقوقية، ليما . 
: يف" Writ of Protection (amparo) against judgments "- أمر احلماية ضد األحكام القضائية –

“Compilation of the lectures given at the seminars of diffusion, dissemination and 
updating of constitutional justice”, compilation of Rubén López Mijangos Homer, 

President of the Constitutional Court of Guatemala, Centro Impresor Piedra Santa ،
 . ١٩٩٨غواتيماال، 

 Effectiveness of Fundamental Rights with " - فعالية احلقوق األساسية املتعلقـة بـاألفراد   –
regard to individuals" أمرييكا الوسطى، اجلامعـة الوطنيـة   –، منشورات دستورية للمكسيك 

 .١٩٩٨املستقلة يف املكسيك ، واحملكمة الدستورية يف غواتيماال، املكسيك، 



ICC-ASP/10/18/Add.1 

٥٢ 18-A1-A-011211 

 Latin": يف" Constitutional Justice in Colombia "- العدالـة الدسـتورية يف كولومبيـا    –
American Yearbook of Constitutional Justice"    ،مركز الدراسـات الدسـتورية، مدريـد ،

١٩٩٧ . 
ــا  – ــتورية يف كولومبي ــة الدس : ، يف"Constitutional Jurisdiction in Colombia "- الوالي

"Constitutional Jurisdiction in Latin America," Garcia Belaunde, D., Fernández Segado, 

F. (Coordinators), Madrid, Ed. Dykinson, 1997 . 
 Fundamental Rights and Constitutional "- احلقـوق األساسـية والتفـسري الدسـتوري     –

Interpretation"يف ، :"New Streams of Colombian Constitutional Law", Colombian 

Association of Constitutional Law and Political Science, Medellín, 1994. 

 مقاالت يف جمالت

 States of constitutional exception in "-أوضـاع االسـتثناء الدسـتوري يف كولومبيـا      –

Colombia" ،Ius et Praxis ،٢٠٠٢، جامعة تالكا، تشيلي  . 
، جامعة Constitutional Court in Colombia "Ius et Praxis "-  احملكمة الدستورية يف كولومبيا –

 .  ٢٠٠٢تالكا، تشيلي، 
 Subjects of special protection in the " - احلماية اخلاصة يف دستور كولومبيـا املواضيع ذات  –

Constitution of Colombia"يف ، :"Constitutional Court of Colombia”, Imprenta 

Nacional de Colombia, 2001. 
ياق حتديات حمقق الشكاوى احلكومية يف خضم س      : مكتب حمقق الشكاوى احلكومية يف كولومبيا      –

 The Ombudsman's Office in Colombia: Challenges of an“ -الرتاع املسلح وغياب القانون 

Ombudsman in the midst of a context of armed conflict and lawlessness”, Ius et Praxis, 

University of Talca, School of Law and Social Sciences, Chile, 2001 . 
 Report on the Constitutional Court in "-كمـة الدسـتورية يف كولومبيـا    تقرير عـن احمل  –

Colombia "Ius et Praxis, Law in the Region, University of Talca, School of Law and 

Social Sciences, Chile, 2000. 
 Ius et Praxis, Law in؛ ”Freedom of expression in Colombia“ -حرية التعبري يف كولومبيا  –

the Region, University of Talca, School of Law and Social Sciences, Chile, 2000. 
 The writ of protection (acción de tutela) in“ -أمـر احلمايـة القـضائية يف كولومبيـا      –

Colombia”يف  :Constitutional Actions for protection: reality and prospects in Chile and 

Latin America, Humberto Nogueira Alcalá (Editor), Chile, 2000. 
، جامعة تالكا، Personal Freedom” ،Ius et Praxis, Law in the Region“ -احلرية الشخصية  –

 . ١٩٩٩كلية احلقوق والعلوم االجتماعية، تالكا، تشيلي، 
 Equality in the Jurisprudence of the Constitutional“ -املساواة يف فقه احملكمة الدستورية  –

Court” بوغوتا، كولومبيا١٩٩٧فرباير /، شباط٧، جملة القانون العام رقم ، . 
، Habeas Data in Colombia” ،Ius et Praxis“ -أمر املثول أمام القضاء يف كولومبيـا   بيانات –

 . ١٩٩٧جامعة تالكا، تشيلي 
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 Women in the jurisprudence of the Constitutional“ -املرأة يف فقه احملكمـة الدسـتورية    –

Court”              ١٩٩٥،  ٤، التقدم يف إنشاء املساواة القانونية للمرأة يف كولومبيا، سلسلة األناث رقـم ،
 . حمقق الشكاوى احلكومية، كولومبيا

 Some aspects of the policy debate on“  -بعض جوانب النقاش حول سياسة اإلصالح املايل –

financial reform” سبتمرب /يوليو إىل أيلول/  ،متوز٧، جملة القانون االقتصادي، السنة الثالثة، العدد
 . ١٩٨٥، متيس، 

 The Constitutionalism of poverty” ،Dereito, University of DH“ دسـتورية الفقـر    –
Xurídica Journal Santiago de Compostela, Volume IV, No. 2, 1995. 

 Glosses to the decree on nationalization“ -مرسوم تأميم املؤسسات املالية ات ملعاين تفسري –

of financial institutions”١٩٨٤سبتمرب  /يوليو إىل أيلول/ ، جملة القانون االقتصادي، من متوز . 

  مؤمترات

   العـروض  كان التركيز يف  ، حيث   ندوات وطنية ودولية خمتلفة    مؤمترات و  املشاركة كمتحدث يف   –
 .  الدفاع القانوين عن حقوق اإلنسانعلى

   تـشرين  ٠٦ – ٠٩٣مؤمتر أمريكا الالتينية اخلامس للقانون الدستوري، كويريتارو، املكسيك،          –
 . ١٩٩٤أكتوبر /األول

  أبريـل / نيـسان  ٣٠ – ٢٦ندوة ودورة حول الضمانات الدستورية، كراكـاس ، فرتويـال ،             –
١٩٩٥ . 

 . ١٩٩٥ مايو/ أيار٣ – ٢ستورية، ليما، البريو ، ندوة دولية عن احملكمة الد –
 . ١٩٩٥نوفمرب / تشرين الثاين١٨ – ١٦ للقانون الدستوري،الفرتويلي الرابع ؤمتر امل –
 تـشرين   ٣٠ – ٢٧ البريو،   –جلنة أندين احلقوقية، ليما     ورشة عمل عن الضمانات الدستورية،       –

 . ١٩٩٥نوفمرب /الثاين
وحدة : قانون الشعوب يف أمريكا الالتينية    " منتدى   – أمريكا الالتينية    املؤمتر األورويب األول خلرباء    –

الـسوابق القـضائية للمحكمـة       قانون   احلق للحياة يف  : ، املوضوع "نظام أمريكا الالتينية القانوين   
 . ١٩٩٦يونيو / حزيران٢٩ – ٢٥  أسبانيا،الدستورية يف كولومبيا، ساالمانكا، 

السوابق  احلق يف املساواة وعدم التمييز يف قانون :املوضوع. نية اإلنساملرأةااحلماية القانونية حلقوق  –
 .١٩٩٦سبتمرب / أيلول٢٧ – ٢٥لمحكمة الدستورية الكولومبية، غواياكيل، إكوادور، ل
 أغـسطس /آب ٢٩ -٢٦ورشة عمل حول احلماية الدستورية حلقوق اإلنسان، ليما، الـبريو،              –

١٩٩٦. 
  ، مدريـد،  "أمريكـا ورشة عمل حول حتديث العدالة يف       "ريكية،  األمألسرة  لمريكية  تريبيون األ  –

 . ١٩٩٦ نوفمرب/ تشرين الثاين٢٩ – ٢٨ اسبانيا، 
   رابطة القـانون    .مراجعة الدستور واحلقوق األساسية   : املوضوع. مؤمتر القانون الدستوري األول    –

 .١٩٩٧أكتوبر / تشرين األول٢٣ – ٢٢الدستوري يف بنما، بنما، 
  الدميوقراطية والتـدريب القـضائي،    : النظام القانوين واهلوية يف أمريكا الالتينية     دوة حول وحدة     –

 . ١٩٩٧ديسمرب / كانون األول١٦ – ١٥روما، ايطاليا، 
   فعالية احلقوق األساسية يف العالقـات      ": املؤمتر الفرتويلي اخلامس للقانون الدستوري، املوضوع      –

 . ١٩٩٧نوفمرب /ين الثاين تشر٢٩ - ٢٧، مرييدا، فرتويال  "بني األفراد
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مارس / آذار ٢٧ – ٢٥شيلي،  ت تالكا،   الدستورية،احملكمة العليا واحملكمة    : املوضوع. ندوة دولية  –
١٩٩٨. 

أمر املثول  و) Amparo(ندوة حول أمر احلماية     : " املوضوع. حلقوق اإلنسان  املؤسسة األمريكية  –
، غواتيمـاال وكيتـسالتينانغو،     "إلجرائيـة االطبيعة القانونية ونطاقها واالعتبـارات      . أمام القضاء 
 . ١٩٩٨ أغسطس/ آب٢٧ – ٢٤وغواتيماال، 

 النظام الدستوري الكولـوميب، املوضـوع       :وضوع األول  امل - جامعة سانتياغو دي كومبوستيال    –
 ٢٨ – ٢٦لقوات املسلحة، مدريد، اسـبانيا،      اندوة عن دراسات الدفاع الوطين، ودراسة       : الثاين

 .١٩٩٨ر أكتوب/تشرين األول
 – ٨، الربازيل، " السلطة القضائية يف بناء حكم القانون-الدميقراطية والعدالة "ندوة دولية بعنوان  –

 . ١٩٩٨نوفمرب /  تشرين الثاين١٠
 االجتماع السادس لرؤساء وقضاة الدوائر القانونية واحملاكم الدستورية يف أمريكا الالتينية، بوينس        –

 .١٩٩٩مارس، /آيرس، األرجنتني ، آذار
 . ١٩٩٩يوليو، /، ليما، البريو، متوزاإلجراءات القضائيةمؤمتر دويل حول قانون  –
أكتـوبر،  /، تشرين األول  "الوصول إىل العدالة واإلنصاف يف أمريكا الالتينية      "منتدى دويل حول     –

١٩٩٩ . 
 .١٩٩٩أكتوبر /املؤمتر الفرتويلي الرابع للقانون الدستوري، فرتويال، تشرين األول –
نـوفمرب  / تـشرين الثـاين  ٢٦ -٢٥، كوسكو، البريو، "الدستور وحقوق اإلنسان  "ولية  دورة د  –

١٩٩٩ . 
أكتوبر /  تشرين األول  ٦ – ٢االجتماع السنوي الثالث لس أندين حملامي الدفاع، ليما، البريو،           –

٢٠٠٠. 
سيه، اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل يف كولومبيا، سان خو اجتماع دويل حول السالم وحقوق –

 .٢٠٠٠أكتوبر /  تشرين األول١٨ – ١٦كوستاريكا، 
 ٢٥ – ٢١املؤمتر السنوي اخلامس الحتاد أمريكا الالتينية حملققي الشكاوى احلكومية، املكسيك،            –

 .٢٠٠٠نوفمرب /تشرين الثاين
مؤمتر عاملي ملناهضة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية األجانب ومسائل التعـصب املتعلقـة              –

 . ٢٠٠٠ديسمرب / كانون األول٨ – ٥تشيلي، ، انتياغوبذلك، س
 ١٥ – ١٠، أملانيا،   "احلق للغذاء الكايف كحق من حقوق اإلنسان      " اجتماع األمم املتحدة حول    –

 . ٢٠٠١مارس /آذار
يونيو / حزيران ٢٣ – ١٩اإلقليمية حول احملكمة اجلنائية الدولية، األرجنتني،        ندوة أمريكا الالتينية   –

٢٠٠١ . 
 ٣٠ – ٢٥ غري رمسي بشأن التحديات اإلنسانية يف كولومبيـا، جنيـف، سويـسرا،                اجتماع –

 . ٢٠٠١يونيو / حزيران
مؤمتر العامل الثالث ملناهضة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية األجانب ومـسائل التعـصب              –

ني داخليـاً،   املتعلقة بذلك، واملشاركة يف جلنة اخلرباء املعنيني بالالجئني وقانون األشخاص النازح          
 . ٢٠٠١سبتمرب / أيلول٢٧ – ١٠أغسطس /  آب٢٧دوربن، جنوب أفريقيا، وسان رميو، ايطاليا، 

 ومؤسـسات حقـوق     حمقق الشكاوى احلكومية   عمل وتعاون    حول(" االحتجاز الوقائي "مؤمتر   –
 .٢٠٠١سبتمرب /أيلول ٢٥ – ٢٣ وبنهاغن، الدامنرك،ك، )اإلنسان الوطنية
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 – عضو يف اللجنـة      –  الحتاد أمريكا الالتينية حملققي الشكاوى احلكومية      السادساملؤمتر السنوي    –
، سان خـوان،    "وجوب إنفاذ احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف النظم احمللية والدولية         "

 . ٢٠٠١ديسمرب / كانون األول٨ – ٥بورتوريكو، 
 . ٢٠٠٢يناير /  كانون الثاين٣١ – ٢٩قمة للسالم، هافانا، كوبا،  –
فربايـر  / شـباط  ١االجتماع السنوي اخلامس لس أندين حملامي الدفاع، كويتون اإلكوادور،           –

٢٠٠٢ . 
 لشبكة املؤسسات الوطنية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنـسان يف          العموميةاالجتماع األول للجمعية     –

 . ٢٠٠٢مارس / آذار٨ – ٧األمريكتني، كينغستون، جامايكا، 
أبريـل  / نيـسان  ١٨ – ١٥نسان التابعة لألمم املتحدة، جنيـف،        للجنة حقوق اإل   ٥٨الدورة   –

٢٠٠٢ . 
 حقـوق   حـول " غارديانشني إنتركونتنينتال "بني القارات   دورة التحضريية الجتماع الوصاية     ال –

 . ٢٠٠٢ أبريل/ نيسان٢٣ – ٢١، أسبانيا ، مدريدحملققي الشكاوى احلكومية،اإلنسان، اجتماع 
 اجتمـاع   .ات الوطنية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان يف األمريكتني       اجلمعية الثانية لشبكة املؤسس    –

 . ٢٠٠٢يوليو / متوز١٨ – ١٧، سان خوسيه، كوستاريكا، حمققي الشكاوى احلكوميةشبكة 
 ٢٧ – ٢٠سـتوكهومل،     . ندوة حول اإلفالت من العقاب، املؤسسة السويدية حلقوق اإلنسان         –

 . ٢٠٠٢أكتوبر /تشرين األول
ية اإلقليمية اخلامسة حلقوق اإلنسان ألساتذة القـانون واملنظمـات املهنيـة غـري      الدورة التدريب  –

 . ٢٠٠٥أغسطس / آب٣١ – ٢٩احلكومية، كوزكو، البريو، 
 ٢٣ – ٢٢مدريـد، أسـبانيا،     . املؤمتر الدويل األول حلقوق اإلنسان والعالقات الدولية والعوملة        –

 . ٢٠٠٦مارس /آذار
أبريـل  / نيـسان  ١٩نيويـورك،   . القانوين يف أمريكا الالتيين   ندوة حول حقوق اإلنسان واليقني       –

٢٠٠٦ . 
 . ٢٠٠٦مايو /أيار ٢٣  ميدلني،".التهجري القسري يف احملكمة الدستورية"يوم التأمل  –
 تشرين  ٢١ – ٢٠فيغو،  ،  "نتخاباال إعادةمشكلة عدم   : ة اجلمهوري وعدم األهلي   ريفكتال "ندوة –

 . ٢٠٠٦أكتوبر، /األول
 ١٨ة العاشرة حول العدالة الدستورية يف القرن احلادي والعشرين، سوكري، بوليفيا، الندوة الدولي –

 . ٢٠٠٧يوليو / متوز٢٠ –
 ٥ – ٢، ليمـا،  (LAEHR) ةاالجتماع الثاين لشبكة حقوق اإلنسان للبلدان األمريكية واألوروبي       –

 . ٢٠٠٧سبتمرب /أيلول
. "ر القوانني األوروبيـة واألمريكيـة     مصد: ١٨١٢دستور كاديز لعام    " الندوة الدولية التاسعة     –

 . ٢٠٠٨يونيو / حزيران١٣ – ١١كاديز، 
 . ٢٠٠٨يوليو / متوز٥ – ٢منتدى العدل العاملي، فيينا، النمسا،  –
سـبتمرب  / أيلـول  ١٨ – ١٧، هولندا،   (LAEHR)دور أمريكا الالتينية يف العدالة اجلنائية الدولية         –

٢٠٠٨ . 
 . ٢٠٠٩أبريل / نيسان٢٤ – ٢٣نسان، ليما، البريو،  العامة وحقوق اإلةندوة حول السياس –
 جلنة  .دورة تدريبية عاملية حول السياسات العامة والفئات املشمولة حبماية خاصة يف منطقة أندين             –

 . ٢٠٠٩مايو / أيار٢٩ – ٢٦أندين للحقوقيني، كرتاجينا، 
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، أسونـسيون،   ٢٠٠٩) SELA (–السياسة ألمريكا الالتينيـة     وندوة حول النظرية الدستورية      –
 . ٢٠٠٩يونيو / حزيران١٥ – ١١باراغواي، 

/  تشرين األول  ٢ – ١اجتماع اخلرباء حول التعليم من أجل التنمية اتمعية، كيتو، اإلكوادور،            –
 . ٢٠٠٩أكتوبر 

 الدويل اخلاص باحلقوق االقتـصادية      بامليثاق تنفيذ الربوتوكول االختياري امللحق      -ندوة اخلرباء    –
 .الدور املستقبلي للجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعيـة والثقافيـة      : الثقافيةواالجتماعية و 

 . ٢٠٠٩أكتوبر / تشرين األول٢٩ -٢٨ سويسرا، جنيف،
 . ٢٠٠٩نوفمرب / تشرين الثاين١٤ – ١١، فيينا، النمسا، ٢٠٠٩ -منتدى العدالة العاملية  –
، سـانتياغو دي    "تحديات للهيئة القـضائية   ال.  احترام وضمان احلقوق األساسية   . "ندوة دولية  –

 . ٢٠١٠مايو / أيار٠٧ – ٠٦تشيلي، 
 – ١٠، سانتياغو دي تشيلي،     ٢٠١٠ ندوة حول السياسة والنظرية الدستورية األمريكية الالتينية،       –

 . ٢٠١٠يونيو / حزيران١٣
 يف ضوء املعايري    تطوير معايري تفسريية دستورية   "حمادثة مع القضاة واحملامني يف احملكمة الدستورية         –

 . ٢٠١٠نوفمرب / تشرين الثاين١٩ – ١٨، مدينة غواتيماال، "الدولية يف جمال حقوق اإلنسان
 واألفكار السياسية يف أمريكا الالتينية      ريفكت ال - املائتني    ذكرى إىليز  ادك"  اخلامسة دوليةالدوة  الن –

 . ٢٠١٠ مربنوف/ تشرين الثاين٢٦ – ٢٣، كاديز، "١٨١٢ عام  كورتيزقبل وأثناء

 اجلوائز وشهادات التقدير األخرى

 جملـس بلديـة     قدمه، على النحو الذي     )ةهورية فرتويال البوليفاري  مج ( لدولة مرييدا  املميزالضيف   –
 ).١٩٩٧نوفمرب /تشرين الثاين( املوقر تادورايربل
مـدى احليـاة    علـى   لتحقيق اإلجنازات   " األعظمالصليب  "الكولوميب برتبة     الكونغرس شاحو –

 ).١٩٩٩يوليو /وزمت(
  قدمـه حمـافظ املقاطعـة الفدراليـة        الذيالدرجة األوىل،   و، مبرتبة   فرانسيسكو فاجارد شاح  و –

إىل مكافأة أولئك الذين يستحقونه،     هذا الوسام   يهدف  ). ١٩٩٥ نوفمرب/ تشرين الثاين  كاراكاس،(
جلدارة املميزة واملسامهات ، خلدمتهم جتاه العلم والثقافة والفن واأم الفرتويليني وا مواطنني سواء كان

 . البارزة يف تطوير وتقدم البالد
 كولومبيا ل ي منحه جملس القضاء األعلى    ذ الفئة الذهبية، ال   منوسام خوسيه إغناسيو دي ماركيز       –

لذوي  منح الفئة الذهبية     إن هذه الفئة هي فئة استثنائية حيث يتم       ). ١٩٩٩ ديسمرب/كانون األول (
يف  عملهم   ساهمن قد   ، والذي ئيسلك القضا ال أعلى املناصب يف     يشغلونن  ستثنائية الذي اجلدارة اال 

 . إلقامة العدلاملكانةإثراء وإعطاء 
تـشرين  (   الضيف املميز ملدينة كويريتارو، على النحو الذي قدمـه جملـس املدينـة املـوقر                 –

 ). ١٩٩٤أكتوبر /األول
 ،)١٩٩٧(.  رئيس مجهورية فرتويال   ي منحه ذ فرانسيسكو دي مرياندا، من الطبقة الثانية، ال       وسام –

م              الوسام امنح هذ يملكافئة أولئك الذين يستحقونه خلدمتهم جتاه العلم وتقدم الـبالد أو جلـدار 
 .املتفوقة

* * * 
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  )ولنداب(فالديسالف تشابلنسكي   .٨
  )ةفرنسيالو ةنكليزيباإل: األصل(

  مذكرة شفوية

 روما نظام يف األطراف الدول أمانة إىل ااحتي هولندا مملكة يف بولندا مجهورية سفارة قدم
 عن الصادرة ICC-ASP/10/S/04 رقم املذكرة إىل وباإلشارة الدولية، اجلنائية للمحكمة األساسي
 وهو تشابلنسكي، فالديسالف األستاذ ترشح بأن تتشرف ،٢٠١١ فرباير/شباط ٧ بتاريخ احملكمة
 يف ستجرى اليت االنتخابات يف الدولية اجلنائية مةاحملك يف قاضٍ ملنصب بولندا، مجهورية من مواطن
 مت وقد. ٢٠١١ ديسمرب/ األول كانون ٢١ إىل ١٢ من الفترة يف نيويورك، يف للجمعية العاشرة الدورة
  .األساسي روما نظام من ٣٦ املادة من ٥ الفقرة ألغراض باء القائمة يف ليدرج ترشيحه
 يف الدولية العدل حملكمة املرشحني لتسمية عليها نصوصامل لإلجراءات وفقاً الترشيح هذا مت وقد
 يونيو/حزيران ٣٠ بتاريخ صادرة ترشيح بوثيقة مصحوب فهو لذلك. احملكمة لتلك األساسي النظام
  ).اإلنكليزية وكذلك البولندية باللغة (الدائمة التحكيم حمكمة يف البولندية الوطنية اموعة عن ٢٠١١

 من ٣ الفقرة يف عليها املنصوص للشروط املرشح استيفاء كيفية حيدد بيان رةاملذك ذه مرفقاً ويرد
 .للمرشح الذاتية السرية إىل باإلضافة األساسي روما نظام من ٣٦ املادة

* * * 

  بيان املؤهالت

 من املادة ٣حيدد هذا البيان استيفاء األستاذ فالديسالف تشابلنسكي باملتطلبات الواردة يف الفقرة 
نظام روما األساسي، وهو مرشح اجلمهورية البولندية النتخابات احملكمة اجلنائية الدولية اليت  من ٣٦

 كانون ٢١ إىل ١٢ستجرى يف الدورة العاشرة جلمعية الدول األطراف يف نيويورك يف الفترة من 
  .٢٠١١ديسمرب / األول

ائية الدولية، فيجب على  من نظام روما األساسي للمحكمة اجلن٣٦ من املادة ٣وعمالً بالفقرة 
  :كل مرشح النتخابات احملكمة أن يفي باملتطلبات التالية

، وتكون لديه املؤهالت املطلوبة يف بلده  وحيادية ونزاهةساميةأن يتمتع بشخصية ذات أخالق  -١
 )).أ (٣الفقرة (ذكر كان أم أنثى يف دولته لكي يعني يف أعلى املكاتب القضائية 

ديسالف تشابلنسكي دائماً يف حياته املهنية، وكذلك الشخصية، أنه شخص وقد أثبت األستاذ فال
فهو معروف وحمترم جيداً يف هولندا، ويف اخلارج أيضاً، بأخالقه السامية وتفانيه . يتمتع باحلياد والرتاهة

، وهو من Plonia Restitutaباإلضافة إىل أنه فارس من فرسان . يف اخلدمة واألخالقيات إىل أبعد حد
وقد انتخبه الس العلمي ملعهد الدراسات القانونية التابع . أعلى األومسة البولندية وأكثرها احتراماً

ورشحه رئيس اجلمهورية البولندية ليكون أستاذاً . ألكادميية العلوم البولندية مرتني وعني مديراً للمعهد
دكتور مؤهل يف " أنه على درجة كما. متفرغاً للقانون، وهو أعلى لقب وأمسى وسام علمي يف بولندا

 العلمية، وهو أيضاً مستشار قانوين نشط، ومن اجلائز تعيينه يف أعلى املناصب القضائية يف "القانون
  .احملكمة الدستورية أو حمكمة الدولة أو احملكمة العليا
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  .وهو عضو منتسب يف األكادميية الدولية للقانون املقارن
الت ذات صلة بالقانون الدويل، مثل القانون اإلنساين الدويل أن يتمتع بكفاءة ثابتة يف جما -٢

وقانون حقوق اإلنسان، إىل جانب اخلربة والواسعة يف القدرة املهنية القانونية ذات الصلة بالعمل 
 ).‘٢’) ب (٣الفقرة ( القضائي للمحكمة 

. لعام يف بولنداوأستاذ تشابلنسكي واحد من أحسن اخلرباء وأكثرهم خربةً يف القانون الدويل ا
هو إبداع معاصر رائع يف  "Public International – System Approach"والدليل الذي ألفه بعنوان 

وكثرياً ما ينشر يف . جمال القانون الدويل ومرجع أساسي، ليس للطالب فحسب بل أيضاً لألكادمييني
ويعمل كمستشار . للحكومةجرائد مهنية ويشارك يف نشاطات دبلوماسية وقانونية خمتلفة تابعة 

ويعمل . للحكومة ومستشار قانوين لألحزاب أمام احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان يف ستراسبورغ
 theأيضاً بنشاط كمستشار قانوين يف قضايا قانونية حملية، ولكونه من كبار الشركاء يف مكتب 

Krolak and Partners Law Officeال استخدام وقد كرس أحباثه الق.  يف وارسو انونية ودراساته
القوة ومسؤولية الدول على الصعيد الدويل واملنظمات الدولية واملسؤولية اجلنائية الفردية واجلرائم 

وكل تلك املواضيع ذات . الدولية والقانون اإلنساين والتعاون يف املسائل اجلنائية، على وجه اخلصوص
  .صلة وثيقة بالعمل القانوين للمحكمة

كون لديه معرفة ممتازة ويتحدث، بطالقة، على األقل لغة من لغات العمل يف احملكمة أن ي -٣
 ).٣الفقرة (

كما يتحدث الروسية واألملانية . ويتحدث األستاذ تشابلنسكي اللغتني اإلنكليزية والفرنسية بطالقة
 على أساس منتظم فإنه ينشر أعماله يف جرائد مهنية أجنبية. ولديه معرفة طفيفة ببعض اللغات األخرى

  .ويلقي حماضرات بصفته أستاذ زائر يف جامعات ذات ترتيب عالٍ
و باإلضافة إىل ذلك، تتشرف حكومة مجهورية بولندا بأن تعلن أنه مت ترشيح األستاذ تشابلنسكي 

ويف ما يتعلق باملسائل .  من نظام روما األساسي٣٦ من املادة ٥إلدراجه يف القائمة باء ألغراض الفقرة 
مدين يقوم على /، ميثل املرشح البولندي نظام قانون قاري‘٣’ إىل ‘١’من ) أ (٨اليت تغطيها الفقرة 

؛ وهو مرشح من دولة من جمموعة دول شرقي أوروبا اليت حيق هلا ترشيح ‘١’مبادئ القانون الروماين 
 ١٠ املؤرخ ICC-ASP/3/Res.6 من القرار ٢٠قاض إضايف لدى احملكمة اجلنائية الدولية وفقا للفقرة 

، وعليه فإن شرط احلد األدىن املطلوب من األصوات اإلقليمية يف انتخابات ٢٠٠٤سبتمرب /أيلول
؛ وباختيار مرشح ذكر فإن حكومة ‘٢’احملكمة املقبلة لدول شرقي أوروبا حدد عند صوت واحد 

 ؛‘٣’ل هيئة احملكمة مجهورية بولندا تبذل جهوداً كي تضمن حتقيق توازن عادل بني اجلنسني يف تشكي
نظراً ألن احلد األدىن املطلوب للتصويت بني اجلنسني يف االنتخابات املقبلة حدد عند قاضيني من 

  .الذكور

* * * 
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  رسالة مقدمة من رئيس اموعة الوطنية البولندية يف حمكمة التحكيم الدائمة

  اموعة الوطنية البولندية يف حمكمة التحكيم الدائمة

  ٢٠١١ مايو /أيار ٩وارسو 

 النتخابات احملكمة اجلنائية الدولية اليت ستجرى يف الدورة فالديسالف تشابلنسكيترشيح األستاذ 
العاشرة جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية اليت ستعقد يف 

 ).٢٠١١ ديسمرب / كانون األول٢١ إىل ١٢يف الفترة من ( نيويورك 

 من نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، فقد ٣٦ من املادة ‘٢’) أ (٤عمالً بالفقرة و
قررت اموعة الوطنية البولندية يف حمكمة التحكيم الدائمة تسمية األستاذ فالديسالف تشابلنسكي، 

ئية الدولية اليت وهو مواطن من مجهورية بولندا، كمرشح يف االنتخابات املقبلة لقضاة احملكمة اجلنا
ستجرى يف الدورة العاشرة جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة املنعقدة يف 

  .٢٠١١ ديسمرب /نيويورك يف كانون األول
  رئيس اموعة
  األستاذ جرزي ماكارتشيك

* * * 

  شخصيةالالبيانات 

 فالديسالف تشابلنسكي االسم
   يف غدانسك، ببولندا١٩٥٤نوفمرب / تشرين الثاين٢٥   تاريخ امليالد

  بولندي  اجلنسية
  املنصب احلايل

  .أستاذ يف القانون الدويل، ومدير معهد الدراسات القانونية باألكادميية البولندية للعلوم –
  .وأستاذ يف القانون الدويل واألورويب جبامعة وارسو مبركز أوروبا –

 األومسة الفخرية

  . للقانون املقارنعضو منتسب يف األكادميية الدولية –
‘‘ ’’فارس من فرسان  – Polonia Restituta 

  التعليم

  كلية احلقوق واإلدارة جبامعة غدانسك  ١٩٧٧ – ١٩٧٣
  دكتوراة من كلية احلقوق واإلدارة جبامعة آدم ميكيفيتش ببوزنان يف  ١٩٨٥

  بولندا
  دكتوراة من معهد الدراسات القانونية باألكادميية البولندية للعلوم  ١٩٩٤

  بوارسو
من معهد الدراسات القانونية باألكادميية البولندية ) متفرغ(أستاذ قانون   ١٩٩٩

  للعلوم
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  اخلربة األكادميية

كبري الباحثني يف معهد الدراسات القانونية باألكادميية البولندية للعلوم    إىل اآلن١٩٩٢منذ عام 
  . مدير املعهد:٢٠٠٤ ومنذ عام ؛بوارسو

  أستاذ يف القانون مبركز أوروبا يف جامعة وارسو    إىل اآلن٢٠٠١منذ عام 
  رئيس كرسي جان مونيه يف القانون األورويب جبامعة غدانسك  ٢٠٠٠ – ١٩٩٧
  رئيس كرسي يف القانون الدويل العام جبامعة غدانسك  ٢٠٠٠ – ١٩٩٩
 يف جامعات توبنغن وبرلني A.von Humboldtزميل أحباث زائر مبؤسسة   ١٩٩، ١٩٩٠ -١٩٨٨

  )أملانيا(وكولن 
  جامعة باريس احلادية عشرة وجامعة باريس الثانية ٢٠٠٤أستاذ زائر يف عام 

  جامعة نيس  يف األعوام أستاذ زائر
٢٠٠٧،٢٠١٠، ٢٠٠١  

  جامعة فيادرينا فرانكفورت، أودر  ٢٠٠٩أستاذ زائر عام 
  مقرر بلجنة رابطة القانون الدويل خلالفة الدولة   ٢٠٠٨ – ١٩٩٨
   وعدم االعتراف / جلنة رابطة القانون الدويل لالعترافرئيس   إىل اآلن ٢٠١٠

 Société française pour le droitو Deutsche Gesellschaft für Vökerrechtعضو يف  –
international.  

 Przegląd Prawa Europejskiego i ؛رئيس حترير احلولية البولندية للقانون الدويل –
Międzynarodowego  

 واحلولية التشيكية Studia Prawnicze, Europejski Przegląd Sądowyعضو يف هيئة حترير  –
  .للقانون الدويل واجلريدة الصينية للقانون الدويل

   جماالت البحث

مسؤولية الدولة شاملة إنفاذ واستخدام القوة واملسؤولية اجلنائية الفردية والقانون اإلنساين ونظرية  –
  ومنهجية القانون الدويل؛

فقه حمكمة العدل األوروبية، والتعاون يف جمال العدالة اجلنائية والشؤون (د األورويب وقانون االحتا –
 .)الداخلية

  املنشورات

 "Legal Effects of of an Unlawfu Use of Force in International Relations"مبا فيها (كتب  –
 ) ١٩٩٣(عام  
– "Responsibility for Vioations of Internationa Law in Armed Conflicts "باللغة البولندية 

 ))٢٠٠٩(عام 
 Selected Decisions of the" و "Public Internation Law – System Approach" دليل  –

European Court of Justice with Commentaries" ؛باإلضافة إىل مقاالت عديدة يف جرائد قانونية
  .بولندية وأجنبية
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   القانونيةاسية واملمارسةماخلربة الدبلو

  عضو يف جملس املستشارين القانونيني لرئيس جملس الوزراء يف األعوام  ٢٠٠٧ – ١٩٩٩
  عضو يف الس االستشاري لوزير اخلارجية   إىل اآلن١٩٩٨منذ عام 
  رئيس الس االستشاري لوزير العدل يف القانون الدويل واألورويب   إىل اآلن٢٠٠٥منذ عام 

   تعريف جرمية العدوان علىعضو يف الوفد البولندي للتفاوض   يونيو/ مايو وحزيران/أيار
، وعضو يف الوفد البولندي للمؤمتر االستعراضي للمحكمة )برينستون(  ٢٠١٠

  اجلنائية الدولية كامباال
مستشار احلكومة واألحزاب أمام احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان وحمكمة االحتاد األورويب  –

  .للعدالة
  .مني وغرفة التجارة يف وارسو ببولنداعضو جملس احملك –
قانون االحتاد ( يف وارسو  the Królak and Partners Law من كبار الشركاء يف شركة واحد –

  .)األورويب
 اللغات

  اإلنكليزية واألملانية والفرنسية والروسية

* * * 
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  )الفلبني(  سنتياغو–مرمي ديفنسور    .٩
  )باإلنكليزية: األصل (

  مذكرة شفوية

ا إىل أمانة مجعية الدول األطراف يف نظام روما للمحكمة تهدي سفارة مجهورية الفلبني حتيا
 -اجلنائية الدولية، وتتشرف بإعالمها بأن حكومة الفلبني قررت ترشيح الدكتورة مرمي ديفنسور 

 االنتخابات اليت ملنصب القاضي يف احملكمة اجلنائية الدولية يف) Miriam Defensor-Santiago(سنتياغو 
ديسمرب / كانون األول٢١ إىل ١٢ستجرى خالل انعقاد الدورة العاشرة جلمعية الدول األطراف من 

  . يف مقر األمم املتحدة يف نيويورك٢٠١١
إن ترشيح الدكتورة سنتياغو، عضو جملس الشيوخ الفلبيين اجلارية واليتها حالياً، يقدم وفقاً للفقرة 

وهي .  من نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية٣٦من املادة ) أ(٤فقرة من ال‘ ٢’الفرعية 
من هذه املادة، ألا تتحلّى باألخالق الرفيعة واحلياد ) أ(٣تفي أيضاً باملتطلَّبات املبينة يف الفقرة 

  .ى املناصب القضائيةوالرتاهة، وتتوافر لديها املؤهالت اليت يتطلَّبها القانون الفلبيين للتعيني يف أعل
 من ٥والدكتورة سنتياغو مؤهلة جيد التأهيل إلدراجها يف كل من الفئتني احملددتني يف الفقرة 

باعتبارها مرشحةً " باء" من نظام روما األساسي، لكن الفلبني تزكِّيها لإلدراج يف القائمة ٣٦املادة 
ت القانون الدويل، مثل القانون اإلنساين الدويل ذات كفاءة راسخة يف ااالت ذات الصلة من جماال

وقانون حقوق اإلنسان، وذات خربة واسعة سديدة فيما خيص عمل احملكمة القضائي اكتسبتها بصفتها 
  .القانونية املهنية

   وصفة قاضية زة يف فروع السلطة الثالثة مجيعها، بصفةإن للدكتورة سنتياغو سرية مهنية متمي
وصفة عوزيرةمشر  . معنية ضةمفو القاضي الرئيس حملكمة ابتدائية إقليمية، وبصفة فقد عملت بصفة

 أمينة بشؤون اهلجرة، وبصفة)خبت ثالث مرات عضوةً يف جملس ) وزيرةلإلصالح الزراعي، وانت
غو تشغل كما إن الدكتورة سنتيا. الشيوخ الفلبيين، حيث تولَّت منصب رئيسة جلنة الشؤون اخلارجية

. مكانةً مرموقةً يف األوساط األكادميية بصفتها أستاذةً يف جماالت القانون الدستوري والقانون الدويل
وقد استفاضت يف الكتابة يف املضمارين ذوي األمهية فيما خيص احملكمة، أال ومها اإلجراءات اجلنائية 

  . نشرت يف مطبوعات قانونية متنوعةوالقانون الدويل، وألَّفت العديد من الكتب ومن املقاالت اليت
وترفَق ذه املذكرة رسالة من اموعة الوطنية الفلبينية يف حمكمة التحكيم الدائمة تزكَّى فيها   

الدكتورة سنتياغو بصفتها مرشحةً ملنصب القاضي يف احملكمة اجلنائية الدولية، والبيان املقدم وفقاً 
  .من نظام روما األساسي، وبيان خربة ومؤهالت الدكتورة سنتياغو ٣٦من املادة ) أ(٤للفقرة 

* * * 

  املؤهالتبيان 

 من ٣٦ من القرار املتعلِّق بإجراءات انتخاب قضاة احملكمة اجلنائية الدولية واملادة ٧وفقاً للفقرة 
التايل بشأن نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، تتشرف حكومة الفلبني بتقدمي البيان 

  :  سنتياغو-ترشيح السيناتورة مرمي ديفنسور

  معلومات عن مؤهالت السيناتورة سنتياغو



ICC-ASP/10/18/Add.1 

18-A1-A-011211 ٦٣ 

 من ٣٦ من املادة ٣من الفقرة ) أ(تفي السيناتورة سنتياغو باملتطلبات املبينة يف الفقرة الفرعية  )١
ر فيها املؤهالت اليت يتطلَّبها فهي تتحلّى باألخالق الرفيعة واحلياد والرتاهة، وتتواف. النظام األساسي

 .قانون الفلبني للتعيني يف أعلى املناصب القضائية

وتتميز السيناتورة سنتياغو بأا عملت يف فروع السلطة الثالثة مجيعها، فضالً عن املكانة املرموقة 
ائية اإلقليمية من فقد عملت بصفة القاضي الرئيس للمحكمة االبتد. اليت تتبوؤها يف األوساط األكادميية

 إىل عام ١٩٨٨وترأست اللجنة املعنية باهلجرة والترحيل من عام . ١٩٨٧ إىل عام ١٩٨٣عام 
  .لإلصالح الزراعي) وزيرة( أمينةً ١٩٨٩وعينت يف عام . ١٩٨٩

وقد بين الشعب الفلبيين مراراً إميانه برتاهة خلقها إذ انتخبها عضوةً يف جملس شيوخ مجهورية 
، ٢٠١٠ إىل عام ٢٠٠٤، وللفترة املمتدة من عام ٢٠٠١ إىل عام ١٩٩٥ للفترة املمتدة من عام الفلبني

كما إا ترشحت لالنتخاب رئيسةً جلمهورية الفلبني . ٢٠١٦ إىل عام ٢٠١٠مث للفترة املمتدة من عام 
  . فحصلت على ثاين أعلى عدد من األصوات١٩٩٢يف عام 

 حماضرةً يف القانون الدستوري والقانون الدويل يف كلية  عاماً أستاذة١٢ًوكانت على مدى 
القانون يف جامعة الفلبني، وألَّفت يف هذين املوضوعني كتباً كثريةً لـما تزل من الكتب اليت يستعان 

  .ا اليوم يف معاهد القانون يف شىت أحناء الفلبني
لصفات جلبت هلا كثرياً من األومسة واجلوائز، إن خدمة السيناتورة سنتياغو املديدة يف أوساط السلطة بشىت ا
كما إن خربا يف جمال الوظيفة العامة ويف اال . وهي متثِّل برهاناً إضافياً على ما تتمتع به من قدرة ومن خلق نزيه

  .األكادميي أكسبتها سعة يف الرؤية ستستفيد منها جيداً يف عملها قاضيةً يف احملكمة
 من املادة ٣من الفقرة ‘ ٢’)ب(تياغو باملتطلَّبات املبينة يف الفقرة الفرعية تفي السيناتورة سن )٢
 . من النظام األساسي٣٦

  اإلعداد اجلامعي
حصلت السيناتورة سنتياغو على شهادة الدكتوراه يف القانون من جامعة متشيغان يف إطار منحة 

وتركَّزت الدراسات اليت أجرا بعد ). DeWitt(وزمالة من زماالت ديويت ) Barbour(من منح باربر 
  .حصوهلا على الدكتوراه على القانون الدويل بصورة رئيسية

  اخلربة املكتسبة يف إطار العمل
  :تتوافر لدى السيناتورة سنتياغو كفاءة راسخة يف القانون الدويل اكتسبتها بصفتها

 إىل ٢٠٠٤رة املمتدة من عام رئيسةَ جلنة الشؤون اخلارجية يف جملس شيوخ مجهورية الفلبني للفت –
 ؛٢٠١٠ عام

خبريةً من اخلرباء املرموقني ذوي التأهل العايل يف جمال القانون الدويل املدرجة أمساؤهم يف قائمة  –
 ؛٢٠٠٠ األمم املتحدة لعام

أخصائيةً ومتحدثةً مشاركةً يف الكثري من املؤمترات واحملافل احمللية والدولية املعنية مبواضيع مثل  –
قانون اإلنساين الدويل، وقانون الالجئني الدويل، وقانون املساواة بني اجلنسني، ونظام روما ال

 األساسي؛
 مؤلِّفةً يف القانون الدويل؛ –
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 ؛ ١٩٨٨ إىل عام ١٩٧٦أستاذةً حماضرةً يف جامعة الفلبني من عام  –
 ؛١٩٨٢خبريةً استشاريةً قانونيةً لدى سفارة الفلبني يف واشنطن العاصمة يف عام  –
 .١٩٨٠  إىل عام١٩٧٩مسؤولةً قانونيةً لدى مفوض األمم املتحدة السامي لشؤون الالجئني من عام  –

 ٣٦ من املادة ٣من الفقرة ) ج(تفي السيناتورة سنتياغو باملتطلبات املبينة يف الفقرة الفرعية  )٣
 .من النظام األساسي ألا تتقن اإلنكليزية، إحدى لغات العمل يف احملكمة

 من النظام األساسي، يشار إىل أن كفاءات ٣٦ من املادة ٥ما خيص الوفاء مبقتضيات الفقرة في  - أ
 .‘‘باء’’ من بيان التزكية هذا تؤهلها لإلدراج يف القائمة ٢-السيناتورة سنتياغو املذكورة يف القسم ألف

 من ٣٦من املادة ) أ(٨من الفقرة ‘ ٣’إىل ‘ ١’املعلومات املتعلِّقة مبقتضيات الفقرات الفرعية   - ب
  النظام األساسي

  :يؤخذ باالعتبار ما يلي يف ترشيح السيناتورة سنتياغو
)i(  ح السيناتورة سنتياغو، اإلسهام يف حتسني متثيل النظمتأمل حكومة الفلبني، إذ ترش

 .لعامفالقانون الفلبيين يقوم على اجلمع بني القانون املدين والقانون ا. القانونية املعمول ا يف العامل
)ii(  داد قضاة احملكمة، وتأمل حكومةمل يكن للبلدان اآلسيوية النامية إال ممثِّل واحد يف ع

 .الفلبني بتقدمي هذا الترشيح أن تسهم يف جعل التمثيل اجلغرايف ذي الصلة أكثر عدالً
)iii(  حتهمتم باملساواة بني اجلنسني وأن النساء أكثر عدداً بني من رش اتفخر الفلبني بأ

 .غل مناصب يف شىت اهليئات الدولية، ما جيسد النسبة بني اجلنسني يف وضعها الدميغرايفلش

  . من القانون األساسي٣٦من املادة ) ب(٨املعلومات املتعلقة مبقتضيات الفقرة الفرعية   - ج
  ويف بيان خربة ومؤهالت مرشحة الفلبني، السيناتورة٢-تتضمن املعلومات املذكورة يف القسم ألف

وينبغي التنويه إىل أن كفاءات السيناتورة سنتياغو . سنتياغو، ما يبين تأهلَها يف القانون اإلنساين الدويل
  . أيضاً‘‘ ألف’’وإعدادها يؤهالا لإلدراج يف القائمة 

 صك ٢٠١١أغسطس / آب٣٠وقد أودعت الفلبني يف . إن السيناتورة سنتياغو من رعايا الفلبني  - د
فسيبدأ نفاذ هذا النظام فيما خيص الفلبني . ظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدوليةتصديقها على ن

، ما جيعلها الدولة السابعة عشرة بعد املائة اليت تنضم إىل منظومة ٢٠١١نوفمرب /يف األول من تشرين الثاين
  .نظام روما األساسي

* * * 

  حمكمة التحكيم الدائمة

  عضو احملكمة 
  نيمجهورية الفلب

  ٢٠١١أغسطس / آب٢٣مانيال، 
  صاحب السعادة

بصفتها مرشحةً ) Miriam Defensor-Santiago( سنتياغو -تزكية مرمي ديفنسور  :املوضوع
النتخاب قضاة احملكمة اجلنائية الدولية الذي سيجري يف نيويورك خالل انعقاد الدورة العاشرة 
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 كانون ٢١ – ١٢(مة اجلنائية الدولية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحك
  )٢٠١١ديسمرب /األول

 من نظام روما األساسي للمحكمة ٣٦من املادة ) أ(٤من الفقرة ‘ ٢’عمالً بالفقرة الفرعية 
 -اجلنائية الدولية، قررت اموعة الوطنية الفلبينية يف حمكمة التحكيم الدائمة أن تزكّي مرمي ديفنسور

نةحةً النتخاب قضاة احملكمة اجلنائية الدولية الذي سنتياغو، مواطمجهورية الفلبني، بصفتها مرش 
سيجري يف نيويورك خالل الدورة العاشرة جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة 

  . ٢٠١١ديسمرب /اجلنائية الدولية يف كانون األول
  .أرجو تقبل تعبريي لكم عن أمسى تقديري

موعة الوطنية الفلبينيةعن ا:  
 القاضي فلورنتينو فليسيانو

  :املرفقان

  بيان وفاء مرشحة الفلبني باملتطلَّبات -١
 بيان خربة ومؤهالت مرشحة الفلبني -٢

  ديل روزاريو . معايل السيد الربت ف  :عن طريق
   خارجية وزير

 .مجهورية الفلبني

* * * 

  شخصيةالالبيانات 

  ياغو  سنت- مرمي ديفنسور   االسم
  ١٩٤٥يونيو / حزيران١٥  تاريخ الوالدة
  مدينة إلويلو، إلويلو، الفلبني  مكان الوالدة

  فلبينية    اجلنسية
  )بطالقة(الفلبينية، واإلنكليزية     اللغات

  اإلعداد اجلامعي واملؤهالت األكادميية

  .زميلة زائرة، معهد القديسة هلدا، جامعة أكسفورد، اململكة املتحدة –
للبحوث يف القانون الدويل، جامعة كمربدج، ) Lauterpacht(ركز الوتربشت زميلة زائرة، م –

  .اململكة املتحدة
 جنيف الصيفي للتدريب يف جمال القانون الدويل، جامعة كمربدج، اململكة -برنامج باريس  –

  .املتحدة
  .برنامج التدريب الصيفي يف القانون، جامعة أكسفورد، اململكة املتحدة –
  . لتدريب القانونيني، جامعة هارفرد، الواليات املتحدة األمريكيةالربنامج الصيفي –
  .خرجية معهد القضاء يف كاليفورنيا، جامعة كاليفورنيا يف بركلي، الواليات املتحدة األمريكية –
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مشاركة ضمن إطار زمالة يف حلقة تدارس معنية بالتحرير القضائي وبتدبر تناول ملفات القضايا  –
  .ئية، معهد اإلدارة القضائية، مدينة كويسونيف احملاكم االبتدا

برنامج األمم املتحدة للتدريب والبحث يف جمال القانون الدويل، الهاي /زميلة، األمم املتحدة –
  .ولندا وبروكسل ببلجيكا

  .زميلة، دورة خارجية ألكادميية الهاي للقانون الدويل، طوكيو باليابان –
لقانون الدويل، املؤسسة القانونية للجنوب الغريب، داالس زميلة، أكادميية القانون األمريكي وا –

  .بتكساس، الواليات املتحدة األمريكية
وزمالة من برنامج دوويت ) Barbour(يف إطار منحة من برنامج باربر (دكتوراه يف القانون  –
)DeWitt(تشيغان، الواليات املتحدة األمريكيةجامعة م ،.  
، جامعة ميتشغان، الواليات ))DeWitt(الة من برنامج دوويت يف إطار زم(ماجستري يف القانون  –

  .املتحدة األمريكية
  .، جامعة الفلبني)بدرجة الشرف(إجازة يف القانون  –
  .، جامعة الفلبني)بدرجة الشرف الرفيع(بكالوريوس يف العلوم السياسية  –

  اخلربة املهنية

  .عضوة يف جملس شيوخ مجهورية الفلبني  ٢٠١٦-٢٠١٠
  .عضوة يف جملس شيوخ مجهورية الفلبني  ٢٠١٠-٢٠٠٤
  .عضوة يف جملس شيوخ مجهورية الفلبني  ٢٠٠١-١٩٩٥
  .اإلصالح الزراعي) وزيرة(أمينة   ١٩٨٩
  .مفوضة، مكتب اهلجرة والترحيل  ١٩٨٩-١٩٨٨
  .أستاذة حماضرة، كلية القانون، جامعة الفلبني  ١٩٨٨-١٩٧٦
، مدينة ١٠٦ية اإلقليمية، الفرع القاضية الرئيسة، احملكمة االبتدائ  ١٩٨٧-١٩٨٣

  .كويسون
  سائر اخلربة املهنية

  .مرشحة الفلبني للعمل يف حمكمة العدل الدولية  ٢٠٠٨
  ).اليوم (Today، جريدة "الدبور"حمررة ركن رأي،   ١٩٩٤
  . سنتياغو للمحاماة-كبرية الشركاء يف مكتب ديفنسور   حىت الوقت احلاضر١٩٩٢
 حصلت على أعلى ثاين عدد من(ة اجلمهورية  مرشحة لرئاس  ١٩٩٢

  ).األصوات
  .مؤسسة حزب اإلصالح الشعيب ورئيسته   حىت الوقت احلاضر١٩٩١
  .مؤسسة حركة العمل من أجل خدمة عامة مسؤولة ورئيستها   حىت الوقت احلاضر١٩٩٠

  عضوة يف جملس إدارة

 ١٩٨٩-١٩٨٨هيئة العقارات العامة،  –
 ١٩٨٩-١٩٨٨ هيئة التقاعد الفلبينية، –
 ١٩٨٩-١٩٨٨هيئة مطار نينوي أكينو الدويل،  –
 ١٩٨٩مصرف الفلبني الزراعي،  –
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اليت تصدر كل يوم ) بانوراما الفلبني (Philippine Panorama، جملة ‘‘نظرة عامة’’حمررة ركن رأي، 
  .أحد

  .خبرية استشارية قانونية، مركز القانون التابع جلامعة الفلبني  ١٩٨٣-١٩٨١
  . استشارية قانونية، سفارة الفلبني، واشنطن العاصمةخبرية  ١٩٨٢
مسؤولة قانونية لدى املفوض السامي لألمم املتحدة املعين بشؤون   ١٩٨٠-١٩٧٩

  .الالجئني، جنيف بسويسرا
  .العدل) وزير(مساعدة خاصة ألمني   ١٩٨٠-١٩٧٠

  األومسة واجلوائز

  .))Female Network(الشبكة األنثوية ، ٢٠١١(جائزة فضلى النساء عمالً من أجل الصاحل العام  –
  .)، مملكة إسبانيا٢٠٠٨(وسام االستحقاق املدين  –
  .)، مجعية بورتيا لطالبات جامعة الفلبني١٩٩٣(اجلائزة املاسية على االمتياز يف املهنة القانونية  –
  .)، حلقة قانونيات جامعة الفلبني١٩٩٣ و١٩٩١ و١٩٩٠(جائزة الشرف  –
  .)، مجعية بنات كشافة الفلبني١٩٩٠(الذهيب على خدمة الدولة جائزة استحقاق اليوبيل  –
 Ramon(، مؤسسة رامون مغسيساي ١٩٨٨(جائزة مغسيساي على خدمة الدولة  –

Magsaysay((.  
  .)، رابطة طلبة جامعة الفلبني١٩٨٨(جائزة مهنية يف القانون  –
  .) الشباب املسيحيني يف الفلبني، فرع رابطة١٩٨٨(جائزة مثلث الرؤية الذهيب على خدمة الدولة  –
، اجلمعية األهلية للنساء يف ١٩٨٨(جائزة الذكرى السنوية للجمهورية على إنفاذ القانون  –

  .)الفلبني
 .)‘‘أسود الفلبني’’، ١٩٨٦(جائزة أبرز عشر نساء على صعيد خدمة األمة يف جمال القانون  –
 .)JCتعاون الشباب يف الفلبني ، مجعية ١٩٨٥(جائزة أبرز عشرة أشخاص يف جمال القانون  –

  املنشورات
  الكتب

  )٢٠٠٣-١٩٩٩جمموعة من كتب الدراسة يف املعاهد، (يف القانون 
  القانون املدين املشروح –
  الدستور املشروح –
  قانون الشركات املشروح –
  قانون االنتخابات املشروح –
  قانون التأمني املشروح –
  قانون اإلدارة احمللية املشروح –
  الداخلية الوطنية املشروحقانون اإليرادات  –
  قانون العقوبات املشروح –
  الئحة احملاكم املشروحة، الطبعة الثانية –
  قانون التعريفات واجلمارك املشروح –
   البنية السياسية-القانون الدستوري، الد األول  –
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   مشروع قانون احلقوق-القانون الدستوري، الد الثاين  –
  ١٩٧٣دستور عام  –
  عرض لقضايا ومواد فلبينية وصكوك لرابطة دول جنوب شرقي آسياالقانون الدويل، مع  –
  )شاركت يف تأليفه(القانون الدويل  –

  األحباث املنشورة

 Integrated Bar of theالقانون اإلنساين الدويل باعتباره جماالً من جماالت القانون اليت تتطور،  –

Philippines Journal) دةصحيفة رابطة احملامني الفلبينيني امللد الثالث والثالثون، )وح٢٠٠٧، ا.  
املعهد الدويل للبحوث يف جمال األرز بصفته منظمةً دولية يف القانون الوطين ويف القانون الدويل،  –

Philippine Law Journal) لد التاسع والسبعون، الصفحة )صحيفة القانون الفلبينية٢٠٠٥، ٨٨٧، ا.  
  Michigan Journal of Internationalا يف الدول النامية، بعض مسائل قوانني اهلجرة املعمول –

Law) تشيغان للقانون الدويللد العاشر، الصفحة )صحيفة م١٩٨٩، ٢٥٢، ا.  
صحيفة ( Career Executive Journalجتربة الفلبني يف مكافحة الرشوة، : دائرة التحقيق اجلنائي –

  .١٩٨٩، الد األول، )كبار املوظفني
  .، الد الثاين)نظرة احملامي (Lawyer’s Review عائالت الالجئني، السياق الفلبيين، ضم مشل –
، )صحيفة القضاء اجلنائي (Criminal Justice Journalإرشادات للشرطة، : التوقيف والتحري –

  .١٩٨٦الد السادس، 
صحيفة القضاء ( Criminal Justice Journalاإلجراءات اجلنائية يف نظام القضاء اخلاص باليافعني،  –

  .١٩٨٤، ٣١، الد الرابع، الصفحة )اجلنائي
، الد الثامن )صحيفة القانون الفلبينية( Philippine Law Journalاحلماية بالتساوي، ‘‘ جديد’’ –

  .١٩٨٣واخلمسون، 
ادس ، الد الس)صحيفة القانون الفلبينية (Philippine Law Journalتبين هوية ارم السياسي،  –

  .١٩٨١، ٣٩٥واخلمسون، الصفحة 
 Philippineحنو نظام اجتماعي دويل جديد، : الترويج لقانون الالجئني الدويل ونشره وتعليمه –

Law Journal) لد اخلامس واخلمسون، الصفحة )صحيفة القانون الفلبينية١٩٨٠، ١٣٩، ا.  
، )صحيفة القانون الفلبينية (Philippine Law Journalالقانون اإلنساين يف الرتاعات املسلحة،  –

  .١٩٧٩، ١٨٨الد الرابع واخلمسون، الصفحة 
، )صحيفة القانون الفلبينية (Philippine Law Journalاجلوانب اإلجرائية ملبدأ اإلجرام السياسي،  –

  .١٩٧٦، ٢٣٨الد احلادي واخلمسون، الصفحة 
، الد )صحيفة القانون الفلبينية (Philippine Law Journalمفهوم األرخبيل يف قانون البحار،  –

  .١٩٧٤، ٣١٥التاسع واألربعون، الصفحة 
  األحباث واملؤمترات

  أحباث قُدمت

، املشاورة الربملانية ملنطقة ‘‘يف مسائل ومبادئ نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية’’ –
اجلنائية الدولية، برملان ماليزيا، آسيا واحمليط اهلادئ بشأن عاملية نظام روما األساسي للمحكمة 

  . ٢٠١١مارس / آذار٩كواالملبور، 
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، املؤمتر الدويل السادس موعات دعم التيبت، هريانا، ‘‘مبدأ عدم التمييز يف القانون الدويل’’ –
  .٢٠١٠نوفمرب / تشرين الثاين٥ضرمساال، اهلند، 

، الفريق املعين ‘‘يما خيص سن القوانني آثارها ف-ممارسة القضاء يف قضايا اجلنسني يف الفلبني ’’ –
بالعدالة يف قضايا اجلنسني وحقوق املرأة، املنتدى السنوي الثاين والثالثون للربملانيني من أجل العمل 

  .٢٠١٠أكتوبر / تشرين األول٢٥على الصعيد العاملي، اسطنبول بتركيا، 
تدى الدوحة التاسع املعين بالدميقراطية ، من‘‘تأمالت يف تطور املسؤولية الدولية وسيادة القانون’’ –

  .٢٠٠٩مايو / أيار٥والتنمية والتجارة احلرة، الدوحة بقطر، 
، الدورة الثالثة والستون للجمعية العامة لألمم املتحدة، نيويورك ‘‘التحفظ على املعاهدات’’ –

  .٢٠٠٨أكتوبر / تشرين األول٢٩بالواليات املتحدة األمريكية، 
، الدورة الثالثة والستون للجمعية العامة لألمم املتحدة، نيويورك ‘‘ املتقاسمةاملوارد الطبيعية’’ –

  .٢٠٠٨أكتوبر / تشرين األول٢٧بالواليات املتحدة األمريكية، 
، الدورة الثانية والستون للجمعية ‘‘املوارد الطبيعية املتقاسمة’’و ‘‘ التحفظ على املعاهدات’’ –

  .٢٠٠٧نوفمرب / تشرين الثاين٢لواليات املتحدة األمريكية، العامة لألمم املتحدة، نيويورك با
، املنتدى العاملي ‘‘رأي من شرق آسيا: الدولة الدميقراطية واحلوكمة يف القرن احلادي والعشرين’’ –

  .٢٠٠٠مايو / أيار٢٩الثاين املعين بالتغيري اجلذري ملفهوم احلكم، برازيليا بالربازيل، 
مات باإلبالغ عن تنفيذ برنامج العمل العاملي، والتقدم احملرز يف مبادئ توجيهية لقيام احلكو’’ –

، الدورة الثانية واألربعون للجنة املعنية ‘‘٢٠٠٨ و٢٠٠٣حتقيق األهداف واملرامي فيما خيص سنيت 
  .١٩٩٩مارس / آذار١٧باملخدرات، فيينا بالنمسا، 

الثالثة واخلمسون للجمعية العامة لألمم الدورة ‘‘ التدابري الرامية إىل القضاء على اإلرهاب الدويل’’ –
  .١٩٩٨نوفمرب / تشرين الثاين١٢املتحدة، نيويورك بالواليات املتحدة األمريكية، 

، مؤمتر رابطة ‘‘مواجهة التحديات السياسية واالقتصادية اجلديدة يف آسيا: حماميات األعمال’’ –
ديسمرب / كانون األول٤سنغافورة، ، )جمموعة حماميات األعمال(احملامني يف دول احمليط اهلادئ 

١٩٩٥.  
، املؤمتر الدويل املعين ‘‘يف احلماية الدولية لضحايا الرتاعات الالجئني والنازحني داخلياً‘ الفجوة’’’ –

  .١٩٩٥سبتمرب / أيلول٧باحترام القانون اإلنساين الدويل، سان رميو بإيطاليا، 
، االتفاقية العاملية بشأن استعادة التحلي ‘‘جياحنو نزعة إنسانية جذرية يف جمتمع يتخطى التكنولو’’ –

  .١٩٩٥سبتمرب / أيلول٥باألخالق والرتعة اإلنسانية، جامعة كيونغ هي، سئول بكوريا اجلنوبية، 
، ندوة ‘‘النهوض بقانون الالجئني الدويل مبثابة عامل ملنع نشوب الرتاعات: املنظور اآلسيوي’’ –

نية باملشكالت الراهنة للقانون اإلنساين الدويل، سان رميو بإيطاليا، املائدة املستديرة التاسعة عشرة املع
  .١٩٩٤أغسطس / آب٣١

، حبث قدمته بصفتها متكلِّمة رئيسية، املؤمتر الدويل ‘‘استراتيجيات منع الفساد يف البلدان النامية’’ –
 .الرابع ملكافحة الفساد، سدين بأستراليا

* * * 
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    )جريياني( إيبوي أسوجي، تشيلي    .١٠

  )باإلنكليزية: األصل (
  مذكرة شفوية 

تتقدم سفارة مجهورية نيجرييا االحتادية بتحياا إىل أمانة مجعية الدول األطراف يف نظام روما 
األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية بالهاي، وتتشرف بإخبار هذه األخرية أن مجهورية نيجرييا 

مرشحاً ملنصب قاض باحملكمة اجلنائية الدولية، الذي  ياالحتادية تسمي السيد تشيلي إيبوي أسوج
ستجرى بشأنه انتخابات خالل الدورة العاشرة جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي 

 .٢٠١١ديسمرب/ كانون األول٢١ إىل ١٢للمحكمة اجلنائية الدولية املعقودة بنيويورك من 

ي أسوجي طبقا لقرار حكومة مجهورية نيجرييا وتقدم سفارة نيجرييا ترشيح السيد تشيلي إيبو
 .االحتادية بتسميته

وسيجدر األمر بالتقدير إذا ما بينت أمانة مجعية الدول األطراف اسم السيد تشيلي إيبوي أسوجي 
يف وثائقها الرمسية كمرشح ملنصب قاض باحملكمة اجلنائية الدولية واختذت مجيع الترتيبات املطلوبة منها 

 .كمرشح ملنصب قاض باحملكمةخبصوص شخصه 

  .وترفق هذه املذكرة ببيان مؤهالت السيد تشيلي إيبوي أسوجي وسريته الذاتية

* * * 

  بيان املؤهالت

 مقدمة

إضافة إىل السرية الذاتية رفقته، يثبت البيان التايل مؤهالت السيد تشيلي إيبوي أسوجي، الذي 
 مبصادقة االحتاد اإلفريقي واموعة االقتصادية لدول متت تسميته من طرف مجهورية نيجرييا االحتادية،

  .٢٠١١غرب إفريقيا، مرشحا لالنتخاب قاضيا باحملكمة اجلنائية الدولية يف االنتخابات القضائية للعام 
  الشخصية والكفاءة واملؤهالت  - أ

ياد والرتاهة يختار القضاة من بني األشخاص الذين يتحلون باألخالق الرفيعة واحل ":املؤهالت املطلوبة
) ٣ (٣٦املادة " (وتتوافر فيهم املؤهالت الالزمة يف دولة كل منهم للتعيني يف أعلى املناصب القضائية

  ).من نظام روما األساسي) أ(
  .يتحلى السيد إيبوي أسوجي باألخالق الرفيعة وامليزات القضائية يف احلياد والرتاهة: مؤهالت املرشح

  .وء السلوك اجلنائي أو املهينمل يسبق له أن واجه مة بس –
ميتلك املؤهالت املطلوبة للتعيني قاضيا باحملكمة العليا بنيجرييا، وهو أحد أرفع املناصب القضائية  –

  .ا
  الكفاءات ذات الصلة: ثانيا  - ب
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كفاءة ثابتة يف جمال "ينبغي أن تكون لكل مرشح للمحكمة ): القائمة ألف(املؤهالت املطلوبة  )١
" اإلجراءات اجلنائية، واخلربة املناسبة الالزمة، سواء كقاض أو مدع عام أو حمام، القانون اجلنائي و

  ).١) (ب) (٣ (٣٦املادة (
 مؤهالت املرشح

  :أثبت السيد إيبوي أسوجي عن كفاءته يف ااالت التالية ذات الصلة بالقائمة ألف
و يستمد كفاءته من مخس وه. أثبت كفاءة عالية يف عمق القانون اجلنائي واإلجراءات اجلنائية –

. وعشرين سنة من التجربة واإلملام مبهنة احملاماة يف قاعات احملاكم واإلجراءات اجلنائية بصفة خاصة
وإضافة إىل ذلك، فقد أدى مهام استشارية قانونية رفيعة املستوى يف األمم املتحدة وقدم خدمات 

  .ائل القانون الدويلاستشارية قانونية حلكومة نيجرييا وحكومات أجنبية يف مس
  .مارس القانون اجلنائي يف كل من امليدانني الوطين والدويل –
يف امليدان الوطين، مارس يف حماكم نيجرييا و كندا بصفة مستشار يف قضايا جنائية ودستورية  –

ومدنية بارزة وتقاضى يف حماكم الصلح يف نيجرييا و احملاكم اإلقليمية يف كندا واحملاكم العليا يف 
  .واحملكمة العليا بكندا) كندا(جرييا و كندا و حمكمة االستئناف بأونتاريو ني
يف امليدان الدويل، تقاضى أمام احملكمة اجلنائية الدولية لرواندا واحملكمة اخلاصة لسرياليون واحملكمة  –

وتشمل جتربته مخسة عشر سنة من العمل الفعلي يف ميدان القانون . األوروبية حلقوق اإلنسان
وذا اخلصوص، فقد أدى مهاما بصفة مستشار رئيسي للمدعي العام باحملكمة . نائي الدويلاجل

وقبل العمل . اجلنائية الدولية لرواندا وبصفة مستشار رئيسي لالستئناف باحملكمة اخلاصة لسرياليون
ة اجلنائية ذه املناصب الرفيعة املستوى، فقد عمل مستشارا للمدعي العام يف عدة قضايا أمام احملكم

  .الدولية لرواندا يف املرحلة التمهيدية
إضافة إىل عمله بالدفاع أمام قضاة احملاكم اجلنائية الدولية، فهو ميتلك خربة واسعة بصفة مستشار  –

قانوين رئيسي خلف الستار، يقدم املساعدة لقضاة احملاكمة واالستئناف باحملكمة اجلنائية الدولية 
  .ام وقراراتلرواندا يف صياغة عدة أحك

يف صلة خاصة باإلبادة اجلماعية ( القانون اجلنائي الدويل : تشمل كفاءته التخصصات التالية –
، والقانون اإلنساين الدويل، والقانون الدويل حلقوق اإلنسان، )واجلرائم ضد اإلنسانية وجرائم احلرب

ي لكندا، والقانون اجلنائي يف عامل والقانون الدويل العام، والقانون اجلنائي لنيجرييا، والقانون اجلنائ
  .القانون العام

كما أنه ميتلك خربة يف القانون الدويل ذي الصلة جبرمية العدوان، بفضل أحباثه واملساعدة  –
باالستشارة القانونية املقدمة لبعثة نيجرييا إىل الفريق العامل اخلاص جبرمية العدوان التابع جلمعية 

  .ائية الدوليةالدول األطراف باحملكمة اجلن
جيب أن يتوافر يف كل مرشح لالنتخاب للمحكمة ): "املطلوبة للقائمة باء(املؤهالت البديلة   )٢
كفاءة ثابتة يف جماالت القانون الدويل ذات الصلة باملوضوع مثل  )كبديل عن مؤهالت القائمة ألف(

جمال عمل قانوين ذي صلة القانون اإلنساين الدويل وقانون حقوق اإلنسان وخربة مهنية واسعة يف 
  ).٢) (ب) (٣ (٣٦املادة " (بالعمل القضائي للمحكمة
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  املؤهالت البديلة لدى املرشح
رغم كون املرشح الذي يتوفر على املؤهالت املطلوبة يف القائمة ألف ليس مطالبا بالتوفر على املؤهالت 

ته املهنية وكفاءاته يف العمل باحملاكم البديلة املطلوبة يف القائمة باء، جيدر بالذكر أنه زيادة على خرب
اجلنائية، اليت تؤهله للقائمة ألف، فإن السيد إيبوي أسوجي ميتلك أيضا كفاءات قوية وخربة يف 

  :املؤهالت البديلة اليت تؤهله للقائمة باء، وفيما يلي موجز هلا
نسان يف شؤون يشغل حاليا منصب املستشار الرئيسي ملفوض األمم املتحدة السامي حلقوق اإل –

وذه الصفة، فهو يقدم املساعدة واالستشارة إىل . القانون الدويل والسياسات القانونية الدولية
املفوض السامي بانتظام حول مسائل القانون والسياسات ذات الصلة بواليتها يف محاية وتعزيز 

جي  يقدم املساعدة وذا اخلصوص، فإن السيد إيبوي أسو. حقوق اإلنسان يف مجيع أرجاء العامل
واالستشارة إىل املفوض السامي بانتظام فيما يتعلق بدور احملكمة اجلنائية الدولية واحملاكم الدولية 

  .واإلقليمية والوطنية األخرى يف مكافحة االنفالت من العقوبة
– ر ومتحدس القانون اجلنائي الدويل بكلية القانون جبامعة أوتاوا بكندا، كما ظهر كمحاضث در

  .مستضاف يف العديد من املناسبات اخلطابية حول موضوع القانون اجلنائي الدويل
قدم املساعدة االستشارية القانونية إىل بعثة نيجرييا إىل الفريق العامل اخلاص حول تعريف جرمية  –

  .العدوان
  قدم أيضا خدمات استشارية قانونية مهنية إىل حكومات أجنبية يف مسائل القانون الدويل –
له سجل حافل باألحباث واملنشورات يف جمال القانون اجلنائي الدويل، والقانون الدويل حلقوق  –

  :وتشمل أحباثه ومؤلفاته املواضيع التالية على سبيل املثال ال احلصر. اإلنسان والقانون الدويل العام
  تعريف وحتليل االغتصاب يف القانون اجلنائي الدويل؛ –
 عية؛االغتصاب كجرمية إبادة مجا –
 االغتصاب ومسؤولية اآلمر يف القانون الدويل؛ –
 الزواج القسري والقانون اجلنائي الدويل؛ –
 التعويض عن العنف اجلنسي ضد النساء أثناء احلرب؛ –
 متابعة العنف اجلنسي كجزء من جهود العدالة االنتقالية يف جمتمعات ما بعد الرتاعات؛ –
 مسؤولية اآلمر أمام احملاكم اخلاصة؛ –
 إلجرامي املشترك يف القانون اجلنائي الدويل،الفعل ا –
 دور جملس األمن يف متابعة جرمية العدوان؛ –
 القانون الدويل ونشاطات املرتزقة ومنع الرتاعات يف إفريقيا؛ –
 التهم الغامضة ومسائل العدالة باحملاكم اجلنائية الدولية؛ –
 القتل كجرمية ضد اإلنسانية؛ –
ات الطب الشرعي لدى اللجنة الدولية للصليب اإلبادة اجلماعية والعدالة وحساسي –

 األمحر؛
 املشاركة يف اإلبادة اجلماعية واملساعدة والتحريض عليها؛ –
 االختصاص مبتابعة األجانب باجلرائم ضد اإلنسانية املرتكبة باخلارج؛ –
 حصانة الدولة وفظاعاا والقضاء املدين يف العصر احلديث للقانون الدويل؛ –
 اإلبادة اجلماعية؛مسؤولية الدول يف  –
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 عنصر النية يف اإلرهاب كجرمية حرب؛ –
 إرهاب الطريان؛ –
 االنتهاكات اجلسيمة كجرائم حرب؛ –
 اهلجمات املقصودة ضد املدنيني كجرائم ضد اإلنسانية؛ –
 اإلحراق كوسيلة جلرمية النهب أثناء احلرب؛ –
 الطعون االعتراضية باحملاكم اخلاصة؛ –
 ي الدويل؛الضرورة يف القانون اجلنائ" دفاع" –
 كبح احلرب بواسطة القانون؛  –
  .الدفع بالغيبة يف القانون اجلنائي الدويل –

  اخلربة اخلاصة يف مسائل العنف ضد النساء واألطفال  )٣
  املؤهالت املرغوب فيها

تراعي الدول األطراف أيضا احلاجة إىل أن يكون بني األعضاء قضاة ذوو خربة قانونية يف مسائل "
  ).ب) (٨ (٣٦املادة " ( صر، مسألة العنف ضد النساء أو األطفالحمددة تشمل، دون ح

  املؤهالت املرغوب فيها لدى املرشح
يتمتع السيد إيبوي أسوجي باخلربة يف خمتلف مواضيع القانون اجلنائي الدويل، وقد اكتسب خربة 

ع األطفال يف خاصة يف جمال الرتاعات املسلحة والعنف ضد النساء، كما أن له جتربة واسعة يف موضو
  :ويشمل موجز جتربته وخربته العملية والعلمية ذا اخلصوص ما يلي. الرتاعات املسلحة

تشمل أعماله يف التقاضي الفعلي ذي الصلة بالعنف اجلنسي ضد النساء والعنف ضد األطفال  –
  :القضايا التالية

 مستشارا رئيسيا بصفته): احملكمة اجلنائية الدولية لرواندا(املدعي العام ضد سيمانزا  –
  :للمدعي العام، فقد قام بـ

  تسيري املتابعة القضائية بتهمة االغتصاب -
  تسيري املتابعة القضائية بتهمة االغتصاب كوسيلة تعذيب -

بصفته مستشارا رئيسيا ): احملكمة اخلاصة لسرياليون(املدعي العام ضد برميا وآخرين  –
  :الستئناف االدعاء العام، فقد قام بـ

  قاضاة االستئنافية يف الزواج القسريتسيري امل -
  تسيري املقاضاة االستئنافية يف ازدواجية التهم املتعلقة باالستعباد اجلنسي والعنف اجلنسي -

بصفته مستشارا رئيسيا ): احملكمة اخلاصة لسرياليون(املدعي العام ضد فوفانا و كونديوا  –
  :الستئناف االدعاء العام، فقد قام بـ

ستئنافية ضد رفض شعبة احملاكمة اإلذن بتعديل صك االام بإضافة تسيري املقاضاة اال -
  م العنف اجلنسي

تسيري املقاضاة االستئنافية ضد رفض شعبة احملاكمة اإلذن أدلة على العنف اجلنسي أثناء  -
  احملاكمة

تسيري املقاضاة االستئنافية ضد حكم شعبة احملاكمة بالرباءة من مة استخدام األطفال  -
  .داجلنو
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كما أنه ساعد قضاة احملكمة اجلنائية الدولية لرواندا يف صياغة األحكام املتعلقة بالعنف اجلنسي  –
  .ضد النساء أثناء اإلبادة اجلماعية برواندا

إضافة إىل خربته يف املقاضاة باحملاكم يف قضايا تتضمن ما بالعنف ضد النساء، ميلك السيد إيبوي  –
  :علمية والكتابات يف املوضوع، تشمل مايليأسوجي سجال حافال باألحباث ال

  القانون الدويل والعنف"كتاب سينشر قريبا من طرف مارتينوس نيجهوف بعنوان  –
  ؛" اجلنسي يف الرتاعات املسلحة    

  ؛)مقالة(تعريف وحتليل االغتصاب يف القانون اجلنائي الدويل  –
  ؛)مقالة(االغتصاب كجرمية إبادة مجاعية  –
  ؛)مقالة(ية اآلمر يف القانون الدويل االغتصاب ومسؤول –
  ؛)مقالة(العنف اجلنسي يف الرتاعات املسلحة واإلرهاب كجرمية حرب  –
  ؛)فصل يف كتاب(مسألة الزواج القسري يف القانون اجلنائي الدويل  –
  ؛)فصل يف كتاب(التعويض عن العنف اجلنسي ضد النساء أثناء احلرب  –
  دالة االنتقالية يف جمتمعات ما بعد الرتاعاتمتابعة العنف اجلنسي كجزء من جهود الع –

  ؛)فصل يف كتاب(
  فصل يف(العنف اجلنسي ضد النساء كصنف خاص من الشر خالل الرتاعات املسلحة  –

  ).كتاب
  القائمة املفضلة  )٤

يتمتع السيد إيبوي أسوجي باملؤهالت الواردة يف كال القائمتني ألف و باء، ومبا أنه مطالب 
  .دة فقط، فإنه خيتار أن يوضع يف القائمة ألفباختيار قائمة واح

  اجلنسية  )٥
  .إن السيد إيبوي أسوجي من مواطين نيجرييا ويتمتع فيها باحلقوق املدنية والسياسية

  التمثيلية اجلغرافية والقانونية ملسقط الرأس  )٦
بتراث رغم كون السيد إيبوي أسوجي ينتسب إىل تراث القانون العام فإنه ميلك إملاما عمليا 

  .القانون اجلنائي القاري
 .إذا مت انتخابه، سيكون النيجريي الوحيد الذي يشغل منصب قاض باحملكمة يف التاريخ

* * * 

  شخصيةالبيانات ال

  إيبوي أسوجي، تشيلي  االسم
  ١٩٦٢سبتمرب / أيلول٢  تاريخ االزدياد

  ذكر  اجلنس
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  االنتماءات املهنية

  ةمتت دعوته إىل نقابات احملامني التالي

  نيجرييا  ١٩٨٦سبتمرب /أيلول -
  )كندا(أونتاريو    ١٩٩٣فرباير /شباط -
  )كندا(كولومبيا الربيطانية   ١٩٩٣نوفمرب /تشرين الثاين -

  عضو باجلمعيات التالية

  نقابة احملامني النيجريية   -
  اجلمعية القانونية بكندا العليا   -
  )كندا(مجعية احملامني بأونتاريو    -
  الس الكندي للقانون الدويل   -
  اجلمعية األمريكية للقانون الدويل   -
  املعهد الربيطاين للقانون الدويل   -
 اجلمعية القانونية الدولية   -

  التجربة املهنية

  مستشار قانوين لدى املفوض السامي لألمم املتحدة يف حقوق اإلنسان   إىل اآلن٢٠١٠من 
  مكتب املفوض السامي حلقوق اإلنسان، جنيف، سويسرا

نية واملتعلقة بالسياسة العامة للمفوض السامي لألمم يقدم املشورة القانو
املتحدة يف حقوق اإلنسان ارتباطا مبهامها يف محاية وتعزيز حقوق 

  اإلنسان يف مجيع أرجاء العامل
  رئيس الدوائر  ٢٠١٠ إىل ٢٠٠٨من 

  .األمم املتحدة، احملكمة اجلنائية الدولية لرواندا، أروشا، ترتانيا
 حماميا ٥٠الغرف، يشرف على ما يزيد عن مستشار قانوين رئيسي ب

ومتدربا قانونيا خالل مدهم املساعدة القانونية لقضاة احملكمة اجلنائية 
الدولية لرواندا عن طريق البحث يف القانون اجلنائي وإجراءاته يف 
اختصاصات القانون العام، والقانون اجلنائي الكندي وإجراءاته، والقانون 

اءاته، والقانون اإلنساين الدويل، والقانون الدويل اجلنائي الدويل وإجر
حلقوق اإلنسان، والقانون الدويل العام وإجراءاته، مسئوال عن صياغة 
االستشارات القانونية والقرارات واألحكام لقضاة إحدى غرف احملاكمة 
باحملكمة اجلنائية الدولية لرواندا، يشرف على األعوان القانونيني اآلخرين 

  .اة خالل أحباثهم وكتابام للقضاة، اخللدى القض
  كبري مستشاري االستئناف  ٢٠٠٨ - ٢٠٠٧من 

  احملكمة اخلاصة بسرياليون، فريتاون، سرياليون
مثّل املدعي العام للمحكمة اخلاصة بسرياليون بصفته كبري املستشارين يف 
استئناف االدعاء لدى غرفة االستئناف، وحرر املذكرات واإلفادات 

  .من الوثائق القانونية، ونسق عمل إحدى فرق استئناف االدعاءوغريها 
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  مستشار قانوين خاص  ٢٠٠٨ إىل ٢٠٠٦من 
وفد نيجرييا يف الفريق العامل اخلاص املعين جبرمية العدوان التابع جلمعية 

  الدول األعضاء
قدم املشورة القانونية للوفد النيجريي يف الفريق العامل اخلاص املعين 

  .ان التابع جلمعية الدول األعضاءجبرمية العدو
  أستاذ حماضر  ٢٠٠٧ إىل ٢٠٠٦من 

  كلية القانون، شعبة القانون العام اإلجنليزي، جامعة أوتاوا، أنتاريو، كندا
  درس القانون اجلنائي الدويل بكلية القانون

  حمامي  ٢٠٠٧ إىل ٢٠٠٥من 
  و، كندا، أوتاوا، أنتاري)شراكة حمدودة املسؤولية(بوردن الندر جرييف 

ترافع يف القضايا أمام احملاكم االبتدائية واإلدارية، وحرر املرافعات 
واملذكرات وغريها من الوثائق القانونية، وقام باألحباث يف القانون 

قدم خدمات استشارية . وكتب االستشارات القانونية والدراسات إخل
  . بكنداقانونية مهنية إىل سفارات بعض احلكومات األجنبية يف أوتاوا

  موظف قانوين رئيسي بالدوائر    ٢٠٠٥ إىل ٢٠٠٣من 
  األمم املتحدة، احملكمة اجلنائية الدولية لرواندا، أروشا، ترتانيا

قدم املساعدة القانونية لقضاة غرفة احملاكمة الثانية عن طريق البحث يف 
القانون اجلنائي وإجراءاته يف اختصاصات القانون العام، والقانون اجلنائي 
الكندي وإجراءاته، والقانون اجلنائي الدويل وإجراءاته، والقانون اإلنساين 
الدويل، والقانون الدويل حلقوق اإلنسان، والقانون الدويل العام 
وإجراءاته، مسئوال عن صياغة االستشارات القانونية والقرارات 
، واألحكام لقضاة إحدى غرف احملاكمة باحملكمة اجلنائية الدولية لرواندا

يشرف على األعوان القانونيني اآلخرين لدى القضاة خالل أحباثهم 
  .وكتابام للقضاة، اخل

  وكيل أول للمدعي العام/حمامي رئيسي باحملاكمة  ٢٠٠٣ إىل ٢٠٠٠من 
  األمم املتحدة، احملكمة اجلنائية الدولية لرواندا، أروشا، ترتانيا

اكمة يف متابعة قضايا مثّل املدعي العام باحملكمة بصفة رئيس فريق احمل
باغوروسا، انسينغيومفا، كابيليكي وانتاباكوزي وقضية سيمانزا، وحرر 
امللخصات واملذكرات واإلفادات وغريها من الوثائق القانونية، وأشرف 

  على فريق عمل باحملاكمة
  موظف قانوين رئيسي بشعبة االستناف  ٢٠٠٠ إىل ١٩٩٩من 

، الهاي، )شعبة االستناف(دولية لرواندا األمم املتحدة، احملكمة اجلنائية ال
  هولندا

قدم املساعدة القضائية لقضاة االستئناف عن طريق البحث يف القانون 
اجلنائي وإجراءاته يف اختصاصات القانون العام، والقانون اجلنائي 
الكندي وإجراءاته، والقانون اجلنائي الدويل وإجراءاته، والقانون اإلنساين 

ون الدويل حلقوق اإلنسان، والقانون الدويل العام الدويل، والقان
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وإجراءاته، مسئوال عن صياغة االستشارات القانونية والقرارات 
واألحكام لقضاة إحدى غرف احملاكمة باحملكمة اجلنائية الدولية لرواندا، 
يشرف على األعوان القانونيني اآلخرين لدى القضاة خالل أحباثهم 

  .وكتابام للقضاة، اخل
  حمامي مساعد باحملاكمة/وكيل املدعي العام   فرباير إىل/من شباط
  األمم املتحدة، احملكمة اجلنائية الدولية لرواندا، أروشا، ترتانيا  ١٩٩٩سبتمرب / أيلول

مثّل األمم املتحدة أمام احملكمة اجلنائية الدولية لرواندا أثناء متابعتها 
ضد اإلنسانية واجلرائم جلرائم احلرب واجلرائم ضد السالم واجلرائم 

الدولية األخرى اليت ارتكبها الروانديون يف رواندا والدول ااورة يف 
  .١٩٩٤العام 

  حمامي مساعد باحملاكمة/وكيل املدعي العام   إىل ١٩٩٧من 
  األمم املتحدة، احملكمة اجلنائية الدولية لرواندا، كيغايل، رواندا  ١٩٩٩فرباير /شباط

محكمة يف متابعتها أمام احملكمة اجلنائية الدولية مثّل املدعي العام لل
لرواندا جلرائم اإلبادة اجلماعية وجرائم احلرب واجلرائم ضد اإلنسانية 
واجلرائم الدولية األخرى اليت ارتكبها الروانديون يف رواندا والدول 

  . ١٩٩٤ااورة يف العام 
  حمامي  ١٩٩٧ إىل ١٩٩٦من 

  ، تورونتو، كندا)نحماميا(إيبوي أسوجي وأدتوجني 
ترافع يف القضايا أمام مجيع مستويات احملاكم يف أونتاريو بكندا، واحملكمة 
االحتادية لكندا، واحملكمة العليا لكندا، وحرر املرافعات واملذكرات 

  .وغريها من الوثائق القانونية
  حمامي  ١٩٩٥ إىل ١٩٩٤من 

  روبنسون وهيكسون، تورونتو، كندا
ام مجيع مستويات احملاكم يف أونتاريو بكندا، وحرر ترافع يف القضايا أم

  .املرافعات واملذكرات وغريها من الوثائق القانونية
  حمامي  ١٩٩٤ إىل ١٩٩٣من 

  ، فانكوفر، كندا)حماميان(راسل ودميوالن 
ترافع يف القضايا أمام احملاكم وحرر املرافعات واملذكرات وغريها من 

  .الوثائق القانونية
  حمامي/كاتب قانوين  ر إىلفرباي/من شباط

  ، فانكوفر، كندا)حماميان(راسل ودميوالن   ١٩٩٣نوفمرب /تشرين الثاين
ترافع يف القضايا أمام احملكمة االحتادية لكندا، وحماكم املطالبات الصغرى 
بكولومبيا الربيطانية وحرر املرافعات واملذكرات وغريها من الوثائق 

ون وكتب االستشارات القانونية القانونية، وقام باألحباث يف القان
  .والدراسات إخل

  كاتب قانوين  ١٩٩٢ إىل ١٩٩١من 
  ، أوتاوا، كندا)حماميان(سكوت وآيلن 
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ترافع يف القضايا أمام حماكم املطالب الصغرى واحملاكم اإلدارية وحرر 
املرافعات واملذكرات وغريها من الوثائق القانونية، وقام باألحباث يف 

  .ستشارات القانونية والدراسات إخلالقانون وكتب اال
  باحث يف القانون  ١٩٩١ إىل ١٩٨٩من 

  مركز األحباث يف قانون اجلو والفضاء، جامعة ماكغيل، مونتريال، كندا
قام بالبحث يف جمال القانون وكتب الدراسات القانونية وقدم األوراق يف 

  .املؤمترات القانونية إخل
   مستقل–باحث يف القانون   ١٩٨٩ إىل ١٩٨٨من 

  مونتريال، كندا
قام بالبحث يف جمال القانون وقدم الصكوك القانونية الكندية والدولية 

  لطاليب اللجوء
  حمامي  ١٩٨٨ إىل ١٩٨٦من 

  ، بورت هاركورت، نيجرييا)حمامون(أغوشوكو وشركاؤه 
ترافع يف القضايا أمام احملاكم وحرر املرافعات واملذكرات القانونية 

  .ارات والرهون العقارية وغريها من الوثائق القانونيةواالتفاقات واإلجي
  كاتب قانوين  ١٩٨٦ إىل ١٩٨٥من 

  ، أويري، نيجرييا)حمامون(أهامبا وشركاؤه 
حرر املرافعات واملذكرات وغريها من الوثائق القانونية وقام باألحباث 

  .القانونية وكتب االستشارات القانونية والدراسات إخل
  )لشهادات العليا يف القانونا(السرية الدراسية 

   )٢(شهادة الدكتوراه يف القانون اجلنائي الدويل  ٢٠١١ -٢٠٠٧
  جامعة أمستردام، هولندا

   درجة املاجستري يف القانون  ١٩٨٩-١٩٩١
    جامعة ماكغيل، مونتريال، كندا

  اجلائزة األوىل ملسابقة املقالة :جائزة   ١٩٩٠
  .جلو والفضاءبرنامج خرجيي جامعة ماكغيل يف قانون ا   

  )الشهادات اجلامعية يف القانون(السرية الدراسية 

  معادلة شهادة البكالوريوس الكندية يف القانون  ١٩٨٩-١٩٩١
  شهادة األهلية

اللجنة املشتركة لالعتماد التابعة الحتاد )/كلية القانون(جامعة ماكغيل 
    اجلمعيات القانونية الكندية

  لقانون بالدرجة الشرفيةشهادة البكالوريوس يف ا  ١٩٨١-١٩٨٥

                                                           
 بسبب أعباء العمل مدعياً عاماً ١٩٩٧الدكتوراه من جامعة تورونتو بكندا يف العام توقفت دراسته من أجل نيل شهادة ) ٢(

وقد قام اآلن بتقدمي . ٢٠٠٧واستأنف دراسته بعد ذلك جبامعة أمستردام ولندا يف العام . لدى احملكمة اجلنائية الدولية لرواندا
 .٢٠١١سبتمرب / شهادته يف أيلولرسالة الدكتوراه ومتت املوافقة عليها من طرف اللجنة، وسيستلم
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    .جامعة كاالبار، كاالبار، نيجرييا

  الشهادات الدراسية واملهنية يف القانون(السرية الدراسية 

  )احللقة الدراسية للتكوين املهين القانوين(شهادة األهلية للمحاماة    -فرباير/شباط
    ، كندااجلمعية القانونية لكولومبيا الربيطانية، فانكوفر   ١٩٩٣أبريل /نيسان
  )احللقة الدراسية للقبول بسلك احملاماة(شهادة األهلية للمحاماة    –مايو /أيار

   ١٩٩١حزيران يونيو 
  ، أوتاوا، كندا)أونتاريو(اجلمعية القانونية بكندا العليا   –سبتمرب /أيلول

  ١٩٩٢ديسمرب / كانون األول
  )الكلية النيجريية للقانون(شهادة األهلية للمحاماة   ١٩٨٦-١٩٨٥

   الس النيجريي للتكوين القانوين
  موجز اإلجنازات املهنية املرموقة

  ).٢٠٠٨(مت ترشيحه من طرف احلكومة النيجريية لالنتخاب قاضيا باحملكمة اجلنائية الدولية  -
  .مستشار رئيسي لالستئناف يف قضية املدعي العام ضد برميا وآخرين، احملكمة اخلاصة لسرياليون -
  .تئناف يف قضية املدعي العام ضد فوفانا وآخرين، احملكمة اخلاصة لسرياليونمستشار رئيسي لالس -
، احملكمة )ICTR-97-20-Tعدد (مستشار رئيسي للمدعي العام يف قضية املدعي العام ضد سيمانزا  -

يف اية احملاكمة، متت . ٢٠٠٣مايو / أيار١٥اجلنائية الدولية لرواندا، اليت صدر احلكم فيها بتاريخ 
باملشاركة يف اإلبادة اجلماعية، واإلبادة كجرمية ضد ) عمدة بيكوميب، رواندا(ة لوران سيمانزا إدان

اإلنسانية، وتهمتين بالقتل كجرمية ضد اإلنسانية، واالغتصاب كجرمية ضد اإلنسانية، والتعذيب 
  .كجرمية ضد اإلنسانية

عدد (مفا و كابيليغي و انتاباكوزي مستشار رئيسي يف قضية املدعي العام ضد باغوسورا و انسينغيو -
ICTR-98-48-T .( كان من بني مسؤولياته إعداد القضية وتقدمي البيان االفتتاحي واإلشراف على

  :االستماع إىل أول الشهود من اخلرباء
- http://65.18.216.88/ENGLISH/PRESSREL/2002/312chile&delponte.htm 

 29، عدد  )١٩٩٦(نتاكار و شركة زيوريخ للتأمني مستشار رئيسي يف قضية كامرت ضد بادجت ر -

OR (3) 1, 136 DLR (4) 330)  حمكمة االستئناف بأونتاريو، حيث رفضت احملكمة العليا لكندا
، وكانت هذه القضية من معامل القانون الكندي )OR (3) I 31عدد ) ١٩٩٧(الطلب باالستئناف 
لة ما إذا كان واجبا على املؤمن أن يدافع على مت خالهلا النجاح يف فحص مسأ: لتأمني السيارات

السائقني الشباب املؤهلني، وهم شرحية سبق إقصاؤها، عند استئجار أحدهم سيارة من شركة 
  .الستئجار السيارات

، "قضية اإلنصاف يف الشغل) "أونتاريو(مستشار رئيسي يف قضية فرييل وآخرين ضد املدعي العام  -
مت خالهلا فحص مسألة عدم : مل احلق الدستوري الكندي يف املساواةوكانت هذه القضية من معا

دستورية إلغاء قوانني اإلنصاف يف الشغل يف أونتاريو وكون اإللغاء ال يشمل إمكانية دستورية 
  .ملراجعة التدخل احلكومي

 .الدفاع بنجاح يف نيجرييا عن ثالثة رجال متهمني جبنحة حتمل عقوبة اإلعدام -
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طب وأحباث خمتارةمنشورات و خ  

 كتب

 مقاالت يف القانون الدويل والسياسات على –، محاية اإلنسانية )رئيس حترير(تشيلي إيبوي أسوجي  -
  ).٢٠١٠مارتنوس نيجهوف، : اليدن(شرف نافانيثم بيالي 

مارتنوس : اليدن(تشيلي إيبوي أسوجي، القانون الدويل والعنف اجلنسي يف الرتاعات املسلحة  -
  ).ر قريبانيجهوف، يصد

  مقاالت خمتارة

يصدر قريبا يف منتدى القانون " (الدفع بالغيبة يف القانون اجلنائي الدويل عرب منظار القانون العام"  -
  )اجلنائي

مكون ضروري يف إستراتيجية العدالة وإعادة البناء االجتماعي : متابعة العنف اجلنسي ضد النساء“   -
  )ريبايصدر ق" (فيما بعد الرتاع يف كولومبيا

" إعادة النظر يف عنصر الذنب يف الشكل املوسع للفعل اإلجرامي املشترك يف القانون اجلنائي الدويل  -
  )قيد النشر(
،  جملة مواد ٤٩عدد ": تغيري توصيف اجلرائم بعد الشروع يف احملاكمات باحملكمة اجلنائية الدولية"   -

  .٤٧٤صفحة ) ٢٠١٠(قانونية دولية 
-٤٤٩Xجملة كامربدج للشؤون الدولية،" النية يف اإلرهاب كجرمية حربنظرة أخرى يف عنصر "  -

  .٢٠١٠يوليو / متوز٢٧، نشر أول مرة يف 1474
  .، محاية اإلنسانية)رئيس حترير(، صدر يف تشيلي إيبوي أسوجي "نايف بيالي يف عصرها"  -
حلرب األهلية يف اختصاص نيجرييا يف متابعة جوين بول كوروما جبرائم احلرب املرتكبة أثناء ا"  -

، محاية )رئيس حترير(، صدر يف تشيلي إيبوي أسوجي )مبشاركة أجنيال انوورغو" (سرياليون
  .اإلنسانية

اإلصدار ) ٢٠٠٧" (حصانة الدولة وفظاعاا والعدالة املدنية يف العصر احلديث للقانون الدويل"  -
  .٢٢٣اخلامس واألربعون، احلولية الكندية للقانون الدويل، صفحة 

 الة اإلفريقية ٢) ٢٠٠٨" (توجيه اهلجمات ضد السكان املدنيني: اجلرائم ضد اإلنسانية"  -
  .١٢٩-١١٨للدراسات القانونية 

 جملة األحباث حول اإلبادة ٩) ٢٠٠٧" (بعض األسئلة الطارئة: االغتصاب كإبادة مجاعية"  -
  .٢٧٣-٢٥١اجلماعية، صفحة 

 جملة املونيتور ٣٤) ٢٠٠٧" (وجهة نظر أفريقية: اندور جملس األمن يف متابعة جرمية العدو"  -
  .٨لالئتالف من أجل احملكمة اجلنائية الدولية 

، صدر يف ديسو " نظرية ملتبسة للمسؤولية اجلنائية يف احملاكم اخلاصة–مسؤولية اآلمر أو القائد "  -
  .١٠٥، )٢٠٠٧بريل، : الهاي(وآخرين، من حقوق اإلنسان إىل القانون اجلنائي الدويل 

، صدر يف )مبشاركة أداما ديانغ" (القانون الدويل ونشاطات املرتزقة ومنع الرتاعات يف أفريقيا"  -
  .٦١٧، )٢٠٠٧بريل، : الهاي(ديسو وآخرين، من حقوق اإلنسان إىل القانون اجلنائي الدويل 
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، " القانون العاماستخالص الدروس من عامل: االامات الغامضة والعدالة يف احملاكم اجلنائية الدولية"  -
: الهاي(، القانون الدويل باملنظار الربيطاين و الكندي )رئيس حترير(واترز . م. ب. صدر يف س

  .١٠٥، )٢٠٠٦بريل، 
-http://www.icc" (االغتصاب ومسؤولية اآلمر يف القانون الدويل"  -

cpi.int/library/organs/otp/050620_Chile_presentation.pdf.(  
احلولية ) ٢٠٠٥(، "التوفيق بني اللغات املختلفة:  ضد اإلنسانية يف احملاكم اخلاصةالقتل كجرمية"  -

  .)١٤٥الكندية للقانون الدويل، صفحة 
، الة الصينية "اإلبادة اجلماعية وحساسيات الطب الشرعي يف اللجنة الدولية للصليب األمحر"  -

  .١٤٩، صفحة ١، الد اخلامس، العدد )٢٠٠٦(للقانون الدويل 
القانون الكندي والقانون : التناسق أخريا"أو " من فينتا إىل موغيسريا: اجلرائم ضد اإلنسانية"  • -

نوفمرب /تشرين الثاين(، موقع ويب الس الكندي للقانون الدويل "الدويل للجرائم ضد اإلنسانية
٢٠٠٥( http://www.ccil-

ccdi.ca/index.php?option=com_content&task=view&id=124&Itemid=76   

-١٤صفحة ) ٢٠٠٥صيف (جملة نقابة احملامني " ممارسة احملاماة يف القانون الدويل: العامل مسرحنا"  -
١٦.  

تفسري االختالف بني النظام : املشاركة يف اإلبادة اجلماعية مقابل املساعدة والتحريض عليها"  -
 جملة العدالة ٣) ٢٠٠٥" (األساسي لكل من احملكمتني اجلنائيتني الدوليتني لرواندا و يوغوسالفيا

  .٨١-٥٦اجلنائية الدولية 
اجة ملحة للمتابعة من طرف القضاء موضوع مرغوب فيه للقانون اجلنائي الدويل يف ح: االختالس"  -

  .١٢١صفحة ) ٢٠٠٥(، وجهات نظر أفريقية يف العدالة اجلنائية الدولية "العاملي ذي االختصاص
،  دورية "اية اإلفالت من العقوبة يف عهد جديد للقانون اجلنائي الدويل: اجلرائم ضد اإلنسانية"  -

صفحة ) ١٩٩٩ديسمرب / كانون األول–أكتوبر /لتشرين األو(اجلمعية األمريكية للقانون األجنيب، 
١٥.  

، دورية اجلمعية "االختصاص مبتابعة األجانب من أجل اجلرائم ضد اإلنسانية املرتكبة باخلارج"  -
مبشاركة سوزان  (١٢صفحة ) ٢٠٠٠يونيو / حزيران–أبريل /نيسان(األمريكية للقانون األجنيب 

  ).شايرر
مراقبة التسلح ) رئيس حترير(، صدر يف مايت "دور كندا... ناحلرب العاملية ضد إرهاب الطريا"  -

  .٥٩حنو عهد جديد للبقاء، الد الرابع، : ونزع السالح يف الفضاء اخلارجي
، "درس يف إنكار احلماية املتساوية يف ظل القوانني: إلغاء قوانني اإلنصاف يف الشغل يف أونتاريو  -

وجهات نظر دولية حول التشريع والسياسات : املساواة يف مقر العمل"صدر يف أغوكس، 
  ).مبشاركة إليزابيث ماك آيساك (١٠٩صفحة ) ٢٠٠٢" (واملمارسات

-http://ceboe":الطريق املسدود بني االحتاد اإلفريقي و احملكمة اجلنائية الدولية: رأب الصدع"  -

osuji.blogspot.com/2010/03/healing-rift-impasse-between-african.html   
-http://ceboe": الثقل املناسب لإلقناع يف إصدار األمر باالعتقال باحملكمة اجلنائية الدولية"  -

osuji.blogspot.com/2010/02/evidential-correct-standard-for-arrest.html  
-http://ceboe-osuji.blogspot.com/2010/02/thought": االختالس: خاطرة من أجل كامباال"  -

for-kampala-kleptocracy.html  

  .٢٠٠٧مايو / أيار١٧، جملة التاميز القانونية "مسؤولية الدول يف جرائم اإلبادة اجلماعية"  -
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  ).قيد النشر" (االنتهاكات اخلطرية... لغط كثري حول: اخلروق اجلسيمة كجرائم حرب"  -
  ).قيد النشر" (الزواج القسري كجرمية يف القانون الدويل"  -
  ).قيد النشر" (ب كجرمية حربصيغة للنه: اإلحراق"  -
 ).قيد النشر" (الطعون العارضة أمام احملكمة اجلنائية الدولية لرواندا"  -

    األطروحات

قراءة يف قانون املسؤولية التقصريية اإلجنليزي الكندي : حوادث الطريان والضحايا على األرض  -
.  صفحات٢٠٣، )١٩٩٩ل، أطروحة لنيل شهادة املاجستري يف القانون جبامعة ماكغي: مونتريال(

ISBN: 0315744812 
 خمطوطات الكتب

  نظرة داخلية إىل بناء قيد التشييد؛: القانون اجلنائي الدويل  -
 . تعليق عن مظاهر القانون الدستوري الكندي–روح سانكي   -

  التجربة يف األحباث القانونية

 .هنية القانونية حبث واستشارة يف القانون واملمارسة امل٥٠٠ ما يفوق –واسعة النطاق  -
  خطب خمتارة ودعوات إللقاء احملاضرات

 لتأسيس اللجنة الدولية للصليب األمحر، ١٥٠مجعية الصليب األمحر النروجيية، حماضرات الذكرى  -
 الدولية للصليب األمحر والتطبيقات العملية حياد اللجنة«ورقة بعنوان [مايو / أيار٨أوسلو، النرويج، 

  ]للمتابعة
ورقة . ٢٠٠٧أغسطس / آب٢٨، إلورين، نيجرييا، ٢٠٠٧مني النيجريية، املؤمتر السنوي نقابة احملا -

  ".ضمان تنمية مسئولة قانونياً"بعنوان 
يونيو / حزيران٧، تورونتو، كندا، )٢٠٠٦(اجلمعية القانونية الدولية، املؤمتر املنعقد كل سنتني  -

  ".اب النساء أثناء الرتاعات املسلحةإعادة النظر يف مسؤولية اآلمر باغتص"ورقة بعنوان . ٢٠٠٦
متابعة اجلرائم : احملامني الكنديني باخلارج، فرع جامعة أوتاوا، مؤمتر حول صد يد االنتقام] مجعية[ -

التعاطف يف حماكمات جرائم : "كلمة االفتتاح. ٢٠٠٦مارس / آذار١٠الدولية، أوتاوا، كندا، 
  ". موت األعداد–اإلبادة اجلماعية 

ن جبامعة ماكغيل، مركز حقوق اإلنسان والتعددية القانونية، مؤمتر حول وضع سياق كلية القانو -
مناقشة مدارة حول مسامهة احملاكم . ٢٠٠٦فرباير / شباط١٧للمحاكم اهلجينة، مونتريال، كندا، 

  .اهلجينة يف املصاحلة بعد الرتاعات
أكتوبر / تشرين األول٢٧ندا، ، أوتاوا، ك٢٠٠٥الس الكندي للقانون الدويل، املؤمتر السنوي  -

  " شد حبل مستمر؟–تعريف وحتليل االغتصاب يف القانون اجلنائي الدويل "ورقة بعنوان . ٢٠٠٥
حتدياته : القانون اإلنساين الدويل العريف"اللجنة الدولية للصليب األمحر، املؤمتر الدويل حول  -

القانون الدويل "ورقة بعنوان . ٢٠٠٥سبتمرب / أيلول٣٠، موتريال، كندا، "وممارساته وجمادالته
  ".العريف يف إجراءات احملكمتني اجلنائيتني الدوليتني لرواندا ويوغوسالفيا السابقة
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اجلمعية الربيطانية للدراسات الكندية، جمموعة الدراسات القانونية، وجهات نظر كندية بريطانية  -
التهم الغامضة والعدالة "ورقة بعنوان . ٢٠٠٥يونيو / حزيران٢٤للقانون الدويل العام، لندن، إجنلترا، 

  ".استخالص الدروس من عامل القانون العام: يف احملاكم اجلنائية الدولية
 ٢٠، هولندااحملكمة اجلنائية الدولية، سلسلة حماضرات الضيوف مبكتب املدعي العام، الهاي،  -

-www.icc: نون الدويلاالغتصاب ومسؤولية اآلمر يف القا" ورقة بعنوان . ٢٠٠٥يونيو /حزيران
cpi.int/otp/otp_guest_lecturer&id=30.html  

نوفمرب / تشرين الثاين٢٠-١٩مجعية احملامني بأونتاريو، املؤمتر اخلريفي، سكوتسديل، أريزونا،  -
  .وجهة نظر كندية: ة القانون الدويل يف عامل متغريورقة بعنوان ممارس. ٢٠٠٤

نوفمرب / تشرين الثاين٢٠كلية يوكون، حماضرة كرسي ماديسون، وايتهورس، إقليم يوكون،  -
إسهامات احملكمة اجلنائية الدولية لرواندا يف تطوير القانون الدويل جلرائم "ورقة بعنوان . ٢٠٠٤
  ".احلرب

نسان، اجتماع اخلرباء حول احملكمة اخلاصة املستقلة لسرياليون مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإل -
  .٢٠٠١ديسمرب / كانون األول٢٢-١٩وجلنة احلقيقة واملصاحلة لسرياليون، نيويورك، 

منظمة املساعدة القانونية اإلفريقية، اجتماع اخلرباء حول عاملية االختصاص القضائي يف اجلرائم  -
موضوع : االختالس"ورقة بعنوان . ٢٠٠يوليو / متوز٣١-٣٠، مصر   الدولية، القاهرة ، القاهرة ، 

  ".مرشح للقانون اجلنائي الدويل يف حاجة ماسة للمتابعة باالختصاص الدويل
كلمة . ١٩٩٧ شباط فرباير ٨-٧مجعية الطلبة السود جبامعة هارفارد، مؤمتر حول العمل اإلجيايب،  -

  ".لشخصيةاملساواة والدميقراطية وسياسة املصلحة ا"بعنوان 
 –مبدأ الواجب "حماضرة بعنوان . ١٩٩٧مارس / آذار١٢كلية القانون جامعة أونتاريو الغربية،  -

  ".حالة امليز غري الدستوري والتخلص منه
التقاضي بشأن التحدي "كلمة بعنوان . ١٩٩٧يونيو / حزيران٢٩اجلمعية الكندية للمحامني السود،  -

  ".لشغل بأونتاريوالدستوري ضد إلغاء قوانني اإلنصاف يف ا

   اللغات

  اإلجنليزية: اللغة الرئيسية
  إيغبو: اللغة األم

 مستوى متقدم يف الفرنسية: اللغة اإلضافية
 

* * *  
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  )اجلمهورية التشيكية( روبرت فرمير .١١
  ) الفرنسية وباإلنكليزية: األصل (

  مذكرة شفوية

إىل أمانة مجعية الدول األطراف يف دي سفارة اجلمهورية التشيكية لدى مملكة هولندا حتياا   
نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، وتتشرف بإخطارها بأن حكومة اجلمهورية التشيكية 

 ٢٠١٢قررت ترشيح السيد روبرت فرمير لينتخب قاضياً لدى احملكمة اجلنائية الدولية للفترة من سنة 
 الدورة العاشرة جلمعية الدول األطراف اليت ستعقد  يف االنتخابات اليت ستجرى أثناء٢٠٢١إىل سنة 

  .٢٠١١ديسمرب /يف كانون األول
 من نظام روما ٣٦ من املادة ٥والقاضي فرمير هو مرشح على القائمة ألف ألغراض الفقرة   
  .األساسي
وقد وافقت حكومة اجلمهورية التشيكية على ترشيح القاضي فرمير بتوصية صادرة باإلمجاع   

ختيار تتكون من وزير اخلارجية بصفته رئيساً للجنة، ورئيس احملكمة الدستورية، ورئيس عن جلنة ا
احملكمة اإلدارية العليا، وقاض من احملكمة العليا، ونائب املدافع العام عن احلقوق، واملدعي العام 

  .األعلى، وعضو من اموعة الوطنية لدى حمكمة التحكيم الدائمة وممثل عن وزارة العدل
 من نظام روما ٣٦من املادة ) أ(٤رد مرفقاً ذه املذكرة بيان املؤهالت املطلوب مبوجب الفقرة ي

األساسي، والسرية الذاتية للقاضي فرمير، وقواعد اجلمهورية التشيكية الختيار املرشحني ملنصب قاض 
شيكية، وملخص عن لدى احملكمة اجلنائية الدولية، وخطاب من رئيس احملكمة العليا يف اجلمهورية الت
 من ٣٦من املادة ) ب(٨القضايا اليت عمل فيها القاضي فرمير يثبت خربته القانونية وفقاً لنص الفقرة 

  .نظام روما األساسي
وحتدو حكومة اجلمهورية التشيكية الثقة يف أن تنتفع احملكمة اجلنائية الدولية انتفاعاً كبرياً   

  .ية اليت يتمتع ا القاضي فرميرباخلربة املهنية الثرية والصفات الشخص
وتنتهز سفارة اجلمهورية التشيكية لدى اململكة اهلولندية هذه الفرصة كي تعرب جمدداً عن   

  .فائق احترامها ألمانة مجعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية

* * * 

 بيان املؤهالت

 من نظام روما األساسي ٣٦ان املؤهالت هذا وفقاً للمادة تقدم حكومة اجلمهورية التشيكية بي
 من قرار مجعية الدول األطراف املتعلق بإجراءات ترشيح القضاة للمحكمة اجلنائية الدولية ٦واملادة 

  ) ICC-ASP/3/Res. 6القرار (وانتخام 
يف احملكمة وقد قررت حكومة اجلمهورية التشيكية ترشيح القاضي روبرت فرمير، وهو قاض كبري 

العليا باجلمهورية التشيكية ويشغل يف الوقت الراهن منصب قاض خمصص يف احملكمة اجلنائية الدولية 
لروندا، لينتخب قاضياً يف احملكمة اجلنائية الدولية يف االنتخابات اليت ستجرى أثناء الدورة العاشرة 
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 إىل ١٢املتحدة بنيويورك يف الفترة من جلمعية الدول األطراف املزمع عقدها يف املقر الرئيسي لألمم 
  .٢٠١١ديسمرب / كانون األول٢١

والقاضي فرمير، الذي ترد سريته الذاتية مرفقة ذه الوثيقة باللغتني اإلنكليزية والفرنسية، مرشح 
 من نظام روما األساسي ووفقاً للقواعد اإلجرائية الوطنية ٣٦من املادة " ١)"أ(٤مبوجب الفقرة 

 وقد وافقت حكومة اجلمهورية التشيكية على ترشيح )٣(التشيكية املرفقة ذه الوثيقةللجمهورية 
 بتوصية صدرت باإلمجاع عن جلنة تعيني مكونة )٤(٢٠١٠نوفمرب / تشرين الثاين٢٤القاضي فرمير يف 

العليا من وزير الشؤون اخلارجية بصفته رئيساً للجنة ورئيس احملكمة الدستورية ورئيس احملكمة اإلدارية 
وقاض يف احملكمة العليا ونائب املدافع العام عن احلقوق واملدعي العام األعلى وعضو يف اموعة 

 .الوطنية لدى حمكمة التحكيم الدائمة وممثل عن وزارة العدل

كفاءة ثابتة يف جمال "والقاضي فرمير مرشح لينضم إىل القائمة ألف اليت تشمل كل مرشح لديه 
اإلجراءات اجلنائية، واخلربة املناسبة الالزمة، سواء كقاض أو مدع عام أو حمام، أو القانون اجلنائي و

والقاضي فرمير يستويف مجيع الشروط الواردة يف ". بصفة مماثلة أخرى يف جمال الدعاوى اجلنائية
  . من نظام روما األساسي٣٦من املادة ) ج(و) ب(و) أ(٣الفقرات 

ويف شهر . ٢٠٠٤لعليا يف اجلمهورية التشيكية منذ سنة ويعمل القاضي فرمير يف احملكمة ا
 عاد بطلب من الرئيس بريونس ليشغل منصب القاضي املخصص يف احملكمة ٢٠١٠سبتمرب /أيلول

وقد كرس ). ٢٠٠٨-٢٠٠٦وكانت أول والية له يف هذه احملكمة يف الفترة (اجلنائية الدولية لرواندا 
 عاماً، للقانون اجلنائي واإلجراءات اجلنائية، وعمل ٢٥حوايل القاضي فرمير أغلب مساره الوظيفي، أي 

وتعمل اجلمهورية (قاضياً جنائياً يف املستويات األربعة كلها للنظام القضائي يف اجلمهورية التشيكية 
ومشلت الواليات اليت أسندت إليه مثانية أعوام . متخصصاً يف جرائم العنف) التشيكية بنظام قانوين قاري

دائرة االستئناف يف احملكمة العليا يف براغ، وأسندت إليه جلسات استئناف يف أغلب قضايا كرئيس ل
واكتسب القاضي فرمير يف هذا املنصب وغريه من املناصب . القتل اخلطرية وغريها من اجلرائم العنيفة

ا اليت تشمل أكثر من اليت شغلها خربة هائلة يف القضايا املعقدة والقضايا املكثفة زمنياً، مبا فيها القضاي
متهم وكذلك العمل مع ضحايا اجلرائم العنيفة من النساء واألطفال الذين حيتاجون إىل معاملة خاصة 

  .يف احملكمة
ويتمتع القاضي فرمير كذلك خبربة كبرية يف جمال القانون اجلنائي الدويل واإلجراءات اجلنائية 

دولية لرواندا فقد تعامل مع قضايا جنائية يف جمال القانون وبصفته قاضياً يف احملكمة اجلنائية ال. الدولية
اإلنساين الدويل وقانون حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك قضايا حمددة مثل قضايا العنف ضد النساء أو 

وهو ينظر اآلن قضية املدعي العام ضد إلديفونس نزميانا، وأثناء واليته األوىل يف احملكمة . األطفال
قاضياً يف جلسيت قضييت املدعي العام ضد سيميون شاميهيغو واملدعي العام ، كان )٢٠٠٨-٢٠٠٦(

واختري القاضي فرمير . ضد سيمون بيكيندي، ويرد ملخص عن هاتني القضيتني يف مرفق هذه الوثيقة
عدة مرات ليكون عضواً يف جملس اإلحالة للمحكمة اجلنائية الدولية لرواندا الذي يتعامل مع قضايا 

                                                           
 ٤٧٨قواعد اجلمهورية التشيكية الختيار مرشح ملنصب قاض يف احملكمة اجلنائية الدولية، مرفق القرار احلكومي رقم ) ٣(

 ٢٠١٠يونيو / حزيران١٤املؤرخ 

 .٢٠١٠نوفمرب / تشرين الثاين٢٤ املؤرخ ٨٣٤القرار احلكومي رقم ) ٤(
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املدعي العام ضد لورينت (مكرراً من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات للمحكمة ١١عدة مبوجب القا
  بوسيباروتا،

  املدعي العام ضد ونسيسالس مونشياكا 
  املدعي العام ضد فلوجنس كايشيما 

  .)املدعي العام ضد جون بوسكو أوينكيندي
. ، فقد عمل جبد يف امليدان األكادمييوباإلضافة إىل املمارسات القضائية اليت قام ا القاضي فرمير

وألقى حماضرات عن القانون اجلنائي يف كلية احلقوق جبامعة تشارلز يف براغ، وأعطى دورات يف 
. حقوق اإلنسان للقضاة والقضاة املتدربني يف األكادميية القضائية لوزارة العدل يف اجلمهورية التشيكية

  .دهوبذلك ساهم يف ترسيخ دور القانون يف بل
مثل (وأخرياً حضر القاضي فرمير، كما ذُكر يف سريته الذاتية، العديد من املؤمترات الدولية املهمة 

الدورة التاسعة جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي، واجتماعات رمسية يف جملس أوروبا، 
 وشارك بنشاط يف العديد )واجتماعات يف منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي وما إىل ذلك

من اهليئات الدولية اليت تتعامل مع القانون اجلنائي وحقوق اإلنسان، مثل الفريق املتعدد التخصصات 
. املعين مبكافحة الفساد لس أوروبا الذي أعد نص اتفاقية القانون اجلنائي األورويب ملكافحة الفساد

لدويل والقانون اجلنائي الدويل، وهو يستغل كل فرصة وال يزال القاضي فرمير يعمق معارفه بالقانون ا
ويف اآلونة األخرية ركز . ليشارك يف الندوات األكادميية، ويبقى ملتزماً التزاماً صارماً بالتدرب والبحث

  .على املسألة املعاصرة للتغلب على االنتكاسات الدعاوى املرفوعة أمام احملاكم اجلنائية الدولية
  .د اإلنكليزية والروسية ويفهم الفرنسيةوالقاضي فرمير جيي

  .وهو من مواطين اجلمهورية التشيكية
  املرفقات

  خطاب من رئيس احملكمة العليا يف اجلمهورية التشيكية
 قواعد اجلمهورية التشيكية الختيار مرشح ملنصب قاض يف احملكمة اجلنائية الدولية

جلنائية الدولية لرواندا يثبت خربته ملخص للقضايا اليت نظرها القاضي فرمير يف احملكمة ا
  . من نظام روما األساسي٣٦من املادة ) ب(٨القانونية وفقاً لنص الفقرة 

  املرفق األول
  خطاب من رئيس احملكمة العليا يف اجلمهورية التشيكية

  إيفا بروزوفا
  رئيسة هيئة القضاة لدى احملكمة العليا يف اجلمهورية التشيكية

  إىل من يهمه األمر
، وكان معروفا ٢٠٠٤قد عني أستاذ القانون روبرت فرمير قاضيا يف احملكمة العليا يف سنة ل

. آنذاك بالفعل أنه خبري يف جمال القانون اجلنائي وأنه عمل قاضيا يف حمكمة ابتدائية وحمكمة استئناف
عليا عضوا يف وكان القاضي فرمير يف احملكمة ال. وكانت نزهاته األخالقية وال تزال حمل تقدير بالغ
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نوفمرب /اهليئة اليت بتت يف مسألة اجلزاءات االستثنائية، مث أصبح رئيس هيئة القضاة يف تشرين األول
٢٠٠٤.  

وتأيت على رأس ممارسة اختاذ القرارات اليت قام ا القاضي فرمير أن شارك يف جمال العدالة 
 مثّل اجلمهورية التشيكية يف ٢٠٠٤ة  إىل سن١٩٩٨ويف الفترة من سنة . اجلنائية على الصعيد الدويل

كافحة رشوة منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي بصفته عضوا يف الفريق العامل املعين مب
 ٢٠٠٠ إىل سنة ١٩٩٧ويف الفترة من سنة . املوظفني العموميني األجانب يف املعامالت التجارية

شروع املشترك لس أوروبا واملفوضية األوروبية امل (أوكتوبسمثّل اجلمهورية التشيكية يف مشروع 
 شارك القاضي ١٩٩٧ و١٩٩٦ويف سنيت ). الذي يركز على مكافحة خمتلف أشكال اجلرمية املنظمة

فرمير يف املفاوضات اليت دارت بني حكوميت الواليات املتحدة األمريكية واجلمهورية التشيكية حول 
وجدير . بصفته عضوا يف وفد اجلمهورية التشيكية) شنطنيف براغ ووا(معاهدة تسليم املطلوبني 

العامل املعين بالذكر من مجلة األنشطة الدولية اليت اضطلع ا القاضي فرمير مشاركته ضمن الفريق 
 يف جمال الس األورويبلفساد يف متويل األحزاب السياسية يف حتضري مشروعات معاهدات با

عة الدول املناهضة للفساد  اخلرباء الذي عينته جمموفريقمكافحة الفساد ومشاركته ضمن 
)GRECO (وكان القاضي فرمير على مدى أحد عشر عاما . يف رصد البوسنة واهلرسك وبلغاريا

وهو ) CCJE(القضاة األوروبيني االستشاري لس أوروبا ممثال للجمهورية التشيكية يف جملس 
  لس أوروبا معنية بتحضري اآلراء يف الشؤون القضائيةعبارة عن هيئة استشارية تابعة للجنة الوزراء

  .األساسية على املستوى األورويب
. وألقى أستاذ القانون فرمير حماضرات يف مؤمترات وندوات دولية خمتلفة بصفته متحدثا بارزا

وهو مدرس خارجي يف كلية احلقوق يف جامعة تشارلز برباغ ويشارك يف إلقاء احملاضرات على 
  .ة واملمارسني القانونيني يف املؤمترات والندوات اليت تنظمها األكادميية القضائية التشيكيةالقضا

  املرفق الثاين
  قواعد اجلمهورية التشيكية الختيار مرشح ملنصب قاض لدى احملكمة اجلنائية الدولية

  حكومة اجلمهورية التشيكية

  ٢٠١٠يونيو / حزيران١٤ بتاريخ ٤٧٨بقرار احلكومةرقم   مرفق  
  قواعد اختيار مرشح ملنصب قاض لدى احملكمة اجلنائية الدولية

") احملكمة"املشار إليها فيما يلي بكلمة (خيتار املرشح ملنصب قاض لدى احملكمة اجلنائية الدولية 
 خالل عملية اختيار جتري وفقا من )٥(مبوجب نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية

  :للقواعد التالية
  ١دة املا

  اجلدول الزمين لعملية االختيار

                                                           
  .٨٤/٢٠٠٩ات الدولية رقم منشور يف جريدة املعاهد) ٥(
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نشر دعوة إىل تقدمي طلبات ") الوزارة"املشار إليها فيما يلي بكلمة (تتوىل وزارة اخلارجية   
وجيب أن تبلغ الفترة بني نشر هذه الدعوة على موقع الوزارة . الترشيح ملنصب قاض لدى احملكمة

وتنص القواعد على . مي الطلبات شهرين على األقلأدناه واملوعد النهائي لتقد) ١(٣بناء على املادة 
بثمانية  أن يقدم الترشيح إىل احلكومة من قبل وزارة اخلارجية قبل التاريخ املتوقع النتخاب القاضي

  .أشهر
  ٢املادة 

   املرشحيفاملؤهالت املطلوبة 

 :جيب على املرشح ملنصب قاض لدى احملكمة )١(
ة التشيكية أو مواطنا من مواطين أية أن يكون مواطنا من مواطين اجلمهوري  )أ(

  دولة طرف يف نظام روما األساسي،
أن يكون شخصا له أخالق رفيعة ولديه املؤهالت املطلوبة يف اجلمهورية   )ب(

  ،)٦(التشيكية للتعيني يف أعلى املناصب القضائية
كفاءة مشهود ا يف القانون اجلنائي واإلجراءات اجلنائية، أن يكون لديه   )ج(
من خربة ذات صلة، سواء كقاض أو مدع عام أو حمام أو يف أي منصب  ال عما يلزمفض

، أو لديه كفاءة مشهود ا يف جماالت ذات صلة بالقانون اإلجراءات اجلنائية مماثل آخر، يف
ولديه خربة واسعة يف مهنة ، )مثل القانون اإلنساين الدويل وقانون حقوق اإلنسان(الدويل 

  ،صلة باألعمال القضائية للمحكمةت القانون تعد ذا

  باستقالل ونزاهة، أن يقدم ضمانات ممارسة مهامه كقاض لدى احملكمة بعد انتخابه احملتمل  )د(
 )٧(أن يكون لديه معرفة ممتازة بلغة واحدة على األقل من لغات عمل احملكمة  )ه(

  ويتحدثها بطالقة،
  :ينبغي للمرشح ملنصب قاض لدى احلكمة )٢(

  ديه معرفة حية بلغة أخرى من لغات عمل احملكمة،أن يكون ل  )أ(
أال يؤدي انتخابه احملتمل إىل ضرورة استبعاده من احلاالت اليت تنظرها   )ب(
  .احملكمة

  ٣املادة 
  تقدمي الطلبات

تتخذ الوزارة التدابري الضرورية لنشر الدعوة إىل تقدمي الطلبات على أوسع   )١(  
اخلصوص، الدعوة على موقعها على اإلنترنت وأن ترسل نطاق ممكن؛ وجيب أن تنشر، على وجه 

إخطارا بذلك، بالطريقة املناسبة، إىل احملكمة ومكتب املدعي العام وعمداء كليات احلقوق يف 
  .مؤسسات التعليم العايل يف اجلمهورية التشيكية

                                                           
جيب أن تطبق املؤهالت املطلوبة ملنصب قاض لدى احملكمة الدستورية أو احملكمة العليا أو احملكمة اإلدارية العليا مع ما يلزم ) ٦(

  .من تغيري
  ). ن نظام روما األساسي) ٢(٥٠املادة (لغات العمل هي اإلنكليزية والفرنسية ) ٧(
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حتدد الوزارة يف الدعوة إىل تقدمي الطلبات التفاصيل اليت يتعني إدراجها يف   )٢(  
  .الطلب، فضال عن التفاصيل األخرى املتعلقة بطلبام

  .يقدم كل مودع طلبه إىل الوزارة قبل املوعد النهائي احملدد يف الدعوة  )٣(  
  ٤املادة 

   جلنة االختيارتكوين

تتألف جلنة االختيار من وزارة اخلارجية، اليت جيب أن تكون رئيسة اللجنة،   )١(  
ستورية واحملكمة العليا واحملكمة اإلدارية العليا واملدعي العام األعلى ووزارة العدل ورئيس احملكمة الد

  .واملدافع العام عن احلقوق وأعضاء اموعة الوطنية يف حمكمة التحكيم الدائمة
ويف حال قدمت وزارة . ال حيق لشخص قدم طلبا أن يكون عضوا يف اللجنة  )٢(  

  .ا من بني أعضائهااخلارجية طلبا، وجب على اللجنة أن ختتار رئيس
جيوز لكل عضو يف اللجنة أن يعني شخصا مناوبا له من املؤسسة اليت ينتمي   )٣(  

وال تطبق هذه . أعاله) ٢(إليها، إذا لزم األمر، وألسباب ختتلف عن تلك املشار إليها يف الفقرة 
  .القاعدة على أعضاء اموعة الوطنية يف حمكمة التحكيم الدائمة

  . أعضاء على األقل٦ب جلنة االختيار إذا حضر يكتمل نصا  )٤(  
  ٥املادة 

  اجتماعات جلنة االختيار

تتوىل وزارة اخلارجية عقد اجتماعات اللجنة خالل شهرين من املوعد   )١(  
وتعتمد قرارات اللجنة بأغلبية أصوات األعضاء . النهائي الذي حتدده الوزارة لتقدمي الطلبات

  .صوات، يكون صوت رئيس اللجنة مرجحااحلاضرين؛ ويف حالة تساوي األ
) ١(٢تستبعد الطلبات اليت ال تستويف بوضوح الشروط احملددة يف املادة   )٢(  

  .أعاله أو اليت أرسلت بعد املوعد النهائي احملدد يف الدعوة إىل تقدمي الطلبات
تراجع اللجنة الطلبات املقدمة وتستبعد الطلبات غري املستوفاة يف احلاالت   )٣(  

ليت ال يقدم فيها املودع أي سبب مقنع يربر عدم إدراج أي من التفاصيل احملددة يف الدعوة إىل ا
  .أعاله) ٢(٣تقدمي الطلبات بناء على املادة 

جتري اللجنة بعد ذلك مقابالت مع املودعني الذين مل تستبعد طلبام بناء   )٤(  
ييما شامال ملؤهالت املودع لشغل منصب قاض وأثناء املقابلة جتري اللجنة تق. أعاله) ٢(على الفقرة 

وجيوز للجنة أن تطلب وثائق إضافية وأن . لدى احملكمة وتتعرف على دوافعه لشغل هذا املنصب
  .تقرر إجراء تقييم إضايف للمؤهالت اللغوية لشغل هذا املنصب

ختتار اللجنة، من بني املودعني املتبقني، املودع الذي يفي على أفضل وجه   )٥(  
  . أعاله٢املتطلبات احملددة يف املادة ب

وختطر . تعد اللجنة سجال مبداوالا، وتذكر فيه أسباب القرارات اليت اختذا  )٦(  
  .الوزارة املودعني بنتيجة عملية االختيار قبل انقضاء شهر من اختاذ قرار يف اختيار املرشح
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د يستويف الشروط ويف احلالة اليت يتخلى فيها مرشح عن ترشيحه أو مل يع  )٧(  
  .أعاله، وجب على اللجنة اختيار بديل له دون تأخري غري مسوغ) ١(٢احملددة يف املادة 

  ٦املادة 
  املوافقة على املرشح

  .توافق احلكومة على املرشح بناء على طلب من وزارة اخلارجية  )١(  
 وإذا مل توافق احلكومة على املرشح، وجب على اجلمهورية التشيكية عدم  )٢(  

ويف هذه احلالة، . ترشيح أي شخص للفترة املعنية، ما مل تقرر وزارة اخلارجية إعادة عملية االختيار
  . أعاله١ويف حال إجراء انتخابات استثنائية، خيفض بالتايل املوعد النهائي املذكورة يف املادة 

  ٧املادة 
  نطاق التطبيق

  .املرشحني ملنصب املدعي العام للمحكمةتطبق هذه القواعد، مع ما يلزم من تغيري، على اختيار 
  املرفق الثالث

القضايا اليت نظرها القاضي فرمير يف احملكمة اجلنائية الدولية لرواندا فيما يتعلق باخلربة القانونية 
   من نظام روما األساسي٣٦من املادة ) ب(٨املطلوبة يف الفقرة 

  إلديفونس نزميانااملدعي العام ضد   - ١
، منها القتل اجلماعي واإلبادة، والقتل واالغتصاب إلديفونس نزمياناىل توجه ست م إ  

 املشتركة بني اتفاقيات ٣كجرائم ضد اإلنسانية، وتوجه إليه مة القتل بصفتها انتهاكا للمادة 
  . من النظام األساسي٣جنيف أما االغتصاب فبصفتها انتهاكا للمادة 

ط الصف يف بوتاري واملسؤول عن املخابرات وكان املتهم مساعد القائد يف مدرسة ضبا  
، بصفته مشاركا يف عملية إجرامية مشتركة، نزمياناووفقا لالئحة االام فإن . والعمليات العسكرية

بقتل العديد من املدنيني الذين عرف إنتراهاموي املسلحة أذن للجنود التابعني له وأفراد من قوات 
اري وجامعة بوتاري وأبرشية كياهندا أو أمرهم بذلك أو أم من التوتسي وذلك يف مستشفى بوت

ويزعم كذلك أنه أمر بقتل . ١٩٩٤حرضهم عليه وكذلك باغتصاب النساء من التوتسي يف سنة 
  .ملكة التوتسي دواغري روزايل جيكاندا

وتضمن ذلك استجواب . يونيو/يناير وسينتهي يف حزيران/وبدأ عرض األدلة يف كانون الثاين
ومن اخلطط السماع إىل املرافعات . ملغتصبات وهو أمر يتطلب من القضاة اتباع ج خاصالنساء ا

  .٢٠١٢فرباير /وسيصدر احلكم يف شباك. أكتوبر/اخلتامية يف تشرين األول
  املدعي العام ضد سيمون بيكندي  - ٢

 كان يعمل كذلك يف ١٩٩٤ويف سنة . كان سيمون بيكندي ملحنا ومغنيا روانديا مشهورا  
. وامه املدعي العام للمحكمة اجلنائية الدولية لرواندا بست م. ارة الشباب واحلركات االحتاديةوز

وذكرت الئحة االام على وجه التحديد أن بيكندي شارك يف احلملة املوجه ضد التوتسي يف 
لعنف ، بتأليف أغان وإلقاء خطب يف جتمعات عامة تروج لكراهية التوتسي وا١٩٩٤رواندا يف سنة 

  .ضدهم
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وكانت هذه القضية حمددة إذ إا تضمنت خطابات تبعث على الكراهية وحتريضا مزعوما   
واعتربت دائرة احملاكمة من املثبت أن بث أغاين . على القتل اجلماعي من خالل كلمات األغاين
ى أن ومع ذلك استنتجت أنه ال يوجد دليل عل. بيكندي زاد من اآلثار املتعلقة بالقتل اجلماعي

 وأن هذه األغاين شكلت ١٩٩٤بيكندي اضطلع بدور يف نشر األغاين الثالث املعنية يف سنة 
واستند االام النهائي لسيمون بيكندي إىل أنه، يف حالة . حتريضا على ارتكاب القتل اجلماعي

ة وأدانته احملكم. ، توجه إىل اجلمهور وشجعهم على قتل التوتسي١٩٩٤يونيو /واحدة يف حزيران
ومن العوامل اليت فاقمت األمر أن . ذه التهمة الوحيدة ومل تدنه بباقي التهم اخلمس املوجهة إليه

بيكندي أساء استغالل وضعه كفنان معروف وله شعبية لتحريض اجلمهور على ارتكاب جرائم 
م على واستأنف املدعي العام واملته.  عاما١٥وحكمت احملكمة عليه بالسجن ملدة . القتل اجلماعي

  .هذا احلكم؛ ومع ذلك أيدت دائرة االستئناف هذا احلكم برمته
وأثناء عرض األدلة استجوبت دائرة احملاكمة العديد من ضحايا العنف اهلائل، مبن فيهم ضحايا 

  .اازر الذين جنوا رد حسن حظهم
  املدعي لعام ضد سيميون نشاميهيغو  - ٣

وحكمت عليه احملكمة . مقاطعة كينغوغو يف روانداكان سيميون نشاميهيغو نائب مدع عام يف 
بالسجن مدى احلياة بعد أن أدانته بالقتل اجلماعي واإلبادة والقتل وغريها من األفعال اليت تشكل 

 بقتل املدنيني من التوتسي يف إنتراهاموي املسلحةجرائم ضد اإلنسانية بسبب دوره يف أمر قوات 
  . يوم والتحريض على ذلك١٠٠ليت دامت جرمية القتل اجلماعي للروانديني ا

وأثناء عرض األدلة استجوبت دائرة احملاكمة عددا من ضحايا العنف اهلائل، مبن فيهم ضحايا   
 خففت حمكمة االستئناف احلكم ٢٠١٠مارس / آذار١٨ويف . اازر الذين جنوا رد حسن حظهم

  . عاما٤٠بالسجن إىل 
  شخصيةالبيانات ال

  ميرروبرت فر  االسم 
  ١٩٥٧  تاريخ امليالد

  قاض خمصص لدى احملكمة اجلنائية الدولية لرواندا  املنصب احلايل
  )إتقان(والروسية ) جيد(والفرنسية ) إتقان(اإلنكليزية   املهارات اللغوية

  األنشطة املهنية ذات الصلة

قضية املدعي (قاض خمصص لدى احملكمة اجلنائية الدولية لرواندا، أروشا   ٢٠١١-٢٠١٠
  )عام ضد إلديفونس نزمياناال

  قاض لدى احملكمة العليا يف اجلمهورية التشيكية  ٢٠١٠-٢٠٠٩
قضية املدعي العام (قاض خمصص لدى احملكمة اجلنائية الدولية لرواندا   ٢٠٠٨-٢٠٠٦

  )ضد سيميون نشامهيغو وقضية املدعي العام ضد سيمون بيكيندي
   التشيكيةقاض لدى احملكمة العليا يف اجلمهورية  ٢٠٠٥-٢٠٠٤
  )القسم اجلنائي(قاض لدى احملكمة العليا يف براغ   ٢٠٠٣-١٨٩

  )القسم اجلنائي(قاض لدى حمكمة االستئناف يف براغ   ١٩٨٩-١٩٨٦
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  ٤قاض لدى احملكمة احمللية يف براغ   ١٩٨٦-١٩٨٣
   احملكمة البلدية يف براغ–ممارس قضائي   ١٩٨٣-١٩٨١

   األخرىاملؤهالت التعليمية واألكادميية واملؤهالت

  كلية احلقوق يف جامعة تشارلز يف براغ  ١٩٨٠-١٩٧٦
، )دكتوراه يف القانون املدين وقانون الكنيسة(دكتوراه يف القانون   ١٩٨١

  الغرض من العقاب: موضوع رسالة الدكتوراه
دراسات عليا يف قانون اإلجراءات اجلنائية يف كلية احلقوق جبامعة   ١٩٩١-١٩٨٩

  تشارلز يف براغ
  خرى على املستوى الدويلدراسات أ

 زيادة الفعالية يف إصدار دارئة –ندوة احملكمة اجلنائية الدولية لرواندا   ٢٠١٠
  )أروشا، ترتانيا(احملاكمة ألحكام عالية اجلودة يف الوقت املناسب 

  )برشلونة، أسبانيا( ندوة –العدالة األوروبية واملشاركون فيها   ٢٠١٠
  )ر، أملانياتري( ندوة –مكافحة الفساد   ٢٠٠٩
 ندوة عن اجتهادات احملكمات الدولية –احملكمة اجلنائية الدولية لرواندا   ٢٠٠٨

  )أروشا، ترتانيا(
 دورة عن سيادة القانون، مشروع االحتاد –مركز الدراسات القضائية   ٢٠٠٥

  )مدريد، أسبانيا(األورويب 
ان ملدة شهرين  فترتا إقامة دراسيت–زماالت أيزاور للمبادالت الدراسية   ١٩٩٩

تركزان على املقارنة بني اإلجراءات القانونية مبوجب القانون العمومي 
واشنطن وفيالدلفيا (واإلجراءات القانونية مبوجب القانون املدين 

ونيويورك وشيكاغو ودنيفر وميامي وليتل روك ورينو ولوس أجنلس، 
  )بالواليات املتحدة األمريكية

 دراسة عن –م والبحث يف اال القضائي مركز كاليفورنيا للتعلي  ١٩٩٩
كوستا ميسا، الواليات (احملاكمات اليت تصدر فيها أحكام باإلعدام 

  )املتحدة األمريكية
  )ستوكهومل، السويد( دراسة مقارنة –االستقالل للمحاكم   ١٩٩٨
  )أدنربه، اسكتلندا( دورة عن القانون األورويب -جامعة أدنربه   ١٩٩٧
 إقامة دراسية عن نظام اإلجراءات اجلنائية –قليمية يف ليرت احملكمة اإل  ١٩٩٥

  )ليرت، النمسا(
 إقامة دراسية للقضاة املختارين –احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان   ١٩٩٤

ينظمها جملس أوروبا وتركز على القضايا العملية يف الدعاوى املرفوعة 
  ) هولندا–الهاي (أمام هذه احملكمة 

 دورة تدريبية يف حقوق اإلنسان –هاي للقانون الدويل أكادميية ال  ١٩٩٢
  )الهاي، هولندا(للممارسني القانونيني 
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  أنشطة حملية أخرى

حماضرات يف القانون (حماضر يف كلية احلقوق جبامعة تشارلز يف براغ    حىت اآلن– ١٩٩٥
اجلنائي للطالب التشيكيني، ودورات يف املقارنة بني القانون اجلنائي 

  ) وغريه من األنظمة اجلنائية للطالب األجانب باللغة اإلنكليزيةالتشيكي
حماضر يف دورات للممارسني القضائيني والقضاة تنظمها األكادميية    حىت اآلن– ١٩٩٨

  القضائية يف وزارة العدل باجلمهورية التشيكية
 – برنو باجلمهورية التشيكية – ندوة دولية –احملرقة وجرائم احلرب   ٢٠١٠

   عن احملكمة اجلنائية الدولية لروانداحماضرة
 حماضرة عن آفاق احملكمة –املؤمتر االستعراضي لنظام روما األساسي   ٢٠١٠

   برنو باجلمهورية التشيكية–اجلنائية الدولية 
  أنشطة دولية

عضو يف وفد اجلمهورية التشيكية إىل الدورة التاسعة جلمعية الدول   ٢٠١٠
  ، نيويوركاألطراف يف نظام روما األساسي

ممثل اجلمهورية التشيكية يف الس االستشاري للقضاة األوربيني التابع    حىت اآلن– ٢٠٠٠
 هيئة استشارية للجنة الوزراء يف جملس أوروبا تقدم –لس أوروبا 

  آراءها يف الشؤون القضائية األساسية على املستوى األورويب
 عضو يف فريق –د التابعة لس أوروبا جمموعة الدول املناهضة للفسا   حىت اآلن– ٢٠٠٢

 عضو يف الفريقني الدوليني اللذين توليا –اخلرباء املعني ألفرقة الفحص 
  )٢٠٠٤(وبلغاريا ) ٢٠٠٢(رصد البوسنة واهلرسك 

ممثل اجلمهورية التشيكية يف الفريق املتعدد التخصصات املعين مبكافحة   ٢٠٠١ – ١٩٩٥
  الفساد التابع لس أوروبا

الرئيس املنتخب للفريق العامل املعين بالفساد يف متويل األحزاب   ٢٠٠١ – ١٩٩٩
السياسية، وكال اهليئتني جهزتا العديد من املشاريع التفاقيات جملس 
أوروبا يف جمال مكافحة الفساد ومشروع جمموعة الدول املناهضة للفساد 

  التابعة لس أوروبا
ية يف املفاوضات احلكومية الدولية بني عضو وفد اجلمهورية التشيك  ١٩٩٧ – ١٩٩٦

الواليات املتحدة األمريكية واجلمهورية التشيكية بشأن معاهدة تسليم 
  ارمني

مشروع مشترك بني (ممثل اجلمهورية التشيكية يف مشروع أوكتوبس   ٢٠٠٠ – ١٩٩٧
جملس أوروبا واملفوضية األوروبية يركز على مكافحة خمتلف أشكال 

  )اجلرمية املنظمة
ممثل اجلمهورية التشيكية يف الفريق العامل املعين برشوة املسؤولني العامني   ٢٠٠٤ – ١٩٩٨

األجانب يف املعامالت التجارية التابع ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان 
) ٢٠٠٠( عضو أفرقة التقييم اليت فحصت سلوفاكيا –االقتصادي 

 )٢٠٠٤(والنرويج ) ٢٠٠٢(وفنلندا 

* * * 
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 )مجهورية دومينيكية(أولغا فينيسيا كاربوشيا هرييرا .١٢

  )باإلسبانية: األصل(
  مذكرة شفوية

دي وزارة الشؤون اخلارجية حتياا إىل أمانة مجعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي 
للمحكمة اجلنائية الدولية، وتتشرف، للمرة األوىل منذ دخول نظام روما األساسي حيز التنفيذ، 

إبالغها أن حكومة اجلمهورية الدومينيكية قررت تقدمي ترشيحها لتعيني القضاة يف احملكمة اجلنائية ب
الدولية، أثناء االنتخابات اليت سوف تجرى خالل الدورة العاشرة جلمعية الدول األطراف، يف مقر 

 .٢٠١١ديسمرب / كانون األول٢١  إىل ١٢األمم املتحدة يف نيويورك، من 

 من نظام ٣٦ من املادة ٤من الفقرة ‘ ٢‘و‘ ١‘) أ(فقا ألحكام الفقرتني الفرعيتني ولذلك، وو
روما األساسي، ترشح اجلمهورية الدومينيكية القاضية السيدة أولغا فينيسيا كاربوشيا هرييرا، املولودة 

 من املادة ٥ة يف اجلمهورية الدومينيكية، ملنصب قاضٍ يف احملكمة اجلنائية الدولية، ووفقا ألحكام الفقر
 . من نظام روما األساسي ترشح القاضية هرييرا كربوشا إىل قائمة ألف٣٦

 ٤، الفقرة ٢الوثيقة هو بيان املؤهالت والسرية الذاتية للمرشحة، وفقا ألحكام املادة ومرفق ذه 
  . ICC-ASP/3Res/6 من القرار ٦ من نظام روما األساسي ، والفقرة ٣٦من املادة 

* * * 

  ن املؤهالتبيا

ديسمرب /فيما يتعلق بانتخاب قضاة احملكمة اجلنائية الدولية الذي سيجرى يف شهر كانون األول
، بترشيحها القاضية أولغا فينيسيا هرييرا كربوشيا  ضمن القائمة ألف أثناء هذا االنتخاب، ٢٠١١

حكومة اجلمهورية  من نظام روما األساسي، تديل ٣٦ومبقتضى الشروط املنصوص عليها يف املادة 
   :الدومينيكية مبا يلي

باألخالق الرفيعة واحلياد "هي القاضية أولغا فينيسيا هرييرا كربوشيا، قاضية دومينيكية تتحلّى 
، "للتعيني يف أعلى املناصب القضائيةاجلمهورية الدومينيكية  املؤهالت املطلوبة يف اوالرتاهة وتتوافر فيه

ومما يدلّ على االمتثال هلذا املطلب هو أن القاضية كاربوشيا . اسيكما يقتضي ذلك نظام روما األس
هرييرا مرشحة حاليا حملكمة العدل العليا يف اجلمهورية الدومينيكية، كما هي أيضا مرشحة للمحكمة 

ومن املسلّم به يف اجلمهورية الدومينيكية أن القاضية كاربوشيا هرييرا تتمتع باستقاللية . الدستورية
" وسام االستحقاق للمرأة"، ٢٠٠٣ كما أا حازت جوائز وطنية عديدة، مبا يف ذلك يف عام .كبرية

  .يف جمال القانون والعدالة اليت مينحه رئيس اجلمهورية الدومينيكية
وقد مت اختيار القاضية كاربوشيا هرييرا من خالل نفس اإلجراءات لتعيني املرشحني يف أرفع 

كما أيد ترشيحها وصادق عليه من قبل طرف جمموعة من الربملانيني من . املناصب القضائية يف البالد
  .أجل العمل العاملي يف الكونغرس يف اجلمهورية الدومينيكية
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تتطلب احملكمة اجلنائية الدولية أن تعول، من بني قضاا الذين يعملون بفعالية وبعجل، على 
وتنعكس هذه الضرورة متطلبات . ئية وإقامة العدلاألفراد الذين لديهم خربة واسعة يف الدعاوى اجلنا

وكما يقتضي ذلك نظام روما األساسي، فإن القاضية .  النظام األساسي للقضاة ضمن القائمة ألف
  .كاربوشيا هرييرا تتمتع بوفرة الكفاءات واملهارات العالية يف الدعاوى اجلنائية

  .من اجلامعة املستقلة يف سانتو دومينغو) ازبامتي (١٩٨٠حتمل  القاضية لقب دكتورة يف القانون ، 
 عاما من اخلربة يف الوظيفة القضائية يف جمال ٣٠تتمتع القاضية كاربوشيا هرييرا مبا يزيد على 

 وعلى مدى مخس ١٩٨٦من عام . القانون اجلنائي بوصفها قاضية، وتتوىل منصب املدعي العام
 وطوال ١٩٩١ويف وقت الحق من عام . ائيةسنوات، شغلت منصب قاضي التحقيق للمحكمة االبتد

من .  عاما، كانت عضوا يف الغرفة اجلنائية يف حمكمة االستئناف للمقاطعة الوطنية لسانتو دومينغو١١
لسانتو ملقاطعة الوطنية  حىت اآلن، وقاضية ورئيس الدائرة اجلنائية يف حمكمة االستئناف يف ا٢٠٠٣عام 

دعي العام، كانت القاضية هرييرا تشارك يف أعمال حماكم الصلح، ويف وظيفتها بوصفها امل. دومينغو
  .ملقاطعة الوطنيةوكانت كذلك تتوىل منصب احملامي املساعد للمدعي العام يف ا

وقد برعت أيضا القاضية كاربوشيا هرييرا يف اال األكادميي بسرية مهنية طويلة يف التدريس 
رس يف كلية احلقوق والعلوم السياسية يف اجلامعة الوطنية أدت ا كفاءا األكادميية كمد. والنشر

وعلى وجه ). ٢٠٠٤-١٩٩٥( سنوات ٩بيدرو هنريكيز أورينيا إىل منصب عميد الكلية ملدة أزيد من 
القانون "التحديد، باإلضافة إىل مهاراا األكادميية تتمتع القاضية كاربوشيا هرييرا خبربة عملية يف جمال 

، "ومكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب" ، "حقوق الطفل"، و"اية حقوق اإلنسانمح"، و"اجلنائي
مع التركيز على اإلدارة القضائية الفعالة لتعزيز فعالية القضاء " البطء القضائي"وكذلك القضاء على 

لدولية، ويف جتربتها التعليميةُ يسلط الضوء أيضا على مسائل حمددة تتصل باحملكمة اجلنائية ا. وكفاءته
حتديث الوظيفة "، و"املنطق القضائي وبنية احلُكم"، و"اإلجراءات املبكرة"وال سيما يف جماالت 

  ". ترمجة النصوص القانونية"و" القضائية
لديها خربة يف جمال الدفاع عن حقوق احملاكمة العادلة كما هو مطبق يف القوانني اإلجرائية يف 

ورية الدومينيكية، وحماكمة مرتكيب اجلرائم اجلنسية، وشهادة اجلمهورية الدومينيكية ودستور اجلمه
  .الزور ضد النساء واألطفال، واملعرفة العامة بنظام روما األساسي

وهي جتيد اللغة الفرنسية، إذ حصلت على . لغة القاضية كاربوشيا هرييرا األصلية هي اإلسبانية
ما درست هذه اللغة مبؤسسة الرابطة الفرنسية ، ك)باريس األوىل(التعليم التقين يف جامعة السوربون 

ومشل تدريبها يف األليانس فرانسيز ترمجة النصوص . يف اجلمهورية الدومينيكية) األليانس فرانسيز(
وتتمتع القاضية كاربوشيا . كما تعرف القاضية كاربوشيا هرييرا اللغة اإلنكليزية معرفة جيدة. القانونية

 يف استخدام أجهزة الكمبيوتر والوسائط االلكترونية، وكذلك يف الطباعة هرييرا بكفاءات تتقنية أخرى
  .وعملية األرشيف

 سنة، إن القاضية كاربوشيا هرييرا قادرة جسديا وعقليا على االضطالع ٥٥إذ تبلغ من العمر 
 حالة يف. بوالة تسع سنوات بالكامل يف يف احملكمة اجلنائية الدولية، وتكريس الوقت الكامل إىل واجبها

اختيارها، وإذا اقتضت الظروف ذلك، فإن  القاضية كاربوشيا هرييرا مستعدة جسديا وعقليا ألداء 
  . من نظام روما األساسي٣الوظائف القضائية يف املوقع كما هو موضح يف املادة 
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ومبوجب ترشيحها السابق حملكمة العدل العليا يف اجلمهورية الدومينيكية، يشار إىل أن هذا 
رشيح للمحكمة اجلنائية الدولية، يف حالة ما انتخبت املرشحة من قبل مجعية الدول األطراف يف نظام الت

 روما األساسي، فهي تعتزم االلتزام بتويل هذا املنصب والتخلي عن ترشيحها الوطين، الذي سوف يتم
  .٢٠١١ديسمرب /تقريره قبل شهر كانون األول

تزامها بأهداف احملكمة اجلنائية الدولية وبتطبيق قضاء مستقل تعلن القاضية كاربوشيا هرييرا ال
  .وفعال وعاجل، وخصوصا منه العدالة الوقائية

سبتمرب /من شهر أيلول) ١٤(كُتب يف سانتو دومينغو، اجلمهورية الدومينيكية ، يوم الرابع عشرة 
   ، من قبل ، أو نيابة عن٢٠١١

* * * 

  شخصيةالبيانات ال

    سيا كاربوشيا هرييرا أولغا فيني  اإلسم
 قاضية ورئيسة الدائرة اجلنائية يف حمكمة االستئناف يف املقاطعة الوطنية   املنصب

    لسانتو دومينغو
  الشهادة

  دكتورة يف القانون ،   ١٩٨٠
  من اجلامعة املستقلة يف سانتو دومينغو) بامتياز(  

  املناصب داخل الدوائر القضائية

  رة اجلنائية يف حمكمة االستئناف يف الدائرة القضائية  قاضية، رئيسة الدائ  أغسطس/ آب١
     يف سانتو دومينغو، حمافظة سانتو دومينغو   حىت اآلن٢٠٠٣ 

   رئيسة الدائرة اجلنائية األوىل يف حمكمة االستئناف يف سانتو دومينغو-٢٠٠١يناير /كانون الثاين
سانتو دومينغو، دي ). تو دومينغواليت أصبح اليوم املقاطعة الوطنية لسان(   ، ٢٠٠٣يوليو /متوز

    إن
   القاضية النائبة األوىل، ورئيسة الدائرة اجلنائية األوىل يف حمكمة -١٩٩٧ تشرين الثاين ٢١

اليت أصبح اليوم املقاطعة الوطنية لسانتو ( االستئناف يف سانتو دومينغو،   ٢٠٠٣يوليو /  متوز
    سانتو دومينغو، دي إن). دومينغو

ة القاضي الرئيس الثانية يف الدائرة اجلنائية األوىل يف حمكمة االستئناف نائب  ١٩٩٧-١٩٩١
). اليت أصبح اليوم املقاطعة الوطنية لسانتو دومينغو(يف سانتو دومينغو، 

    سانتو دومينغو، دي إن
قاضية رئيسة الدائرة اجلنائية الثامنة يف احملكمة البتدائية يف الدائرة القضائية   ١٩٩١-١٩٨٦

  اطعة الوطنية لسانتو دومينغو، سانتو دومينغويف املق
  سانتو دومينغو، دي إن.  حمامية مساعدة لدى املدعي العام  ١٩٨٦-١٩٨٤
منصب املدعي العام يف حمكمة الصلح، الدائرة الثانية يف املقاطعة الوطنية   ١٩٨٤-١٩٨١

  سانتو دومينغو، دي إن. لسانتو دومينغو
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  األنشطة يف جمال التدريس

  عميدة كلية احلقوق والعلوم السياسية يف اجلامعة الوطنية بيدرو  / نون األول كا-١٩٩٥
    هنريكيز أورينيا،  سانتو دومينغو، دي إن   ٢٠٠٤ديسمرب 

وضع املؤسسات والعدالة اجلامعة . مدرسة، دبلوماسية يف القانون اجلنائي  ٢٠٠٤يناير /كانون الثاين
  .ومينغو ، املقاطعة الوطنيةسانتو د. الوطنية لبيدرو هنريكيز أورينيا

أستاذة القانون اجلنائي يف كلية احلقوق والعلوم السياسية يف اجلامعة   ٢٠٠٢-١٩٨٧
    الوطنية بيدرو هنريكيز أورينيا،  سانتو دومينغو، دي إن

هيكلة " ميسرة يف احللقات الدراسية اليت متّت يف الكلية القضائية الوطنية   ٢٠٠٠
    ".األخالق القضائية"ئية و، الوحدة اجلنا"٢احلكم 

كلية . مديرة برنامج الدراسات العليا للتخصص الدراسات القانونية  ٢٠٠٠-١٩٩٣
احلقوق والعلوم السياسية، جامعة بيدرو هنريكيز أورينيا،  سانتو 

  .دومينغو، دي إن
مديرة معهد احلقوق بكلية احلقوق والعلوم السياسية يف جامعة بيدرو   ١٩٩٦-١٩٩٠

    .ورينيا،  سانتو دومينغو، دي إنهنريكيز أ
" ميسرة يف يف الكلية القضائية الوطنية أثناء احللقات الدراسية بعنوان   ١٩٩٩

، املعقودة يف كل "املنطق القضائي  املطبق على اهليكلة السليمة للجملة
من سان فرانسيسكو، وماكوريس وباين وبراهونا، يف اجلمهورية 

    .الدومينيكية
.نة التعليم يف املعهد الوطين للقضاة، سانتو دومينغو، دي إنعضو يف جل  ١٩٩٩

    
، ٩٤ -١٤ميسرة يف التدريب األويل للمسؤولني عن تنفيذ القانون   ١٩٩٨أغسطس /آب

معهد القضاة  املفوضية . وللقضاة واملدافعني يف حماكم األطفال واملراهقني
     .ين إلصالح وحتديث العدالة سانتو دومينغو، دي إن

منسقة يف اجلامعة الوطنية بيدرو هنريكيز األورينا اثناء حلقات العمل   ١٩٩٣
حمكمة العدل العليا، ومعهد منع . التدريبية القضائية للمحاكم اجلنائية

سانتياغو دي لوس كابالريوس، اجلمهورية .  اجلرمية ومعاملة ارمني
    .الدومينيكية

قاطعة الوطنية ملونت بالتا، عضو يف جلنة تقييم النواب العاديني يف امل  ١٩٩٢
سانتو . ١٩٩٢أكتوبر / تشرين األول٣٠. معينة من قبل احملكمة العليا

    .دومينغو، دي إن
أستاذ يف ترمجة للنصوص القانونية، معهد احلقوق، كلية احلقوق، جامعة   ١٩٨٦-١٩٨١

  .سان بيدرو دي ماكوريس، اجلمهورية الدومينيكية. غيست سانترال
  )املؤمترات والدورات والندوات واالجتماعات(ألنشطة األكادميية املشاركة يف ا

ندوة يف مركز التدريب التابع للتعاون االسباين واألمني الدائم للمؤمتر . احلقوق الدستورية واهلجرة -
مونتيفيديو ، . ٢٠١٠يوليو / متوز١٦-١٤.  األمريكي حول العدالة الدستورية-األيبريي

  .أوروغواي
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 ١٣ و ١٢". محاية حقوق اإلنسان من قبل خمتلف احملاكم القضائية. "ون الدستوريندوة حول القان -
حمكمة العدل العليا، الس الدستوري يف كاتالونيا، ومركز أمريكا . ٢٠٠٨مارس  / آذار١٤و 

  .اجلمهورية الدومينيكية. سانتو دومينغو، دي إن. الوسطى للدراسات الدستورية والتدريب
 اخلاص بألطفال واملراهقني، ٠٣-١٣٦العملية الثانية حول القانون -لنظريةاحللقة الدراسية ا -

سانتو دومينغو، . الكلية القضائية الوطنية. ٢٠٠٦فرباير / شباط١٠-٠٦. والقانون اجلنائي األحداث
  .اجلمهورية الدومينيكية. دي إن

، نظمها "ويل اإلرهابحلقة دراسية للمسؤولني عن العدالة اجلنائية حول مكافحة غسل األموال ومت" -
  .٢٠٠٥مايو / آذار٢٠-١٦. برازيليا، الربازيل. صندوق النقد الدويل

سانتو . الكلية القضائية الوطنية". احللقة الدراسية األوىل والثانية لتنفيذ قانون اإلجراءات اجلنائية" -
  .٢٠٠٥ و ٢٠٠٤يف عامي . دومينغو دي غوزمان ، دي إن

 الكلية القضائية الوطنية، مفوض إلصالح وحتديث العدالة ".غسل األموال"حلقة عمل حول  -
 ٩سانتو دومينغو، املقاطعة الوطنية، اجلمهورية الدومينيكية . وبرنامج األمم املتحدة ملراقبة املخدرات

  .٢٠٠١أغسطس، / آب١٠و 
 سانتو دومينغو، املقاطعة الوطنية،. الكلية القضائية الوطنية. حلقة دراسية حول بطء القضاء -

  .٢٠٠١مارس / آذار٢٤اجلمهورية الدومينيكية 
سانتو دومينغو، املقاطعة الوطنية، . الكلية القضائية الوطنية. حلقة دراسية حول الوظيفة قضائية -

  .٢٠٠١يناير / كانون الثاين١٣ و١٢اجلمهورية الدومينيكية 
. ي األيبريي األمريكيالفصل الدراس". مراقبة إدارة حماكم العدل. "دورة تدريبية متخصصة القضائية -

 إىل ٣برشلونة، إسبانيا، يف الفترة من . األكادميية القضائية للمجلس العام للسلطة القضائية يف إسبانيا
  ٢٠٠٠يوليو / متوز٢١

الكلية القضائية الوطنية و املفوضية  إلصالح ". اآلليات البديلة لتسوية املنازعات"حلقة دراسية حول  -
  .٢٠٠٠مارس /ومينغو  املقاطعة الوطنية، اجلمهورية الدومينيكية آذارسانتو د. وحتديث العدالة

سانتو دومينغو، املقاطعة الوطنية، اجلمهورية . الكلية القضائية الوطنية. حلقة دراسية منهجية -
  .٢٠٠٠فرباير / شباط٣الدومينيكية 

ينغو، املقاطعة سانتو دوم. الكلية القضائية الوطنية". الضمانات الدستورية"حلقة دراسية حول  -
  .٢٠٠٠فرباير / شباط٢و١الوطنية، اجلمهورية الدومينيكية 

حمكمة العدل العليا، وجملس . مشروع لتعزيز السلطة القضائية". مهنة القضاء"حلقة دراسية حول  -
سانتو دومينغو، املقاطعة الوطنية، . الكلية القضائية الوطنية. القضاء األعلى والتعاون اإلسباين

  .١٩٩٩نوفمرب /  تشرين الثاين٢٧ و٢٦الدومينيكية اجلمهورية 
هيغي، اجلمهورية الدومينيكية، . حلقة القضاة الدراسية حول حقوق املؤلف واحلقوق ذات الصلة -

وزير الدولة للصناعة والتجارة، واملكتب الوطين حلقوق . ١٩٩٩أكتوبر / تشرين األول٣٠ و٢٩
  .نظمة العاملية للملكية الفكريةالتأليف والنشر، الكلية الوطنية للقضاء وامل

اجلمهورية . معهد القضاة، سانتو دومينغو، دي إن". هيكلة األحكام"حلقة عمل حول  -
  .١٩٩٩مايو / آذار١أبريل و / نيسان ٣٠الدومينيكية،

عضو يف وفد اجلمهورية الدومينيكية للقضاة يف مؤمتر القمة األيبريي األمريكي الثاين لرؤساء احملاكم  -
  .١٩٩٩مارس / آذار٢٦ و٢٥ و٢٤. كاراكاس، فرتويال. وحماكم العدلالعليا 
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اجلمهورية . بوكا تشيكا، املقاطعة الوطنية. معهد القضاة". تدريب املدربني"حلقة دراسية حول  -
  .١٩٩٩فرباير / شباط٢٨-٢٧الدومينيكية 

بوكا تشيكا، . ضاةمعهد الق". االجتاهات العاملية يف جمال التدريب القضائي احلايل"حلقة عمل حول  -
  .١٩٩٩يناير / كانون الثاين١٩-١٨اجلمهورية الدومينيكية . املقاطعة الوطنية

معهد . وحدة املنهجية القانونية من برنامج التدريب املستمر". سيادة الدستور"حلقة عمل حول  -
  .١٩٩٨نوفمرب / تشرين الثاين٢١-١٣اجلمهورية الدومينيكية . القضاة، سانتو دومينغو، دي إن

معهد القضاة، سانتو دومينغو، املقاطعة . يف معهد القضاة" تدريب امليسرين"حلقة عمل حول  -
  .١٩٩٨سبتمرب / أيلول٨الوطنية، اجلمهورية الدومينيكية 

برعاية مشتركة من قبل  املفوضية  إلصالح ". املساءلة القضائية يف تنمية الدميقراطية"حلقة عمل عن  -
جامعة املاما . ١٩٩٨مارس، / آذار٢١ و٢٠. لعليا ومكتب املدعي العاموحتديث العدالة، واحملكمة ا

  .الكاثوليكية ومايسترا، سانتو دومينغو، اجلمهورية الدومينيكية
. مفوض إلصالح وحتديث العدل" توصيات بتوافق اآلراء: املدرسة الوطنية للقضاة"حلقة عمل حول  -

  .مهورية الدومينيكيةاجل. سانتو دومينغو، دي إن. ١٩٩٧سبتمرب / أيلول١٧
جلنة العدل الدائمة يف جملس ". قانون مهنة القضاء واملدرسة الوطنية للقضاة"حلقة عمل حول  -

سانتو دومينغو، إ، دي، اجلمهورية . ١٩٩٧سبتمرب / ايلول٤. جملس الشيوخ يف اجلمهورية. الشيوخ
  .الدومينيكية

. ١٩٩٧. فوضية  إلصالح وحتديث العدالةاملشاركة يف خمتلف  املنتديات الدائمة اليت نظمها  امل -
  .دي، اجلمهورية الدومينيكية. سانتو دومينغو، إ

. املكتب العام لتعزيز الشباب". التشريعات اخلاصة بالسياسات املتعلقة بالشباب"حلقة دراسية حول  -
  .دي، اجلمهورية الدومينيكية. سانتو دومينغو، إ. ١٩٩٧مايو / أيار٢٠

وكالة تابعة لنظام محاية ".  االتفاقية الدولية حلقوق الطفل- ٩٤-١٤ون القان"حلقة عمل حول  -
. ١٩٩٧أبريل، / نيسان١٧-١٦). اليونيسيف(األطفال واملراهقني، ومنظمة األمم املتحدة للطفولة 

  .دي، اجلمهورية الدومينيكية. سانتو دومينغو، إ
لعدالة برعاية مصرف التنمية وضع املؤسسات وا". إدارة املكاتب القضائية"حلقة دراسية حول  -

  .دي، اجلمهورية الدومينيكية. سانتو دومينغو، إ. ١٩٩٧فرباير، / شباط٨-٦. للبلدان األمريكية
، "إقامة العدل. "برنامج الزوار الدوليني برعاية دائرة اإلعالم الثقايف يف الواليات املتحدة األمريكية -

  .دي، اجلمهورية الدومينيكية. نغو، إسانتو دومي. ١٩٩٦نوفمرب ، / تشرين الثاين٣٠-١١
جامعات معاهد "  اليوم األول للتفكري يف تدريس القانون يف مواجهة القرن احلادي والعشرين" -

القانون، جامعة املاما،وجامعة  بيدرو هنريكيز أورينيا، أونابيك،  واجلامعة احلرة لسانتو دومينغو، 
، جامعة ١٩٩٦أغسطس / آب٣ورنيا سان دييغو، واجلامعة اإليبريية األمريكية، وجامعة كاليف

  .دي، اجلمهورية الدومينيكية. مادري الكاثوليكية البابوية ومايسترا، سانتو دومينغو، إ
جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية ."  اجلرمية املنظمة عرب الوطنية وغسل األموال"زميلة  يف برنامج  -

، فيني ، ١٩٩٥أكتوبر، / تشرين األول٢٨-سبتمرب /ل أيلو٢٥. ومكتب األمم املتحدة يف فيينا
حول مشروع قانون مهنة القضاء، برعاية " الدكتور مانويل رويز رامون تيخادا"حلقة عمل . النمسا

دي، اجلمهورية . ، سانتو دومينغو، إ١٩٩٥مايو / آذار٢٠-١٩مؤسسة وضع املؤسسات والعدالة، 
  .الدومينيكية
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ينيكية يف الدورة العادية السابعة عشرة للجنة البلدان األمريكية عضو يف وفد اجلمهورية الدوم -
  .مدينة بنما، مجهورية بنما. ١٩٩٥مارس / آذار١٠-٧٠. ملكافحة إساءة استعمال املخدرات

 ٢١. سييت بنك والس الوطين ملكافحة املخدرات". قوانني غسل األموال"حلقة دراسية حول  -
  .دي، اجلمهورية الدومينيكية. ، إسانتو دومينغو. ١٩٩٥فرباير /شباط

". احللقة الدراسية الوطنية الثامنة لتدريب املسؤولني املكلّفني مبراقبة املواد السالفة واملواد الكيماوية" -
دي، . سانتو دومينغو، إ. ١٩٩٥فرباير / شباط١٧-١٤. الس الوطين ملكافحة املخدرات

  .اجلمهورية الدومينيكية
دي، . ،سانتو دومينغو، إ١٩٩٤األمانة التقنية للرئاسة، ". ألطفال واملراهقنيتنفيذ قانون محاية ا" -

  .اجلمهورية الدومينيكية
التدابري الفعالة ملكافحة اجلرائم املتعلقة باملخدرات، وحتسني "احللقة الدراسية اإلقليمية السادسة حول  -

مارس / آذار١٨-٧. عاملة ارمنيمعهد أمريكا الالتينية ملنع اجلرمية وم". إدارة العدالة اجلنائية
  . ، سان خوسه، كوستا ريكا١٩٩٤

عضو يف الوفد الدومينيكي يف الدورة العادية الرابعة عشرة للجنة البلدان األمريكية ملكافحة إساءة  -
مدينة واشنطن، الواليات املتحدة . ١٩٩٣أكتوبر / تشرين األول٢٣-٢٠استعمال املخدرات، 

  .األمريكية
، برعاية شركة إقامة املؤسسات "الجتماع الثاين حول االستباق إىل حتسني العدالةا"مشاركة يف  -

دي، اجلمهورية . ، سانتو دومينغو، إن١٩٩٣سبتمرب / أيلول٣٠والعدالة، وغريها من املؤسسات، 
  .الدومينيكية

".  مينيكيةسياسة منع املخدرات ومراقبتها للمشرعني يف اجلمهورية الدو"احللقة الدراسية األوىل حول  -
دي، . ، سانتو دومينغو، إ١٩٩٣الس الوطين ملكافحة املخدرات وجملس الشيوخ يف اجلمهورية، 

  .اجلمهورية الدومينيكية
حمكمة العدل العليا، ومعهد أمريكا الالتينية ملنع اجلرمية ". املنهجية للكبار"حلقة عمل تدريبية  -

  .دي، اجلمهورية الدومينيكية.  سانتو دومينغو، إن،١٩٩٣ومعاملة ارمينن وجامعة اجليل الثالث، 
.  بشأن مكافحة املخدرات واملواد اخلاضعة للرقابة٨٨-٥٠أول حلقة عمل لتحديث القانون رقم  -

  .دي، اجلمهورية الدومينيكية. ، سانتو دومينغو، إن١٩٩٣الس الوطين ملكافحة املخدرات، 
إدارة مكافحة "م الثقايف يف الواليات املتحدة األمريكية،  برنامج الزوار الدوليني برعاية دائرة اإلعال -

أغسطس /آب". املخدرات وقانون مكافحة االجتار غري املشروع باملخدرات يف الواليات املتحدة
  .، الواليات املتحدة األمريكية١٩٩٢

يكية، وزارة العدل يف الواليات املتحدة األمر". نظرة عامة حول تقنيات التحقيق"دورة دراسية  -
  .دي، اجلمهورية الدومينيكية. ، سانتو دومينغو، إن١٩٨٩

. ، سانتو دومينغو، إن١٩٨٢معهد التدريب حول الضرائب، ." ضريبة الدخل"دورة دراسية حول  -
  .دي، اجلمهورية الدومينيكية

، سانتو ١٩٨٢، املكتب الوطين إلدارة شؤون املوظفني، "اإلدارة الشخصية"دورة دراسية حول  -
  .دي، اجلمهورية الدومينيكية. و، إندومينغ

. اجلامعة املركزية من الشرق" الوقاية واجلوانب التقنية يف عالج مؤلفيه: اإلجرام "أول ندوة حول  -
 .١٩٨٠سان بيدرو دي ماكوريس، اجلمهورية الدومينيكية، 
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  :كتبت مقاالت وعروض يف املناسبات التالية

  .٢٠٠٦سانتو دومينغو دي غوزمان، دي إن، .  قبل قضاة اجلناياتدستور اجلمهورية الدومينيكية بتعليقات من -
عرض أثناء احللقة الدراسية الدولية حلقوق اإلنسان . النظام القضائي يف اجلمهورية الدومينيكية -

والدميقراطية، اليت نظمتها منظمة الدول األمريكية، وزارة الشؤون اخلارجية ومؤسسة التنمية للبلدان 
  .٢٠٠٥مارس / آذار٢٣-٢١و دومينغو دي غوزمان، دي إن،سانت. األمريكية

 ٢٦توصيات بشأن إصالح تدوين القانون اجلنائي اإلجرائي واملوضوعي،  "اختتام املنتدى الدائم على  -
. دي، اجلمهورية الدومينيكية. مفوض إصالح وحتديث العدل، سانتو دومينغو، إن. ١٩٩٧يوليو /متوز

حلقة دراسية برعاية . تقدمي املساعدة القانونية للشباب.  بالشبابالسياسات والتشريعات املتعلقة
  .، سانتو دومينغو دي غوزمان، دي إن١٩٩٧مايو / أيار٢٠املكتب العام للترويج للشباب، 

مفوض إصالح وحتديث العدالة، . الفريق، املنتدى الدائم. اقتراحات إلصالح قانون التنظيم القضائي -
  . دومينغو دي غوزمان، دي إنسانتو. ١٩٩٧مايو / أيار١٠

مارس / آذار٢٢. من أجل تصميم نظام السجون احلديثة" اختتام االقتراحات يف املنتدى الدائم  -
  .سانتو دومينغو دي غوزمان، دي إن. مفوض إلصالح وحتديث العدل. ١٩٩٧

ئي لألمم املتحدة، التقرير النها. اجلرمية املنظمة عرب الوطنية وغسل األموال يف اجلمهورية الدومينيكية -
اجلرمية املنظمة عرب الوطنية وغسل : األقسام الفرعية املعنية مبنع اجلرمية والعدالة اجلنائية يف الربنامج 

  .فيينا، النمسا. ١٩٩٥أكتوبر /تشرين األول. األموال
 السادسة احللقة الدراسية اإلقليمية. تطبيق الوالية القضائية على املخدرات يف اجلمهورية الدومينيكية -

مارس /حول التدابري الفعالة ملكافحة جرائم املخدرات وحتسني إدارة شؤون العدالة اجلنائية، آذار
  . ، يف سان خوسيه دي كوستا ريكا١٩٩٤

أول حلقة عمل يف احللقة الدراسية . التعليمات التحضريية وتطبيق الوالية القضائية على املخدرات -
املخدرات واملواد اخلاضعة للرقابة يف اجلمهورية  على ٨٨-٥٠حول حتديث القانون رقم 

نشرت يف جملة . سانتو دومينغو دي غوزمان، دي إن. ١٩٩٣يناير /كانون الثاين. الدومينيكية
، ١، رقم ٢السنة . القانون والعلوم السياسية يف اجلامعة الوطنية بيدرو هنريكيز أورينيا

  .  ١٩٩١ديسمرب /كانون األول-أغسطس/آب
القانوين يف اجلامعات الدومينيكية، جنبا إىل جنب مع السيد خوسيه فيكتور كاستيالنوس، والسيدة التعليم  -

. من جانب دولة احلق. االجتماع الثاين لتحسني العدالة. أمرييكو موريتا كاستيلو. اوزيبيو يسانس ذ
  .ن، دي إن، سانتو دومينغو دي غوزما١٩٩٣سبتمرب /  ايلول٣٠ومؤسسة وضع املؤسسات والعدالة، 

  اجلوائز والتقديرات املهنية

حصلت على التقدير من أجل تعاونية التوفري والقروض، هرييرا يف جمال العدالة والشفافية، ومبناسبة  -
  .هرييرا، بلدية غرب سانتو دومينغو. ٢٠١١مارس / آذار٥. االحتفال باليوم العاملي للمرأة

التضامن ملكافحة اجلرمية والفساد واإلفالت االعتراف من قبل كل من مؤسسيت كروز خيمينيان و -
  .٢٠١٠سبتمرب /أيلول. من العقاب ومؤسسات أخرى من القطاع كريستو ري

نوفمرب / تشرين الثاين٢٥، "٢٠٠٩املرأة الناجحة اليت متت تغطيتها يف األمل "االعتراف يف حفل  -
  .سانتو دومينغو دي غوزمان ، دي إن. ٢٠٠٩

يوليو / متوز٦، "٧٢"من قبل شركة جيسيز ". ٢٠٠٣لفضية العليا لعام الدائرة ا"انتخبت عضوا يف  -
  .سانتو دومينغو دي غوزمان ، دي إن. ٢٠٠٤
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 ٢٠٠٤ديسمرب /حازت على لوحة كلية القانون يف اجلمهورية الدومينيكية، يف كانون األول -
  .يكيةاجلمهورية الدومين. ٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول٢٦. ومقاطعة حمافظة سانتو دومينغو

 ٨. يف جمال القانون والعدالة، قلّدها إياه الرئيس الدستوري للجمهورية" وسام االستحقاق للنساء " -
  .٢٠٠٣مارس /آذار

شهادة تقدير صادرة عن املدرسة الوطنية للقضاء على تفانيها يف مهمة تدريب أعضاء السلطة  -
. لألحكام القضائية واألخالقاهليكلة الثانية : احللقات الدراسية . ٢٠٠٠القضائية خالل عام 

  .دي. سانتو دومينغو، إن. ٢٠٠٠
شهادة تقدير صادرة عن مدرسة القضاء الوطنية للعمل املضطلَع به يف املدارس كجزء من جلنة التعليم  -

  .دي. سانتو دومينغو، إن. ٢٠٠٠والتقييم يف عام 
التفكري " لقة الدراسية حول شهادة تقدير صادرة عن مدرسة القضاء الوطنية ألعماهلا كمدربة يف احل -

  .دي. سانتو دومينغو، إن. ١٩٩٩القضائي املطبق على اهليكلة السليمة للحكم، 
. شهادة تقدير صادرة عن املدرسة الوطنية للقضاء على األعمال املضطلع ا كعضو يف جلنة التعليم -

  .دي. سانتو دومينغو، إن. ١٩٩٩
ح وحتديث العدالة والنائب العام للجمهورية، للمسامهة شهادة تقدير صادر عن  املفوضية لدعم إصال -

  .دي.  ، سانتو دومينغو، إن١٩٩٩. يف برنامج ترقية املدعني العامني والقضاة ومراجعي احلسابات
لوحة االعتراف، أصدرها الس الوطين للمخدرات من أجل التعاون يف مكافحة شاقة ملكافحة  -

  . دومينغو، اجلمهورية الدومينيكيةسانتو. ١٩٩٣أغسطس / آب١٨. املخدرات
سانتو . ٢٠٠١مارس / آذار٨، و١٩٩٢، ٢٦يناير /كانون الثاين". اللوحة الذهبية لغواشوبيتا" -

  .دي، اجلمهورية الدومينيكية. دومينغو، إن
شهادات التقدير الصادرة عن وحدة التقييم واإلجناز املهين يف جامعة بيدرو هنريكيز أورينيا، عن  -

سانتو . ١٩٩٣ و ١٩٩٢. ٩٣-٩٢- ١  و٩٢ -٩١-٢ريس املمتاز خالل فصلي تقييم التد
  .دومينغو ، اجلمهورية الدومينيكية

 ، ٨نوفمرب /تشرين الثاين. ٧٢' من قبل شركة جيسيز ١٩٩٠لعام " الشباب املتميز"انتخبت  -
  .دي. سانتو دومينغو، إن. ١٩٩١

  الدراسات التقنية

. دي. معهد علوم الكمبيوتر، وشركة سانتو دومينغو، إن. ٩٥ ويندوز. دورة متهيدية إىل الكمبيوتر -
  .١٩٩٦اجلمهورية الدومينيكية،

  .١٩٨٠. جامعة السوربون، باريس األوىل،  باريس، فرنسا. دورة يف اللغة واحلضارة الفرنسية -
. دي. سانتو دومينغو، إن. مجعية الشبان املسيحيني. دورة يف برجمية أوفيس وتقنيات التخزين -

  .١٩٩٨٠هورية الدومينيكية،اجلم
. دي. سانتو دومينغو، إن. مؤسسة األليانس الفرنسية. دورة حول ترمجة النصوص القانونية -

  .١٩٧٩اجلمهورية الدومينيكية، 
  .١٩٧٩اجلمهورية الدومينيكية، . دي. سانتو دومينغو، إن. مؤسسة األليانس الفرنسية. دراسة اللغة الفرنسية -
  .١٩٧٤سان بيدرو دي ماكوريس،  اجلمهورية الدومينيكية، . كوريس التقين املهينمعهد ما. دراسة الطباعة -

* * * 
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  )فاسو بوركينا( غربدو جوستاف كام .١٣
  )بالفرنسية : األصل(

  شفوية مذكرة

 األطراف الدول مجعية ألمانة تقديراا خبالص املتحدة األمم لدى الدائمة فاسو بوركينا بعثة تتقدم
 القاضي ترشيح قررت فاسو بوركينا حكومة أن بأخطارها تتشرف و األساسي روما قانون نظام يف

 املقرر االنتخابات يف) أ قائمة (الدولية اجلنائية احملكمة يف قاضٍ ملنصب كمرشحغربدو جوستاف كام 
 العاشرة اجللسة أثناء نيويورك، يف ٢٠١١ األول كانون/ديسمرب ٢١ إىل ١٢ من الفترة يف إجرائها

  .األساسي روما قانون نظام يف األطراف الدول عيةجلم
 التقدمية املسامهة وتقدر الدولية اجلنائية احملكمة عمل على كبرية أمهية فاسو بوركينا حكومة تعلق

  .العقاب من اإلفالت مكافحة يف تبذهلا اليت
 يف املستوى ةرفيع مناصب تقلد قد و استثنائي مبستوى  يتمتع قاضي هو فاسو بوركينا مرشح إنّ
  .الدويل و القومي املستويني على القضائي النظام

 العليا احملاكم يف مرافعات حمامي منصب  وتكرارا مرارا كام القاضي توىل القومي، املستوى فعلى
  .العدل وزارة ومدير فين مستشار منصب أيضا ا وتقلد البالد أحناء كافة يف املختلفة
 اجتماعات عدة يف فاسو بوركينا كمندوب نشيط بشكل ركشا فقد الدويل، املستوى على أما
 (ICTR)  لرواندا الدولية اجلنائية احملكمة قاضي منصب يشغل و الدولية اجلنائية احملكمة إنشاء إىل أدت
  .٢٠٠٣ منذ

 اجلنائية العدالة جمال يف ودرايته كام القاضي خربة بأنّ قوياً إميانا فاسو بوركينا حكومة تؤمن و
  .الدولية اجلنائية احملكمة عمل يف كبري بشكل ستساهم والدويل القومي ملستوينيا على

  .املرشح عن معلومات مذكرة طيه فاسو لبوركينا الدائمة املهمة أرفقت لقد

* * * 

  املؤهالت بيان

 ملنصب ، غربدو جوستاف كام فاسو، بوركينا حكومة مرشح ملؤهالت املفصل البيان تقدمي مت
 والفقّرة األساسي روما قانون من ،)أ (٤ فقّرة ،٣٦ املادة مبوجب قدم الدولية، اجلنائية احملكمة يف قاضٍ
 وانتخاب الترشيح بإجراءات املتعلق األطراف الدول جلمعية ASP-ICC/٣/ Res.٦ رقم القرار من ٦

  .الدولية اجلنائية للمحكمة القضاة
 اجلنائية باحملكمة قاض ملنصبوستاف كام  غربدو جالقاضي ترشيح فاسو بوركينا أي ٣ قررت
 نيويورك يف ،٢٠١١ األول كانون/ديسمرب ٢١ إىل ١٢ من الفترة يف االنتخابات ستجرى و الدولية،

  .األساسي روما قانون نظام يف األطراف الدول جلمعية العاشرة اجللسة أثناء
" حيث من الطلبات مقدمي  متطلبات متاما يلبي ألنه) أ (القائمة على كام القاضي ترشيح مت
 أو كقاضي سواء ، املناسبة الالزمة واخلربة اجلنائية واإلجراءات اجلنائي القانون جمال يف املتوفرة الكفاءة
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 روما نظام من ٣٦ املادة من ٥ الفقّر) ب. أي  ٣ فقرة ". (أخرى مماثلة بصفة أو حمامي أو عام مدعي
  .األساسي
 يف املستوى رفيعة مناصب تقلد وقد استثنائي مبستوى متتع قاض هو فاسو بوركينا مرشح إنّ
 و اخلربة شروط كلّ ينجز، فإنه لذلك وكنتيجة. الدويل و القومي املستويني على القضائي النظام

املادة ( كما هو مطلوب مبوجب نظام روما األساسي القضائية املناصب أعلى لتقلد املطلوبة األقدمية
  )).أ(٣ الفقرة ٣٦

 ١٦ يف١١،٢٨٦ PCS/ac/ رقم شفهية مذكرة شكل على ا بعث اليت الذاتية سريته يف دأك كما
 حصل القاضي، شهادة حيمل غربدو جوستاف كام فالقاضي الدائمة، البعثة من ٢٠١١ حزيران يف

 من القانون يف املاجستري درجة و فرنسا ، باريس يف الدويل، القسم ، للقضاء الوطنية املدرسة من عليها
  .أوجادوجو معةجا

 عضواً يف جلنة التصنيف كان أنه تشمل مناصب عدة كام القاضي تقلد القومي، املستوى على
الوطنية لتنقيح مدونة اإلجراءات اجلنائية والقوانني اليت حتكم اإلجراءات القابلة للتطبيق من قبل الدائرة 

  بوبوحمكمة رئيس و) حملية(ة االبتدائي حمكمة ورئيس حمكمة يف حتقيقات وقاض وحمامياجلنائية 
 .  أوجادوجو استئناف حمكمة يف األول العام واملدعي)  حمليات (العليا، تنكودوغووديوالسو 

 اجلمعية العامة لألمم املتحدة كقاضي خصومة قبل من كام القاضي انتخب الدويل، املستوى وعلى
 من و. مجاعات أو أفراد فيها ام  قضايا  إىلَ أوكلت حيث) ICTR (اباحملكمة اجلنائية الدولية لرواندا 

  :التالية القضايا على حكمها ترأسها اليت احملكمة هيئة أصدرت احملاكمات، خالل
 ؛ باغاراجازا ميتشل ضد املدعي -
 ؛ موفوين ثريسيس ضد املدعي -
 كاليمرتيرا؛   ضد املدعي -
 ؛ نيشاميجو سيمون ضد املدعي -
 أ؛ أ ج ضد املدعي -
 ؛ رواماكوبا أندريه ضد املدعي -
  .سريومبا ضد املدعي -

 األشخاص من العديد فيها املتهم القضية هذه ملف إحالة مت: وآخرين كرميرا ضد املدعي قضية يف
  .٢٠١١ عام اية يف قرار اختاذ جيب ،٢٠٠٥ عام يف إليه

 عضو اإلنسان، حلقوق مسمتح حمامي وهو إنسان حقوق جمال يف ناشط كام القاضي أساسا،
  .فاسو بوركينا يف اإلنسان حقوق جمال يف تعمل مجعيات  يف مؤسس

  .واإلجنليزية الفرنسية يتكلّم. فاسو بوركينا من مواطن كام القاضي
  ).فاسو بوركينا يف االمتياز وسام " (الوطين النبالة وسام "وسام حيمل وهو 

* * * 
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  شخصيةالالبيانات 

  ف كامغربدو جوستا  االسم
 بوركينا فاسو  اجلنسية

 فاسو بوركينا )بوغوريبا( يف دولو١٩٥٨أيار / مايو١٩  تاريخ امليالد

  ، ٤، فئة خاصة، درجة )قاضي(الضابط القضائي   املهنة
 )ICTR(و حاليا قاضي يف احملكمة اجلنائية الدولية لرواندا 

 وسام فارس بوركينا فاسو للشجاعة الوطنية  األومسة و النياشني

  تعليمال

 املدرسة الوطنية) دبلوم مدرسة القانون( القضائية  األعمال دبلوم  ١٩٨٥متوز /يوليو
  .فرنسا.  الدويل باريس قسم للقضاء،

 ماجستري يف القانون، -)املدرسة العليا للقانون( جامعة واجادوجو   ١٩٨٣متوز  /يوليو
 بوركينا فاسو

 وزين مدرسة) إي مستوى أ.سي.جي(شهادة البكالوريا  تقدير ب   ١٩٧٨حزيران  /يونيو
  ديوالسو، بوركينا فاسو بوبو يف الثانوية كوليبايل

 بناء وصيانة -الوسائط املتعدد اتصاالت اإلعالم يف جامعي دبلوم) ١(  املؤهالت األخرى
  . مساعدة برنامج النشر-مواقع احلاسوب االلكترونية

لقات دراسية وورش االشتراك يف برامج الزمالة التدريبية املختلفة وح) ٢(
  عمل املتعلّقة مبهنيت كضابط قضائي وقانوين

  اخلربة املهنية

  لدولية لرواندا٢٠٠٨آذار /املمارس
عينين رئيس احملكمة اجلنائية الدولية لرواندا عضواً بلجنة اللوائح اخلاصة   ٢٠٠٨آذار  /من مارس

إنّ دور اللجنة املذكورة أن تدرس اللوائح لكي تقترح . باحملكمة
عديالت حيث تكون ضرورية، ودراسة كلّ اقتراحات التعديل لكي ت

تعطي رأيا مربهناً على ذلك إىل الرئيس وإىل اجتماع كامل العدد من 
 .القضاة

عينين األمني العام لألمم املتحدة ، للمرة األوىل، كقاضي باحملكمة اجلنائية   ٢٠٠٤أيلول / سبتمرب١٣
 من قانون ٢ ، فقّرة ١٢ مبوجب املادة الدولية لرواندا يف قضية  سريومبا،

  .احملكمة
انتخبته اجلمعية العامة لألمم املتحدة كقاضي خصومة باحملكمة اجلنائية   ٢٠٠٣حزيران / يونيو٢٥

 S / RES[قدم   جملس األمن قائمة قضاة  اخلصومة.    الدولية لرواندا

 . لتمكني احملكمة من سرعة اجناز أعماهلا)]2002) 1431/
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  االقضاي

 املدعي العام ضد ميتشل باغاراجازا  ٢٠٠٩آب /أغسطس
 و أصدرت هيئة احملكمة قرارها يف ٢٠٠٩آب /بدأت احملاكمة يف أغسطس

  .٢٠٠٩تشرين الثّاين / نوفمرب١٧
 املدعي العام ضد  ثريسيس موفوين

أصدرت هيئة . بدأت إعادة حماكمة املتهم بعد قرار حمكمة االستئناف
  .٢٠١٠شباط / فرباير١١احملكمة قرارها يف 

   وي العام ضد  كاليكست كاليمرتيرا٢٠٠٨  ٢٠٠٨نيسان / أبريل١٣
 ٥بدأت احملاكمة يف . أحال يل األمني العام لألمم املتحدة هذه القضية

  و ترجح احملكمة أنها جيب أن ينتهي خالل النصف ٢٠٠٨أيار /مايو
  .٢٠٠٩األول من  عام 

  دعي العام ضد  ج أ أامل  ٢٠٠٧تشرين الثّاين / نوفمرب٨
أحال يل األمني العام لألمم املتحدة هذه القضية اخلاصة بانتهاك حرمة 

 .احملكمة واليت ميثل فيها شاهد حممي كمتهم
  . أعترف املتهم بتهمة الشهادة الزور و أصدرت هيئة احملكمة حكمها  /  ديسمرب٤

ن نوعه الذي صدر من قبل احملكمة وحىت اآلن فهذا هو احلكم الوحيد م   ،٢٠٠٧كانون األول 
  .اجلنائية الدولية لرواندا

  املدعي العام ضد سيمون  نيشاميجو    ٢٠٠٦أيلول / سبتمرب١٨
 ٢٥بدأت احملاكمة يف . أحال يل األمني العام لألمم املتحدة هذه القضية

  . ٢٠٠٦أيلول /سبتمرب
  .ن املتهم، مبا يشمل احلكمأصدرت هيئة احملكمة قرارها الذي يدي  ٢٠٠٨أيلول / سبتمرب٢٤
  املدعي العام ضد إدوارد كرميرا و ماثيو جنرومباتيسو جوزيف نيزرورا  ٢٠٠٥أيلول  /سبتمرب١

وهي مستمر، وكلّ . أحال يل األمني العام لألمم املتحدة هذه القضية
  . قرار١٠٠سنة، تقدم هيئة احملكمة حوايل 

   رواماكوبا   املدعي العام ضد أندريه  ٢٠٠٥أيار / مايو٢٦
أحال يل األمني العام لألمم املتحدة هذه القضية اليت كانت نتيجة فصلها 

حزيران / يونيو٥بدأت احملاكمة يف . عن قضية رواماكوبا و آخرين
٢٠٠٦.  

  .أصدرت هيئة احملكمة قرارها الذي برأ املتهم  ٢٠٠٦أيلول / سبتمرب٢٠
  سريومبا املدعي العام ضد   أثاناس  ٢٠٠٤آب / أغسطس٢٧

وقد بدأت احملاكمة يف . أحال يل األمني العام لألمم املتحدة هذه القضية
  .٢٠٠٤أيلول / سبتمرب٢٠

  أصدرت هيئة احملكمة قرارها الذي يدين املتهم، مبا يشمل احلكم  /  ديسمرب١٣
  .٢٠٠٦كانون األول 
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  وزارة العدل، بوركينا فاسو
كان ) PADEGجبانب واجبايت كمنسق لـ (مستشار الفين لوزير العدل   متوز/ يوليو٢٠٠٤

دوري مساعدة  الوزير يف دراسة كلّ األمور اليت تدخل يف حدود 
  .اختصاصه ومتثيله عند الضرورة

٢٠٠٣  PADEG )  برنامج لتعزيز العملية الدميقراطية وسيادة القانون و اإلدارة
  )الرشيدة

وزارة  الوطين، جبانب الواجبات األخرى يف PADEGمنسق برنامج 
ذه األهلية، كنت مسئوال عن حتضري وتنفيذ الربنامج السنوي  .العدل

للنشاطات ومشروع امليزانية وتقدمي التقارير التقنية و املالية للجنة 
الربنامج التنسيقية، فتح وإدارة حساب صندوق تطوير الربنامج احلكومي 

 اتفاقية  من٣١٣طبقاً للمادة (و كنت أيضا الضابط املخول . األورويب
/ أعمال، جتهيزات (خبصوص توقيع العقود املختلفة ) لومي الرابعة

يهدف . أخريا، كنت مدير نفقات الدفعات احمللية. واالتفاقيات) أجهزة
الربنامج بشكل حمدد إيل توفري التدريب يف جماالت خمتلفة من القانون 

، حمامون، مسجلون، ضباط شرطة(للقضاة والضباط اآلخرين يف احملكمة 
ويف اية ذلك، نشرنا بعض املراجع . ، وملنظمات حقوق اإلنسان. )اخل

اإلجراء اجلنائية و : وملخصات وافية تتعلق باملسائل القانونية املختلفة
  .القانون اجلنائي و القانون اجلنائي الدويل وقانون األسرة، اخل

  مدير الدراسات والتخطيط ٢٠٠٣-٢٠٠١
 : ئوال عنذه األهلية، كنت مس

)i( اليت أو اجلارية واملشاريع بأسواء كانترة املتعلقة البيانات متركز 

 اإلجناز؛ تنتظر
)ii(  نة يفمتابعة ومراقبة املشاريع، سواء  كانت هذه املشاريع متضم

 خطط التنمية  والربامج أم ال؛
)iii( ،وتصميم دراسة سيما ال إجراء اتنفيذ ومتابعةة لتنشيط الوزارة 

 مشاريع  الوزارة؛
)iv( ظيم منح العقود العامة اليت تقع حتت سلطة الوزارة وهذا مشل تن

 حتضري مواصفات املناقصة ورسائل إعالن النية؛
)v( متابعة العالقات مع املؤسسات الدولية؛ 
)vi( متابعة أعمال جلان التعاون املشتركة؛ 
)vii( و ضع و تنفيذ  ومتابعة برنامج معاجلة بيانات الوزارة؛ 
)viii( ة؛إعداد و متابعة خطة أنشطة الوزار 
)ix(  إعداد برامج استثمار سنوية و ذات ثالث سنوات للوزارة

  .وضمان تطبيقها
  مدير الشئون املدنية واجلنائية والتصديقات  ٢٠٠١-١٩٩٩

  :مشلت واجبايت
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)i(  متابعة نشاطات احملاكم املختلفة خبصوص القضايا املدنية
  والتجارية بشأن ا  ألمور و االجتماعية و اإلدارية؛

)ii( اإلقليمية و احمللية؛مراقبة وظائف احملاكم   
)iii(  ال لالتفاقيات الدولية املتعلّقة بالقانونضمان التطبيق الفع

اخلاص و خدمة  العمليات ونسخ األمور اهلامشية املدرجة  يف 
  .سجالت األحوال املدنية، دراسة طلبات التجنس

عضو وفد بوركينا فاسو يف االجتماعات التحضريية اليت سبقت تأسيس   ٢٠٠٢-١٩٩٨
 ).ICC(كمة اجلنائية الدولية احمل
يف ) نيويورك(فبهذه الصالحية، شاركت يف روما ويف مقر األمم املتحدة   

وقواعد اإلجراءات ) ١٩٩٨(صياغة لوائح احملكمة اجلنائية الدولية 
شاركت أيضا يف . واألدلة ويف تقرير العناصر التأسيسية ألركان جلرمية

واعد اإلدارة املالية و اتفاقية تتناول صياغة اللوائح والقوانني املالية وق
االمتيازات واحلصانات واتفاقية تتناول العالقات بني احملكمة ومنظمة 

  .األمم املتحدة
 .عضو جلنة خصخصة مشاريع العامة  ٢٠٠١

مت تكليف هذه اللجنة اليت جاء أعضائها من خلفيات مهنية خمتلفة 
 .ارة العدل يف اللجنةوقد مثّلت وز.  خبصخصة بعض املؤسسات العامة

عضو جلنة التصنيف الوطنية لتنقيح مدونة اإلجراءات اجلنائية والقوانني 
 .اليت حتكم اإلجراءات القابلة للتطبيق  من قبل الدائرة اجلنائية

ويف اللجنة، شاركت يف تنقيح، نصوص الوزارة القانونية وأعطيت رأيي 
  .ملباشرةبشأن  األمور اليت مل تقع حتت سلطة الوزارة ا

 .ممثل حكومي يف احملكمة العسكرية لوجادوجو  ٢٠٠٠-١٩٩٨
وذه الصالحية، عملت كمدعي أمام احملكمة العسكرية واختذت أو 
كلفت باختاذ كلّ اإلجراءات الضرورية للمالحقة انتهاكات القانون 

  .اجلنائي
 املدعي العام يف حمكمة استئناف واجادوجو  ١٩٩٩-١٩٩٦

ام أمام هذه احملكمة، مشلت واجبايت ضمان تطبيق عملت كمدعي ع   
 التكليف باختاذ كلّ القانون اجلنائي يف كافة أحناء أرض الوطن واختاذ أو

اإلجراءات الضرورية ملالحقة انتهاكات القانون اجلنائي واإلشراف على 
  .عمل املدعني العاملني يف احملاكم االبتدائية

  )١٩٩٦-١٩٩٥) (إقليمية(يا رئيس حمكمة كودوجو العل  ١٩٩٦-١٩٩٥
 )١٩٩٥-١٩٩٢) (إقليمية(رئيس حمكمة  بوبوديوالسوالعليا   ١٩٩٥-١٩٩٢

ذه الصالحية، كان ال بد أن اصدر أحكاما، يف احملكمة االبتدائية يف 
قضايا مدنية و جتارية و جنائية اليت تدخل يف اختصاص احملكمة العليا و 

مرت أيضا باختاذ إجراءات وقائية أ و و أ. املنظورة أمام احملكمة املذكورة
  .تعويضية، عند احلاجة إليها
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ممارسة القانون ( واجادوجو –حمامي، ايف احملكمةي للمساعدة القضائية   ١٩٩٢-١٩٨٨
 بوركينا فاسو)  يف  واجادوجو

 الشركات  و مشل عملي متثيل ومساعدة املتقاضني يف  احملكمة ، السيما
  .ةاحلكومية واملشاريع املشترك

أودراوغو  كليمان عضو اللجنة املستقلة للتحقيق يف جرمية  اغتيال عمرو   ١٩٩٢-١٩٩١
 .وحماولة اغتيال خمتار تال

أجرت اللجنة كلّ التحقيقات الضرورية يف كافة أحناء أرض الوطن لكي 
تتعرف على وتعتقل اجلناة  و املتعاونني  معهم يف اجلرمية  اليت ارتكبت 

راوغو عضو سابق من احلكومة، باإلضافة إىل أود كليمان ضد عمرو 
  .املتواطئني معهم

  .االبتدائية تنكودوغو حمكمة رئيس  ١٩٨٨-١٩٨٧
ذه الصالحية، أصدرت أحكاما، يف احملكمة االبتدائية يف قضايا مدنية و 
جتارية و جنائية اليت تدخل يف اختصاص احملكمة العليا و املنظورة أمام 

مرت أيضا باختاذ إجراءات وقائية أو تعويضية، عند و أ. احملكمة املذكورة
 .احلاجة إليها

 .ديوالسو االبتدائية بوبو حمكمة يف حتقيق  قاضي  ١٩٨٧-١٩٨٥
ذه الصالحية، كان واجيب القيام أو التكليف بالقيام بكلّ التحقيقات 

  .القضائية الضرورية، مبوجب القانون، للكشف عن احلقيقة
  .مناطق اهتمام أخرى

عضو احلركة البوركنية ملكافحة التمييز العنصري  و التفرقة العنصرية       ١٩٨٦ 
  . مجعية إنسانية دولية يف بوركينا فاسو-) Mobrap(وللصداقة بني الناس 

  .عضو مؤسس وأمني عام مجعية الدفاع عن الدميقراطية واحلرية  ١٩٨٩
عية لدفاع من عضو مؤسس يف مجعية مستهلكي بوركينا فاسو  وهي مج  ١٩٩٢

أن استهالك  املنتجات منتهية الصالحية ورديئة .  حقوق املستهلكني
  .اجلودة أصبح قضية صحة عامة يف بوركينا فاسو

  معرفة اللغات
 جيد جدا التخاطب  الفرنسية

 جيد جدا    القراءة
  جيد جدا    الكتابة

 جيد جدا  التخاطب  اإلجنليزية
 جيد    قراءةال

 جيد    الكتابة

*** 
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  )مكسيك( بوتيسيك الينيزري خافي .١٤
  )اإلسبانيةب: األصل(

  شفوية مذكرة

دي سفارة املكسيك يف مملكة هولندا أطيب حتياا إىل األمانة العامة جلمعية الدول األطراف يف 
  ICC-ASP/10/S/04: وباإلشارة إىل مذكرا رقم. نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية

، تتشرف بإبالغها بأن حكومة املكسيك ترشح مبوجبه الدكتور ٢٠١١رباير ف/ شباط٧املؤرخة يف 
خافيري الينيز بوتيسيك كمرشح ملنصب قاض يف احملكمة اجلنائية الدولية يف االنتخابات اليت ستجرى 

ديسمرب / كانون األول٢١ إىل ١٢خالل الدورة العاشرة جلمعية الدول األطراف يف نيويورك من 
٢٠١١.  

 من نظام روما األساسي، يتم ترشيح الدكتور الينيز من قبل حكومة ٥، الفقرة ٣٦ادة ألغراض امل
املكسيك إلدراجه يف قائمة ألف اليت حتتوي على أمساء املرشحني الذين لديهم كفاءة ثابتة يف جمال 

مدعي عام القانون اجلنائي واإلجراءات اجلنائية، واخلربة املناسبة الالزمة، سواء بصفة قاض أو حمام أو 
  .أو بصفة مماثلة أخرى، يف جمال الدعاوى اجلنائية

، إن الدكتور الينيز هو مرشح ذكر الذي سيمثل )٣(إىل ) ١) (أ (٨، الفقرة ٣٦وألغراض املادة 
إنه مرشحاً من قبل دولة من دول جمموعة دول أمريكا الالتينية ومنطقة . القاري/نظام القانون املدين

  .يد اللغتني الفرنسية واإلجنليزيةإنه جي. البحر الكارييب
من نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية ) أ (٤ الفقرة ٣٦لقد مت إعداد هذا البيان مبوجب املادة 

  . الدولية، كما أن السرية الذاتية للدكتور الينيز مرفقة ذه املذكرة

* * * 

  بيان املؤهالت

من نظام روما األساسي للمحكمة ) أ) (٤(الفقرة  ٣٦يتم تقدمي هذا البيان وفقاً ألحكام املادة 
 من قرار مجعية الدول األطراف للمحكمة اجلنائية الدولية بشأن انتخاب ٦اجلنائية الدولية والفقرة 

  . ICC-ASP/3/Res.6 -قضاة احملكمة رقم 
لقد أنشأ الدكتور خافيري الينيز بوتيسيك الكفاءة وخربة كبرية يف جمال القانون اجلنائي 
واإلجراءات اجلنائية، وبالتايل إنه مؤهل جيداً وبشكل استثنائي ويليب متاما الشروط املنصوص عليها يف 

  . من نظام روما األساسي ليجلس كقاض للمحكمة اجلنائية الدولية٣، الفقرة ٣٦املادة 
 اجلنائي،  عاماً يف القطاع احلكومي العام مباشرة يف القانون٢٥يعمل الدكتور الينيز منذ أكثر من 

وخالل هذه الفترة كان معروفاً مبعايري ميزاته األخالقية غري القابلة للفساد ومهاراته املمتازة يف التفسري 
، الفقرة ٣٦إنه بدون شك يليب معايري اخللق الرفيع واحلياد والرتاهة املنصوص عليها يف املادة . القانوين

  .من نظام روما األساسي) أ (٣
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ممتازة مبستوى أرفع خنبة من املميزين يف النظام اجلنائي الوطين، مبا يف ذلك قضاة  إنه يتمتع بسمعة 
وجتدر . احملكمة العليا، واملدعني العامني واحملامني واخلرباء القانونيني الوطنيني والدوليني واألكادمييني

. س الشيوخ املكسيكياإلشارة إىل أن تعيينه يف منصبه احلايل كان يلزمه املوافقة باإلمجاع من قبل جمل
وبصفته نائب املستشار القانوين لرئاسة اجلمهورية خالل اإلدارات الثالث املاضية، مبا يف ذلك املرحلة 

إن . االنتقالية السياسية، فقد اكتسب احتراما كمستشار حمايد هدفه الوحيد هو الوالء للقانون نفسه
لدويل وذلك من خالل التكرمي واجلوائز، كما جدارته وسرية عمله معترف ا ضمن اتمع الوطين وا

  .أنه يتمتع أيضاً باملؤهالت املطلوبة لتعيينه يف أرفع املناصب القضائية يف املكسيك
، الفقرة ٣٦لقد أنشأ الدكتور الينيز الكفاءة يف القانون اجلنائي واإلجراءات اجلنائية، وفقا للمادة 

 مزاول احلائز أيضا على درجة املاجستري ودرجة إنه حمام. من نظام روما األساسي) ١) (ب (٣
انه حيظى باحترام كبري يف األوساط األكادميية كمحاضر يف . الدكتوراه مبرتبة الشرف من جامعة باريس

أبرز كليات احلقوق يف املكسيك بصفته كمؤلف لعدة مطبوعات رمسية بشأن مسائل مثل أمر املثول 
  .القضائية، وتعزيز سيادة القانون و حتديات احلكم العامأمام القضاء، وهيكلية وأداء النظم 

يتمتع املرشح خبربة واسعة وكبرية وبالنجاح يف الدعاوى اجلنائية على النحو املطلوب مبوجب املادة 
  .من نظام روما األساسي املذكورة أعاله) ١) (ب (٣، الفقرة ٣٦

لقد أظهر خربته يف كال القانون اجلنائي وبصفته نائب احملامي العام للشؤون القانونية والدولية، 
والقانون الدويل من خالل العديد من القضايا الرئيسية ذات األمهية القصوى بالنسبة للمكسيك ولدول 

 دعا إىل تنفيذ املعاهدات الدولية بشأن تسليم ٢٠٠٦على سبيل املثال وليس حصراً، يف عام . أخرى
 املكسيكية، ومن خالل احلصول على حكم باملوافقة، متكن شخصيا املطلوبني جنائياً أمام احملكمة العليا

من حتقيق النجاح يف طلب تسليم السيد سكر كوري إىل املكسيك من الواليات املتحدة، الذي متت 
ويف عام . حماكمته وإدانته يف وقت الحق من قبل حمكمة مكسيكية لالعتداء اجلنسي على األطفال

ويف عام . يد توماس فرانك هوايت من تايالند، املتهم بالتهم نفسها، جنح يف طلب تسليم الس٢٠٠٥
، تغلب أيضا على عقبات قانونية خمتلفة وجنح يف تسليم مخسة من أعضاء املنظمة اإلرهابية ٢٠٠٦

يف ذلك الوقت، كان مشاركاً مباشرة يف حماكمة شقيق الرئيس املكسيكي . إىل حكومة أسبانيا" إيتا"
موال العامة واليت أسفرت عن استعادة هذه األموال بعد سنوات من الدعاوى السابق لتحويل األ

القضائية، كما أنه قاد املفاوضات بشأن االتفاقات الدولية املختلفة مع الصني وسويسرا وأسبانيا بشأن 
  .املساعدة القانونية والتعاون يف املسائل اجلنائية

ية، لقد شارك أيضا يف صياغة والتفاوض على وبصفته نائب املستشار القانوين لرئاسة اجلمهور
، شارك مباشرة يف ٢٠٠٥ويف عام . اإلصالحات الدستورية املختلفة يف جمال القانون اجلنائي

ويف عام . املفاوضات بشأن االعتراف الدستوري لوالية احملكمة اجلنائية الدولية وإجراءات صياغتها
عديل الدستوري العتماد نظام االام اجلنائي يف ، قام بتنسيق العمل على صياغة مسودة الت٢٠٠٧

املكسيك وترويج اعتماده من قبل الكونغرس، على وجه التحديد، إدراج أحكام بشأن محاية حقوق 
وبينما كان يف منصبه، شارك مباشرة . الضحايا واملتهمني اإلنسانية طوال اإلجراءات اجلنائية بكاملها

شيكو ضد املكسيك أمام حمكمة الدول األمريكية املشتركة حلقوق يف الدعوى أثناء قضية راديال بات
  .اإلنسان
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مكتب املدعي العام االجتماعي "ويف اآلونة األخرية كان مسؤوال عن التصميم القانوين لـ 
، وهو كيان جديد حلماية الضحايا حيث يتكون جملس احملافظني من كال "للدفاع عن ضحايا اجلرائم

كما انه شارك بشكل ناشط يف املفاوضات بشأن التعديل . ات واملؤسسات العامةعموم األفراد واملنظم
  .األخري للدستور املكسيكي يف جمال حقوق اإلنسان

وبصفته املدعي العام ملسائل الضرائب، لقد قام بنجاح بصياغة مشروع قانون غسل األموال 
ات الصادرة عن فريق العمل املكلف والتفاوض بشأنه، وهو القانون الذي ينظم امتثال املكسيك للتوصي

  . مبهمة اإلجراءات املالية
من نظام روما األساسي، إن الدكتور ) ج (٣، الفقرة ٣٦وفيما يتعلق باملتطلبات مبوجب املادة 

لغته األم . خافيري الينيز بوتيسيك يتقن اللغة الفرنسية إتقاناً ممتازاً كما أنه يتقن بطالقة اللغة اإلجنليزية
  .غة األسبانيةهي الل

* * *  
  للتحكيم للمحكمة الدائمة املكسيكي الفريق الوطين رسالة من

  ٢٠١١سبتمرب / أيلول٢مكسيكو، 
 خالل الدورة العاشرة جلمعية ٢٠١١ديسمرب /أشري إىل االنتخابات اليت ستجرى يف كانون األول

مناصب القضاة الستة الشاغرة الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية لتغطية 
  .بتلك احملكمة

بصفيت عضوا باموعة الوطنية املكسيكية للمحكمة الدائمة للتحكيم، يسرين تأييد ترشيح 
الدكتورخابيري الينيث بوتيسيك، املكسيكي اجلنسية، لشغل أحد املناصب كقاض باحملكمة اجلنائية 

  .الدولية
اسعة ومعترفا ا يف القانون اجلنائي واإلجراءات اجلنائية، وميلك الدكتور الينيث بوتيسيك جتربة و

إضافة إىل األخالق الرفيعة واحلياد والرتاهة، وهي املؤهالت املطلوبة اليت اشترط نظام روما األساسي 
  .توافرها يف املرشحني للخدمة قضاةً باحملكمة

من نظام روما األساسي  ٣٦من املادة ) ٢ (٤أُديل ذا البيان ألغراض ما جاء يف الفقرة 
  .للمحكمة اجلنائية الدولية

عضو اموعة الوطنية املكسيكية للمحكمة الدائمة ،دكتور ألونسو كوميث روبليدو بريدوثكو
  ؛للتحكيم

  ؛للمحكمة الدائمة للتحكيم عضو اموعة الوطنية املكسيكية ،السفري أنطونيو دي إيكاثا
  ؛للمحكمة الدائمة للتحكيم الوطنية املكسيكيةعضو اموعة  ،دكتور ألبريتو سيكيلي

  ؛للمحكمة الدائمة للتحكيم عضو اموعة الوطنية املكسيكية ،دكتور أليخاندرو سوبارثو لوايثا

* * * 
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  شخصيةالالبيانات 

   كولومبيا ،تورريون يف ١٩٥٩ يونيو/حزيران ٢  تاريخ امليالد
  أعزب  احلالة اإلجتماعية 

  األكادميية اخللفية

   دكتوراه يف القانون العام  ١٩٩٠ – ١٩٨٧
  جامعة باريس املنطقة احلادية عشرة يف سو

  اخللفية األكادميية مبرتبة الشرف
  ماجيستري يف إدارة الضرائب   ١٩٨٩ – ١٩٨٧

  جامعة باريس املنطقة احلادية عشرة يف منطقة سو
  ماجيستري يف القانون العام   ١٩٨٧ – ١٩٨٥

   عشرة يف منطقة سوجامعة باريس املنطقة احلادية
  دبلوم الدراسات العليا يف اإلدارة العامة  ١٩٨٦ – ١٩٨٥

  املعهد الدويل لإلدارة العامة، باريس، فرنسا
  بكالوريوس يف القانون   ١٩٨١ – ١٩٧٨

   منتراي، نوفو ليون، املكسيك–جامعة رجييومونتانا 
  اخللفية املهنية 

  ن الضرائباحملامي العام لشؤو  إىل اآلن٢٠٠٨فرباير /شباط
   شؤون الضرائب-مكتب احملامي العام  –
  حمامي، وزارة املالية –
  رفع شكوى قانونية أمام مكتب املدعي العام االحتادي بشأن اجلرائم الضريبية واملالية، والتهريب –
  . واجلرائم اليت ارتكبها موظفون عموميون 
  لدعاوى الدستورية ضد القوانني مثّل احلكومة االحتادية أمام حمكمة العدل العليا املكسيكية يف ا –

  .والتشريعات املتعلقة بالسياسة الضريبية  
  .رئيس مشروع إلنشاء مكتب اجتماعي للمدعي العام للدفاع عن ضحايا اجلرائم –
يف اآلونة األخرية، مسؤول عن إعداد والتفاوض بشأن املبادرة التشريعية ملكافحة غسل األموال  –

  .ومتويل اإلرهاب
 . يف املفاوضات من أجل اإلصالح الدستوري يف جمال حقوق اإلنسانمشاركة مباشرة –

  مناسبتني يف

   القانوين املستشار نائب   ٢٠٠٨/فرباير/شباط – ٢٠٠٧/يناير/الثاين كانون
  ٢٠٠٥/أبريل/نيسان – ١٩٩٤/ديسمرب/األول وكانون

   اجلمهورية لرئاسة القانوين املستشار مكتب –
 الدستوري اإلصالح التحديد وجه على عليها، واملوافقة الدستورية القانونية املبادرات مبراجعة قام –

 .فيهم واملشتبه الضحايا حقوق وتوسيع اجلنائية للعدالة اإلامي النظام لتطبيق
 .عليها واملوافقة الرئاسية الدولية واملعاهدات واالتفاقات القوانني مشاريع مبراجعة قام  –
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 .بأكملها االحتادية العامة ةاإلدار على تنطبق قانونية معايري وضع –
 . اجلمهورية رئاسة مكتب ا بادر اليت القانونية االستشارات  حضر –
 ألنظمة الشامل اإلصالح التحديد وجه على والقانونية، الدستورية اإلصالحات صياغة يف ساهم –

 اإلجراءات ولتنفيذ االحتادي القانوين القضاء مستشار منصب خللق واإلصالح العامة والعدالة األمن
 .الدستورية

 اجلنائية احملكمة باختصاص االعتراف أجل من الدستوري اإلصالح بشأن املفاوضات يف ساهم –
 .ذلك بعد الصياغة وبعملية الدولية،

  والدولية القانونية للشؤون العام املدعي نائب   ٢٠٠٦/ديسمرب/األول كانون – ٢٠٠٥/مايو/أيار
  العام النائب مكتب –
 .الدولية القانونية املساعدات وأعمال ملطلوبنيا تسليم عن مسؤول –
 واالمتثال لتنفيذ الالزمة املعايري بشأن املكسيكية العليا العدل حمكمة أمام الدعاوى بإجراء قام –

 إىل كوري سكر تسليم إىل النهاية يف أدت اليت املطلوبني تسليم بشأن والدولية الثنائية لالتفاقات
 تسليم لقد. املكسيك يف لألطفال اجلنسي واالستغالل اللواط أنبش وإدانته وحماكمته املكسيك
 .املعايري هذه أساس على أسبانيا إىل اإلرهابية إيتا مجاعة أعضاء من مخسة

 وجهت الذي تايالند من هوايت فرانك توماس تسليم يف جنح األخرى، البارزة القضايا بني من –
 .األطفال على اجلنسي االعتداء مة إليه

 راؤول السابق الرئيس شقيق حماكمة يف املكسيكية احلكومة عن نيابة احملكمة يف أيضا رافع –
 سويسرا يف املخبأة املوارد إعادة على وتفاوض إدانة حكم على وحصل غورتاري، دي ساليناس
 .املتحدة واململكة

 .الدستورية اإلجراءات يف العام املدعي بيانات مسودات على وافق –
 االحتاد، ممثال العام املدعي مكتب بدأها اليت االحتادية القضائية الدعاوى يف ةالقانوني احلجج قدم –

 .املتابعة بأعمال قام كما
 تعليم توفري على التركيز مع الشرطة، ومهن الوزارية املهن عن ومسؤول االحتراف، جلنة رئيس –

 .اإلنسان حقوق حول الشرطة ضباط وتدريب
 .املخدرات يف املتاجرة يف والقانوين الدستوري حاإلصال بشأن والتفاوض إعداد يف شارك –

  التنظيمة القوانني قسم مدير   ١٩٩٤/نوفمرب/الثاين تشرين – ١٩٩٢/يناير/الثاين كانون
  العام والتعليم التربية وزارة –
 .الوزارة تصدرها اليت والوثائق القوانني جلميع القانونية املراجعة عن مسؤول –
 .الوطين األساسي التعليم مركزية ءإللغا نظام وتطبيق بإعداد قام –
 التعليم إىل الوصول إلتاحة الدستوري اإلصالح بشأن املفاوضات يف ومشارك الصياغة عضو –

 .للتعليم جديد عام قانون وإصدار
   التنظيمية والقوانني التشريع  مدير  ١٩٩١/ديسمرب/األول كانون – ١٩٩٠/مارس/آذار
  واملوازنة التخطيط وزارة –
 .املوازنة نفقات بشأن ملرسوم يةقانون مراجعة –
 .الوزارة اختصاص ضمن تقع اليت التنظيمية والقوانني واملراسيم القوانني مسودات حتضري –

  الضرائب أمور حمامي  ٨٥/مايو/أيار – ٨٣/فرباير/شباط
  .الضرائب ألمور العام احملامي مكتب –
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 .االحتادية الضرائب ةحمكم أمام املتتابعة الدعاوى يف االحتادية للحكومة قانوين متثيل –
  .املكسيكية العليا العدل حمكمة أمام الدستورية الدعاوى قانوين متثيل –

  حماضرات

  أستاذ جامعي، القانون اإلداري األول  حالياً 
  .مركز البحوث االقتصادية والتعليم –

  أستاذ جامعي، درجة ماجيستري يف اإلدارة العامةً  حاليا
  .مركز البحوث االقتصادية والتعليم –

أستاذ جامعي، اهليكلية القانونية لدولة املكسيك، درجة ماجيستري يف ٢٠٠١، ١٩٩٧ – ١٩٩٤
  اإلدارة العامة

  مركز البحوث االقتصادية والتعليم –
  أستاذ جامعي، دورة يف القانون اإلداري  ١٩٩٩ – ١٩٩٨

برنامج تدريب احملامني املعنيني بالضرائب لدى هيئة اإليرادات  –
  الداخلية

  أستاذ جامعي، القانون اإلداري والضرائب  ١٩٩٦ – ١٩٩٠
  كلية املكسيك

   أستاذ جامعي لضريبة الدخل  ١٩٨٥ – ١٩٨٤
    الكلية الوطنية للتعليم املهين   

وقانون الضرائب ) اجلزء العام(أستاذ جامعي لقانون الضرائب األول      ١٩٨٣ – ١٩٨١
  )دعاوى الضرائب(الثاين 

  جامعة منتري، كلية احملاسبة
   غري ذلك

  عضو الس االستشاري، ودرجة املاجستري يف القانون اإلداري
  معهد التكنولوجيا الذايت املكسيكي 

  عضو يف الس االستشاري، ودرجة جامعية يف القانون –
  مركز البحوث االقتصادية والتعليم –
  حماضر يف ندوات وحلقات دراسية ودورات تدريبية متنوعة –
جملس النواب، جملس الشيوخ، معهد التكنولوجيا الذايت جامعة املكسيك الوطنية الذاتية،  –

   .املكسيكي، هيئة اإليرادات الداخلية، دائرة األقاليم االحتادية، جامعة أناهوك
   املطبوعات

- Puntos Finos, “No utilizar el amparo como instrumento de planeación fiscal”, May 2009, 
Núm. 166, Vol. XXV. 

- “Entre la reforma energética y el amparo fiscal”, Journal El Mundo del Abogado, N. 112, 
August 2008.  

- “Equilibrio entre los Poderes Ejecutivo y Legislativo. Gobernabilidad: nuevos actores, 
nuevos desafíos”, IBERGOB-MEXICO, Ed. Porrúa, Vol. II, Mexico 2002. 

- “La Suprema Corte de Justicia como Tribunal Constitucional: su impacto en la 
Administración Pública Federal”. Seminar: La Justicia Mexicana hacia el Siglo XXI. 
UNAM-Senado de la República, Mexico 1997. 
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- “La Justicia Constitucional en materia Político-Electoral”. Seminar Defensa y Protección 
de la Constitución. UNAM 1997. 

-  “La Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal”. In the compilation Fortalecimiento del 
Estado de Derecho. FENASEM, Mexico 1996. 

-  “La Desincorporación de Entidades Paraestatales: ¿Un retorno al Estado mínimo?” 
Memory of the international seminar Redimensionamiento del Estado. INAP 1987. 

  واجلوائز الشرفية األومسة

 يوليو/متوز ،"املكسيك خلدمة الوطنية احملامني نقابة "منحتها العامة؛ للجدارة فابيال إيزيدورو ميدالية –
١٩٩٧ . 

 . ٢٠٠٥ أغسطس/آب نمسا،ال مجهورية حكومة منحته فضي، الشرف؛ وسام –
 الشيوخ جملس موافقة نشر مت. أسبانيا مملكة منحتها بينيا، رميوندو سان قلعة جائزة يتلقى سوف –

 . ٢٠١١ يناير/الثاين كانون ٢٤ بتاريخ الرمسية اإلحتاد جريدة يف اجلائزة الستالم

  اللغات

  %)٨٥ (اإلجنليزية اللغة ،%)١٠٠ (الفرنسي اللغة

* * * 
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  )مجهورية الكونغو الدميقراطية ( ميب ميندوا- كيسيا أنطوان .١٥
  )بالفرنسية: األصل(

  شفوية مذكرة

دي وزارة الشؤون اخلارجية جلمهورية الكونغو الدميقراطية أطيب حتياا إىل املكتب امليداين 
فضيلة للمحكمة اجلنائية الدولية يف كينشاسا وتتشرف بالطلب منه تقدمي ترشيح احلكومة الكونغولية ل

 ميب ميندوا، إىل مقر احملكمة اجلنائية الدولية يف الهاي النتخاب ستة قضاة -أنطوان كيسيا . القاضي د
للمحكمة اجلنائية الدولية اليت سيتم إجرائها خالل الدورة العاشرة جلمعية الدول األطراف يف مقر األمم 

  . ٢٠١١ديسمرب /األول كانون ٢١ إىل ١٢املتحدة يف نيويورك، الواليات املتحدة، من 
  :مرفق طيه الوثائق التالية من قبل وزارة الشؤون اخلارجية باللغة الفرنسية واللغة اإلجنليزية

  السرية الذاتية، -
 بيان املؤهالت، -
 ميب ميندوا، املرشح ملنصب قاضي يف مقر احملكمة -خطاب تغطية للدكتور أنطوان كيسيا  -

 .اجلنائية الدولية

* * * 

 بيان املؤهالت

 ٦من نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية والفقرة ) أ) (٦ (٣٦بيان مقدم وفقاً للمادة 
-ICC(من قرار مجعية الدول األطراف حول إجراء ترشيح وانتخاب قضاة للمحكمة اجلنائية الدولية 

ASP/3/Res.6 .(  
 ميب -نطوان كيسيا أ. قررت حكومة مجهورية الكونغو الدميقراطية ترشيح فضيلة القاضي د

ميندوا،  الذي يشغل حاليا منصب قاض يف احملكمة اجلنائية الدولية اخلاصة بيوغسالفيا السابقة يف 
الهاي، ملنصب قاض يف احملكمة اجلنائية الدولية لالنتخابات اليت سيتم إجرائها خالل الدورة العاشرة 

) ٤ (٣٦املادة  (٢٠١١ديسمرب /ألول كانون ا٢١ إىل ١٢جلمعية الدول األطراف يف نيويورك، من 
  )). ١) (أ(

يتمتع القاضي ميندوا باخللق الرفيع واحلياد والرتاهة وميتلك املؤهالت املطلوبة يف مجهورية الكونغو 
  .الدميقراطية لتعيينه يف أرفع املناصب القضائية

د مت ترشيح القاضي على الرغم من أنه يليب الشروط املطلوبة إلدراجه يف القائمتني ألف وباء، فقو
كفاءة راسخة يف جمال "ميندوا إلدراجه يف القائمة ألف اليت حتتوي على أمساء املرشحني الذين لديهم 

القانون اجلنائي واإلجراءات اجلنائية، واخلربة املالئمة الالزمة يف اإلجراءات اجلنائية، سواء كان ذلك 
واملادة ) ١) (ب) (٣ (٣٦املادة " ( أخرىمحام أو بصفة مماثلةكبصفته كقاض أو كمدعي عام أو 

  ). من نظام روما األساسي)  ٥(٣٦
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كما ورد يف سريته الذاتية املرفقة ذه الرسالة، باإلضافة إىل دراسته للقانون ومؤهالته األكادميية 
ت  والدويل يف جمال اإلجراءاالقومياملعترف ا دولياً، يتمتع القاضي ميندوا باخلربة على الصعيدين 

 )). ١) (ب) (٣ (٣٦املادة (اجلنائية 

القاضي ميندوا هو من بني اخلرباء القانونيني األكثر متيزاً يف مجهورية الكونغو الدميقراطية وفقيه 
 لقد كرس نفسه لسنوات عديدة يف جمال القانون اجلنائي واإلجراءات .مؤهل يف نظام القانون املدين

 .اجلنائية

رجة املاجستري يف القانون اخلاص والقانون اجلنائي الذي ينطوي على وبالتايل، فإنه حاصل على د
 وعالوة على ذلك، فانه ما زال يواصل إجراء .دراسة متعمقة يف القانون اجلنائي واإلجراءات اجلنائية

وباإلضافة إىل القانون الدويل العام، إنه أستاذ وحماضر يف . حبوثه ونشر ما يتوصل إليه يف هذا اال
 .نون اجلنائي الدويل يف مدرسة جنيف للدبلوماسية والعالقات الدولية لدى املعهد اجلامعي يف جنيفالقا

كان للقاضي ميندوا متسع من الوقت لتوسيع نطاق معرفته للقانون العسكري وإجراءاته عمليا 
ية غوميب يف مجهور-عندما كان القاضي العسكري املتدرب يف احملكمة العسكرية حلامية كينشاسا

  .الكونغو الدميقراطية
 وملا .لقد أثبت القاضي ميندوا اخلربة يف القانون اجلنائي واإلجراءات اجلنائية على املستوى الدويل

يقرب من مخسة سنوات، كان يعمل كضابط قانوين يف الدوائر القانونية ولدى قلم احملكمة اجلنائية 
عمله يف احملكمة اجلنائية الدولية اخلاصة بيوغسالفيا  كما أن .الدولية اخلاصة برواندا يف أروشا، ترتانيا

السابقة يف حماكمات معقدة يف الهاي ألكثر من مخس سنوات يبني بوضوح أن القاضي ميندوا هو 
 .ممارس كبري يف جمال احملاكمات اجلنائية الدولية املتعلقة بعدد متنوع من اجلرائم

)). ب) (٨ (٣٦املادة (عنف ضد النساء واألطفال لدى القاضي ميندوا أيضا اخلربة بشأن مسألة ال
وبعمله بشأن اجلرائم اليت ارتكبت يف رواندا ويوغوسالفيا السابقة على نطاق واسع، فلديه خربة 

يف هذا النوع  ، أخرى أمورضمن ،كما أن لديه أيضا معرفة خاصة ومعترف ا قضائية يف تلك القضايا
ب رئيس اللجنة التنفيذية ملفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون من العنف نظرا إىل واليته بصفته نائ

وبصفته املمثل الدائم جلمهورية الكونغو الدميقراطية . ٢٠٠٦ و ٢٠٠٥الالجئني يف جنيف يف عامي 
جملس األمم املتحدة حلقوق اإلنسان يف جنيف، لقد بادر السفري ميندوا /ورئيس الوفد احلكومي إىل جلنة

االختطاف والعمل اجلربي (عدد كبري من القرارات اليت تدين العنف ضد األطفال أو أيد بعزم /و
  ). واالغتصاب والتجنيد يف القوات املسلحة، اخل

  .كما أن القاضي ميندوا هو داعية متحمس لسيادة القانون ومحاية حقوق اإلنسان
 يف القانون الدويل وينبغي أيضا االنتباه إىل أن القاضي ميندوا قد أنشأ جدارة وخربة واسعة

وهو حائز على شهادة دكتوراه يف )). ٥ (٣٦املادة (والقانون اإلنساين الدويل وقانون حقوق اإلنسان 
القانون وخبري يف ااالت املذكورة أعاله، وحاضر يف هذه املواضيع يف اجلامعات يف مجهورية الكونغو 

 .الدميقراطية ويف سويسرا وفرنسا

ز الذي كان يف مناسبات عديدة  دبلوماسي بدرجة عالية من الكفاءة والتميإن القاضي ميندوا هو
خالل واليته بصفة سفري فوق العادة ومندوب مفوض واملمثل الدائم لبالده لدى األمم املتحدة يف 
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جملس حقوق اإلنسان لدى األمم املتحدة، وبالتايل بادر بالدفاع /جنيف، رئيس الوفد احلكومي إىل جلنة
  .قرارات هامة اليت تعترب بأا تقدماً حقيقياً يف جمال حقوق اإلنسانعن عدة 

بكفاءة راسخة يف جماالت القانون الدويل ذات الصلة مثل "وباختصار، يتحلى القاضي ميندوا 
القانون اإلنساين الدويل وقانون حقوق اإلنسان، وله خربة واسعة يف جمال العمل القانوين املهين اليت هلا 

  )). ٢) (ب) (٣ (٣٦املادة " (ال احملكمة القضائيةصلة بأعم
 .حيمل القاضي ميندوا العديد من األلقاب واألومسة األكادميية

الفرنسية واإلجنليزية، لغيت اللغتني وباإلضافة إىل لغات أخرى، يتحدث القاضي ميندوا بطالقة 
  .العمل يف احملكمة

وال ) جمموعة الدول األفريقية( الدميقراطية القاضي ميندوا هو ذكر، من رعايا مجهورية الكونغو
  .حيمل جنسية أي دولة أخرى

* * * 

 ميب ميندوا لترشيحه قاضياً باحملكمة اجلنائية -بيان الدوافع املقدم من الدكتور أنطوان كيسيا
   الدولية

لقد عاىن بلدي، مجهورية الكونغو الدميقراطية، منذ عهد قريب من ويالت احلرب، وال يزال   
اين، السيما يف املقاطعات الشرقية، من االنتهاكات اجلسيمة للقانون اإلنساين الدويل وحقوق يع

وال يشك سكان مجهورية الكونغو الدميقراطية اآلن يف . اإلنسان، اليت ترتكب بوجه خاص ضد املرأة
ضاء اجلنائي ولعلمه بأمهية الق. أن اإلفالت من العقاب من األسباب الرئيسية لتكرار هذه االنتهاكات

الدويل، السيما بالنسبة ألفريقيا، كان بلدي هو البلد الستني يف التصديق على نظام روما األساسي 
ووافق بلدي على تسليم رعاياه الذين طلبهم . للمحكمة اجلنائية الدولية، ومسح بذلك بنفاذ هذا النظام

وهم األغلبية العظمى من . ة يف الهاياملدعي العام لوحدة االحتجاز التابعة للمحكمة اجلنائية الدولي
ويساهم بلدي أيضاً بشكل وثيق مع احملكمة اجلنائية . األشخاص احملتجزين باحملكمة اجلنائية الدولية اآلن

وعلى الرغم من ذلك، مل يتشرف بلدي يف أي . الدولية لرواندا يف القبض على املتهمني واملشتبه م
  . قاضياً يف احملكمة اجلنائية الدوليةوقت من األوقات بتعيني أحد رعاياه

وإنين ملتزم متاما باملثل العليا . إنين شخصياً من املؤمنني واملدافعني حبرارة عن سيادة القانون  
لذلك كنت دائماً من الناشطني يف جمال حقوق اإلنسان على الصعيدين الوطين . حلقوق اإلنسان

وبصفيت من القانونيني العاملني سابقاً . يدالن على ذلكومؤهاليت الدراسية وحيايت العملية . والدويل
وبصفيت قاضياً يف احملكمة . باحملكمة اجلنائية الدولية لرواندا، شاركت بنفسي يف حتقيق العدالة يف رواندا

اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة، أشارك يف الوقت احلايل يف حتقيق العدالة واملصاحلة يف يوغوسالفيا 
وكنت دائما موضعاً للتقدير من جانب حكومة مجهورية الكونغو الدميقراطية بسبب إخالصي . ابقةالس

وعقيديت الراسخة هي أن القانون، والسيما القانون اإلنساين . يف العمل وأنشطيت القضائية الدولية
 حامساً لقطع الدويل، ينبغي أن يوفر احلماية للضعفاء، وأن تطبيقه من جانب اجلهات القضائية يعترب

  .احللقة املفرغة للعنف، عن طريق وضع حد لإلفالت من العقاب
وألنين من العاملني يف احملاكم اجلنائية الوطنية واحملاكم التابعة ملنظمة األمم املتحدة، ونتيجة   

ي من ملعتقدايت الشخصية، أعتقد أن تعييين قاضياً باحملكمة اجلنائية الدولية هو النتيجة املنطقية لكفاح
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وإذا انتخبت قاضياً، سأساهم كثرياً يف أعمال هذه اهليئة القضائية املوقرة اليت أعلم . أجل الضعفاء
مواطن الضعف فيها وهي بطء اإلجراءات، واآلثار املترتبة على هذا البطء، ونفقاا الباهظة، 

االت القضائية وتتفق خربيت العملية يف ا. واالنتقاص إىل حد ما من قيمتها يف بعض األوساط
ومن املهم يف الواقع أن يطبق . والعسكرية والدبلوماسية فضال عن معلومايت النظرية متاماً مع ذلك

  .وال سالم وال تنمية بدون ذلك. بسرعة وبطريقة مسؤولة) اجلنائي واإلنساين(القانون الدويل 
  ٢٠١١مايو / أيار١١الهاي يف 

   ميب ميندوا-الدكتور أنطوان كيسيا
  يانات الشخصيةالب

   ميب ميندوا-أنطوان كيسيا . د  االسم
  ، موشي، مجهورية الكونغو الدميقراطية١٩٥٦ديسمرب / كانون األول٣١  تاريخ امليالد

  كونغولية، من مجهورية الكونغو الدميقراطية  اجلنسية
  متزوج  احلالة االجتماعية

  التعليم اجلامعي واملؤهالت

  ).جنيف، سويسرا(لدويل العام دكتوراه يف القانون ا  ١٩٩٥ - ١٩٩٢
املنظمات الدولية والتداخالت املسلحة : "عنوان أطروحة الدكتوراه

  ".وحقوق اإلنسان
  .١٩٩٦جائزة أفضل أطروحة من جامعة جنيف لعام 

درجة جامعية متقدمة مت احلصول عليها بعد (دبلوم الدراسات العليا   ١٩٩٢ - ١٩٩٠
  .العام، جنيف، سويسرايف القانون الدويل ) درجة املاجستري

دبلوم يف القانون الدويل والقانون املقارن حلقوق اإلنسان، ستراسبورغ،   ١٩٩٠ - ١٩٨٩
  .فرنسا

درجة جامعية متقدمة مت احلصول عليها بعد (دبلوم الدراسات العليا   ١٩٩٠ - ١٩٨٨
  .يف قانون االحتاد األورويب، نانسي، فرنسا) درجة املاجستري

درجة جامعية متقدمة مت احلصول عليها بعد (الدراسات العليا دبلوم   ١٩٩٠ - ١٩٨٨
  .يف قانون وسياسة االحتاد األورويب، نانسي، فرنسا) درجة املاجستري

يف القانون، ) البكالوريوس واملاجستري(الدراسات العليا ودرجة املاجستري   ١٩٨٢ - ١٩٧٦
  .غووالقانون اخلاص والقانون اجلنائي، كينشاسا، مجهورية الكون

  اخلربة املهنية

  اخلربة القضائية والقانونية

  .قاض يف احملكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة، الهاي، هولندا   إىل اآلن– ٢٠٠٦
ضابط قانوين ورئيس وحدة دعم اإلجراءات القضائية للمحكمة اجلنائية   ٢٠٠١ - ١٩٩٧

تحدة، أروشا، الدولية اخلاصة برواندا وموظف مدين دويل يف األمم امل
  .ترتانيا
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ممثل مساعد واملستشار القانوين لنائب رئيس الوزراء ووزير حقوق   ١٩٨٨ - ١٩٨٥
  .املواطنني وحريام يف كينشاسا، مجهورية الكونغو

ومستشار قانوين مساعد ) الشرطة املدنية(الضابط القانوين ملقر الشرطة   ١٩٨٥ - ١٩٨٣
  . ورية الكونغو الدميقراطيةيف مكتب رئيس اجلمهورية، كينشاسا، مجه

قاضي صلح عسكري متدرب، مساعد املدعي العام العسكري يف   ١٩٨٢ - ١٩٨١
 غوميب، مجهورية الكونغو -احملكمة العسكرية حلامية كينشاسا

  .الدميقراطية
  )٢٠٠٦-٢٠٠١(اخلربة الدبلوماسية كسفري فوق العادة ومندوب مفوض 

  .ة الكونغو الدميقراطية لدى االحتاد السويسري يف برن، سويسراسفري فوق العادة ومندوب مفوض جلمهوري  -
سفري فوق العادة ومندوب مفوض وممثل دائم جلمهورية الكونغو الدميقراطية لدى مكتب األمم   -

  .املتحدة واملنظمات الدولية األخرى يف جنيف، سويسرا  ويف فيينا، النمسا
 .ة الكونغو الدميقراطية، أمستردام، هولنداحاكم الصندوق املشترك للسلع األساسية جلمهوري  -

  اخلربة يف التدريس والبحث العلمي

حماضر ضيف يف املعهد الدويل حلقوق اإلنسان يف جامعة ستراسبورغ،    إىل اآلن– ٢٠٠٩
  .فرنسا

مدرسة جنيف "أستاذ القانون الدويل العام والقانون اجلنائي الدويل يف    إىل اآلن– ٢٠٠٤
  .، جنيف، سويسرا"قات الدولية، املعهد اجلامعيللدبلوماسية والعال

برنامج العمل اإلنساين عرب كليات (حماضر زائر يف جامعة جنيف   ٢٠٠٦ - ١٩٩٩
للقانون الدويل العام، والقانون اإلنساين الدويل، جنيف، ) متعددة
  سويسرا

  .باحث يف كلية احلقوق، جامعة جنيف، سويسرا  ١٩٩٦ - ١٩٩٥
لقانون املدين والتجاري يف كلية التجارة جبامعة كينشاسا غوميب، أستاذ ا  ١٩٨٨ - ١٩٨٢

  .كينشاسا، مجهورية الكونغو
مدرب يف دورات حقوق اإلنسان واحلريات اجلامعية يف مركز تدريب   ١٩٨٣ - ١٩٨٢

 مالوكو، مجهورية الكونغو -، كينشاسا )الشرطة املدنية(الشرطة 
  .الدميقراطية

  األطراف اليت مت شغلهاالبعض من املناصب املتعددة 

نائب رئيس اللجنة التنفيذية ملفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون   ٢٠٠٦ - ٢٠٠٥
  .، جنيف، سويسرا)املفوضية العليا لالجئني(الالجئني 

   والصني، يف ذلك احلني٧٧موعة الـ ) على مستوى سفري(رئيس    –يناير / كانون الثاين١
  من الدول األعضاء يف حركة عدم االحنياز، جنيف، ١٣٢ة الـ جمموع  ديسمرب/ كانون األول٣١

  .سويسرا  ٢٠٠٥
  ٢١، وهي جمموعة من ٢١موعة الـ ) على مستوى سفري(منسق   أكتوبر / تشرين األول١

  من البلدان النامية، يف مؤمتر األمم املتحدة لرتع السالح يف جنيف،   كانون الثاين٣١ – ٢٠٠٤
  .سويسرا  ٢٠٠٥يناير /
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  ات واملهارات املهنيةاخلرب

  املهارات األكادميية والعلمية

 غوميب لسنوات عدة، كما -لقد قمت بتدريس القانون يف مدرسة التجارة يف جامعة كينشاسا
أنين كنت باحثاً يف جامعة جنيف حيث قمت يف وقت الحق بتدريس القانون الدويل والقانون 

فاً يف املعهد الدويل حلقوق اإلنسان يف ستراسبورغ ويف الوقت احلاضر، ما زلت حماضرا ضي. اإلنساين
  .وكذلك أستاذ يف مدرسة جنيف للدبلوماسية والعالقات الدولية، املعهد اجلامعي يف جنيف

القانون الدويل العام، والقانون اجلنائي الدويل، والقانون اإلنساين الدويل، : جماالت حبوثي هي
تخدام القوة املسلحة، وتعاون دول أوروبا النامية، وحقوق وحقوق اإلنسان، واملنظمات الدولية، واس

  .الطفل، واجلنس، اخل
  اخلربات القضائية والقانونية واإلدارية

وبصفيت كقاضي صلح عسكري متدرب للمحكمة العسكرية يف كينشاسا، لقد عملت بصفة 
دولية اخلاصة وكنت أيضا الضابط القانوين للمحكمة اجلنائية ال. مدعي عام عسكري وقاض منفرد

كنت مسؤوال، ضمن أمور أخرى، عن إدارة . برواندا حيث عملت يف الدوائر القانونية وقلم احملكمة
يف الوقت الراهن، أنا قاضي احملاكمة يف احملكمة اجلنائية الدولية . احملاكمات واجللسات واالستئنافات

، مبا يف ذلك أكثر احملاكمات تعقيدا لقد شاركت يف العديد من احملاكمات. اخلاصة بيوغسالفيا السابقة
  .لقد أتقنت أعمال تنظيم وسري العدالة الدولية بشكل جيد جدا. يف تاريخ احملكمة اخلاصة

لقد درست . وعملت كمستشار قانوين لنائب رئيس الوزراء ووزير حقوق اإلنسان يف كينشاسا
ية وإدارية خمتلفة والبت بشؤوا العلوم اإلدارية والقانون، وبالتايل متكنت من شغل مناصب تنظيم

  .بسهولة، على سبيل املثال، منصب رئيس البعثة الدبلوماسية يف برن وجنيف لفترتني متتاليتني
لقد حضرت ورش العمل ذا . لدي معرفة جيدة بشؤون املوظفني داخل نظام األمم املتحدة

، لقد تعاملت أيضاً "رة احملكمةقسم إدا"ويف األمم املتحدة، وبصفيت الضابط املسؤول عن . الشأن
  .باملسائل التنظيمية واإلدارية

  املهارات الدبلوماسية واخلربات الدولية

بفضل عدد من فترات العمل التدرييب اليت قمت ا داخل األمم املتحدة، فقد اكتسبت معرفة تامة 
وبطبيعة احلال، إنين . كربآليات الدبلوماسية املتعددة األطراف ونظام األمم املتحدة نفسه يف وقت مب

جملس / ولسنوات عديدة، كنت رئيسا لوفد حكوميت إىل جلنة . أتقن مجيع مسائل حقوق اإلنسان
  .األمم املتحدة حلقوق اإلنسان، ولدي بالطبع  املعرفة باملؤمترات الدولية

يل هذه بصفيت املسؤول القانوين حملكمة أروشا اخلاصة، كنت أسافر كثريا إىل دول أجنبية لتمث
أوامر االعتقال (كانت مهامي تتعلق بتبليغ املستندات القضائية . الوالية القضائية الدولية العالية

وزراء اخلارجية، ووزراء العدل، (للحكومات ) القضائية، وأوامر النقل وغريها من األوامر القضائية
، والتفاوض مع الدول )يا للشرطةواحملامني العامني، واملدعني العامني الرئيسيني، وضباط القيادة العل

لنقل األشخاص املتهمني أو املشتبه فيهم من قبل احملكمة اخلاصة، وجلب املعتقلني شخصيا على منت 
ولدي . طائرة خاصة وضعت حتت تصريف من قبل األمم املتحدة إىل مقر احملكمة يف أروشا، ترتانيا



ICC-ASP/10/18/Add.1 

18-A1-A-011211 ١٢٣ 

الرئيسي، ال سيما بني األمم املتحدة واحملكمة اخلاصة بالطبع املعرفة باملسائل املتعلقة باتفاقات املقر 
بالطبع، لقد اكتسبت قدرا كبريا من اخلربة يف صياغة املراسالت ذات الصلة . وحكومة ترتانيا املضيفة

  .مبثل هذه األمور
 وبصفيت كسفري فوق العادة ومندوب مفوض سابق لبلدي لدى االحتاد السويسري يف برن، فقد 

كما أن أعمايل السابقة األخرى، كرئيس للبعثة . وماسية الثنائية على أساس يوميشاركت يف الدبل
الدبلوماسية واملمثل الدائم لدى مكتب األمم املتحدة واملنظمات الدولية األخرى يف جنيف ويف فيينا 

وافقي إن مهارايت الثابتة كرئيس ومفاوض ت.  أعطتين املزيد من املعرفة الدبلوماسية املتعددة األطراف
 دولة من الدول النامية يف ٢١أدت إىل جناح زمالئي السفراء يف انتخايب بصفة منسق موعة الـ 
جمموعة دول عدم ( والصني ٧٧مؤمتر األمم املتحدة لرتع السالح يف جنيف ورئيساً موعة الـ 

 األمم املتحدة يف جنيف، وأخريا، بصفة نائب رئيس اللجنة التنفيذية لربنامج مفوض) ١٣٢االحنياز 
خالل فترة والييت كرئيس للبعثة الدبلوماسية، وكقائد للمجموعات اإلقليمية . السامي لشؤون الالجئني

أو املؤمترات الدولية، فقد سنحت يل الفرصة إلثبات التزامي بالدبلوماسية املتعددة األطراف، اليت 
  .قادا راسخا يف ثراء التنوع الثقايفإنين أعتقد اعت. تسمح لألناس باالجتماع والتعاون بشكل مثمر

  مهارات صياغة النصوص الثابتة

إنين أقوم بكتابة حتلياليت القانونية والسياسية، ومراساليت، وكذلك التقارير بكال اللغتني الفرنسية 
يف الوقت الراهن، بصفيت كقاض . واإلجنليزية اليت تظهر مستوى عال جدا ملهارايت يف صياغة النصوص

مة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة، إنين أقوم بصياغة وجهات النظر املختلفة والقرارات يف احملك
وحىت اآلن، يف احملكمة اجلنائية الدولية اخلاصة برواندا، لقد شاركت أيضاً يف صياغة . واألحكام

يف صياغة النصوص أخريا، وبصفيت رئيسا للبعثات الدبلوماسية، لقد ثبتت مهارايت . القرارات واألحكام
على أساس يومي كما أا كانت ذات أمهية بالغة يف كل من برن وجنيف وكذلك يف العديد من 

  .احملافل الدولية األخرى
  بعض االجتماعات الدولية

  رئيس الوفد احلكومي جلمهورية الكونغو الدميقراطية إىل مؤمتر التجارة   أبريل / نيسان١٦ -١٢
  .ريقي، نريويب، كينيالوزراء االحتاد األف  ٢٠٠٦

   نائب رئيس الوفد احلكومي جلمهورية الكونغو الدميقراطية إىل املؤمتر  / كانون األول١٨ – ١٣
  .الوزاري السادس ملنظمة التجارة العاملية، هونغ كونغ، الصني  ٢٠٠٥ديسمرب 

  متررئيس الوفد احلكومي جلمهورية الكونغو الدميقراطية إىل املؤ  /  تشرين الثاين٢٣ -٢١
الوزاري لوزراء التجارة لالحتاد األفريقي بشأن السلع األساسية، أروشا،   ٢٠٠٥نوفمرب 

  .ترتانيا
  رئيس الوفد احلكومي جلمهورية الكونغو الدميقراطية إىل الدورة الـ  –مارس/ آذار١٤
  . للجنة األمم املتحدة حلقوق اإلنسان، جنيف، سويسرا٦١   ٢٠٠٥أبريل / نيسان٢٢
  رئيس الوفد احلكومي جلمهورية الكونغو الدميقراطية إىل املؤمتر العاملي   /الثاين كانون ٢٢ -١٨
  .حول الوقاية من الكوارث، كويب، اليابان  ٢٠٠٥يناير 
  رئيس الوفد احلكومي جلمهورية الكونغو الدميقراطية إىل مؤمتر القمة   نوفمرب/  تشرين الثاين٢٩

  . نريويب، كينياالعاملي من أجل عامل خال من األلغام،  ٢٠٠٤
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رئيس الوفد احلكومي جلمهورية الكونغو الدميقراطية إىل مؤمتر أفريقيا   ٢٠٠٤يوليو / متوز١٣ -٩
، ٩٠والكارييب وجمموعة دول الكارييب وجمموعة وزراء التجارة الـ

  .غراند باي، موريشوس
  مؤمتر األمم رئيس الوفد احلكومي جلمهورية الكونغو الدميقراطية إىل   يونيو / حزيران١٨-١٣

  .املتحدة الوزاري احلادي عشر للتجارة والتنمية، ساو باولو، الربازيل  ٢٠٠٤
  رئيس الوفد احلكومي جلمهورية الكونغو الدميقراطية إىل الدورة الـ  أبريل/ نيسان٢٣ – ١٥

  . للجنة األمم املتحدة حلقوق اإلنسان، جنيف، سويسرا٦٠  ٢٠٠٤
  لوفد احلكومي جلمهورية الكونغو الدميقراطية إىل املؤمتر نائب رئيس ا  سبتمرب/  أيلول١٤ -١٠

  .الوزاري اخلامس ملنظمة التجارة العاملية، كانكون، املكسيك  ٢٠٠٣
  رئيس الوفد احلكومي جلمهورية الكونغو الدميقراطية إىل الدورة   –مارس / آذار١٧
إلنسان، جنيف، التاسعة واخلمسني للجنة األمم املتحدة حلقوق ا  ٢٠٠٣أبريل / نيسان٢٥

  .سويسرا
  نائب رئيس الوفد احلكومي جلمهورية الكونغو الدميقراطية إىل املؤمتر   / نوفمرب٥ –٤

الوزاري بشأن مشروع التصديق على عملية كيمربيل للماس اخلام،   ٢٠٠٢تشرين الثاين 
  .إنترالكن، سويسرا

  اطية إىل السلسلة رئيس الوفد احلكومي جلمهورية الكونغو الدميقر  –سبتمرب / أيلول٢٣
  السابعة والثالثون جلمعيات الدول األعضاء يف املنظمة العاملية للملكية   أكتوبر/ تشرين األول١

  .الفكرية، جنيف، سويسرا  ٢٠٠٢
  رئيس الوفد احلكومي جلمهورية الكونغو الدميقراطية إىل االجتماع   سبتمرب/ أيلول٢٠ -١٦

ظر واستخدام وختزين وإنتاج ونقل الرابع للدول األطراف يف اتفاقية ح  ٢٠٠٢
  .األلغام املضادة لألفراد وتدمري تلك األسلحة، جنيف، سويسرا

رئيس الوفد احلكومي جلمهورية الكونغو الدميقراطية إىل السوق املشتركة   ٢٠٠٢أغسطس / آب٧ -٥
ورشة العمل اإلقليمية ملفاوضي جمموعة تنمية / لشرقي وجنويب أفريقيا 

التجارة العاملية بشأن أجندة الدوحة للتنمية، نريويب، اجلنوب األفريقي 
  .كينيا

رئيس الوفد احلكومي جلمهورية الكونغو الدميقراطية إىل الندوة املشتركة   ٢٠٠٢مايو / أيار٣١ -٣٠
بني الوكالة الدولية للفرنكوفونية، وأمانة الكومنولث، وأمانة دول أفريقيا 

ب املتعددة األطراف التفاق اجلوان"والكارييب واحمليط اهلادئ حول 
  .، بروكسل، بلجيكا"كوتونو للشراكة

رئيس الوفد احلكومي جلمهورية الكونغو الدميقراطية إىل الندوة حول   ٢٠٠٢مايو / أيار٢٩ -٢٨
، )الفرانكوفونية(برنامج عمل الدوحة وأولويات العامل الناطق بالفرنسية 

  .باريس، فرنسا
فد احلكومي جلمهورية الكونغو الدميقراطية إىل املؤمتر الدويل رئيس الو  ٢٠٠٢مايو / أيار١٧ -١٣

بشأن سياسات اهلجرة يف شرق أفريقيا والقرن األفريقي ومنطقة 
البحريات العظمى، اليت نظمها الربنامج الدويل لسياسة اهلجرة مبساعدة 
من صندوق األمم املتحدة للسكان، ومعهد األمم املتحدة للتدريب 
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مة الدولية للهجرة ومنظمة العمل الدولية، نريويب، والبحوث، واملنظ
  .كينيا

  رئيس الوفد احلكومي جلمهورية الكونغو الدميقراطية إىل  مايو/ أيار٢ -أبريل/ نيسان٢٩
الدورة االستثنائية التاسعة عشرة ملؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية،   ٢٠٠٢

 جلنة األمم –ة للمؤمترات وجملس التجارة والتنمية، يف مركز األمم املتحد
املتحدة اللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا واحمليط اهلادئ، بانكوك، 

  .تايالند
  رئيس الوفد احلكومي جلمهورية الكونغو الدميقراطية إىل الدورة الثامنة   –مارس / آذار١٨
  .ويسراواخلمسني للجنة األمم املتحدة حلقوق اإلنسان، جنيف، س  ٢٠٠٢أبريل / نيسان٢٦

  املشاركة يف الندوات وورش العمل واحللقات الدراسية

شاركت يف الندوة االفتتاحية للمعهد الدويل للتجارة والتنمية بشأن   ٢٠٠٢مايو / أيار٣
جدول األعمال االقتصادي الدويل لالتساق املايل والتجارة واالستثمار "

  .ك، تايالنديف جامعة تشواللونغكورن يف بانكو" والتكنولوجيا والتنمية
  شاركت يف ورشة عمل نظمها قسم اإلدارة لألمم املتحدة،   / تشرين األول٢٢ -١٩

، "التصنيف الوظيفي"نيويورك، مكتب إدارة املوارد البشرية، حول    أكتوبر ١٩٩٨
  .أروشا ، ترتانيا

  شاركت يف ورشة عمل نظمها قسم اإلدارة لألمم املتحدة، نيويورك،   سبتمرب/ أيلول٢٥ -٢١
  .، أروشا ، ترتانيا"الوصف الوظيفي"مكتب إدارة املوارد البشرية، حول   ١٩٩٨

حضرت اجللسة اإلمتامية اخلامسة لقضاة احملكمة اجلنائية الدولية اخلاصة   ١٩٩٨يونيو / حزيران٩ -١
متت خالل هذه اجللسة اإلمتامية . بروندا، مبا يف ذلك دائرة االستئناف
النصوص القانونية الرئيسية املتعلقة مناقشة واعتماد التعديالت على 

  .بتنظيم وسري وإجراءات احملكمة اخلاصة
  شاركت يف ندوة حول القانون الدويل اإلنساين اليت نظمتها اللجنة   / تشرين األول٢٢ -٢٠

الدولية للصليب األمحر للقضاة وموظفي الشؤون القانونية للمحكمة   ١٩٩٧أكتوبر 
  .ا، أروشا، ترتانيااجلنائية الدولية اخلاصة بروند

حضرت الدورة اإلمتامية الرابعة لقضاة احملاكمات واالستئناف للمحكمة   ١٩٩٧يونيو / حزيران٥ -١
متت خالل هذه اجللسة . اجلنائية الدولية اخلاصة بروندا، أروشا، ترتانيا

اإلمتامية مناقشة واعتماد التعديالت على النصوص القانونية الرئيسية 
  وسري وإجراءات احملكمة اخلاصةاملتعلقة بتنظيم 

  .عمل تدرييب يف مركز األمم املتحدة حلقوق اإلنسان، جنيف، سويسرا  ١٩٩٦ - ١٩٩٥
شاركت يف ندوة دراسية نظمتها كلية القانون جبامعة جنيف حول   ١٩٩٥أكتوبر /تشرين األول

مبناسبة الذكرى اخلمسني " األمم املتحدة والقانون الدويل اإلنساين"
  .ألمم املتحدة، جنيف، سويسرالتأسيس ا

  عمل تدرييب يف جمال حقوق اإلنسان لدى منظمة العمل الدولية، يف   /تشرين األول/ أغسطس /آب
مركز حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة يف املفوضية العليا لألمم   ١٩٨٩أكتوبر 

  .املتحدة لشؤون الالجئني، جنيف، سويسرا



ICC-ASP/10/18/Add.1 

١٢٦ 18-A1-A-011211 

اللجنة الدولية للصليب األمحر يف جمال القانون الدويل عمل تدرييب لدى   ١٩٨٩أغسطس /آب
  .اإلنساين وحقوق اإلنسان، جنيف، سويسرا

  تدريب آخر تلقيته

تعلم متقدم للغة اإلجنليزية يف املركز العاملي اإلجنليزي، أكسفورد، اململكة   ١٩٩٦سبتمرب /أيلول
  .املتحدة

  يف مركز )  الربيفيه كوماندوس باءشهادة(تدريب عسكري خاص  / تشرين األول–فرباير /شباط
كويل، -يف كوتا) مركز تدريب الكوماندوس(تدريب الكوماندوس   ١٩٨٢أكتوبر 

  .مجهورية الكونغو الدميقراطية
  تدريب كنائسي يف مدرسة سانت روبرت بيالرمني اإلقليمية الرئيسية   أكتوبر/تشرين األول

سات يف الفلسفة والدين، مايدي، مجهورية درا). اآلباء اليسوعيني (١٩٧٦يوليو / متوز– ١٩٧٥
  .الكونغو الدميقراطية

  األومسة واجلوائز الشرفية األكادميية

  اجلوائز الشرفية األكادميية

ميدالية، وشهادة وجائزة نقدية ألفضل : ، جنيف)Bellot(جائزة بيلو   ١٩٩٦
  .، جنيف، سويسرا١٩٩٦أطروحة دكتوراه من جامعة جنيف يف عام 

  .أصدقاء سانت جوستني، جنيف، سويسراشهادة   ١٩٩٣

  جوائز تلقيتها

 .، جنيف، سويسرامشيديين إرنست ولوسي  مؤسسةجائزة –
، فريبورغ ، ١٩٩٤-١٩٩٠فريبورغ، يف " سانت جوستني أيوفر"درجة زميل من معهد  –

 .سويسرا
 .جنيف، سويسرا، ١٩٩٢، )ساعات روليكس(منحة هانس ويلزدورف  –

  البحوث

  العمل األكادميي

  .١٩٧٩ درجة البكالوريوس، كينشاسا، أطروحة، "بة اإلعدام يف القانون اجلنائي الزائرييعقو" –
 .١٩٨٢، أطروحة ماجستري، كينشاسا، "السلطة األبوية يف القانون املدين والعريف الزائريي" –
 " والكارييب واحمليط اهلادئ،األورويب وأفريقيا االقتصادي االحتادحقوق اإلنسان يف العالقة بني " –

 .١٩٩٠نانسي، ، متقدمةجامعية أطروحة درجة 
 .١٩٩٢ أطروحة درجة جامعية عليا، جنيف، ،"وليربياالتدخل املسلح يف العراق والصومال " –
 .١٩٩٥، أطروحة دكتوراه، جنيف، "املنظمات الدولية وحقوق اإلنسان والتدخل املسلح" –

  منشورات خمتارة
- “The African Charter of Human and People’s Rights face to the Pluralist Democracy”, La 

Voix des Sans Voix, Le Trimestriel des Droits de l’Homme, avril-juin 1991, No.1, Vol.1, 
pp.101-112, Paris. 
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- “De la légalité de la “zone de sécurité française” au Rwanda”, Afrique 2000, Revue 
Africaine de politique internationale, Trimestriel, No. 18, juillet-août-septembre 1994, 
pp.19-26, Bruxelles. 

- “L’ONU face aux coups d’Etat militaires et aux Gouvernements non-
démocratiques”,R.A.D.I.C, Tome 6, No.2, pp.209-234, London. 

- “Intervention armée de la C.E.D.E.A.O. au Liberia ; illégalité ou avancée juridique ?” 
R.A.D.I.C., juin 1995, Tome 7, No.2, pp.257-283, London. 

- “Index analytique”, in Les Nations Unies et le Droit international humanitaire, édité par 
Luigi Condorelli, Anne-Marie La Rosa et Sylvie Scherrer, Faculté de Droit, Geneva, 
1995. 

- “Normes péremptoires du Droit international et Etat de droit en Afrique”, 
R.A.D.I.C.,Tome 10, No.2, 1998, pp. 216-243, London. 

- Tribunal Pénal International pour le Rwanda, Recueil des Ordonnances, Décisions et 
Arrêts, 1995-1997, édité par Eric David, Pierre Klein et Anne-Marie La Rosa avec la 
collaboration de Jean-Pelé Fomete et Antoine Kesia-Mbe Mindua et l’assistance de 
Catherine Denis et Véronique Parque, sous les auspices du Centre de droit international 
de l’Université libre de Bruxelles, Bruyland, Bruxelles, 2000. 

- “The Immunity of Heads of State and Government in International Criminal Law”, 
Protecting Humanity, Essays in International Law and Policy in Honour of Navenethem 
Pillay, Edited by Chile Eboe-Osuji, Martinus Nijhoff Publishers, Leiden, Boston, 2010, 
pp. 729-748. 

  العضوية واالنتماءات يف املنظمات

الحتاد الطلبة يف جامعة كينشاسا؛ مت انتخايب من ضمن ) مفوض(ممثل   :١٩٨٢ – ١٩٨١
  . من أعضاء اجلمعية، كينشاسا٩،٠٠٠

بوذيني، املسيحيون واملسلمون واليهود وال(رئيس الرابطة بني األديان   :١٩٩٣ – ١٩٩٠
  .يف سانت جوستني، جنيف.) اخل

عضو اللجنة الدولية الحترام وتطبيق امليثاق األفريقي حلقوق اإلنسان   ٢٠٠٢ - ١٩٩٠
  .وحقوق الشعوب يف باريس،  وجنيف

  .عضو يف اجلمعية األفريقية للقانون الدويل املقارن، لندن  ١٩٩٨ - ١٩٩٤
  .ألكادميية، جنيفعضو ملدى احلياة يف مجعية جنيف ا   إىل اآلن١٩٩٥
  .عضو ومواطن بارز يف الرابطة الكونغولية يف أروشا، أروشا   إىل اآلن١٩٩٧
عضو يف اجلمعية العامة للمعهد الدويل حلقوق اإلنسان يف ستراسبورغ،    إىل اآلن٢٠١٠

  .ستراسبورغ
  معرفة اللغات

  اللغات احلديثة املكتوبة واملنطوقة
  ونغو، كينيونو، السواحيليةالفرنسية، اإلجنليزية، لينغاال، كيك

  الالتينية  لغة ميتة

* * * 
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  )ملكة بريطانيا( هاورد مورسون .١٦
  )باإلنكليزية: األصل(

  شفوية مذكرة

تتقدم سفارة جاللة ملكة بريطانيا بتحياا إىل أمانة مجعية الدول األطراف وباإلشارة إىل املذكرة 
ICC-ASP/10/S/04 تتشرف بإحاطة ٢٠١١فرباير / شباط٠٧يخ الصادرة عن هذه األخرية بتار ،

األمانة علما بأن حكومة اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية تسمي حمامي امللكة 
القاضي هاورد مورسون مرشحا لالنتخاب كقاض لدى احملكمة اجلنائية الدولية أثناء االنتخابات اليت 

ديسمرب / كانون األول٢١ إىل ١٢معية بنيويورك من سيتم إجراؤها خالل الدورة العاشرة للج
٢٠١١.  

 ٣٦من املادة ) ط) (أ(٤يرشح  حمامي امللكة القاضي مورسون لالنتخاب طبقا ملقتضيات الفقرة 
من  نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، أي حسب اإلجراءات املُعدة لتسمية املرشحني 

وقد اتبعت اململكة املتحدة . ائية بإجنلترا وبالد الغال وآيرلندا الشماليةللتعيني بأعلى الوظائف القض
إجراءا شفافا لالختيار، تضمن اعالنات وجلنة انتقاء من كبار أعضاء وممثلي القضاء  بإجنلترا وبالد 

وزارة الغال وآيرلندا الشمالية ودائرة العدل بآيرلندا الشمالية واحلكومة االسكتالندية ووزارة العدل و
  .اخلارجية والكمنولث

اليت تغطي املرشحني " ألف"ويسمى حمامي امللكة القاضي مورسون من أجل ضمه إىل القائمة 
ذوي الكفاءة الثابتة يف القانون اجلنائي وإجراءاته والتجربة املناسبة الضرورية سواء بصفته قاضيا أو 

  . اجلنائيةمدعيا عاما أو حماميا أو بصفة أخرى مماثلة يف اإلجراءات
، فإن حمامي امللكة القاضي مورسون مرشح ذكر )٣(إىل ) ١) (أ(٨، الفقرة ٣٦وألغراض املادة 

  .سيمثل نظام القانون العام واموعة اجلهوية ألوروبا الغربية وغريها، وهو يتكلم اإلجنليزية كلغته األم
 من نظام روما األساسي ٣٦ادة من امل) أ (٤وترفَق هذه املذكرة بالبيان املُحضر وفقا للفقرة 

  .للمحكمة اجلنائية الدولية وبالسرية الذاتية حملامي امللكة القاضي مورسون

* * * 

 بيان املؤهالت

من املادة السادسة و الثالثني من نظام روما األساسي للمحكمة ) أ (٤بيان مقدم وفقا للفقرة 
طراف حول إجراء تسمية وانتخاب قضاة احملكمة  من قرار مجعية الدول األ٦اجلنائية الدولية والفقرة 

)ICC-ASP/3/Res.6(  
يتصف القاضي موريسون مبؤهالت فائقة للجلوس قاضيا لدى احملكمة اجلنائية الدولية، حيث أن 

وبصفته قاضيا يتمتع بفائق االحترام يف . له جتربة قضائية واسعة وخربة يف ميدان القانون اجلنائي الدويل
وقد مثّل . ية الدولية ليوغوسالفيا السابقة، فهو معين حاليا مبحاكمة رادوفان كرادزتشاحملكمة اجلنائ

قبل هذا متهمني يف عدة قضايا بارزة أمام احملكمتني اجلنائيتني الدوليتني ليوغوسالفيا السابقة ورواندا، 
. ن موكرتيمن بينها جلسات االستئناف يف قضية شلبيشي، ويف قضييت دراكان نيكولتش وجوستا

وكان القاضي مورسون أيضا عضوا مؤسسا جلمعية حمامي الدفاع األصلية مبحكمة يوغوسالفيا 
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إن جتربته الواسعة املكتسبة عن كثب و معرفتة العميقة مبسائل . ومشاركا نشيطا يف جلنة القواعد
الختصاصني املدين و العام القانون اجلنائي الدويل وقدرته املُثبتة على العمل بفعالية مع زمالء من كال ا

  .كلها أمور وثيقة الصلة بعمل احملكمة اجلنائية الدولية
يتمتع القاضي مورسون بإحدى وعشرين سنة من التجربة القضائية الشاملة يف نطاق واسع من 

  .االختصاصات سواء على املستوى الوطين أو الدويل
ون اجلنائي الدويل والقانون اإلنساين إن القاضي مورسون خبري معترف به دوليا يف ميدان القان

وقانون حقوق اإلنسان، وقد حتدث وحاضر بعدة جامعات ومؤمترات عرب العامل، مبا يف ذلك أستراليا، 
وهو يشغل عددا من املناصب . كرواتيا، ديب، مصر، أملانيا، إيطاليا، األردن، هولندا والواليات املتحدة

كما أن له ارتباط طويل األمد باحملكمة .  اجلنائي الدويلكمحاضر زائر وكتب عن مسائل القانون
اجلنائية الدولية حيث شارك يف اللجان التحضريية لنظام روما األساسي نيابة عن اجلمعية الدولية حملامي 

  .الدفاع واشتغل أيضا بشكل واسع النطاق يف الشرق األوسط على مسائل القانون الدويل

* * * 

 البيانات الشخصية 

 القاضي هاورد مورسون، حمامي امللكة    :سماال
 ١٩٤٩يوليو /  متوز٢٠  تاريخ االزدياد

 بكالوريوس قانون من جامعة لندن، كلية قانون نقابات احملامني الشهادات اجلامعية
 ١٩٧٧نقابة كرايز إن     :متت دعوته للمحاماة

 ٢٠٠٨   عضو جملس إدارة النقابة
 بريطاين اجلنسية

 املنصب احلايل

 احملكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقةقاضي ب

 املناصب السابقة

قاضي مقيم وبعد ذلك قاضي رئيسي بفيجي ويف الوقت ذاته كبري قضاة توفالو ميارس صالحيات  –
 .مشاة لسلطات كبار القضاة واحملققني يف أسباب الوفيات باململكة املتحدة

 .مدعي عام للقضايا اخلاصة بأنكيلّا –
– لس نقابة احملامنيعضو جلنت ي العالقات بني األجناس وتكافؤ الفرص التابعتني. 
 .مساعد كبري قضاة القضايا اجلنائية واملدنية و شؤون األسرة –
 .مدرب الدفاع لدى نقابة كايز إن/أستاذ –
 .كبري قضاة القضايا اجلنائية واملدنية و شؤون األسرة –
 .ليتني اخلاصتني بيوغوسالفيا السابقة وروانداحمامي الدفاع لدى احملكمتني اجلنائيتني الدو –
 .كبري قضاة القضايا اجلنائية واملدنية –
 .قاضي رئيسي مبناطق القواعد الواقعة حتت السيادة الربيطانية يف قربص –
 .عضو جملس اإلدارة بنقابة كرايز إن –
 .قاضي باحملكمة اخلاصة بلبنان –
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 السرية املهنية

عين يف .باحملكمة اجلنائية الدولية اخلاصة بيوغوسالفيا السابقةعين قاضيا      إىل اآلن٢٠٠٩من 
مجلة أمور قاضيا يئة حماكمة رادوفان كرادزيتش بتهم اإلبادة اجلماعية 

 .واجلرائم ضد اإلنسانية وجرائم انتهاك قوانني و أعراف احلرب  
 .م املتحدةعين قاضيا باحملكمة اخلاصة بلبنان من طرف األمني العام لألم   ٢٠٠٩
عين قاضيا رئيسيا مبناطق القواعد الواقعة حتت السيادة الربيطانية يف   :٢٠٠٨

 .قربص
 .انتخب عضوا مبجلس اإلدارة بنقابة كرايز إن  

حصل على وسام االمرباطورية الربيطانية بدرجة قائد من أجل خدماته   ٢٠٠٧
 .للقانون الدويل

ية واملدنية متمتعا جبميع اختصاصات كبار عين كبري قضاة القضايا اجلنائ  ٢٠٠٤
 .وقضاة القضايا اجلنائية، مبا يف ذلك قضايا الدرجة األوىل القضاة

 .عين حمامي امللكة  ٢٠٠١
عين حمامي دفاع لدى احملكمتني اجلنائيتني الدوليتني اخلاصتني   ٢٠٠٤ إىل ١٩٩٨من

قام . السابقة ورواندا          بيوغوسالفيا 
ضد اإلنسانية   عدة قضايا بارزة تضمنت اامات باجلرائم بالدفاع يف 

 .وجرائم احلرب واإلبادة اجلماعية
 .عين قاضيا مؤقَّتا للقضايا اجلنائية واملدنية وقضايا األسرة  ١٩٩٨

 .مدرب للدفاع لدى نقابة كرايز إن/أستاذ   إىل اآلن١٩٩٨من
 .ملدنية وقضايا األسرةعين قاضيا مساعدا مؤقتا للقضايا اجلنائية وا  ١٩٩٣

عضو جلنتي العالقات بني األجناس وتكافؤ الفرص التابعتني لس نقابة   ١٩٩٨  إىل١٩٩٠من
 .احملامني

مدعي عام للقضايا اخلاصة بأنكيلّا ذو مسؤولية خاصة عن تفعيل   ١٩٨٨
مت استدعاؤه للمحاماة لدى احملكمة العليا . التشريعات ضد املخدرات

 .لشرق الكاراييب
قاضي مقيم مث قاضي رئيسي بفيجي ويف الوقت ذاته كبري قضاة توفالو   ١٩٨٨ إىل ١٩٨٦من 

ميارس صالحيات مشاة لسلطات كبار القضاة واحملققني يف أسباب 
حصل على . مت استدعاؤه للمحاماة بفيجي. باململكة املتحدة الوفيات 
جي خالل  الربيطانية من أجل خدماته للقضاء الفياإلمرباطورية وسام

 .العسكرية االنقالبات
مارس القضاء بدائريت ميدالند وأوكسفورد مث دائرة ميدالند يف القضايا   ٢٠٠٤ إىل ١٩٧٧من 

قام باالدعاء . اجلنائية غالبا، موزعا عمله بالتساوي بني االدعاء والدفاع
املقاضاة التابعة للتاج الربيطاين واإلدارة امللكية للجمارك  لدى شعبة
 .ب ومكتب حماربة الغش اخلطريوالضرائ

 .عمل جبمهورية مالوي يف توظيف املتطوعني يف امليدان الطيب واهلندسي  ١٩٧٥
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  إىل اآلن٢٠٠٠أنشطة مهنية أخرى من 

مفوض لدى اللجان التحضريية الدولية لنظام روما األساسي مبقر األمم املتحدة بنيويورك مهتما  –
 )٢٠٠٢ إىل ٢٠٠١(مبسائل الدفاع 

  للقضاة واحملامني العراقيني يف القانون الدويلمستشار –
عضو جملس املشورة القانونية لة جامعة أكسفورد للقانون اجلنائي الدويل، حماضر معتاد  –

 .ومتحدث باملؤمترات يف شؤون القانون اجلنائي واإلنساين الدويل وقانون حقوق اإلنسان
 ناشعضو زائر ممتاز عن مؤسسة هولدينغ ردليش جبامعة مو –
 حماضر زائر جبامعة فراي بأمسردام –
 حماضر زائر باملدرسة العليا جلامعة كاتانيا بصقلية –
 قاضي باحملكمة التدريبية جبامعة اليدن –
 عضو جمموعة خرباء املشورة جبامعة أمستردام حول اإلجراءات اجلنائية الدولية –
 ليةقاضي مالحظ بشبكة القانون اجلنائي الدويل باحملكمة اجلنائية الدو –
 عضو املعهد الربيطاين للقانون الدويل والقانون املقارن –
 عضو مجعية قضاة الكمنويلث –
 .قام بتسيري دورات تدريبية يف الدفاع املختص للمحامني جبنوب إفريقيا عن طريق نقابة كرايز إن –

 املؤلفات

ويل كتب القاضي موريسون عدة مقاالت ونصوص حول احملاكم الدولية والقانون اجلنائي الد
مقاالت عن ”لفائدة نشرات ودوريات متنوعة، مبا يف ذلك فصال حول استقالل القضاء صدر يف 

ممارسة وإجراءات احملكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة على شرف القاضي كرك 
 للقانون الدويل اإلنساين، وفصال يتعلق بالدفاع عن املتهمني جبرائم ٢٠٠٠بسلسلة “ ماكدونالد

مبنشورات “ تعليق على اتفاقية األمم املتحدة ملنع جرمية اإلبادة اجلماعية”بادة اجلماعية صدر يف اإل
 .٢٠٠٩جامعة أكسفورد يف 

 اللغات

 ).لغته األم(بطالقة : االجنليزية –
 )قراءة وحمادثة(جيد : الفرنسية –

*** 
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  )النيجر(السيد نوهو هاماين مونكلّا .١٧
  )فرنسيةبال: األصل(

  ة مذكرة شفوي

دي البعثة الدائمة جلمهورية النيجر لدى األمم املتحدة حتياا إىل أمانة مجعية الدول األطراف يف 
فرباير / شباط٧ ، املؤرخة ICC-ASP/10/S/04نظام روما األساسي ، وباإلشارة إىل مذكرا رقم 

اماين مونكلّا ، تتشرف بإبالغها بقرار حكومة النيجر بتقدمي ترشيح السيد القاضي نوهو ه٢٠١١
  . ويرد طيه بيان مؤهالت املعين باألمر ".ألف"ملنصب قاض باحملكمة برسم القائمة 

* * * 

   املؤهالتبيان

 من نظام روما األساسي ٥ و ٤والفقرتني ) ج(و) ب(، )أ(٣يقدم هذا العرض وفقا للفقرة 
صد اإلشارة بشكل مفصل إىل  قICC-ASP/3/Res.6 من القرار ٦للمحكمة اجلنائية الدولية، و الفقرة 

  .مؤهالت القاضي نوهو هاماين مونكايال، مرشح مجهورية النيجر ملنصب قاض باحملكمة اجلنائية الدولية
 سنة يف اهليئة ٢٢خالل جتربة  فقد شغل مجيع وظائف السلسلة اجلنائية من متابعة وحتقيق وحماكمة

 :إذ عمل على التوايل القضائية،

  ؛) االستقصاء بغية جتميع مجيع عناصر اإلدانة والرباءةوظيفة(قاضي التحقيق  –
  ؛)وظيفة احملاكمة(رئيس شعبة باحملكمة  –
  ؛)وظيفة متابعة املخالفات(مدعي عام اجلمهورية  –
وظيفة احملاكمة يف القضايا يف طور االستئناف والقضايا اجلنائية أمام (مستشار مبحكمة االستئناف  –

  ؛)احملكمة ذات االختصاص
النقض يف القضايا اجلنحية واجلنائية على وجه (الشعبة القضائية للمحكمة العليا مستشار ب –

  ؛)اخلصوص
) ٢٠٠٨ و   ٢٠٠٣،  ١٩٩١(وقد عين القاضي نوهو هاماين مونكايال عدة مرات باحملكمة العليا           

  .بصفة قاضي التحقيق) ١٩٩٢(و مبحكمة أمن الدولة 
 القضاء باملدرسة بتنسيق قسمت، فهو مكلف وعالوة على مهامه كرئيس شعبة مبحكمة احلسابا

الوطنية لإلدارة والقضاء، حيث يعىن أيضا بوحدة تكوين القضاة يف جمال حقوق اإلنسان بصفة منسق 
  .جمموعة حترير دليل تدريب القضاة النيجريني يف حقوق اإلنسان

تباط بني حقوق وتتركز اهتمامات القاضي نوهو هاماين مونكايال على جمالني ومها أوال االر
  .اإلنسان واملهام القضائية، مث حسن التدبري املايل من جانب املخالفات االقتصادية و املالية

  .باللغة الفرنسية] القاضي نوهو هاماين مونكايال[يشتغل 
 PRCN/CHAN/526-99وقد حصل على وسام استحقاق النيجر بدرجة فارس طبقا للمرسوم 

  .١٩٩٩سمرب دي/ كانون  األول٢١املؤرخ يف 
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وإذ يتمتع  القاضي نوهو هاماين مونكايال بالسمعة األخالقية العالية ويشتهر حبياده ونزاهته، فإنه 
ميتلك املؤهالت القانونية واملهنية واخلصال اإلنسانية املطلوبة لشغل منصب قاض باحملكمة اجلنائية 

  .الدولية
 .وتقدم مجهورية النيجر ترشيحه برسم القائمة ألف

* * * 

  شخصيةالالبيانات 

  نوهو هاماين   االسم
  مونكلّا  :النسب

  ، نيامي، النيجر١٩٦٢نوفمرب / تشرين الثاين٢٠  تاريخ ومكان االزدياد
  الفرنسية  لغة العمل

  متزوج، أب لثالثة أطفال  احلالة العائلية
  الوظيفة احلالية/املنصب

  .أبريل/رئيس الدائرة األوىل يف ديوان احملاسبة، نيسان  ٢٠١٠
  منسق شعبة القضاء باملدرسة الوطنية لإلدارة والقضاء بنيامي،   ٢٠١٠فرباير/باطش

    :أهم النشاطات املهنية املؤداة
  مستشار باحملكمة العليا ملحق خاصة بالشعبة اجلنائية للغرفة القضائية   - ٢٠٠٣يونيو /حزيران
  .وبغرفة احلسابات   واالنضباط يف تنفيذ امليزانيات  ٢٠١٠أبريل /نيسان
  .مستشار مبحكمة االستئناف بنيامي  - ٢٠٠٠سبتمرب /أيلول

  ٢٠٠٣يونيو /حزيران
  .مدعي عام اجلمهورية لدى حمكمة نيامي   إىل٢٠٠٠مارس /آذار
  ٢٠٠٠سبتمرب /أيلول
  نائب أول للمدعي العام لدى حمكمة االستئناف بزندار   إىل١٩٩٩أغسطس /آب
  .٢٠٠٠مارس /آذار

  .ية لدى حمكمة زندارمدعي عام اجلمهور   ١٩٩٩ -١٩٩٦
  .رئيس احملكمة اإلقليمية بتيلّابريي  ١٩٩٦ -١٩٩٤
  .قاضي التحقيق مبحكمة نيامي  ١٩٩٤ -١٩٨٩

  .١٩٩٢قاضي التحقيق مبحكمة أمن الدولة 
  قاضي التحقيق بالس األعلى للقضاء  ٢٠٠٧، ٢٠٠٣،  ١٩٩٠

    التعليم والتدريب
  .دبلوم القضاء مبيزة ممتاز: رنسااملدرسة الوطنية للقضاء، باريس، ف  ١٩٨٩ - ١٩٨٨
شهادة املاجستري يف : جامعة نيامي، كلية العلوم االقتصادية والقانونية  ١٩٨٦ - ١٩٨٢

  .القانون اخلاص
اإلدارة ومحاية حقوق : ، املعهد الدويل لإلدارة العمومية)فرنسا(باريس   ١٩٩٨

  ..اإلنسان
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الوقاية القانونية واملعاجلة : ة، املعهد الدويل لقانون التنمي)إيطاليا(روما   ١٩٩٩
  .القضائية للفساد

  .دولة القانون والقضاء املستقل: الواليات املتحدة األمريكية  ٢٠٠٠
، املدرسة اإلقليمية العليا )البينني(بورتو نوفو : ٢٠٠٩، ٢٠٠٤، ٢٠٠٢  

تدريب املدربني يف القانون املنظم من طرف منظمة تنسيق : للقضاء
  .قياقانون األعمال بإفري

: خلية التمرس وإعادة التدرييب: املدرسة الوطنية لإلدارة والقضاء بنيامي  ٢٠٠٦
  .التدريب املتقدم للمدربني بشعبة القضاء وشعبة الكتاب القضائيني

مراقبة وتقييم ومراجعة النفقات : املدرسة الوطنية لإلدارة، باريس  ٢٠٠٨
  .العمومية

االعتقال :  كاسان حلقوق اإلنسان بستراسبورغ املعهد الدويل ريين  ٢٠٠٩أبريل /نيسان
  .والقانون الدويل حلقوق اإلنسان

  نشاطات أخرى يف جمال حقوق اإلنسان

  نشاطات تدريبية قام ا لفائدة
  اجلمعية النيجريية حلقوق اإلنسان، –
  جلنة اجليش والدميقراطية، –
  نسانمنسق دليل تدريب القضاة يف حقوق اإل: معهد الدامنرك حلقوق اإلنسان –
 .اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان واحلريات األساسية –

* * * 
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  )قربص( جورج سرغيدس  .١٨
  )اإلنكليزيةب: األصلية(

  مذكرة شفوية 

تهدي سفارة مجهورية قربص حتياا إىل أمانة مجعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي 
مة قربص قررت ترشيح الدكتور جورج للمحكمة اجلنائية الدولية، وتتشرف بإعالمها بأن حكو

سرغيدس ليختار قاضياً يف احملكمة اجلنائية الدولية، باالنتخابات اليت ستجرى خالل الدورة العاشرة 
ديسمرب /كانون األول ٢١ إىل ١٢جلمعية الدول األطراف يف مقر األمم املتحدة بنيويورك، من 

٢٠١١.  
من املادة ) أ(٤من الفقرة ‘ ٢’و‘ ١’لفقرتني الفرعيتنيويرشح الدكتور جورج سرغيدس وفقاً ل

وهو شخص يتحلّى باألخالق الرفيعة واحلياد والرتاهة، ويستويف .  من نظام روما األساسي٣٦
  .املؤهالت املطلوبة يف قربص للتعيني يف أعلى املناصب القضائية

مسه يف كل من القائمتني وعلى الرغم من أن للدكتور سرغيدس املؤهالت الالزمة إلدراج ا
 من نظام روما األساسي، مسمى ٣٦ من املادة ٥فإنه، فيما خيص مقتضيات الفقرة ‘‘ باء’’و‘‘ ألف’’

  .بصفة مرشح عن جمموعة الدول األطراف اآلسيوية‘‘ألف’’لإلدراج يف القائمة 
من ) ب(٣من الفقرة ‘ ٢’و‘ ١’ويفي الدكتور سرغيدس باملتطلبات املبينة يف الفقرتني الفرعيتني 

وله معرفة ممتازة باللغتني اليونانية .  من نظام روما األساسي، كما يشهد عليه بيان مؤهالته٣٦املادة 
 من نظام روما ٣٦من املادة ) ج(٣واإلنكليزية وطالقة يف كلتيهما جتعالنه يفي مبقتضيات الفقرة 

  . هذه٣٦من املادة ) ب(٨رة األساسي، وتتوافر لديه اخلربة املبينة يف الفق
  .والدكتور سرغيدس من رعايا مجهورية قربص وليس له جنسية أي دولة أخرى

 من نظام روما األساسي ٣٦من املادة ) أ(٤ويرفَق ذه الرسالة البيان الـمعد وفقاً للفقرة 
  .للمحكمة اجلنائية الدولية، وبيان خربة مؤهالت الدكتور جورج سرغيدس

* * * 

 بيان املؤهالت

 من نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية ٣٦من املادة ) أ(٤بيان مقدم وفقاً للفقرة 
 من قرار مجعية الدول األطراف بشأن إجراءات ترشيح وانتخاب قضاة احملكمة اجلنائية ٧والفقرة 
  .الدولية

 من نظام ٣٦من املادة ) أ( ٣ الفقرة  الدكتور جورج سرغيدس يفي باملتطلبات املبينة يف‘١’  .ألف
  .روما األساسي

فهو شخص يتحلّى باألخالق الرفيعة واحلياد والرتاهة، ويتمتع بالكفاءات املطلوبة يف  
  .قربص للتعيني يف أعلى املناصب القضائية

 اختارته قربص واحداً من ثالثة مرشحيها ملنصب القاضي يف احملكمة ٢٠٠٧ويف عام  
  .حلقوق اإلنساناألوروبية 
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 من ٣٦من املادة ) ب(٣من الفقرة ‘ ٢’و‘ ١’ يفي الدكتور سرغيدس مبقتضيات الفقرتني الفرعيتني ‘٢’
  .نظام روما األساسي، كما يظهر من بيان مؤهالته

إنه مارس ). .Ph.Dثالث شهادات (فالدكتور سرغيدس حيوز عدة شهادات دكتوراه يف احلقوق 
 مترافعاً أمام احملاكم القربصية كافة، ومبا فيها احملكمة العليا، يف مجيع جماالت احملاماة ملدة مخس سنوات

فقد عمل يف قربص قاضياً يف .  عاما٢١ًوعمل قاضياً ألكثر من . االختصاص، املدين واجلنائي واإلداري
حمكمة لشؤون األسرة ملدة مثاين سنوات ونصف السنة، وترأس حمكمة لشؤون األسرة على مدى 

 سنة واحداً من قضاة شبكة الهاي الدولية، ١١وكان ملدة أكثر من . نوات الثالث عشرة األخريةالس
ومنسق االرتباط القضائي فيما خيص قربص يف الشبكة القضائية األوروبية املعنية بالشؤون املدنية 

ربص، وقبل ذلك كما إنه جامعي، يدرس حالياً القانون ويتوىل مهمة الفاحص يف جامعة ق. والتجارية
وقد ألَّف كتباً ومقاالت يف . لدى جملس احملامني القبارصة ويف معهد قربص، الذي ترأس قسم القانون فيه

وقد شارك يف اللجان ). Studia Juris Cyprii" (الدراسات القانونية القربصية"القانون وحرر جمموعة 
  .مة األوروبية املتعلقة بقانون األسرة وقانون املرياثالعاملة التابعة للمجلس األورويب املعنية بإنفاذ األنظ

وتتوفر لدى الدكتور جورج سرغيدس خربة مستفيضة يف جمال القانون اجلنائي واإلجراءات   
وهو ذو إعداد قانوين ودراية بنظام القانون الروماين . اجلنائية هي خربة عملية وأكادميية يف آن معاً

لقد درس .  اإلنكليزي، ومبا يف ذلك القانون اجلنائي واإلجراءات اجلنائيةاألورويب ونظام القانون العام
القانون اجلنائي واإلجراءات اجلنائية اليونانيني وعلم اجلرمية يف جامعة أثينا، فحصل على درجة الشرف 
األوىل يف مجيع املواضيع، كما حصل بدرجة الشرف األوىل على شهادة اإلجازة يف القانون وشهاديت 

وقد اجتاز امتحانات التأهل ملمارسة املهن القانونية يف قربص، مسجالً أعلى . لدكتوراه اليونانيتنيا
وتابع دورات يف . الدرجات يف مجيع املواضيع، ومبا فيها القانون اجلنائي واإلجراءات اجلنائية القربصيني

إلجراءات اجلنائية القربصيني القربصية، مشلت القانون اجلنائي وا-الدراسات القانونية اإلنكليزية
. وجامعة ليسستر) الذي كان الدكتور سرغيدس أميناً له(واإلنكليزيني، أجراها جملس تعليم القانون 

ودرس الدكتور سرغيدس القانون اجلنائي اإلنكليزي ملدة أربع سنوات يف معهد قربص، الذي ترأس فيه 
عهد النظام القانوين اإلنكليزي وقانون الشركات كما إنه درس يف هذا امل. قسم القانون أيضاً

ودرس قانون األسرة القربصي لدى جملس احملامني القبارصة وجملس تعليم القانون، وهو . اإلنكليزي
  .يدرس اآلن قانون األسرة وقانون املرياث القربصيني يف جامعة قربص

سنوات، مجيع أنواع القضايا ومبا فيها وقد تناول الدكتور سرغيدس، إذ مارس احملاماة ملدة مخس    
وتناول الدكتور . كما إنه كان املدعي العام لبلدية نيقوسيا يف القضايا اجلنائية اخلصوصية. القضايا اجلنائية

 سنة، بصفته قاضياً يف شؤون األسرة مث رئيساً حملكمة شؤون األسرة، ٢١سرغيدس على مدى أكثر من 
تعلقة بانتهاك أوامر احملاكم، مثل أوامرها اخلاصة بالسكىن القصرية يف مرتل عدداً كبرياً من الطلبات امل

إن حاالت االنتهاك هذه شبه جنائية بطبيعتها، ألن . الزوجية، وحظر بيع املمتلكات ونقلها ورهنها
اثل العقوبة اليت تترتب عليها ميكن أن تكون السجن أو الغرامة أو كليهما، وألن عبء اإلثبات الالزم مي

فبوجه عام جيمع ما بني القانون العام . نظريه يف القضايا اجلنائية، أي ما ال يدع جماالً للشك املعقول
  .والقانون اجلنائي أما منصبان على طبيعة البشر، أي على العواطف واهلنات اإلنسانية

م توصيات بشأن تعديل وقد عين املفوض املعين بالقوانني القربصية الدكتور سرغيدس لكي يقد  
وقد نشر املفوض . باب القانون اجلنائي القربصي املتعلق بالوسائل العامة لالستعفاء من املسؤولية اجلنائية
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املعين بالقوانني عمل الدكتور سرغيدس املتعلق ذه التوصيات، الذي تضمن أيضاً دراسة استقصائية 
  .١٩٩٢، نيقوسيا، "١٩٩٢-١٩٨٧عة القوانني القربصية مراج"مقارنة يف هذا الشأن، يف طبعة عنواا 

 Studia Juris" (الدراسات القانونية القربصية"ويتوىل الدكتور سرغيدس حترير جمموعة   

Cyprii( كما إنه أسهم . وقد ألَّف ستة كتب وشارك يف تأليف ثالثة كتب.  جملدات٩، اليت تضم اآلن
رية يف مطبوعات دورية تصدر يف قربص وخارجها، ويف يف ثالثة كتب أخرى ونشرت له مقاالت كث

  .ويتناول اثنان من كتبه عمليات استجواب الشهود املضاد. نشرة أخبار القضاة
إنه مجع مكتبة واسعة من الكتب القدمية واجلديدة وسائر املؤلَّفات املتعلقة باستجواب الشهود   

 واملهارات التكتيكية يف احملاكمات، والسيكولوجيا يف يف القضايا اجلنائية ويف القضايا املدنية، والدفاع،
  .قاعات احملاكم

احلق يف احلياة "ويعمل الدكتور سرغيدس حالياً على أطروحة لنيل شهادة دكتوراه رابعة عنواا   
 من النص النافذ يف احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان واألحكام الدستورية املناظرة يف ٢مبوجب املادة 

وتشمل حبوثه مواضيع مثل محاية ".  واليونان، مع الرجوع بصورة خاصة إىل التشريعات الوطنيةقربص
األجنة، واالنتحار، والقتل بدافع الرمحة، وإلغاء عقوبة اإلعدام، والتزامات الدول بالعمل حلماية احلياة من 

اية احلياة من الناحية البيئية، أفعال األطراف الثالثة، والتآمر، والتزام الدول بإجراء حتقيق فعلي، ومح
  .واألشخاص املختفني، وحاالت االختفاء القسري، ومحاية السجناء املرضى، والقاصرين، إخل

وللدكتور سرغيدس خربة عامة يف القانون وخربة قانونية فيما يتعلق بطائفة واسعة من املواضيع   
  .اإلنسان، والقانون اإلداري، والقانون الدستوريالقانونية واملسائل احملددة الطابع، ومبا يف ذلك حقوق 

إن كل أطروحات الدكتوراه اليت ألَّفها، شأا شأن عمله القضائي، تشمل، إىل حد ما، حقوق   
اإلنسان، ومبا يف ذلك حقوق الطفل، واحلق يف املساواة وعدم التمييز، واحلق يف الزواج ويف تأسيس 

  .يف أن يصغى إليه وأن حياكَم حماكمة عادلةأسرة، واحلق يف امللكية، وحق املرء 
. كما إن الدكتور سرغيدس كان عضواً يف جلنة استعادة حقوق اإلنسان يف مجيع أحناء قربص  

  .وهو حالياً عضو يف جلنة رابطة األمم املتحدة يف قربص
، إذ أن له  من نظام روما األساسي٣٦من املادة ) ج(٣ يفي الدكتور سرغيدس مبقتضيات الفقرة ‘٣’  

  .معرفة ممتازة باللغتني اليونانية واإلنكليزية ويتكلمها بطالقة

كلتيهما، ‘‘ باء’’والقائمة ‘‘ ألف’’تتوافر لدى الدكتور سرغيدس املؤهالت الالزمة إلدراج امسه يف القائمة   .باء
  .‘‘ألف’’راج يف القائمة  من نظام روما األساسي، مرشح لإلد٣٦ من املادة ٥لكنه، من حيث مقتضيات الفقرة 

 من نظام روما ٣٦من املادة ) أ(٨من الفقرة ‘ ٣’إىل ‘ ١’أما املعلومات املتعلقة بالفقرات الفرعية   .جيم
  :األساسي فهي كما يلي

فمن جهة . الدكتور سرغيدس مؤهل للممارسة يف قربص، حيث يعمل بنظام قانوين خمتلط  )أ(
لقائم على النقاش الوجاهي حبسب القانون العام اإلنكليزي، مع بعض يطبق يف قربص نظام القضاء ا

ومن جهة أخرى يطبق فيها نظام القضاء االامي . االستثناءات، على الدعاوى اجلنائية والدعاوى املدنية
  .املعمول به يف أوروبا على دعاوى املراجعة القضائية والدعاوى اإلدارية

  . مجهورية قربص، وهي عضو يف جمموعة الدول اآلسيويةالدكتور سرغيدس من رعايا  )ب(

  .الدكتور سرغيدس ذَكَر  )ج(
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  . من نظام روما األساسي٣٦من املادة ) ب(٨تتوافر لدى الدكتور سرغيدس خربة يف اال املذكور يف الفقرة   .دال

 ملدة أكثر من  سنوات وبصفته قاضيا٥ًفقد تناول الدكتور سرغيدس، بصفته حمامياً ممارساً ملدة   
 سنة، مسائل العنف حبق األطفال والنساء ومسائل االستغالل اجلنسي لألطفال، بقدر تعلقها ٢١

  .بقضايا احلضانة والسكىن يف مرتل الزوجية أو بقدر تأثريها يف هذه القضايا
إن الدكتور سرغيدس قاض عن قربص يف شبكة الهاي الدولية للقضاة، اليت تتعامل مع قضايا   

تطاف األطفال، وقد عمل قاضياً معنياً باالرتباط فيما خيص احلماية الدولية لألطفال مبوجب اتفاقية اخ
هذا مع العلم بأن معظم قضايا اختطاف األطفال املشمولة ذه االتفاقية تنطوي . ١٩٨٠الهاي لعام 

  .على حاالت عنف
  .األسرةكما إن الدكتور سرغيدس عضو يف الرابطة الدولية لقضاة شؤون   
وكان الدكتور سرغيدس عضواً يف اللجنة املعنية بإعداد مشروع قانون بشأن الوساطة، عمالً   
كما إنه كان عضواً يف اللجنة املعنية بقانون التصديق، يف .  الصادرة عن جملس أوروباR (98) 1بالتوصية 

ع دورات تدريب على الوساطة يف وقد تاب. قربص، على االتفاقية األوروبية بشأن ممارسة األطفال حلقوقهم
  .قربص والواليات املتحدة األمريكية، وكتب مقاالً قانونياً عن هذا املوضوع وخصص له فصالً يف أحد كتبه

 من املادة ٧الفقرة (الدكتور سرغيدس من رعايا مجهورية قربص وليست له جنسية أي دولة أخرى   .هاء
  ). من نظام روما األساسي٣٦

* * * 

 من نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية ٣٦من املادة ) أ(٤ للبيان املقدم وفقاً للفقرة إضافة
  الدولية

  .٢٠١١االنتخابات القضائية للمحكمة اجلنائية الدولية، : املوضوع
  .إضافة.  من نظام روما األساسي٣٦من املادة ‘ ١’)ب(٣متطلبات الفقرة : املوضوع
  .دس، مرشح احلكومة القربصيةسرغي. الدكتور جورج أ: املوضوع

 .، أثينا)درجة الشرف األوىل(إجازة يف القانون 
  ).درجة الشرف األوىل(امتحان نقابة احملامني 
  .اململكة املتحدة. إكسون. دكتوراه يف القانون
  .، أثينا، اليونان)درجة الشرف األوىل(دكتوراه يف احلقوق 
  .لونيكا، اليونان، سا) درجة الشرف األوىل(دكتوراه يف احلقوق 

  .أستاذ مساعد بكلية احلقوق جبامعة قربص
  .قربص كريينيا، -قاض ورئيس حمكمة األسرة بنيقوسيا
  .قاض من قضاة شبكة الهاي الدولية

  . القاضي املعين باالتصال بالشبكة األوروبية للمسائل املدنية والتجارية
 ومؤلف أو شارك يف (Studia Juris Cyprii)شارك يف حترير موسوعة الدراسات القانونية القربصية 

  .تأليف بعض كتب هذه املوسوعة
حماضر وفاحص سابق يف نقابة احملامني القربصية ورئيس قسم القانون يف معهد فيليبس، وهو معهد 

  .للدراسات العليا يف قربص، ومدرس سابق ذا القسم
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 سرغيدس يف القانون اجلنائي .أو أكثر تفصيالً عن كفاءة الدكتور جورج أ/معلومات إضافية و
  .واإلجراءات اجلنائية

درس الدكتور سرغيدس القانون اجلنائي واإلجراءات اجلنائية وعلم اإلجرام جبامعة أثينا وحصل   -١
  .على درجة الشرف األوىل يف هذه املواد، كما حصل على إجازة القانون بدرجة الشرف األوىل

 احملامني وسجل أعلى العالمات يف مجيع املواد، مبا يف اجتاز الدكتور سرغيدس امتحان نقابة  -٢
  .ذلك يف القانون اجلنائي وقانون اإلجراءات اجلنائية القربصيني

الذي (حضر الدكتور سرغيدس الدورات املشتركة اليت قام جملس العلوم القانونية القربصي   -٣
  .ي وقانون اإلجراءات اجلنائية املقارنوجامعة ليسستر بانكلترا بتنظيمها للقانون اجلنائ) كان أمينا له

قام الدكتور سرغيدس بتدريس القانون اجلنائي اإلنكليزي ملدة أربع سنوات بوصفه أستاذا   -٤
  .بقسم القانون يف معهد فيليبس، وهو معهد للدراسات العليا يف قربص، وكان رئيساً هلذا القسم

غيدس أنواعاً خمتلفة من القضايا ومن بينها بصفته حماميا ملدة مخس سنوات، تناول الدكتور سر  -٥
وكان . القضايا اجلنائية اليت اكتسب من خالهلا اخلربة يف القانون اجلنائي وقانون اإلجراءات اجلنائية

وعند ممارسته للمحاماة، كان شريكا . أيضاً ممثال لالدعاء باحملكمة اجلنائية اخلاصة لبلدية نيقوسيا
، يف مكتبهما اخلاص )موسوعة غراي( وهو حمام شهري يف قربص سرغيدس،. لوالده أندرياس غ

لى تقدمي اخلدمات للموكلني، قدم املكتب املساعدة القانونية حملامني عالوة عو. سرغيدس وسرغيدس
آخرين من بينهم احملامي الشهري إيراستوستينيس أوديسيوس، يف أنواع خمتلفة من القضايا، مبا يف ذلك 

حصل الدكتور سرغيدس على التدريب على احملاماة ملدة سنة واحدة  مبكتب و. القضايا اجلنائية
احملامي أليكوس ماركييدس، الذي أصبح بعد ذلك نائباً عاماً لقربص، واكتسب خربته العملية 

  .بأعمال احملاكم، مبا يف ذلك احملاكم اجلنائية، يف هذا املكتب
ا خربة عملية واسعة يف القضايا شبه  عام٢٢وللدكتور سرغيدس الذي عمل قاضيا ملدة    -٦

وبصفته قاضيا ورئيساً حملكمة األسرة، نظر الدكتور سرغيدس يف عدد كبري من الطلبات . اجلنائية
املتعلقة مبخالفة أوامر احملكمة، مبا يف ذلك األوامر املتعلقة باحلضانة، وحق الرؤية، واالستخدام املطلق 

وهذه املخالفات، حبكم طبيعتها، شبه جنائية، .  رهن املمتلكاتملرتل الزوجية، ومنع بيع أو نقل أو
ألن العقوبة املقررة هلا هي احلبس والغرامة أو إحدى هاتني العقوبتني، وأن الدليل املطلوب هو نفس 

  .   الدليل املطلوب للقضايا اجلنائية، أي الدليل الذي ال يدع جماال للشك
 عاماً، تناول الدكتور سرغيدس قضايا تتعلق ٢٢ا ملدة  سنوات وقاضي٥وبصفته حماميا ملدة   -٧

باستعمال العنف ضد األطفال والنساء واالستغالل اجلنسي لألطفال، بقدر اتصال هذه املسائل 
  .باحلضانة واستخدام مرتل الزوجية أو تأثريها عليهما

وصيات بشأن توكلّف املفوض املعين بالشؤون القانونية يف قربص الدكتور سرغيدس بتقدمي   -٨
. تعديل الفصل اخلاص من القانون اجلنائي القربصي الذي يعاجل الدفوع العامة يف جمال املسؤولية اجلنائية

، اليت تضمنت أيضاً دراسة مقارنة للمسألة، يف مطبوع بعنوان التوصياتونشر املفوض أعماله بشأن 
  .١٩٩٢، نيقوسيا، "١٩٩٣ إىل عام ١٩٨٧مراجعة القوانني القربصية يف الفترة من عام "
ويكفل نظام روما األساسي واحملكمة . ويقوم الدكتور سرغيدس اآلن بدراسة احلق يف احلياة  -٩

. اجلنائية الدولية هذا احلق، وهو منبع مجيع احلقوق األساسية لإلنسان، واحلقوق األخرى لإلنسان
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 من ٢ق يف احلياة مبوجب املادة احل"وبالتحديد، يعد الدكتور سرغيدس رسالة دكتوراه رابعة بعنوان 
قانون احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان واألحكام الدستورية املناظرة املعمول ا يف قربص واليونان، 

وتتضمن دراسته مواضيع مثل محاية األجنة، ". مع الرجوع بشكل خاص إىل التشريعات الوطنية
وجرمية اإلبادة اجلماعية، واجلرائم ضد اإلنسانية، واالنتحار، واملوت الرحيم، وإلغاء عقوبة اإلعدام، 

وجرائم احلرب، والتزام الدول حبماية احلق يف احلياة من تصرفات الغري، والتآمر، والتزام الدول 
بإجراء حتقيقات فعالة، ومحاية البيئية املعيشية، واملفقودين، واالختفاء القسري، ومحاية السجناء 

  .   واملرضى واملسنني، اخل
ويتناول كتابان من كتب الدكتور سرغيدس استجواب الشهود يف القضايا املدنية وبوجه   -١٠

خاص يف القضايا اجلنائية، وهو موضوع يتصل بشكل وثيق بعمل وإجراءات احملكمة اجلنائية 
ويهتم الدكتور سرغيدس بوجه خاص بالكتب واملواد األخرى اليت تعاجل مواضيع مثل . الدولية

عادلة، وأقوال الشهود يف القضايا املدنية واجلنائية، والدفاع، واملناورات أمام احملاكم، احملاكمة ال
  . واملهارات وعلم النفس املتعلقني بقاعات احملاكم

وكان الدكتور جورج سرغيدس عضواً يف جلنة إعداد مشروع قانون بشأن موضوع الوساطة،   -١١
 انه كان عضواً يف جلنة تعمل على قانون للتصديق، كما. ١) ٩٨(وفقا لتوصية جملس أوروبا رقم ر 

وقد حضر دورات حول الوساطة يف . يف قربص، االتفاقية األوروبية املعنية مبمارسة حقوق الطفل
قربص والواليات املتحدة األمريكية، و كتب مقالة قانونية حول هذا املوضوع، فضال عن فصل يف 

   .أحد كتبه
س مبعارف وخربات يف القانون واإلجراءات القانونية بوجه عام على ويتمتع الدكتور سرغيد   -١٢

   .النحو املبني يف سريته الذاتية
. ويتبني مما سلف أن الدكتور سرغيدس مؤهل ملنصب القضاء يف احملكمة اجلنائية الدولية

 من نظام روما ٣٦من املادة ‘ ١’)ب(٣ويستويف الدكتور سرغيدس الشروط الواردة يف الفقرة 
ألساسي ألن لديه كفاءة ثابتة وخربة مناسبة يف جمال القانون اجلنائي واإلجراءات اجلنائية، نتيجة ملا ا

  :يلي
  مؤهالته األكادميية والعملية وخلفيته يف القانون اجلنائي؛   )أ(
  ممارسته للمحاماة واإلدعاء وتدريس القانون اجلنائي؛   )ب(
  أحباثه يف جمال القانون اجلنائي؛  )ج(
  اخلربة اليت اكتسبها يف املسائل شبه اجلنائية بصفته قاضيا ورئيسا حملكمة األسرة ؛  )د(
املعارف واخلربة اليت اكتسبها يف القانون واإلجراءات القانونية بوجه عام على النحو   )ه(

  . املبني يف سريته الذاتية
قانونية يف قربص الدكتور  أعاله، كلّف املفوض املعين بالشؤون ال٨وعلى النحو الوارد يف الفقرة 

سرغيدس، عندما كان حمامياً، بتقدمي توصيات بشأن تعديل أحد أهم الفصول يف القانون اجلنائي 
ويعد الدكتور سرغيدس ". الدفوع العامة يف جمال املسؤولية اجلنائية"القربصي وهو الفصل الذي يعاجل 

ما األساسي واحملكمة اجلنائية الدولية هذا ويكفل نظام رو. اآلن رسالة دكتوراه بشأن احلق يف احلياة
ويتناول كتابان من كتب الدكتور سرغيدس استجواب الشهود وهو موضوع يتصل بشكل . احلق

  .وثيق بعمل وإجراءات احملكمة اجلنائية الدولية
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من ‘ ٢’) ب(٣واملادة ‘ ١’)ب(٣ويستويف الدكتور سرغيدس أيضاً الشروط الواردة يف الفقرة   
  . من نظام روما األساسي٣٦املادة 

* * * 

  البيانات الشخصية

  ).George Serghides(جورج سرغيدس   اإلسم العائلي
  .ذكر  اجلنس

  ، نيقوسيا بقربص١٩٥٥يونيو / حزيران٢٨  تاريخ ومكان الوالدة
  قربصية  اجلنسية

  .متزوج، وله من الولد واحد  الوضع العائلي
  هالتالدراسة واملؤهالت اجلامعية وغريها من املؤ

إجازة يف القانون، دكتوراه يف القانون، دكتوراه يف احلقوق، دكتوراه (  الشهادات
  )يف احلقوق

  )بدرجة الشرف األوىل(إجازة يف القانون   ١٩٧٨فرباير / شباط٢٤
  .من جامعة كابو دستريا الوطنية يف أثينا باليونان

  .)Ph.D(دكتوراه يف القانون   / تشرين الثاين٢١
  . جامعة إكستر، يف اململكة املتحدةمن  ١٩٨٤نوفمرب 

  ).تنازع القوانني(القانون الدويل اخلاص : اال القانوين املعين
تنازع القوانني على الصعيدين الداخلي : " عنوان أطروحة الدكتوراه

). باإلنكليزية(، "واخلارجي فيما يتعلق بالعالقات اُألسرية يف قربص
  ).Antony J. E. Jaffey( جايف أشرف عليها األستاذ املساعد أنطوين

  )بدرجة الشرف األوىل( ).Ph.D(دكتوراه يف احلقوق   ١٩٩٨أبريل / نيسان٨
  .من جامعة كابو دستريا الوطنية يف أثينا باليونان

  .القانون اإلداري املقارن: اال القانوين املعين
زيادة باقي التعويض لقاء قيمة األرض : "عنوان أطروحة الدكتوراه

 مع مقارنات بالقانون اليوناين -رتوعة امللكية مبوجب القانون القربصي امل
والقانون اإلنكليزي والقانون األمريكي والقانون الكندي والربوتوكول 

أشرف عليها ). باليونانية(، "األول لالتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان
  ).Prodromos Dagtoglou(الربوفيسور بردروموس دغتغلو 

  )بدرجة الشرف األوىل) (Ph.D.(دكتوراة يف احلقوق   ٢٠٠٧مايو /أيار ٢٢
  .من جامعة أرسطوطاليس يف سالونيك باليونان

  .قانون األسرة املقارن: اال القانوين املعين
تألُّف مربرات الطالق مبوجب القانون : "عنوان أطروحة الدكتوراه
  القربصي مع دراسة مقارنة 

أشرف عليها الربوفيسور ). باليونانية" (قانون اإلنكليزيللقانون اليوناين وال
  ). Efie Kounougeri-Manoledaki(مانوليداكي -إيفي كونوجريي
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من جامعة دميقريطس ) .Ph.D(مرشح لنيل درجة الدكتوراه يف احلقوق   يف الوقت احلاضر
  .يف تراقيا باليونان

، وحقوق اإلنسان القانون الدستوري املقارن: اال القانوين املعين
  .والقانون اجلنائي

 من االتفاقية ٢احلق يف احلياة مبوجب املادة : "عنوان أطروحة الدكتوراه
األوروبية حلقوق اإلنسان واألحكام الدستورية املناظرة املعمول ا يف 
، "قربص واليونان، مع الرجوع بصورة خاصة إىل التشريعات الوطنية

  ).S. Minaides(ميناييدس . ربوفيسور سيشرف عليها ال). باليونانية(
  دراسة أخرى

  متابعة ومشاركة فيما يلي

 .حلقات تدارس قضائية يف قربص وخارجها –
-١٩٨٥( قربصية أجراها جملس تعليم القانون -دورات تدريب معنية بدراسات قانونية إنكليزية  –

 .، حصل أيضاً على شهادات مبتابعتها)١٩٨٩-١٩٨٨(وجامعة ليسستر ) ١٩٨٧
 .كثري من  الربامج القانونية األخرى، وجمموعة من احملاضرات والدروس يف قربص وخارجها –
 .دورات تدريب على الوساطة يف قربص والواليات املتحدة األمريكية –

  األنشطة املهنية ذات الصلة

  األنشطة يف اال القضائي وغريها من األنشطة ذات الصلة
  .ألسرةقاض يف حمكمة ا   -١٩٩٠يونيو /حزيران

فرباير /إىل شباط) تاريخ إنشاء حمكمة األسرة (١٩٩٠يونيو /من حزيران  ١٩٩٩يناير /كانون الثاين
، عمل قاضياً يف مجيع دوائر )تاريخ إنشاء حمكمة األسرة الثانية (١٩٩٥
  .قربص

، عمل قاضياً ١٩٩٦نوفمرب / إىل تشرين الثاين١٩٩٥فرباير /من شباط
  .فوسيف دوائر نقوسيا وكريينيا وبا

، عمل ١٩٩٩يناير / إىل كانون الثاين١٩٩٦نوفمرب /من تشرين الثاين
  .قاضياً يف دوائر نيقوسيا ولَرنكا وفاماغُستا

  . رئيس حمكمة األسرة-١٩٩٩يناير /كانون الثاين
، ترأس دوائر نيقوسيا ١٩٩٩سبتمرب /يناير إىل أيلول/من كانون الثاين  الوقت احلاضر

  .ولَرنكا وفاماغُستا
، ترأس دوائر ٢٠٠٢أكتوبر / إىل تشرين األول١٩٩٩سبتبمرب /لولمن أي

  .ليماسول وبافوس
، ترأس دوائر ٢٠٠٥يونيو / إىل حزيران٢٠٠٢أكتوبر /من تشرين األول

  .نيقوسيا ولَرنكا وفاماغُستا
 حىت الوقت احلاضر، ترأس دائريت نيقوسيا ٢٠٠٥يوليه /من متوز
  .وكريينيا

  .ضاة شبكة الهاي الدوليةقاض من ق  -٢٠٠٠مايو / أيار١٩



ICC-ASP/10/18/Add.1 

18-A1-A-011211 ١٤٣ 

القاضي املعين باالرتباط فيما خيص قربص من أجل الترويج لشبكة    الوقت احلاضر
 ١٩٨٠قضائية تعىن باحلماية الدولية لألطفال مبوجب اتفاقية الهاي لعام 

  .عين يف هذا املنصب بقرار من احملكمة العليا ).اختطاف األطفال(
  عين باالرتباط والتنسيق فيما خيص قربص يف الشبكة القضائية القاضي امل  / تشرين الثاين١٤

عين يف هذه الوظيفة بقرار  .الوقت احلاضر األوروبية املعنية بالقضايا املدنية والتجارية-٢٠٠٦نوفمرب 
  .من احملكمة العليا

اختارته قربص واحداًً من ثالثة مرشحيها ملنصب قاض يف احملكمة   ٢٠٠٧
  .ق اإلنساناألوروبية حلقو

  األنشطة القانونية غري القضائية

  . عضو يف الرابطة الدولية لقضاة شؤون األسرة-٢٠٠٩يناير /كانون الثاين
    الوقت احلاضر
بدرجة الشرف (اجتاز امتحانات التأهل ملمارسة املهن القانونية يف قربص   ١٩٨٥أكتوبر /تشرين األول

  .)٩٦٠/١٠٠٠(، مسجالً أعلى العالمات )األوىل
  .حمام متدرب  ١٩٨٥-١٩٨٤
  .رئيس رابطة احملامني املتدربني  ١٩٨٥
احملامي ) A. G. Serghides(سرغيدس . ج.شريك أ. حمام ممارس. حمام  ١٩٩٠-١٩٨٥

سرغيدس و "، يف مكتب حماماة امسه Gray's Innاملعتمد من مجعية 
  ).Serghides & Serghides" (سرغيدس

 قربص، ومبا فيها احملكمة العليا، يف مجيع ترافع أمام مجيع احملاكم يف
  .جماالت االختصاص، املدين واجلنائي واإلداري، إخل

  أنشطة أخرى

  يف اال األكادميي

  معهد للدراسات العليا يف( رئيس قسم القانون يف معهد فيلبس -١٩٨٦أكتوبر /تشرين األول
  ).قربص  ١٩٩٠مايو / أيار

جلنائي اإلنكليزيني، كجانب من برنامج تدريس النظام القانوين والقانون ا
  .إعداد الطلبة للقبول يف السنة الثانية يف جامعات اململكة املتحدة

تدريس قانون الشركات اإلنكليزي للطلبة الذين يتابعون مقررات 
  .دراسية يف جمال احملاسبة والشؤون املالية

  ن هذا الس هيئة تابعة لرابطةكا(أمني الس القربصي لتعليم القانون    -١٩٨٥مايو /أيار
، الذي كان ينفِّذ برامج يف جمال تعليم القانون، ومبا )احملامني يف نيقوسيا  ١٩٩٠مايو /أيار

 القربصية -يف ذلك برنامج خاص بالدراسات القانونية اإلنكليزية 
. بالتعاون مع جامعة ليسستر)  ماجستري يف القانون–دراسات عليا (

  .سرةحماضر يف قانون األ
  حاضر أمام.  حماضر يف قانون األسرة لدى جملس احملامني القبارصة-١٩٩٩نوفمرب /تشرين الثاين
  .احملامني املتدربني من أجل اجتيازهم امتحانات التأهل ملمارسة احملاماة يف قربص  ٢٠٠٤أكتوبر /تشرين األول
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   موضوع قانون األسرة، الذيفاحص لدى جملس احملامني القبارصة يف   -٢٠٠٠يناير /كانون الثاين
 مبثابة مادة يف امتحانات التأهل ٢٠٠٠يناير عام /اعتمد يف كانون الثاين  ٢٠٠٤أكتوبر /تشرين األول

  .ملمارسة املهن القانونية يف قربص
  .أستاذ مساعد، وعلمي متخصص، وفاحص يف جامعة قربص  ٢٠٠٩سبتمرب /أيلول

  .ربصينيدرس قانون األسرة وقانون املرياث الق
مداخالت بشأن قانون األسرة يف حلقات تدارس /ألقى حماضرات  يف أوقات شىت

ومؤمترات حملية ودولية، يف جامعة قربص، وجامعة نيقوسيا، ومكتب 
الضمان االجتماعي، ورابطات احملامني يف قربص، ورابطة حمامي أثينا، 

  .وحمافل أخرى
  العمل املتعلق بالتشريع

  القانون اخلاص مبوضوع الوساطة، عمالً بتوصية جملس أوروباعضو جلنة إعداد مشروع  –
 R (98) 1. 

عين بقرار من احملكمة العليا ممثالً للسلطة القضائية يف جملس النواب من أجل سن قوانني شىت  –
 .متعلقة بشؤون األسرة

ية شارك يف إعداد مشاريع أنظمة إجرائية خاصة بتطبيق اتفاقية الهاي بشأن اجلوانب املدن –
 .الختطاف األطفال على الصعيد الدويل، يف قربص

عضو اللجنة العاملة على إعداد قانون التصديق يف قربص على االتفاقية األوروبية اخلاصة مبمارسة  –
 .األطفال حلقوقهم

 ممثالً للسلطة القضائية فيما ٢٠٠٦فرباير / شباط٣بناًء على قرار من احملكمة العليا، يعمل منذ  –
القانون املدين ضمن إطار األفرقة العاملة واللجان التابعة لس أوروبا يف بروكسل بشأن يتعلق بشؤون 

 .سن األنظمة األوروبية املتعلقة بقانون األسرة واملرياث
 ).٢٠١٠مايو /منذ أيار(عضو جلنة رابطة األمم املتحدة يف قربص  –
 .يع أحناء قربصعضو سابق يف جلان كثرية، منها جلنة استعادة حقوق اإلنسان يف مج –

  املنشورات

، )Studia Juris Cyprii" (الدراسات القانونية القربصية"يتوىل الدكتور سرغيدس حترير جمموعة 
وقد ألَّف ستة كتب، وشارك يف تأليف ثالثة كتب، وأسهم يف . اليت تتألف حالياً من تسعة جملدات

  .كما نشرت له مقاالت كثرية. ثالثة كتب أخرى
  قانونية القربصيةالدراسات ال

 Studia Juris" (الدراسات القانونية القربصية"يتوىل جورج سرغيدس حترير سلسلة املنشورات  –

Cyprii .(وفيما يلي مزيد من التفاصيل عن هذه . وقد صدر منها حىت اآلن تسعة جملدات
  :الدراسات

لصعدين الداخلي واخلارجي تنازع القوانني على ا): "باإلنكليزية(الدراسة األوىل . الد األول، –
  فيما يتعلق بالعالقات اُألسرية 

جورج سرغيدس؛ مع تصدير بقلم رئيس احملكمة : املؤلِّف واحملرر. ١٩٨٨، نيقوسيا، "يف قربص
 ).A. N. Loizou(لويزو . ن. العليا، أ
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. ١٩٩٢ نيقوسيا، ،"املمتلكات غري املنقولة يف قربص): "باليونانية(الد الثاين، الدراسة الثانية  –
جورج سرغيدس؛ مع تصدير بقلم قاضي احملكمة : ؛  احملرر)N. C. Coutas(كوتاس . ك. ن: املؤلِّف

 ).I.  Boyiadjis(بوياجس . العليا الراحل إ
. ١٩٩٥، نيقوسيا، "تأمالت يف االستمالك اجلزئي): "باإلنكليزية(الد الثالث، الدراسة الثالثة  –

  رجيادس جو. س: املؤلِّفان
)C. Georgiades (ررغيدس؛ احملررغيدس؛ مع تصدير بقلم الربوفيسور : وجورج سجورج س

  بردروموس دغتغلو 
)Prodromos Dagtoglou.( 
زيادة باقي التعويض لقاء قيمة األرض املرتوعة امللكية ): " باليونانية(الد الرابع، الدراسة الرابعة  –

 مقارنات بالقانون اليوناين والقانون اإلنكليزي والقانون األمريكي  مع–مبوجب القانون القربصي 
. ١٩٩٩، نيقوسيا، "والقانون الكندي والربوتوكول األول لالتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان

 .جورج سرغيدس: جورج سرغيدس؛ احملرر: املؤلِّف
ف مربرات الطالق مبوجب القانون تألُّ): "باليونانية(الدان اخلامس والسادس، الدراسة اخلامسة  –

جورج : املؤلِّف. ٢٠٠٧، نيقوسيا، "القربصي مع دراسة مقارنة بالقانون اليوناين والقانون اإلنكليزي
مانوليداكي -جورج سرغيدس؛ مع تصدير بقلم الربوفيسور إيفي كونوجريي: سرغيدس؛ احملرر

)Efie Kounougeri-Manoledaki.( 
 القواعد الذهبية –تقنية االستجواب املضاد ): "باليونانية(لدراسة السادسة الد السابع، ا –

واثنان ) سقراط وأرسطوطاليس(لالستجواب املضاد وأربعة من قدماء املعلِّمني، اثنان منهم إغريقيان 
جورج سرغيدس؛ مع تصدير : جورج سرغيدس؛ احملرر: ، املؤلِّف)سيسريو وكوينتليان(التينيان 
، القاضي يف حمكمة قربص العليا واحملاضر )D. H. Hadjihambis(حاجيهمبيس . ه. لدكتور دبقلم ا

 .السابق يف جامعة إكستر
ترمجة إىل اليونانية (الدراسة السابعة " الدفاع واالستجواب املضاد: "الد الثامن، عنوانه العام –

" يف فن االستجواب املضاد، إخل "، الدراسة الثامنة")دراسة القانون وممارسته"لرسالة قدمية يف 
 .جورج سرغيدس: جورج سرغيدس؛ احملرر: ، املؤلِّف)باإلنكليزية(
أدبيات يف هذا املوضوع (العالقات املالية لألزواج واملعاشرين : "الد التاسع، عنوانه العام –

 التاسعة والعاشرة، ، الدراستان"ومواضيع قانونية متنوعة) وأحكام صادرة عن حماكم الدرجة األوىل
اللتان تتضمان أحكاماً قضائية بشأن عالقات امللكية بني األزواج وكثرياً من املقاالت يف مواضيع 

احملرر . قانونية شىت، ويف قانون األسرة، والقانون اإلداري، والقانون اجلنائي، باليونانية واإلنكليزية
 ).Th. Papazissi(بابازيسي . وفيسور ثجورج سرغيدس؛ بإسهام من الرب: واملؤلِّف الرئيسي

 ٢٠٠٩وقد نشر هذا الكتاب يف نيقوسيا عام . إن جزءاً من الد الثامن صدر أيضاً على حدة –
أربعة من عظام املتمكِّنني القدماء ، اثنان إنكليزيان واثنان . يف فن االستجواب املضاد"بعنوان 

 ".أمريكيان، مع التركيز على مبادئهم

  يف كتبإسهامات 

الوسائل العامة لالستعفاء من املسؤولية اجلنائية، مع توصيات خاصة بتعديل "جورج سرغيدس،  –
، نشر ضمن الطبعة الصادرة عن املفوض املعين بالقوانني يف قربص بعنوان "القانون اجلنائي القربصي

 ).نانيةباليو(، ١٩٩٢، نيقوسيا، "١٩٩٢-١٩٨٧مراجعة القوانني املعمول ا يف قربص "
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، يف "انتهاكات الفرق واموعات شبه الدينية للحريات املدنية الدستورية"جورج سرغيدس،  –
، ١٩٩٦، ليماسول، "الفرق اهلدامة يف ضوء املذهب األرثوذكسي ومواجهتها قانونياً"كتاب عنوانه 
ريت ، نشره احتاد اآلباء القربصي وأشرف على حتريره األرشيمند٢٧١-٢٤٣الصفحات 

 ).باليونانية(، الذي أصبح اآلن أسقف كَرباسيا، )Chr. Tsiakkas(اكْرِستوفوروس اتسياكاس 
احلرية الدينية "يف كتاب عنوانه " احلرية الدينية، إعماهلا وإساءة استعماهلا"جورج سرغيدس،  –

، أشرف على حتريره األرشيمندريت ١٠٠-٧٩، الصفحات ٢٠٠٠، ليماسول، "وحقوق اإلنسان
 ).باليونانية(، الذي أصبح اآلن أسقف كَرباسيا، )Chr. Tsiakkas(اكْرِستوفوروس اتسياكاس 

يف كتاب سينشره قريباً " عالقات امللكية بني األزواج وفق القانون القربصي"جورج سرغيدس،  –
 ).باليونانية(قسم القانون يف جامعة قربص 

  أعمال ومنشورات أخرى

، "منظور قربصي: الطفل يف اإلجراءات مبوجب اتفاقية الهايإمساع صوت "جورج سرغيدس،  –
هذه النشرة ). ٤٤-٣٩، الصفحات ٢٠٠٣خريف عام /الد السادس(نشرة القضاة اإلخبارية 

 ).باإلنكليزية والفرنسية(اإلخبارية هي نشرة ملؤمتر الهاي بشأن القانون الدويل اخلاص، 
، استعراض "الطريق إىل أوروبا: انون القربصيمربرات الطالق مبوجب الق"جورج سرغيدس،  –

، الد ١٩٩٧يونيو / حزيران–يناير /للقوانني املعمول ا يف شىت الدول األوروبية، كانون الثاين
 ).باإلنكليزية(، ٤٣-٣١، الصفحات )منشورات كلية فيلبس (١األول، العدد 

منرب القانون "ال نشر يف ، مق"التوسط يف شؤون األسرة فيما خيص قربص"جورج سرغيدس،  –
 –يناير /، كانون الثاين١السنة نون، العدد ) (مطبوعة تصدرها رابطة احملامني القبارصة" (القربصي
 ).باليونانية). (٥٩-٤٠، الصفحات ٢٠٠١أبريل /نيسان

االختصاص القضائي يف شؤون األسرة يف قربص من الوجه الشخصي ومن "جورج سرغيدس،  –
 –أبريل /، السنة الثانية، العدد الثاين، نيسان٢٠١١تعراض لقوانني األسرة، ، اس"الوجه الوظيفي

 ).باإلنكليزية(، ١٧-٤، نيقوسيا، قربص، الصفحات ٢٠١١يونيو /حزيران
، يف " من االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان٩احلرية الدينية مبوجب املادة "جورج سرغيدس،  –

 –يناير /، السنة األوىل، كانون الثاين١، العدد ١٠٩٨، "وريستكمري"املطبوعة الدورية القانونية 
 ).باليونانية(، ١١-٨يونيو، الصفحات /حزيران

، "السياسة يف شؤون األسرة القربصية من وجهة نظر قانون األسرة مع التركيز على الطالق"جورج سرغيدس،  –
 ).باليونانية(، ٩٨-٧٣، الصفحات ٢٠٠٤، ٣لعدد ، السنة الثالثة عشرة، الفترة الثالثة، ا"منرب القانون القربصي"
، أرمينوبولوس، السنة الثامنة "٢٠٠٣تأمالت يف قانون الزواج القربصي لعام "جورج سرغيدس،  –

، )مطبوعة قانونية دورية تصدرها رابطة احملامني يف سالونيك(، ٢٠٠٤مايو /واخلمسون، أيار
، السنة الرابعة عشرة، الفترة األوىل، "القربصيمنرب القانون "، نشر أيضاً يف ٦٦٨-٦٦١الصفحات 

 ).باليونانية (٧٥-٤٨، الصفحات ٢٠٠٤ – ١العدد 
، الد العاشر، "استعراض القانون القربصي"، يف جملة "حمكمة األسرة املتجولة"جورج سرغيدس،  –

 ).نيةباليونا(، ٥٥٩٠-٥٥٧٣، الصفحات ٣٧، العدد )١ (١٩٩٢مارس / آذار–يناير /كانون الثاين
، ٨، العدد "الشهادة يف قربص"يف " القانون املدين األساسي فيما يتعلق بفسخ الزواج"جورج سرغيدس،  –
. ٥٨-٥٤، نيقوسيا، الصفحات "رابطة التجديد الروحي"، من منشورات "إرساء األسرة يف احلياة احلديثة"

 ).باليونانية(، ٦ و١ان ، الصفحت١٥/١٢/٨٩، "فيليليفتريوس) "الصحيفة القربصية(نشر أيضاً يف 
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، السنة اخلامسة عشرة، "منرب القانون يف قربص"، "الزجيات املختلطة يف قربص"جورج سرغيدس،  –
 ).باليونانية(، ١٢٢-١٠٣أغسطس، الصفحات / آب–مايو /، أيار٢٠٠٥ –الفترة الثانية، العدد الثاين 

، "فيليليفتريوس"فة ، يف صحي"دستور قربص وإنشاء جامعة للطائفتني"جورج سرغيدس،  –
 ).باليونانية(، )تصويب (٥، الصفحة ٣/١٢/٨٨، ١٢ و١٠، الصفحتان ١/١٢/٨٨
، "املادة اخلامسة من قانون االستمالك"، )G. A. Coutas(كوتاس . أ. جورج سرغيدس وغ –

 ).باليونانية (٦ و١، الصفحتان ٥/٩/٨٨، )Filelefteros" (فيليليفتريوس"صحيفة 
، يف "الت يف بعض جوانب قانون األسرة للطائفة التركية يف قربصتأم"جورج سرغيدس،  –
، سنة ١٠، العدد )Cyprus and European Law Review" (استعراض القانون القربصي واألورويب"

 ).باإلنكليزية(، ١٦٣-١٥٦، الصفحات ٢٠١٠
ل يف اجلوانب القانونية لتالعب جمموعات الفعل النفساين بعقول األطفا"جورج سرغيدس،  –

، الصفحات ٩، العدد )Studia Juris Cyprii"  (الدراسات القانونية القربصية"، )٢٠١٠(، "قربص
 ).باليونانية(، ٥٦١-٥٥٦

، "تقارير موظفي الضمان االجتماعي يف حاالت حضانة األطفال وتبنيهم"جورج سرغيدس،  –
 ).باليونانية(، ٥٥٥-٥٤٣الصفحات 

  األحكام القضائية

يف مجيع الشؤون املشمولة بقانون األسرة، مثل الطالق، وبطالن الزواج،   اضر الوقت احل– ١٩٩٠
ورقابة الوالدين على األطفال وحضانتهم هلم، وحتديد حق اللقاء م، 
ونفقة األطفال والزوجات، وعالقات امللكية فيما بني األزواج، وتبني 

  .ةاألطفال، واالعتراف باألبوة، واالعتراف باملراسيم األجنبي
 عضو اللجنة العلمية ملراجعة القانون القربصي والقانون األورويب     ٢٠٠٦مايو /منذ أيار

  اللغات

  ).لغته األم(اليونانية  -
 .اإلنكليزية -

* * * 
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  )كوستاريكا(أوربينا أورتيغا، خورخي أنطونيو  .١٩

  )سبانيةباإل: األصل(
   شفوية مذكرة

تراماا إىل احملكمة اجلنائية الدولية، أمانة مجعية تتقدم سفارة كوستاريكا لدى مملكة هولندا باح
الدول األطراف، ويسرها أن تبلغكم أن حكومة كوستاريكا قررت ترشيح السيد خورخي أوربينا 

  .ديسمرب املقبل/أورتيغا النتخابات قضاة احملكمة اليت ستجرى يف كانون األول
رِح ترشيح السيد أوربينا أورتيغا من طرف اموعة الوطنية للمحكمة الدائمة للتحكيم وقد اقت
 من دستور مجهورية كوستاريكا، ١٤٠وتقرر بناء على ما نصت عليه الفقرة الثانية عشرة من املادة 

  . من نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية٣٦ويقدم إىل احملكمة وفقا ملقتضيات املادة 
بته وقدراته، وبناء على ما نصت عليه الفقرة اخلامسة من ونظرا ملعارف السيد أوربينا أورتيغا وجتر

، املخصصة لذوي "ألف"املادة املذكورة، ترجو حكومة كوستاريكا أن يسجل هذا الترشيح بالقائمة 
الكفاءة يف األمور املتعلقة بالقانون اإلنساين الدويل وقانون حقوق اإلنسان ممن يتوفرون على اخلربة 

  .ملهنية ذات الصلة بالعمل القضائي للمحكمةالوظائف القانونية ا
وميتلك السيد أوربينا تدريبا وخربة يف النظام القانوين الالتيين، وهو يتكلم اإلسبانية كلغته األم 

  .وجييد الفرنسية واإلجنليزية، وجتدون طيه بيان سريته وعرضا مفصال عن أهليته

* * * 

   املؤهالتبيان

اريكا خورخي أنطونيو أوربينا أورتيغا للشروط املنصوص عرض مفصل عن امتثال مرشح كوست
 من نظام روما األساسي وقرار مجعية الدول األطراف خبصوص ترشح وانتخاب ٣٦عليها يف املادة 

  .قضاة احملكمة اجلنائية الدولية
 يكمن سبب وجود احملكمة اجلنائية الدولية يف الضحايا واإلرادة املشتركة لدى اتمع الدويل يف

لذا فإن نظام روما األساسي يقتضي استكمال القدرات القضائية . وضع حد لإلفالت من العقاب
وحىت تتوافر . بالكفاءة واخلربة بالقانون الدويل والقانون اإلنساين الدويل وقانون حقوق اإلنسان

كا للمرشحني وتقدم حكومة كوستاري" باء"للمحكمة هذه الكفاءة وهذه اخلربات، وضعت القائمة 
  ".باء"مرشحا مناسبا ملنصب قاض باحملكمة اجلنائية الدولية برسم القائمة 

تضع حكومة كوستاريكا ترشيح خورخي أوربينا أورتيغا النتخابات القضاة اليت ستجرى أثناء الدورة 
وإن املرشح، وهو حيمل جنسية . ٢٠١١ديسمرب /العاشرة جلمعية الدول األطراف يف شهر كانون األول

كا، شخص يتصف باألخالق الرفيعة و بالرتاهة واحلياد املعترف ما، وجتتمع فيه الشروط املطلوبة كوستاري
وقد مت اقتراح ترشيحه من قبل اموعة الوطنية ألعضاء . يف قوانني كوستاريكا ألداء أعلى املهام القضائية

 من ١٤٠فقرة الثانية عشرة من املادة وعليه فإن هذا الترشيح يستند إىل أحكام ال. احملكمة الدائمة للتحكيم
  . من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية٤دستور اجلمهورية ويطابق اإلجراءات املقررة يف املادة 

ميتلك السيد أوربينا أورتيغا املؤهالت الكافية للقيام مبهام قاض باحملكمة اجلنائية الدولية ويتوفر 
 من نظام روما األساسي، فهو مرشح ذو ٣٦من املادة ' ٢') ب (٣ على الشروط املطلوبة يف الفقرة
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كفاءة خاصة يف مسائل حقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل راكم خالل مساره جتربة هامة يف 
  .وظائف قانونية ذات عالقة مباشرة باملهام القضائية للمحكمة
االجتماعية والقانون الدويل العام، وقد شغل إن السيد أوربينا أورتيغا شخصية جامعية يف جمال العلوم 

مناصب دبلوماسية رفيعة من ضمنها متثيل كوستاريكا لدى جملس األمن، وشارك كممثل كوستاريكا 
وكطرف يف الدعم الدويل يف مفاوضات ترمي إىل وضع حد للرتاعات املسلحة ودئة األوضاع بأمريكا 

هنية، اكتسب املرشح جتربة غنية يف ممارسة القانون اإلنساين وعلى امتداد مسريته امل. الوسطى و اجلنوبية
الدويل وقانون حقوق اإلنسان، فقد مكنه ارتباطه باحملكمة وعملها املتعلق بأوضاع الرتاع املسلح واتصاله 
بالفئات املعرضة للمخاطر، زيادة على مهامه الدبلوماسية، من جتاوز التحليل النظري من أجل التركيز 

  .قييم القانوين والواقعي حلاالت ملموسة من املرجح إحالتها على احملكمةعلى الت
إن مرشح كوستاريكا السيد أوربينا أورتيغا، املوجود بيان سريته طيه، رجل مهنة يتكلم اإلسبانية كلغته األم 

  .ظام القانوين الالتيينوجييد اللغتني اإلجنليزية والفرنسية، إضافة إىل توفره على التدريب والتجربة املهنية يف الن

* * * 

  شخصيةالبيانات ال

  خورخي أنطونيو أوربينا أورتيغا  :االسم
  كوستاريكا  :اجلنسية

  أالخويال، كوستاريكا  :مكان االزدياد
 ١٩٤٦مايو / أيار٢  :تاريخ االزدياد

  املهام احلالية

  راغوامساعد وكيل كوستاريكا أمام حمكمة العدل الدولية يف قضية كوستاريكا ضد نيكا –
  ممثل كوستاريكا يف الفريق العامل يف الهاي التابع جلمعية الدول األطراف يف احملكمة اجلنائية الدولية –
  ممثل كوستاريكا بالس اإلداري للمحكمة الدائمة للتحكيم –
  ممثل كوستاريكا يف مؤمتر الهاي للقانون الدويل اخلاص –
  ممثل كوستاريكا لدى منظمة حظر األسلحة الكيميائية –
  سفري كوستاريكا مبملكة هولندا –

  الدراسات اجلامعية واالنتماءات املهنية

  جامعة كوستاريكا، اإلجازة يف القانون  ١٩٧٣
  .عضو نقابة احملامني بكوستاريكا  ١٩٧٣منذ 

مرشح لنيل شهادة الدكتوراه اجلامعية يف قانون التعاون . جامعة بوردو، فرنسا  ١٩٧٤
، جامعة بوردو، فرنسا، مرشح للسلك الثالث يف معهد الدراسات السياسية .الدويل

  الدراسات السياسية
  السرية املهنية

  .أستاذ حماضر، كلية القانون، جامعة كوستاريكا –
  .أستاذ، مدرسة العلوم السياسية، جامعة كوستاريكا –
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  .أستاذ، مدرسة العالقات الدولية، اجلامعة الوطنية، هرييديا، كوستاريكا –
  .اريكا لدى منظمة األمم املتحدة، نيويوركممثل دائم مناوب لكوست –
 .نائب وزير العالقات اخلارجية، حكومة كوستاريكا، مسؤول عن تنسيق فريق كوستاريكا –

  .املشارك يف آلية كونتادورا التفاوضية من أجل نشر السالم يف أمريكا الوسطى
  .رئيس تنفيذي، معهد التنمية واالستشارة البلدية، حكومة كوستاريكا –
  . اإلعالم، حكومة كوستاريكاوزير –
مستشار برنامج األمم املتحدة للتنمية دعما لعملية مفاوضات السالم يف كولومبيا خالل فترة  –

  .والية الرئيس أندريس باسترانا
  .سفري، ممثل دائم لدى منظمة األمم املتحدة، نيويورك –
يورك، التابع جلمعية الدول ممثل كوستاريكا مبجلس األمن، ممثل كوستاريكا بالفريق العامل يف نيو –

  .األطراف يف احملكمة اجلنائية الدولية
  .رئيس بعثة جملس األمن إىل هاييت –
 لس األمن، املكلفة مبنع انتشار األسلحة النووية و ١٥٤٠رئيس اللجنة املنشأة مبوجب القرار  –

  .الكيميائية والبيولوجية من جانب اجلهات الفاعلة غري احلكومية
يق العامل املفتوح العضوية الذي وضع استراتيجية املساعدة والدعم لضحايا أفعال مسير الفر –

  .االعتداء واالستغالل اجلنسي املرتكبة من طرف موظفي األمم املتحدة واملوظفني املرتبطني ا
  .مستشار برنامج األمم املتحدة للتنمية –
  .مستشار الوكالة األمريكية للتنمية الدولية –
  . السويسرية للتنمية الدولية واملنظمات غري احلكوميةمستشار الوكالة –

  تدخالت ذات صلة

  .اجلمعية العامة ملنظمة األمم املتحدة، نطاق وتطبيق االختصاص القضائي العاملي –
  .اللجنة الثالثة للجمعية العامة ملنظمة األمم املتحدة، مناقشة مواضيعية، حقوق اإلنسان –
نظمة األمم املتحدة، سيادة القانون على الصعيدين الوطين اللجنة السادسة للجمعية العامة مل –

  .والدويل
  .جملس األمن، احملاكم الدولية –
  .جملس األمن، محاية املدنيني –
  .جملس األمن، املرأة والسالم واألمن –
  .جملس األمن، األطفال والرتاع املسلح –
  .جملس األمن، عمليات حفظ السالم –
  .جملس األمن، جلنة توطيد السالم –
  غاتالل

  )لغته األم(اإلسبانية 
    الفرنسية
 اإلجنليزية

___________________________  


