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 مجعية الدول األطراف
 

 احلادية عشرةالدورة 

 ٢٠١٢ نوفمرب/الثاين تشرين ٢٢ – ١٤ ،الهاي

 

  انتخاب مسجل احملكمة اجلنائية الدولية

  مذكرة من األمانة

ائية الدولية، ن من نظام روما األساسي للمحكمة اجل٤٣ من املادة ٢ مبوجب أحكام الفقرة  -١
 ٣ بالفقرة وعمالً. يتوىل املسجل رئاسة قلم احملكمة ويكون هو املسؤول اإلداري الرئيسي للمحكمة

من احلكم ذاته، يكون املسجل من األشخاص ذوي األخالق السامية والكفاءة العالية وذا معرفة جيدة 
  . واحدة على األقل من لغات العمل يف احملكمةوطليقا يف لغة

تعد هيئة " على أن )١( من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات١٢ من القاعدة ١وتنص الفقرة   -٢
 من املادة ٣الرئاسة، حاملا يتم انتخاا، قائمة باملرشحني الذين يستوفون الشروط الواردة يف الفقرة 

  ."ية الدول األطراف مع طلب بتقدمي أية توصيات، وتحيل هذه القائمة إىل مجع٤٣

 ٤ولدى تلقي هذه التوصيات من مجعية الدول األطراف، يقوم القضاة، عمال بأحكام الفقرة   -۳
 ۱۲ من القاعدة ۳ و ۲ من نظام روما األساسي ووفقا لإلجراء الذي تنص عليه الفقرتان ٤۳من املادة 

بانتخاب املسجل يف أقرب وقت ممكن وباألغلبية املطلقة من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات، 
وبطريق االقتراع السري، آخذين يف االعتبار التوصية املذكورة أعاله اليت أوصت ا مجعية الدول 

  .األطراف

                                                 
 ١٠-٣ة، الدورة األوىل، نيويورك،  األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدوليأنظر الوثائق الرمسية جلمعية الدول  )١(

  .ألف. اجلزء ثانيا)  والتصويبE.03.V.2منشور األمم املتحدة، رقم املبيع  (،٢٠٠٢سبتمرب / أيلول
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  االنتخاب األول

عرض رئيس احملكمة اجلنائية الدولية، ) ۲(٢٠٠٣أبريل / نيسان١٥ومبوجب رسالة مؤرخة   -٤
 من ١ من نظام روما األساسي والفقرة ٤٣ من املادة ٤ذا الشأن وفقا ملا تنص عليه الفقرة متصرفا يف ه

 من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات، على رئيس مجعية الدول األطراف قائمة بأمساء ١٢القاعدة 
   )۳(.ومؤهالت مرشحني اثنني ملنصب املسجل

-ICCوافق اآلراء التوصية  اعتمدت اجلمعية بت٢٠٠٣أبريل / نيسان٢٣ويف   -٥

ASP/1/Recommendation 1 داعية إىل أن يباشر القضاة انتخاب مسجل باالستناد إىل القائمة اليت ،
  . من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات١٢وفقا للقاعدة ) ICC-ASP/1/11(عرضتها هيئة الرئاسة 

جلمعية، قام القضاة الذين عقدوا ، وبناء على توصية أوصت ا ا٢٠٠٣يونيه / حزيران٢٤ويف   -٦
 من القواعد اإلجرائية ١٢ من القاعدة ٣ و ٢جلسة عامة، ووفقا لإلجراء املنصوص عليه يف الفقرتني 

مسجال للمحكمة اجلنائية الدولية ملدة قوامها ) فرنسا(وقواعد اإلثبات، بانتخاب السيد برونو كاتاال 
  .٢٠٠٣يوليه /  متوز٣مخس سنوات، تبدأ يف 

  النتخاب الثاينا

 عرض نائب الرئيس األول للمحكمة ٢٠٠٧أكتوبر / تشرين األول٥  يفمبوجب رسالة مؤرخة  -٧
 من نظام روما األساسي والفقرة ٤٣ من املادة ٤اجلنائية الدولية، القاضي آكوا كوينيهيا، عمال بالفقرة 

عية الدول األطراف أمساء  من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات، على رئيس مج١٢ من القاعدة ١
  )٤(.ومؤهالت عشرة مرشحني ملنصب املسجل

-ICC اعتمدت اجلمعية باإلمجاع التوصية ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول١٤ويف   -٨

ASP/1/Recommendation 1.)٥(  

 )إيطاليا(السيدة سلفانا أربيا  اجتماعهم العاميف ، انتخب القضاة ٢٠٠٨فرباير / شباط٢٨ويف   -٩
 وفقا لإلجراءات املنصوص ، املطلقة مسجلة للمحكمة اجلنائية الدولية لفترة من مخس سنواتباألغلبية

 من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات، ومع مراعاة توصية ١٢ من القاعدة ٣ و٢عليها يف الفقرتني 
من نظام  ٤٥، أجرت السيدة أربيا التعهد الرمسي عمال باملادة ٢٠٠٨أبريل / نيسان١٧ويف . اجلمعية

  .روما األساسي وتولت مهام منصبها مسجلة للمحكمة

                                                 
)۲(

ICC-ASP/1/11 ،املرفق األول.  
  .املرجع نفسه، املرفق الثاين )۳(
  ).ICC-ASP/6/16الوثيقة " (انتخاب مسجل احملكمة اجلنائية الدولية"ول ملذكرة األمانة املعنونة انظر املرفق األ )٤(
-ICCالد األول، اجلزء الثالث، التوصية ) ICC-ASP/6/20الوثيقة  (٢٠٠٧... الدورة السادسة... الوثائق الرمسية )٥(

ASP/6/Recommendation 1.  



ICC-ASP/11/19 

3   19-A-091012 

  االنتخاب الثالث

عرض رئيس ) انظر املرفق األول (٢٠١٢أكتوبر / تشرين األول١  يفمبوجب رسالة مؤرخة  -١٠
 ١ من نظام روما األساسي وبالفقرة ٤٣ من املادة ٤هيون سونغ،عمال بالفقرة -احملكمة القاضي سانغ

 القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات، على رئيس مجعية الدول األطراف أمساء  من١٢من القاعدة 
السيدة سلفانا أربيا ؛ و)لبنان/فرنسا(ون السيدة علياء ع: نصب املسجل وهم مرشحاً مل١١ومؤهالت 

 والسيد ؛)أستراليا(جون هوكينغ دالسيد ؛ و)إيطاليا(؛ والسيد والسيد جيانكارلو روبرتو بليلي )إيطاليا(
اململكة (؛ والسيد لني باركر )تشاد(؛ والسيد نغونالردج كابرا مبادجول )أملانيا(رالف مارتينس 

؛ والسيد دانيال ديديه بريرا )فرنسا(؛ والسيدة جوسلني بيري )املتحدة لربيطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية
) هولندا(هرمان فون هيبيل ؛ والسيد )أسبانيا/األرجنتني(؛ والسيد كلوديو سانتروم )فرنسا/السنغال(
  ).انظر املرفق الثاين(
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  املرفق األول

 رئيس احملكمة اجلنائية الدولية من ٢٠١٢أكتوبر /  تشرين األول١يف رسالة مؤرخة 

للمحكمة اجلنائية  موجهة إىل رئيس مجعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي

  الدولية

  ]باإلنكليزية: األصل[

 مجعية الدول األطراف قائمة باملرشحني ملنصب مسجل احملكمة اجلنائية أتشرف بأن أقدم إىل
  . على اإلجراء الذي أسفر عن وضع القائمة املذكرة أنفاًأطلع سعادتكم، وبأن ")احملكمة("الدولية 

النظام ("روما األساسي  من نظام ٤٣ من املادة ٣وال خيفى عليكم أن مبوجب الفقرة 
وجيب أن . من األشخاص ذوي األخالق الرفيعة والكفاءة العالية"ملسجلون جيب أن يكون ا") األساسي

وتنص الفقرة . "يكونوا على معرفة ممتازة وطالقة يف لغة واحدة على األقل من لغات العمل يف احملكمة
آخذين يف . ينتخب القضاة املسجل باألغلبية املطلقة بطريقة االقتراع السري" على أن ٤٣ من املادة ٤
 ١٢ من املادة ١ وفضال عن ذلك تنص الفقرة ".ارهم أية توصية تقدم من مجعية الدول األطرافاعتب

على أن تعد هيئة الرئاسة قائمة باملرشحني الذين ") القواعد("من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات 
الدول األطراف مع ، وحتيل هذه القائمة إىل مجعية ٤٣ من املادة ٣يستوفون الشروط الواردة يف الفقرة 

  .طلب بتقدمي أية توصيات

) EE-RE 2028 الشاغرة رقم الوظيفةإعالن (وأعلن عن منصب املسجل على موقع احملكمة 
 )٦(.٢٠١٢أغسطس / آب٢٧ وحدد املوعد النهائي لتقدمي الطلبات يف ٢٠١٢ يونيو/حزيران ٢٢يف 

شرية يف احملكمة مجيع الطلبات ووجدت أن وقيم قسم املوارد الب. إمجاالً) ٦٧(وورد سبعة وستون طلباً 
  ).مرشحاً يستوفون احلد األدىن من الشروط املطلوبة يف إعالن الوظيفة الشاغرة) ٣٠(ثالثني 

وألغراض إعداد قائمة املرشحني استندت املعايري الوجيهة إىل إعالن الوظيفة الشاغرة والشروط 
دا إىل هذه املعايري، قيم ثالثة أعضاء من هيئة الرئاسة واستنا. اإلضافات احملددة فيها/وامليول واملزايا

يستوفون على خري وجه تلك املعايري والشروط املنصوص ) ١١(املرشحني املؤهلني وحددوا أحد عشر 
  )٧(). اإلنكليزياألجبديبالترتيب (وفيما يلي قائمة بأمساء املشرحني . عليها يف النظام األساسي

                                                 
-http://www.icc-cpLint/NR/rdonlyresIAlFBOOE8-ADll-4AFC-8814 :انظر املوقع التايل )٦(

1AF68589628010/2028EERERegistrar.pdf 
 الدولة اليت ميارس فيها املرشح حقوقه املدنية والسياسية وبالتايل زدواج اجلنسية فإن الدولة املذكورة أوالً هييف حالة ا )٧(

  .تعترب وجيهة ألغراض التوزيع اجلغرايف
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  ؛ )نانلب/فرنسا(ون السيدة علياء ع

  ؛ )إيطاليا(السيدة سلفانا أربيا و

  ؛ )إيطاليا(والسيد جيانكارلو روبرتو بليلي 

   ؛)أستراليا(جون هوكينغ دالسيد و

  ؛ )أملانيا(والسيد رالف مارتينس 

  ؛ )تشاد(والسيد نغونالردج كابرا مبادجول 

   ؛)اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية(والسيد لني باركر 

  ؛ )فرنسا(والسيدة جوسلني بيري 

  ؛ )فرنسا/السنغال(والسيد دانيال ديديه بريرا 

  ؛ )أسبانيا/األرجنتني(والسيد كلوديو سانتروم 

  .)هولندا(والسيد هرمان فون هيبيل 

وأرفق طيه سري املرشحني الذاتية وملخصات عملية عن خربام الوجيهة، فضالً عن حملة 
وأطلب من سعادتكم عرض األمساء الواردة يف القائمة على . اين واجلغرايفإحصائية عن التوزيع اجلنس

 من النظام ٤٣مجعية الدول األطراف للحصول على أية توصيات قد تصدر عنها، عمالً بأحكام املادة 
  . من القواعد١٢األساسي والقاعدة 

  . صاحب السعادة بقبول فائق االحترام والتقديرواوتفضل

 القاضي )توقيع(
هيون -نغسا

  سونغ
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  املرفق الثاين

  القائمة األجبدية بأمساء املرشحني

  احملتوى

  الصفحة  اسم املرشح وجنسيته

  ٧....................................................)لبنان/فرنسا(ون علياء ع  -١

  ١٤........................................................)إيطاليا(سلفانا أربيا   -٢

  ٢٠......................................)إيطاليا(والسيد جيانكارلو روبرتو بليلي   -٣

  ٢٩....................................................)أستراليا(جون هوكينغ د  -٤

  ٣٨......................................................)انياأمل(رالف مارتينس   -٥

  ٤٥...........................................)تشاد(نغونالردج كابرا مبادجول   -٦

  ٥٢..................)اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية(لني باركر   -٧

  ٥٧.......................................................)فرنسا(جوسلني بيري   -٨

  ٦٢...........................................)فرنسا/السنغال(دانيال ديديه بريرا   -٩

  ٧٠..........................................)أسبانيا/األرجنتني(كلوديو سانتروم   -١٠

  ٧٥..................................................)هولندا (هرمان فون هيبيل  -١١
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  املرفق الثالث

  القائمة األجبدية بأمساء املرشحني مع بيان مؤهالم

  )لبنان/فرنسا(ون علياء ع  -١

  )باإلنكليزية: األصل(

   باخلربات الوجيهةتنفيذيملخص 

عندما شرعت يف دراسة احلقوق بلبنان، أثناء احلرب، كانت هناك حاجة لوضع القواعد من 
  .ى، واحلد من االنتهاكات واستعادة شيء من التوازن يف حياة الشعبأجل ترتيب تلك الفوض

  .ومنذ ذلك احلني كرست نشاطي املهين من أجل حتقيق سيادة القانون

  ماجستري يف إدارة األعمال

أمحل شهادة املاجستري يف إدارة األعمال، وقضيت سنتني يف األعمال املصرفية واملالية أعلم 
  .ات ومراقبتها وأساسيات اإلدارة االستراتيجيةأساسيات ختطيط امليزاني

  احملاماة

فورما قبلت يف نقابة احملامني بباريس، بدأت يف تكريس جهودي يف ممارسة العمل كمحامية 
  .دفاع عن الضحايا وممثلة هلم بالتناوب

وتوليت املسؤولية عن إدارة برنامج املساعدة القانونية ألكثر من سنتني، وأدرت أفرقة من 
وصغت . امني العامني ودربت حمامني ونسقت بني القضاة وسلطات االحتجاز وهيئات الشرطةاحمل

  .ميثاق احملامني العامني الذي اعتمدته نقابة احملامني

ويف الوقت ذاته توليت املسؤولية عن تدريس القانون اجلنائي واإلجراءات اجلنائية يف مدرسة 
  .احملامني

ات كربى معنية بالدفاع عن حقوق اإلنسان، بذلت قصاراي وبصفيت مستشارة قانونية ملنظم
  .إلحقاق حقوق القصر وقدت عدداً من قضايا عدم التمييز

ويف هذه الفترة ألقيت حماضرات ونشرت مقاالت وكتب عن القانون اجلنائي واإلجراءات 
  .اجلنائية واحلقوق املدنية
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   اجلنائية الدوليةااللتزام بقضايا احملكمة

والغرض منه تعزيز "  ورحمامون وقانونيون من أجل لبنان" أنشأت مركزا باسم ٢٠٠٦يف عام 
. سيادة القانون يف لبنان وإلغاء عقوبة اإلعدام واعتماد نظام روما األساسي على يد الدولة اللبنانية

وبصفيت رئيسة هلذه اجلمعية، نظمت ورأست مؤمترات مجعت أكادمييني وممارسني وأصحاب مصاحل 
على (وقد نشرت غالبية النقاشات . لف اخللفيات السياسية بشأن مواضيع م اتمع املدينمن خمت
  ).org.ajliban.wwwاملوقع 

ومنذ ذلك احلني داومت .  قُبلت يف قائمة مستشاري احملكمة اجلنائية الدولية٢٠٠٦ويف عام 
وتابعت طوعاً الندوة اليت عقدت يف مدرسة فرنسا . يت نظمها قلم احملكمةعلى املشاركة يف الندوات ال

  .الثانوية بشأن العدالة اجلنائية الدولية

  جتربة العمل مع حمكمة دولية

باعتباري نائبة رئيس مكتب الدفاع يف احملكمة اخلاصة للبنان، وكان هديف إرساء أساس 
وسامهت يف تنفيذ استراتيجية احملكمة . رعية املؤسسةللمحاكمة العادلة ومن مث املسامهة يف تعزيز ش

الدولية وذلك أساساً بإسداء املشورة لرئيس املكتب، مشاركة يف اجتماعات اإلدارة العليا ومسامهة يف 
  .الصادر عن الرئيس ومدشنة أنشطة ملخاطبة اجلمهورالتقرير السنوي 

واقترحت سلسلة من . ملوظفنيوإىل جانب رئيس املكتب نسقت بني الدبلوماسيني وكبار ا
الندوات ورصدا وذلك باالشتراك مع نقابات احملامني اللبنانية، وبالتعاون مع قسم مشاركة الضحايا 

  .يف احملكمة اخلاصة للبنان

وشاركت يف جلنة القواعد، واقترحت وناقشت تعديالت على القواعد اإلجرائية وقواعد 
  .اإلثبات

ماع املشتركة بني اهليئات ويف االجتماع العام للقضاة وعرضت ومثلت مكتب الدفاع يف االجت
  .مالحظاتنا أثناء جلسات احملاكمات

حددت أولويات البحث وعينت املوظفني وباعتباري مشرفة على قسم املشورة القانونية، 
 وأشرفت خاصة. واخلرباء االستشاريني ونظمت الدورات التدريبية القانونية للمستشارين القانونيني

على صياغة مدونة قواعد السلوك للمستشارين القانونيني، وصياغة اللوائح الداخلية للمكتب فضالً عن 
وكان من أهم األولويات ضرورة التوفيق بني . السياسات اليت تنظم عالقات العمل بيننا وبني احملامني

  .القانون العام والقانون املدين

  . نونية اإللكترونية والتقارير املعدة يف هذا الصددوراجعت اخلطط املالية وتنفيذ األداة القا
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  جلنة اإلدارة ومكتب الشؤون القانونية لألمم املتحدة

لقد استلزم املنصب احلساس الذي شغلته يف احملكمة اخلاصة للبنان التحلي بالدبلوماسية واحلذر 
وإنه ملن دواعي الشرف . توأعتقد أن املنصب املقترح يستلزم هو أيضاً التحلي ذه الصفا. والتفاين
وأمتىن أن . ىل أن أكرس جهودي للمسامهة يف تعزيز وتطوير مؤسسة تتحمل عبء قضية خريية‘بالنسبة 

خيدم ما اكتسبته من انضباط وخربة تقنية خالل مساري الوظيفي باإلضافة إىل رغبيت يف التحلي 
  .باملوضوعية احلياد الذي يتحلى به قلم احملكمة

  تبيان املؤهال

  حمامية، نقابة احملامني بباريس

  معلومات شخصية

   عاما٤٥ًالسن 

   اجلنسيةلبنانية وفرنسية

  خربات العمل 

  ، الهاي)org.tsl-stl.www(احملكمة اخلاصة للبنان : ٢٠١٢مايو / أيار– ٢٠١٠سبتمرب /أيلول

  نائبة رئيس مكتب الدفاع

 إىل رئيس مكتب الدفاع بشأن مسائل استراتيجيةإسداء املشورة  -

 التنسيق مع املنظمات الدولية واحلكومية -

 عقد جلسات إعالمية دبلوماسية، وإلقاء حماضرات للقضاة واملامحني وفقهاء القانون -

 التنسيق مع هيئات احملكمة ومتثيل مكتب الدفاع يف االجتماعات املشتركة بني اهليئات -

 مة تتعلق بالعدل يف اإلجراءات القانونيةعرض مسائل أمام احملك -

تقدمي اقتراحات بتعديالت على القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات ومتثيل مكتب الدفاع يف  -
 جلنة القواعد يف احملكمة

 توجه عمل قسم املشورة القاننية واإلشراف عليه -

 اعتمادهاالتفاوض على سياسات ومبادئ توجيهية وإجراءات للمستشارين القانونيني و -



ICC-ASP/11/19 

10   19-A-091012 

 تقدمي دورات تدريبة للمستشارين القانونيني وتنظيمها -

 تنسيق عملية وضع امليزانية واإلدارة املالية يف املكتب -

 التصرف بالنيابة عن رئيس مكتب الدفاع بناء على طلبه أو يف غيابه -

 تعيني املوظفني واخلرباء االستشاريني واإلشراف عليهم -

  ، باريس)org.ajliban.www(مجعية حمامني من أجل لبنان : آلن إىل ا– ٢٠٠٦أكتوبر /تشرين األول

  رئيسة، وعضو مؤسس

تعزيز سيادة القانون يف لبنان والدفاع عن احلريات املدنية وإلغاء : تنفيذ أهداف اجلمعية -
 عقوبة اإلعدام

 مييني واحملاميني بشأن قضايا حمل جدلتنظيم ورئاسة ندوات مجعت بني السياسيني واألكاد -

، ٢٠٠٨ يف عام "اإلصالح االنتخايب"، و٢٠٠٧ يف عام "لبنان والنظام القانوين الدويل" -
 ،٢٠٠٩ يف عام "دولة لبنان بني األزمة وإعادة اإلعمار"و

 يف "دور لبنان باعتبارها عضو غري دائم يف جملس األمن التابع لألمم املتحدة"و -
 ٢٠١٠ عام

 ألموالمجع ا -

 نشر أعمال اجلمعية -

  مكتب علياء عون القانوين، باريس: ٢٠١٠سبتمرب / أيلول– ٢٠٠٠يوليو /متوز

  حمامية ومؤسسة

 ممارسة عامة مع التخصص يف اإلجراءات اجلنائية وقانون اهلجرة -

الدفاع عن نشطاء ومجعيات حقوق اإلنسان مثل منظمة آكت أب ومجعية حقوق  -
 كال اجلديدة من العبوديةاإلنسان وجلنة مكافحة األش

، ١٦/١٠/٢٠٠٨: استهالل أول احملاكمات يف فرنسا بعد اعتماد قانون مكافحة التمييز -
 قضية هالد ضد هانوتيلدائرة احملكمة، باريس، 
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، حمكمة االستئناف، دواي، منظمة آكت أب ضد ٢٥/١/٢٠٠٧التمييز العرق؛  -
 .بسبب إهانات للمثلينيفانيست، 

 القانون اجلنائي واإلجراءات اجلنائية يف مدرسة باريس للمحامني من املسؤولية عن تدريس -
 . ٢٠٠٤ إىل عام ٢٠٠٢عام 

مكتب ميشيل أدوان وهادجيدجاديان ماركوس سني : ٢٠٠٠يونيو / حزيران– ١٩٩٦أبريل /نيسان
   دنيس- سانت–

 حمامية مبتدأة

 ممارسة مكثفة كمحامية عن املتهمني والضحاياواملهاجرين  -

الشركة املصرفية واملالية للمباين واألعمال : ١٩٩٣أغسطس / آب– ١٩٩١نوفمرب /ثاينتشرين ال
  العامة، باريس

  مديرة أعمال الزبائن لدى املصرف

 املنشورات

 Droit et politique au Liban”, Les Cahiers de“اإلشراف والتنسيق فيما خيص مؤلف  -

l’Orient, n°38, Paris, April 2009 : direction and coordination 

- “Quelle loi, quel juge, quel crime ?”, in Les Cahiers de l’Orient, n°38, 
Paris, April 2009  

- “Histoire du droit et de la justice en France”, collective work, Prat, 
Paris 2007 : author of chapters on criminal law and criminal procedure 

- “À quoi reconnaît-on son juge?”, in Lettre du Syndicat des Avocats de 
France, Paris, April 2004 

- “L’affaire des fichiers de police”, in Lettre du Syndicat des Avocats de 
France, Paris, Juin 2003 

- “Le Pacs”, collection Delmas, éditions Dalloz, March 2000 : first book 
published in France after the adoption of the law authorizing the civil 

partnership 

- “Vos droits et la loi”, collective work, Reader’s Digest, March 2000 

- “Vos droits en toute occasion”, collective work, Reader’s Digest, 
February 1997  
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  الندوات 

 ٢٠١٢ة احملاكمات يف احملكمة اجلنائية الدولية، النسخة اخلامسة، الهاي، قاضية، مسابق -

تعريف "، و"محاية حقوق الدفاع"، و"احملاكمات الغيابية أمام احملكمة اخلاصة للبنان: "حماضرة -
 ٢٠١٠/٢٠١٢، باريس، الهاي "اإلرهاب

 ٢٠٠٨/٢٠١١هاي، املشاركة يف ندوات احملكمة اجلنائية الدولية للمستشارين القانونيني، ال -

 ٢٠٠٩، باريس، "الدولة اللبنانية، بني أزمة النظام وإعادة اإلعمار"حماضرة،  -

 ٢٠٠٩، ليل، "دولة القانون والسطو السياسي"حماضرة،  -

 ٢٠٠٨، باريس، "اإلصالح االنتخايبمشروع "حماضرة،  -

 ٢٠٠٤، باريس، "التمييز اجلنسي من الناحية القضائية، حق األجانب"حماضرة،  -

 ٢٠٠٢، بوردو، "تنظيم الدفاع اجلماعي"اضرة، حم -

  التعليم 

  مدرسة باريس للمحاماة

  ٢٠٠٤شهادة التخصص يف القانون اجلنائي، باريس،   

  ١٩٩٥شهادة األهلية ملمارسة احملاماة، باريس،   

  جامعة باريس الثانية بانثيون أساس

  ١٩٩٦احملامني، باريس، احلصول على دبلومة الدورة الثالثة يف قوانني وممارسات نقابات   

  جامعة باريس األوىل بانثيون سربون

  ١٩٩٤، باريس،"املسارات املهنية القضائية"ماجستري يف   

  مدرسة إيه إم ليون لألعمال

  ١٩٩٠ماجستري يف إدارة األعمال، ليون،   
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  جامعة القديس يوسف

  ١٩٨٨ماجستري احلقوق يف القانون اخلاص، بريوت،   

  ١٩٨٨قانون العام، بريوت، ماجستري احلقوق يف ال  

  املهارات اللغوية

  اللغتان األم  :العربية والفرنسية

 إجادة بطالقة    :اإلنكليزية
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 )إيطاليا(أربيا سلفانا   -٢

 )اإلنكليزية: األصل(

  ملخص تنفيذي باخلربات الوجيهة

ت خمتلفة، لدي خربة مكثفة يف القيادة العليا وقدرة ثابتة على حتقيق نتائج استراتيجية يف جماال
 عاماً من ٣٠ولدي أكثر من . إدارة الوارد البشرية واملالية واملادية واألمن والعمليات امليدانيةمنها 

. اخلربة املوثقة يف املسؤوليات اإلدارية التدرجيية يف املؤسسات القضائية على الصعيدين الوطين والدويل
 سري املؤسسات الضائية وعكفت على وخالل مساري الوظيفي الطويل دأبت على االهتمام بتحسني

وشرعت يف تطوير اهليئة القضائية يف . وباعتباري قاضية يف إيطاليا ساعدت على إدارة احملكمة. ذلك
روما بتنفيذ مشروع رائد لرقمنة احملاكم، ما زاد كثرياً من فعالية احملكمة، وقد رقمنت حماكم أخرى يف 

  . أيضاً تعترب خربة وجيهة إلدارة املوظفني إدارة فعالةولعل خربيت يف جمال قانون العمل. البلد

وعلى الصعيد الديل اكتسبت خربة هائلة يف احملكمة اجلنائية الدولية لرواندا يف إدارة اإلجراءات 
 موظف وتطويرهم من الناحية املهنية من أجل سري ٢٠٠وقد توليت املسؤولية عن إدارة . القضائية

وكانت قياديت استراتيجية، إذ أعددت خطة العمل . اجعاً وفعاالًمكتب املدعي العام سرياً ن
االستراتيجية والعامة للمقاضاة يف احملكمة اجلنائية الدولية لورندا ويف احملكمة اجلنائية الدولية بصفيت 

  .مسجلة

واخلدمات يف احملكمة إلدارة لضائية قوبصفيت مسجلة توليت املسؤولية عن اجلوانب غري ال
 موظف يف الهاي ويف امليدان، ٩٠٠ وأدرت أداء وتطوير حوايل. ٢٠٠٨ الدولية منذ عاماجلنائية 

واعتمدت العديد من املنشورات . مسلمة يف ذلك بأن املوارد البشرية للمحكمة هي أقيم أصل لديها
اإلدارية فيما يتعلق باملوظفني واألداء؛ وأشرفت على تطويرات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت؛ 

تأكد من سري اإلجراءات يف احملكمة سرياً سلساً وفعاالً؛ وقدمت اخلدمات إىل الضحايا والشهود؛ و
 ساعة يف ١٢١ويف ظل والييت زادت ساعات احملاكمات يف احملكمة من . وضت بفهم والية احملكمة

ن ؛ وزاد عدد الطلبات الواردة من الضحايا م٢٠١١ ساعة يف عام ١ ٠٠٠ إىل حوايل ٢٠٠٨عام 
؛ وأصدرت احملكمة أول حكم هلا ٢٠١١ طلب يف عام ٦ ٠٠٠ إىل حوايل ٢٠٠٨ طلباً يف عام ٦٧٥

  .يف التاريخ

ويف احملكمة اجلائية الدولية لرواندا، . ولدي سجل مثبت من الفعالية يف إدارة األموال العامة
وساعدت .  النفقاتوبصفيت موظفة تصديق معهود إىلَّ شؤون احلسابات، فقد حققت ختفيضاً كبرياً يف

قلم احملكمة اجلنائية الدولية لرواندا أيضاً على مراجعة وظائف مجيع املوظفني وتفاوضت مع األمم 
وعلى مدى السنوات اخلمس املاضية، أدرت امليزانية السنوية للمحكمة اجلنائية . املتحدة حول التمويل

 عن النظم واللوائح املالية وعن عملية ولدي فكرة كبرية.  مليون يورو١٠٠الدولية اليت بلغت حوايل 
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وأظهرت وعياً استراتيجياً وقدرة على الوفاء . وضع امليزانية وعن املفاوضات والتنفيذ يف احملكمة
ولقد تطلب ذلك التحلي باحلذر يف احلكم على . بالشروط التشغيلية يف سياق قيود مالية صارمة للغاية

رد، فضالً عن القدرة على قيادة األفرقة بفعالية لتحقيق األهداف األمور واختاذ املبادرات وتوفري املوا
  .املوضوعة

وأقمت . وجعلت فضالً عن ذلك من أولويايت كمسجلة تقدمي الدعم الكامل إىل اهليئة القضائية
ولقد أثبت . عالقة عملية وفعالة يف العمل مع الرئيس ومع اهليئة الرئاسية، ما يسر إدارة احملكمة بفعالية

ريت أيضاً على إقامة عالقات فعالية مع الدول األطراف يف نظام روما األساسي وغريها من اجلهات قد
وأخرياً لدي معرفة عمل ممتازة بالدبلوماسية واملفاوضات على الصعيد الدويل من . صاحبة املصلحة

وفد لدى احملكمة خالل عملي كمندوبة إيطالية يف مؤمتر روما للمحكمة اجلنائية الدولية، وعضواً يف ال
اجلنائية الدولية لرواندا للتفاوض بشأن اتفاق بني األمم املتحدة وإيطاليا بشأن إنفاذ أحكام احملكمة ومن 

  .خالل دوري احلايل بصفيت مسجلة

ولقد عملت حمامية وقاضية ومدعية عامة واآلن مسجلة، وبذلك اكتسبت خربة موسعة تضمن 
ولقد أسبين شرف العمل مسجلة يف احملكمة .  املؤسسات القضائيةيل معرفة فريدة بأعمال مجيع أطراف

  .٢٠١٣ خربة ال مثيل هلا ملنصب اسل يف عام ٢٠٠٨اجلنائية الدولية منذ عام 

  بيان املؤهالت

  التعليم

  .١٩٧٦فرباير / ماجستري حقوق، من جامعة بادوفا، إيطاليا، شباط

  :دورات دراسية عليا

 .١٩٩٥ة، مونتريال، رابطة حقوق اإلنسان الكندي -

 .١٩٩٣، ١٩٩٢، ١٩٩١آكادميية الهاي للقانون الدويل،  -

 .١٩٩٠آكادميية القانون األورويب، فلورانسا،  -

 .١٩٨٩املعهد الدويل روين كاسان حلقوق اإلنسان،  -

 .١٩٨١جتربة عملية يف جمال جتهيز اإلجراءات القضائية احملوسبة منذ  عام  -

 .٢٠٠٣فرباير / ، شباط٢٠٠١ديسمرب /  كانون األولتدريب يف جمال احملاماة، أروشا، -

 .٢٠٠٣أبريل /تدريب على وضع امليزانية على أساس النتائج، أروشا، نيسان -
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 .٢٠٠٤فرباير /القانون اإلنساين، أروشا، شباط -

 .االتصاالت يف وسائط اإلعالم -

  أو اخلربات املهنية/ املهارت و

 ية وقاضة عامةنائبنية ومستشارة قانو كاملمارسات القانونية والضائية -

 القانون اجلنائي وقانون اإلجراءات -

  والقانون اجلنائي الدويلالقانون الدويل -

 حقوق اإلنسان -

 قاعدة بيانات قانونية -

 اإلدارة -

  الوجيهة املهنيةأهم اخلربات 

  . لدى شركة للمحامات، منحت اإلجازة يف احملاماة، فينيسيايةحمام: ١٩٧٨-١٩٧٦

  منصب قاض ونائب عام أُسند إيلّ:١٩٧٩ وونيي/حزيران

 .، فينيسياتتناول القضايا اجلنائية يةقاض: ١٩٨٢-١٩٨٠

 .تناول القضايا اجلنائية والعمالية، فينيسيات يةقاض: ١٩٨٨-١٩٨٣

 . يف مدينة روماية تتناول القضايا العماليةقاض: ١٩٩٣-١٩٨٨

اجلرائم املنظمة على (لقضايا اجلنائية  معنية با مبيالنو بدائرة االستئناف األوىليةقاض: ١٩٩٩-١٩٩٣
الفساد وانتهاك واالجتار الدويل باملخدرات، وغسيل األموال، مبا يف ذلك املستويني الداخلي والدويل، 

 ).التعدي على األطفالواحلقوق، 

 .رقيت إىل منصب قاض مبحكمة النقض العليا: ١٩٩٩ ويوني/  حزيران٣٠

 أول للمدعي العام، مكتب املدعي العام للمحكمة وكيالًعينت  :١٩٩٩أكتوبر / تشرين األول٢٤منذ 
  . اجلنائية الدولية لروندا
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قائدة فريق احملاكمة املعين بالقضايا الدولية،  :٢٠٠٣مايو /  إىل أيار١٩٩٩أكتوبر /تشرين األولمنذ 
ماً وتأكيدها؛  اا۱۲وجرائم احلرب، ضامنة توجيه اإلبادة اجلماعية واجلرائم ضد اإلنسانية ومنها 

  . قضية يف الدوائر االبتدائية؛ وإجراء حماكمتني۲۲والنظر يف 

عينت رئيسة بالوكالة : ٢٠٠٢ديسمرب / كانون األول٢٠ إىل ٢٠٠١ديسمرب / كانون األول١٥
 .حماكمة أفرق ٨ مبن فيهم اً موظف٩٢لالدعاء، تشرف على حنو 

إليه أغلبية املناصب العليا يف حمكمة رقيت ملنصب قاض مؤهل تسند : ٢٠٠٧يونيو / حزيران٣٠
  .النقض

مة،  للمحاك فريقا١٢ًتوجيه وإدارة  وتوليترقيت ملنصب رئيس هيئة االدعاء : ٢٠٠٧ ويولي/ متوز
  .٢٠٠٨أبريل /ت، وشغلت هذا املنصب حىت نيسانووحدة األدلة وقسم التحقيقا

 ١٧وأشغل هذا املنصب منذ . ية مسجلةانتخبين قضاة احملكمة اجلنائية الدول: ٢٠٠٨فرباير / شباط٢٨
 . إىل اآلن٢٠٠٨أبريل /نيسان

  املهنية األخرى الوجيهةاخلربات 

 ).١٩٩٣-١٩٨٩(حماضرة يف جمال حقوق اإلنسان، جامعة لويس، روما،  -

 ).١٩٩٢-١٩٩٠(مدرسة يف جمال حقوق اإلنسان مبدرسة ضباط الشرطة، روما  -

-١٩٨٧(، سي إي دي، حمكمة النقض “اجليور فايندإنت”مدرسة لقاعدة البيانات اإللكترونية  -
١٩٨٩.( 

اعتبارا من (، روما،  “I diritti dell’uomo, cronache e battaglie”عضو هيئة التحرير لة  -
 ).١٩٨٩عام 

) CRIC(لدى املنظمات غري احلكومية واملركز اإلقليمي للتدخل من أجل التعاون خبرية استشارية  -
 .ان يف جمال اهلجرة غري الشرعيةبشأن محاية حقوق اإلنس

ومنسقة هلذا املشروع الذي تلقته اللجنة األوروبية يف “ عدميي اجلنسية ”مسؤولة عن مشروع  -
 ).١٩٩٧(السنة األوروبية ملناهضة العنصرية 

“ العنف ضد القُصر”عينت ممثلة لوزارة العدل اإليطالية باحللقة الدراسية الدولية املعنية بـ -
العمل املشترك األورويب والقانون اإليطايل ملكافحة االجتار باألشخاص ”ا بشأن وقدمت تقرير

 .١٩٩٧نوفمرب / تشرين الثاين٦-٣، مدريد “واالستغالل اجلنسي لألطفال
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ضحايا  ”حول احللقة الدراسية الدولية -روتيوسغعينت ممثلة لوزارة ا لعدل اإليطالية لربنامج  -
 .١٩٩٩ مايو/ أيار٢٩-٢٧، روما “اإلجرام

ضحايا اإلجرام يف االحتاد ”عينت ممثلة لوزارة العدل اإليطالية باحللقة الدراسية الدولية حول  -
 .١٩٩٩، أوميا، السويد، “األورويب

، مكتب “غسيل األموال ”بشأن اللجنة األوروبية خبرية يف جمال تعبئة اخلربات يف بلغاريا عينتين -
 ).٠١٢/٩٨العقد رقم  (١٩٩٨مارس /آذار N102  املرجع-تبادل معلومات املساعدة التقنية

كمة جنائية دولية، روما، عينت مندوبة إيطاليا لدى املؤمتر الدبلوماسي للمفوضني املعين بإنشاء حم -
 .١٩٩٨ ويولي/  متوز-ويوني/حزيران

تحدة عضو يف الوفد املرسل إىل احملكمة اجلنائية الدولية لرواندا للتفواض حول االتفاق بني األمم امل -
 )٢٠٠٤مارس / آذار١٧(وإيطاليا بشأن إنفاذ أحكام احملكمة وتوقع هذا االتفاق 

 .٢٠٠٣فرباير /، شباطترياموضيفة حماضرة يف املنتدى املعين باجلرمية الدولية وعرب الوطنية،  -

 .يف الندوات الوطنية والدوليةضيفة حماضرة  -

  أهم املنشورات ذات العالقة

- L’elemento oggettivo del sequestro di persona. Linee evolutive della 
giurisprudenza italiana”, XXVII International Course for magistrates, Centro 

studi Luigi Severini, Perugia, Italy, September 1980. 

- Il diritto alla rettifica alla luce delle recenti riforme, XXVIII International 
Course for magistrates, Centro studi Luigi Severin, Perugia, Italy, September 

1981 

- Aspetti privatistici del diritto alla salute, C.I.D.I.S. Conference, Jesolo, Italy, 
1981. 

- Istituzione del giudice di pace nell’ordinamento giuridico italiano, XXIX 
International Coursefor magistrates, Centro studi Luigi Severin, Perugia, Italy, 

September 1982  

- Il principio di specialitá nell’estradizione, XXX International Course for 
magistrates, Centro studi Luigi Severini, Perugia, Italy, September 1983 

- Banche dati e segreto professionale, INFOLEX, Venezia, Italy, 1987 

 I provvedimenti di polizia”, Nuovissimo Digesto, Utet 1986“مقال حول  -

 Diritto internazionale del sistema Oil e diritto comunitario in materia“مقال حول  -

sociale”, Il Foro italiano , 1993, pp 316-324. 
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 Lavoro carcerario, specialitá del trattamento e diritti del detenuto”, Il“مقال حول  -

diritto del lavoro , 1989, pp241-246. 

 Licenziamento per giusta causa e pregiudiziale penale”, Il diritto del“مقال حول  -

lavoro, 1988, pp. 481-486. 

 La Giurisprudenza italiana e la Convenzione Europea dei diritti“مقال حول  -

dell’Uomo”, Rivista internazionale dei Diritti dell’Uomo, Milano, N.1/1999 
(European Convention on human rights and domestic Italian law) 

 ..(Edizioni scientifiche italiane, 1994)مقال حول اتفاقية حقوق الطفل  -

 :I minori extracomunitari“تقرير عن القضايا القانونية املتعلقة باألطفال املهاجرين  -

problemi giuridici”, XV International meeting, Child Health Plan ’98, Ancona, 
Italy, 1998-05-28/30, Editor: G.M.Caramia, pp. 83-95 

- Commentario breve ai Trattati della Comunità e dell’Unione europea, edited by 
Fausto Pocar, published by Cedam, Padova 2001 (commentary sub articles 

39/42; 125/130; 136/140).  

  اللغات

 اإليطالية  :اللغة األم

 اإلنكليزية بطالقة  :لغات أخرى

  الفرنسية بطالقة
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 )إيطاليا(بليلي جيانكارلو روبرتو   -٣

  )باإلنكليزية: األصل(

  ملخص تنفيذي للخربات الوجيهة

  ، جامعة نابويل)اإلجراءات اجلنائية(خترج يف كلية احلقوق      ١٩٨٢

ودورات أخرى يف ) اإلدارة العامة والشؤون املالية(لعامة املدرسة العليا لإلدارة ا  ١٩٨٤-١٩٨٣
  )١٩٨٥/٢٠١١(التعليم العايل يف الهاي وإيطاليا 

خبري استشاري يف وزارة اخلزانة، يسدي املشورة إىل مكتب رئيس الوزراء   ١٩٨٨-١٩٨٥
  .بشأن املسائل الدستورية؛ وتدقيق امليزانية الوطنية

التحقيق يف اجلرائم : يف حمكمة روما العسكرية) ربةفترة جت(قاض ومدع عام   ١٩٨٩-١٩٨٨
العسكرية واملقاضاة عليها، وحضور جلسات احملاكمة وصياغة األحكام 

  .القضائية

جرى عددا من التحقيقات ويف أصعب الظروف أ. نائب للمدعي العام  ١٩٩٢-١٩٨٩
 مثل القتل واالجتار الدويل(وإجراءات املقاضاة املعقدة يف أخطر اجلرائم 

ضد ) باملخدرات وجتارة السالح واخلطف واالغتصاب والفساد والغش
وكلفت جبميع . جمموعات إجرامية تابعة للمافيا، مبا يف ذلك يف قضايا ضخمة

) اإلدارة واملوظفون واملشتريات والتوجيهات(تدابري التنظيم والفعالية يف املكتب 
  .دابري الوقاية املاليةواألدلة اجلنائية وإصدار التوجيهات لقوات الشرطة وبت

  قاض عسكري  ٢٠٠٧-١٩٩٢

وتوىل إدارة . يف فريونا) ١٩٩٨-١٩٩٢(قاض يف احملاكم االبتدائية   -
املكتب، واستعراض التحقيقات وتأييد التهم، واحملاكمات أيضاً يف 

  بعدة حماكم ومبحكمة النقض،وأحلق . حاالت جرائم احلرب

وأشرف على نظام . مايف رو) ٢٠٠٢-١٩٩٨(قاض لتنفيذ األحكام   -
االحتجاز وتطبيق قانون العقوبات، مبا يف ذلك تنفيذ أحكام السجن 

  ،١٩٤٤مدى احلياة على جرائم احلرب املرتكبة يف عام 
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وتوىل غدارة ). ٢٠٠٧-٢٠٠٢(رئيس احملكمة العسكرية يف تورينو   -
يها جرائم احلرب املرتكبة يف وبت يف جرائم خطرية، مبا ف. احملكمة
  .١٩٤٤ عام

خبري قانوين معين بالقانون اجلنائي الدويل يف وزارة الشؤون اخلارجية، وعضو   ٢٠٠٧-١٩٩٧
وتابع . يف عدد من اللجان الوطنية املعنية بتنفيذ صكوك القانون اجلنائي الدويل
. ١٩٩٨مجيع شؤون احملكمة اجلنائية الدولية منذ مؤمتر روما املنعقد يف عام 

ملة املعنية بالقانون الدويل العام التابعة لس االحتاد وعضو فعال يف الفرقة العا
ومندوب لدى األمم . احملكمة اجلنائية الدولية ورئيسا هلا/األورويب
جملس أوروبا بشأن عدد من مسائل القانون اجلنائي /االحتاد األورويب/املتحدة

 الدويل وحقوق اإلنسان، مبا فيها محاية الشهود وإدارة األزمات املدنية
يف ) CODEXTER(وعضو يف هيئة مكتب جلنة خرباء اإلرهاب . واإلرهاب

وشارك وقدم عروضاً يف عدد من املؤمترات الدولية والوطنية يف . جملس أوروبا
مؤمتر العدالة اجلنائية "ونظم ونسق . مجيع مواضيع القانون اجلنائي الدويل

وكذلك اجتماع ) ٢٠٠٧مايو / أيار١٨ إىل ١٤تورينو، من (الكبري " الدولية
 ٢٠تورينو، " (دور العدالة اجلنائية الدولية ومستقبلها وفرصها"املائدة املستديرة 
وعمل خبرياً لدى األمم املتحدة وخبرياً ). ٢٠٠٥ديسمرب /كانون األول

استشارياً لدى معهد األمم املتحدة األقاليمي لبحوث اجلرمية والعدالة 
  ).اإلرهاب والعدالة اجلنائيةاملتفجرات وأسلحة الدمار الشامل و(

  مستشار قانوين يف سفارة إيطاليا لدى هولندا  إىل اآلن-٢٠٠٧

  رئيس جلنة املراقبة بشأن املباين الدائمة يف احملكمة اجلنائية الدولية،  -

وقبلها رئيس الفريق (رئيس جلنة امليزانية يف حمكمة التحكيم الدائمة   -
 )اعد املاليةالعامل املعين بالنظام املايل والقو

  ).العدالة واإلرهاب(من املنشورات يف القانون اجلنائي الدويل وألّف عددا 

  . ويتحدث اإلنكليزية والفرنسية بطالقة

  بيان املؤهالت

  املعلومات الشخصية

  ١٩٥٧ سبتمرب ١٩ولد يف روما يف 
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  متزوج وله طفالنوهو 

  التعليم

  )١٩٨٢(، جامعة نابويل ماجستري حقوق  -

  )، اإلدارة العامة والشؤون املالية، روما١٩٨٤-١٩٨٣(العليا لإلدارة العامة املدرسة   -

  )١٩٨٥(أكادميية الهاي للقانون الدويل   -

، مبا يف ذلك إدارة وتنظيم الشؤون ٢٠١١-١٩٨٩(تدريبات لكبار املستشارين للهيئة القضائية   -
  )القضائية والقانون الدويل واجلرائم املنظمة

  اخلربات املهنية

  مستشار قانوين يف السفارة اإليطالية بالهاي  : إىل اآلن٢٠٠٧من 

  رئيس احملكمة العسكرية، تورينو  :٢٠٠٧-٢٠٠٢

إدارة األنشطة اإلدارية اليت تضطلع ا احملكمة واإلشراف : رئيس املكتب
عليها، مبا يف ذلك شؤون امليزانية واملالية واملوارد البشرية واملساعدة القانونية 

احملاكمات الرئيسية، ومنها جرائم : ورئيس القضاة.  التكاليفواسترجاع
، واجلرائم اخلطرية املرتكبة ضد اإلدارة ١٩٤٤احلرب املرتكبة خالل عام 

  .العامة

خبري قانوين يف القانون اجلنائي اإلنساين الدويل، الشعبة القانونية، وزارة   :٢٠٠٧-١٩٩٧
  .الشؤون اخلارجية اإليطالية

وإسداء . وصياغة النصوص الوجيهة واملشاركة يف املفاوضاتإسداء املشورة 
املشورة بشأن القانون اإلداري والتنفيذ القضائي والتشريعي لصكوك القانون 

ومجيع أنشطة ومبادرات احملكمة اجلنائية الدولية . والعدالة اجلنائية الدولية
 الوجيهة، مبا يف ذلك احلضور كمندوب يف مجيع االجتماعات؛ وصياغة
التشريع اإليطايل املنفذ لنظام روما األساسي واالتفاق بشأن امتيازات احملكمة 

مثل املوقف (اجلنائية الدولية وحصاناا؛ ومجيع األنشطة يف االحتاد األورويب 
؛ ورئاسة الفرقة العاملة املعنية بالقانون الدويل العام التابعة ٢٠٠١املوحد لعام 

؛ وخطة العمل؛ ٢٠٠٣ة اجلنائية الدولية يف عام احملكم/لس االحتاد األورويب
والتعاون التقين بشأن انضمام اليابان؛ وخبري لدى االحتاد األورويب يف شؤون 
). التنفيذ؛ ومنسق بني االحتاد األورويب واحملكمة اجلنائية الدولية بشأن إيطاليا
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 األسلحة  مستشار أيضاً لدى اإلدارة السياسية املعنية مبراقبة١٩٩٩ومنذ عام 
  .ألغراض منع اجلرميةواإلرهاب والفساد يف وزارة الشؤون اخلارجية 

  قاض يف احملكمة العسكرية معين بإنفاذ األحكام، روما  :٢٠٠٢-١٩٩٨

نظام االحتجاز وتطبيق املنافع والتدابري مبوجب (اإلشراف على إنفاذ األحكام 
 جرائم احلرب ، مبا يف ذلك أحكام السجن مدى احلياة على)قانون السجون
  .١٩٤٤املرتكبة يف عام 

  قاض يف احملكمة العسكرية بفريونا  :١٩٩٨-١٩٩٢

إدارة هيئة املكتب والفصل يف اجلرائم مبوجب : قاض يف احملكمة التمهيدية
القانون اجلنائي العسكري؛ واإلشراف على التحقيقات يف اجلرائم العسكرية يف 

؛ وتأييد ١٩٤٤ب املرتكبة يف عام مشال شرق إيطاليا، مبا يف ذلك جرائم احلر
وأحلق مبكاتب قضائية أخرى أيضاً كقاضي . التهم واألحكام وأحكام الرباءة

  ).فريونا وتورينو وال سبيسيا وباري؛ وحمكمة النقض يف فريونا(حماكمات 

  )رجييو كاالبريا(نائب املدعي العام، باملي   :١٩٩٢-١٩٨٩

ث يف منطقة تكثر فيها اجلرائم للغاية اليت حتدأجرى حتقيقات يف أخطر اجلرائم 
وشارك يف عدد من القضايا املعقدة والبارزة . وقاضى عليها يف أصعب الظروف

اإلجراءات اجلنائية، وتدابري ): خاصة منظمات املافيا(ضد اجلرائم املنظمة 
وعمل قاضيا . وتوجيه قوات الشرطة) التائبني(الوقاية املالية، ومحاية الشهود 

وكلف باملهام غري القضائية املتعلقة بتنظيم .  اجلنايات وحماكم النقضيف حماكم
إدارة املوارد : مكتب املدعي العام وفعاليته، مبا يف ذلك اختاذ تدبري بشأن

البشرية وغريها من املوارد واألدوات املتاحة للمكتب؛ وإصدار توجيهات 
طة؛ واعتماد ومبادئ توجيهية داخلية أخرى؛ وإصدار توجيهات لقوات الشر

  . تقنيات خاصة للتحقيق

  يف احملكمة العسكرية، روما) فترة جتريبية(مدع عام وقاض   :١٩٨٩-١٩٨٨

فترة جتريبية، ومساعدة املدعي العسكري يف التحقيقات والقضايا، وحضور 
  .جلسات احملاكمات وصياغة القرارات واألحكام لرئيس احملكمة

  ، رومامستشار لدى وزارة اخلزانة  :١٩٨٨-١٩٨٥
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على مراقبة ) املكتب املدقق العام(عمل لدى شعبة الدويل للمحاسبة العامة 
القوانني اإلقليمية مقارنة بالدستور اإليطايل، مقدما املشورة إىل مكتب رئيس 

  .الوزراء، ومدققاً يف امليزانية الوطنية

  األخرى الوجيهة اخلربات املهنية

لإلشراف على ية الدول األطراف للمحكمة اجلنائية الدولية رئيس جلنة املراقبة اليت أنشأا مجع  -
  .٢٠١٠ونائب للرئيس يف عام )  إىل اآلن٢٠١١من عام (املباين الدائمة للمحكمة 

  ).٢٠١٢(رئيس جلنة امليزانية يف حمكمة التحكيم الدائمة   -

  )٢٠١١(حكيم الدائمة رئيس الفريق العامل املعين بوضع النظام املايل والقواعد املالية حملكمة الت  -

، بشأن )٢٠٠٧مايو / آيار١٨-١٤تورينو، (منظم ورئيس مؤمتر تورينو للعدالة اجلنائية الدولية   -
. ممارسات العدالة اجلنائية الدولية وأمثلتها، حتضرياً للمؤمتر االستعراضي لنظام روما األساسي

 دولة ٩٥ مشاركاً و٥٠٠ وحضرته مجيع احملاكم الدولية أو اليت تتسم بصفة دولية، وحوايل
-ICC والوثيقة http://www.torinoconference.comانظر املوقع اإللكتروين التايل (

ASP/6/INF-2 and Add.1.(  

رصها منظم ومنسق اجتماع املائدة املستديرة بشأن دور العدالة اجلنائية الدولية ومستقبلها وف  -
  )٢٠٠٥أكتوبر / تشرين األول٢٠تورينو، (

مندوب إيطاليا إىل املؤمترات الدولية واملنظمات احلكومية الدولية بشأن مسائل تتعلق بالقانون   -
  :اجلنائي الدويل والقانون اإلنساين الدويل مثل

اجللسات ؛ ومجيع ١٩٩٨احملكمة اجلنائية الدولية، مبا يف ذلك مؤمتر روما الدبلوماسي لعام   -
-١٩٩٩(العشر اليت عقدا جلنة التحضري العتماد الصكوك التنفيذية للنظام األساسي 

؛ )٢٠٠٦-١٩٩٧(؛ وعدد من اجللسات بني الدورات والندوات واألحداث األخرى )٢٠٠٢
؛ والفريق العام يف الهاي التابع )٢٠١٢-٢٠٠٢(وكل اجتماعات مجعية الدويل األطراف 

  .طراف؛ والفريق الدراسي املعين باحلوكمةملكتب مجعية الدول األ

  )٢٠٠١-١٩٩٩فيينا، (اتفاقية األمم املتحدة للجرمية املنظمة واألسلحة النارية وبروتوكوهلا   -

-٢٠٠٢فيينا، (شارك يف املفاوضات يف جلنة املخصصة . اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد  -
  . ومؤمتر مرييدا للتوقيع). ٢٠٠٣

والربوتوكول املعدل لالتفاقية األورويب ) ٢٠٠٥ستراسربغ، (لس أوروبا ملنع اإلرهاب اتفاقية جم  -
  )٢٠٠٣ستراسربغ، (ملكافحة اإلرهاب 
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، PC-TI؛ )٢٠٠٥-٢٠٠٤(، محاية الشهود والتعاون مع القضاة PC-PW: جملس أوروبا  -
قليمي ، اجلوانب القانونية للجوء اإلCAHAR؛ )٢٠٠٥-٢٠٠٤(تقنيات التحقيق اخلاصة 

-١٩٩٨(، تطوير حقوق اإلنسان DH-DEV؛ )٢٠٠٥(وشؤون الالجئني وعدميي اجلنسية 
، CODEXTER؛ )٢٠٠٠(، حتسني إجراءات محاية حقوق اإلنسان DH-PR؛ )٢٠٠٧

، اإلرهاب DH-S-TER؛ )، عضو يف املكتب٢٠٠٨-٢٠٠٣(خرباء معنيون باإلرهات 
، PX-PX؛)٢٠٠٢-٢٠٠١(إلرهاب ، الفريق املتعدد التخصصات املعين باGMT؛ )٢٠٠٠(

  ).٢٠٠٢(العنصرية وكراهية األجانب 

الفرقة العاملة املعنية بالقانون الدويل العام التابعة لس االحتاد : جملس االحتاد األورويب  -
األورويب، وخرباء القانون الدويل العام؛ واللجنة املعنية باجلوانب املدنية إلدارة األزمات، وسيادة 

   إدارة األزماتالقانون يف

؛ ٢٠٠١؛ بودابست، ٢٠٠٠بروكسل، (اللجان الوطنية املعنية بالقانون اإلنساين الدويل   -
  )٢٠٠٢وجنيف، 

خبري لدى مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية خبصوص تصنيع ارمني للمتفجرات   -
 إجرامية، من أجل إعداد واالجتار فيها بطريقة غري مشروعة واستخدام هذه املتفجرات ألغراض

  )٢٠٠٠(صك دويل حمتمل يف هذا الصدد 

تعزيز "خبري استشاري لدى معهد األمم املتحدة األقاليمي لبحوث اجلرمية والعدالة خبصوص   -
الكيميائية أو البيولوجية أو واألسلحة التعاون الدويل على مكافحة االجتار غري املشروع باملواد 

ومستشار علمي جلميع مشاريع ). ٢٠٠٥" (امها ألغراض إجرامية واستخداملشعة أو النووية
احملكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة  دليل"العدالة اجلنائية الدولية، مبا يف ذلك نشر 

التدريب ومنصة (واملشاريع القانونية هلذه احملكمة ) ٢٠٠٩-٢٠٠٨" (بشأن تطوير املمارسات
، فضال عن دليل بشأن ممارسات احملكمة )٢٠١١-٢٠١٠ –لدفاع التعليم اإللكترونية ودليل ل
  وغريها من املشاريع املتعلقة باحملكمة اجلنائية الدولية) ٢٠١١-٢٠١٠(اجلنائية الدولية لرواندا 

 جلنة وطنية أو فريقا عامال لتصديق وتنفيذ صكوك بشأن ١١يف ) ٢٠٠٦-١٩٩٩(عضو   -
ئية الدولية وتسليم ارمني واملساعدة القانونية املتبادلة احملكمة اجلنا(القانون اجلنائي الدويل 

  )والقانون اإلنساين الدولية واجلرمية املنظمة عرب الوطنية وجرائم اإلنترنت واإلرهاب والفساد

  مستشار لدى الس االستشاري للمعهد العاملي ملكافحة االعتداءات  -

  عروض عن القانون اجلنائي الدويل وسيادة القانون

  )٢٠٠٨سبتمرب / أيلول٢٦ و٢٥مانيال، (مؤمتر عن احملكمة اجلنائية الدولية   -
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  )٢٠٠٧مايو / أيار١٨-١٤تورينو، (مؤمتر عن العدالة اجلنائية الدولية   -

سبتمرب / أيلول١٢ معهد الشؤون الدولية، –روما (ندوة إيطالية مصرية عن اإلرهاب الدويل   -
٢٠٠٦(  

أكتوبر / تشرين األول٢٠تورينو، (العدالة اجلنائية الدولية اجتماع مائدة مستديرة حول   -
٢٠٠٥(  

طوكيو، كانون (مشاورات بني االحتاد األورويب واليابان بشأن احملكمة اجلنائية الدولية   -
  )٢٠٠٤ديسمرب /األول

أكتوبر /كاتانيا، تشرين األول(مؤمتر عن محاية امللكية الثقافية يف ظل الرتاعات املسلحة   -
٢٠٠٤(  

  )٢٠٠٤مايو /ميالنو، أيار(مؤمتر عن جرائم احلرب   -

  )٢٠٠٤مايو /مدريد، أيار(ندوة عن العدالة اجلنائية يف إطار اإلدارة املدنية لألزمات   -

  )٢٠٠٤مايو /ترنتو، أيار(مؤمتر عن التعاون الدويل على مكافحة اإلرهاب   -

  )٢٠٠٣سبتمرب /نابويل، أيلول(ة مؤمتر عن دعم االحتاد األورويب للمحكمة اجلنائية الدولي  -

يوليو / العاصمة، متوز-روما(مؤمتر عن تنفيذ إيطاليا للنظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية   -
٢٠٠٣(  

  )٢٠٠٣فرباير /واشنطن، شباط(ندوة عن سيادة القانون يف أفغانستان   -

  )٢٠٠٢نوفمرب /ن الثاين تشري،LINCS  جمموعة–تورينو (مؤمتر عن احملكمة اجلنائية الدولية   -

أشبيلية، (مؤمتر عن تصديق النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية يف بلدان املتوسط   -
  )٢٠٠٢فرباير /شباط

  )٢٠٠٠مايو /روما، أيار(مؤمتر عن تصديق النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية   -

 الس األعلى للقضاء، –روما (لعامني تدريب على القانون اجلنائي الدويل للقضاة واملدعني ا  -
  )٢٠٠٠فرباير /شباط

  )٢٠٠٠يناير / معهد دراسات الدفاع، كانون الثاين–روما (ندوة عن القانون اإلنساين الدويل   -
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مارس /، آذارللجمعية اإليطالية للمنظمات الدولية -تورينو (ندوة عن العدالة اجلنائية الدولية   -
١٩٩٧(  

  اللغات

  اللغة األم  :اإليطالية

  بطالقة  :اإلنكليزية

  بطالقة  :الفرنسية

  املنشورات

  الكتب

- International Criminal Justice: Law and Practice from the Rome Statute to 
its Review (Farnham: Ashgate, 2010), pp. 702, 

- The Code of International Conventions and Italian legislation on Terrorism 
– Italian (“Codice delle Convenzioni internazionale e della legislazione 
italiana sul terrorismo”) - (Roma: Istituto Poligrafico dello Stato and 

Editoriale Scientifica, 2003), pp. 1185, 

- Conference on International Criminal Justice, proceedings and acts - 
English, French, Italian, pp. 358 (Torino: AGAT, 2008), 

- The Administration of the International Criminal Court – Italian 
(“L’amministrazione della Corte Penale Internazionale”), series Questioni 

contemporanee n. 22 – (Napoli: Editoriale Scientifica, 2006), pp. 94, 

  املقاالت

- “Overview of the International Criminal Court”, in International Conference 
on the International Criminal Court (Manila, 2008), pp. 9-23, 

- “Offences against the administration of International Justice” in The 
International Criminal Court – Italian (“I reati contro l’amministrazione 
della giustizia internazionale”, in La Corte penale internazionale) – (Milano: 

Giuffrè, 2006), pp. 1261-1324, 

- “The Rome Statute and the Italian Constitution”, in The International 
Criminal Court – Italian (“Lo Statuto di Roma e la Costituzione italiana”, in 

La Corte penale internazionale) – (Milano: Giuffrè, 2006), pp. 1597-1647, 

- “A Council of Europe perspective on the fight against terrorism”, in 
International Cooperation in Counter-terrorism: The United Nations and 
Regional Organizations in the Fight Against Terrorism, ed. by G. Nesi, 

(Farnham: Ashgate, 2006), pp. 141-148,  
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- “Italian implementation of the Rome Statute and related constitutional 
issues” in States’ responses to the International Criminal Court by Roy S. 

Lee (Ardsley: Transnational Publishers, 2005), pp. 215-245, 

- “Adaptation of the Italian legal order to the ICC Statute”, in Diritto Penale e 
Processo, n. 10/2003 – Italian ("Come adattare l’ordinamento giuridico 
italiano allo Statuto della Corte penale internazionale: lo stato dei lavori"), 

pp. 1299-1304, 

- “The Work of the Preparatory Commission of the International Criminal 
Court”, in The Global Community, Yearbook of International Law and 

Jurisprudence (Oceana Publications: New York, 2002), pp. 1454-1459, 

- “The Protocol No. 13 additional to the European Convention on Human 
Rights”, in The Global Community, Yearbook of International Law and 

Jurisprudence (Oceana Publications: New York, 2002), pp.1481-1482, 

- “The Firearms Protocol additional to the Palermo Convention on 
Transnational Organised Crime”, in The Global Community, Yearbook of 
International Law and Jurisprudence (Oceana Publications: New York, 

2002), 1494-1498, 

- “The establishment of the International Criminal Court” in The Global 
Community, Yearbook of International Law and Jurisprudence, 812 (Oceana 

Publications: New York, 2001), pp. 812-819, 

- “Shortcomings in the Interforce Investigative Unit” -Italian (“Le molte 
debolezze dell’unità investigativa interforze”), Italia Oggi (newspaper), 25 

September 1991, p. 1, 

- “No alternatives to mega-trials against Organized crime” – Italian (“Contro 
la delinquenza organizzata non c’è alternativa ai maxi - processi”), Italia 

Oggi (newspaper), 5 October 1991, p. 1, 

- “Shadows in the Bill” (“Le zone d’ombra del provvedimento”), Italia Oggi 
(newspaper), 3 February 1992, p. 24, 

- “Retirement age-limits for Judges and Prosecutors: a controversial Decree” 
(“Età pensionabile dei magistrati: un decreto che fa discutere”), Italia Oggi 

(newspaper), 3 March 1992, p. 1.  

  مسامهات علمية أخرى

- “Illicit Trafficking and Criminal Use of CBRN Materials and Weapons: an 
Analysis of the New Members of the European Union and their 

Neighbouring Countries” (UNICRI: Torino, 2005); 

- “ICTY Manual on Developed Practices” (UNICRI: Torino, 2009), pp. 228; 

- “Manual on International Criminal Defence – ADC-ICTY Developed 
Practices” (UNICRI: Torino, 2011), pp. 231. 
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 )أستراليا(جون دهوكينغ   -٤

 )اإلنكليزية: األصل(

  ملخص تنفيذي باخلربات الوجيهة

  "). احملكمة("ية الدولية يسرين ويشرفين أن أقدم أوراق ترشيحي ملنصب مسجل احملكمة اجلنائ

وملا كانت احملكمة تبدأ عقدها الثاين، فإن اتمع الدويل ال يتوقع منها ترسيخ إجنازاا وحسب 
بل وأيضاً جتديد التزامها بالوفاء بواليتها، بغض النظر عن أعباء تكاليف العدالة الدولية اليت ال تفتأ 

  .يلزمها مسجل يتمتع مبهارات إدارية قوية ومتينةولكي تتصدى احملكمة هلذه التحديات، س. تزداد

وأنا أعمل مسجال للمحكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة يف وقت كثفت فيه الدول 
األعضاء نداءاا باإلسراع يف االنتهاء من أعمال احملكمة القضائية مع ختفيض مواردها يف الوقت ذاته، 

ثر من أي وقت مضى أن تنضم بأعماهلا إىل الرؤية االستراتيجية وقت يتوقع فيه من هذه احملكمة أك
  .العاملية لألمانة العامة بأن حتقق املزيد مبوارد أقل

وعلى هذه اخللفية دأبت على إعادة تقييم عمليات مسجل احملكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا 
كمة لالنتهاء من أعماهلا على السابقة ونفذت عمليات هادفة من أجل ختفيض التكاليف وحتضري احمل

وأدت التدابري احلذرة املتخذة إلعادة اهليكلة وحتقيق الفعالية إىل ختفيض املوارد مع احلفاظ . حد سواء
وأبرزت الفترتان املاليتان اللتان . على الدعم املتواصل للجدول الزمين للمحاكمات والنقض بكامله

وأثين .  الدول األعضاء التقيد املايل واالستجابة لرغباتعرضتهما يف هذه احملكمة بصفيت مسجالً هلا
أفضل ممارسة يف قيادة "على ختفيض حجم املالك الوظيفي يف احملكمة الذي أعددته ونفذته ووصف بأنه 

وسامهت مشاركيت الواسعة يف األوساط . يقوم ا مكتب خدمات الرقابة الداخلة" عملة التغيري
.  يف جناح احملكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة يف إنفاذ األحكامالدبلوماسية يف إحداث تغيري

  .وعززت الروابط القوية اليت أقيمت مع احملاكم الوطنية من فعالية التعاون املتبادل تعزيزا كبريا

يناير من هذا العام عهد األمني العام لألمم املتحدة إىل أيضا مبسؤولية / كانون الثاين١٠ويف 
، وهي ")اآللية(" اآللية الدولية لتصريف األعمال املتبقية للمحكمتني اجلنائيتنيله بصفيت مسجالً متثي

مؤسسة حديثة أنشأا األمم املتحدة وعهدت إليها استكمال أعمال احملكمة اجلنائية الدولية لرواندا 
ء إنشاء اآللية واالنتقال إليها وأثنا. واحملكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة واحلفاظ على إرثهما

استلهمت برؤية جملس األمن بأن تكون هذه املؤسسة مصغرة، وكذلك بطموحي يف أن تقوم هذه 
  .اآللية على أفضل املمارسات يف كلتا احملكمتني، مبا يطور العدالة اجلنائية الدولية أكثر وأكثر



ICC-ASP/11/19 

30   19-A-091012 

، وباإلدارة ٢٠١٢يوليو / متوز١يف ومن املنطلق ذاته الذي به جنح فتح فرع اآللية يف آروشا 
الصارمة اليت أنارت قياديت لقلم احملكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة على مدى ثالث سنوات، 

  .ستكون طريقة اضطالعي مبهميت بصفيت مسجالً للمحكمة اجلنائية الدولية

  بيان املؤهالت 

  اخلربة املهنية

الدولية لتصريف األعمال املتبقية آلية األمم املتحدة : آلن حىت ا٢٠١٢يناير / كانون الثاين١٠
  ، آروشا والهايللمحكمتني اجلنائيتني

  مسجل معاون لألمني العام

 الدولية لتصريف األعمال املتبقية للمحكمتني اجلنائيتنيأنشئت آلية األمم املتحدة 
كمة ، استكماالً الختصاصات احمل)٢٠١٠ (١٩٦٦مبقتضى قرار جملس األمن رقم 

اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة واحملكمة اجلنائية الدولية لرواندا وحقوقهما 
  .والتزاماما ووظائفهما األساسية

وعند تعييين مسجالً، عامالً يف الوقت الراهن مسجالً للمحكمة اجلنائية الدولية 
نتقال إىل آلية ليوغوسالفيا السابقة دون تكاليف إضافية على األمم املتحدة، قدت اال

  :تصريف األعمال املتبقية للمحكمتني اجلنائيتني مركزاً على ما يلي

االنتقال وظائف مسجل احملكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة املوضوعية   -
بسالسة إىل مسجل آلية تصريف األعمال املتبقية للمحكمتني اجلنائيتني، ضامناً 

إدارة إنفاذ : غرات يف اخلدمات منذ اليوم األولقدرة اآللية على العمل دون ث
األحكام؛ ومحاية الشهود ودعمهم؛ وإدارة حمفوظات احملكمة اجلنائية الدولية 
  لرواندا واحملكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة؛ ومساعدة احملاكم الوطنية

السالمة واألمن؛ : إنشاء بنية حتتية إدارة لآللية لضمان تقدمي اخلدمات التالية  -
  .واملوارد البشرية؛ امليزانية واملالية؛ اخلدمات العامة؛ واالتصاالت؛ واملشتريات

تقدمي الدعم القانوين واإلداري إىل الرئيس واملدعي العام، مبا يف ذلك رسم   -
  .السياسات وتعيني املوظفيني

م، حتضري ونسقت، بدعم من األمني العا. إنشاء املباين اجلديدة لفرع آروشا  -
تقرير عن تشييد املباين اجلديدة لفرع آروشا عمالً بقرار اجلمعية العامة رقم 

ودافعت عن هذا التقرير أمام اللجنة االستشارية لشؤون اإلدارة . ٦٦/٢٤٠
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ومشروع البناء جيتاز اآلن مرحلته . وامليزانية واللجنة اخلامسة للجمعية العامة
  . األوىل

  .ح فرع آروشا أبوابه، وهو يعمل حالياً بالكامل فت٢٠١٢يوليو / متوز١يف 

،  التابعة لألمم املتحدةاحملكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة:  حىت اآلن٢٠٠٩مايو / أيار١٥
  .الهاي، هولندا

  مسجل معاون لألمني العام

 ٨٥٠زهاء (بصفيت مسجالً أتوىل املسؤولية اإلدارية عموماً عن إدارة سري احملكمة 
وأتوىل تقدمي الدعم القضائي )  مليون دوالر أمريكي١٤٠موظفاً وميزانية سنوية قدرها 

وأمثل أيضاً األمني العام . والقانوين واإلدارية والدبلوماسي إىل أنشطة احملكمة القضائية
  :وتشمل واجبايت اخلاصة ما يلي. يف مجيع املسائل املتعلقة باملوظفني واملالية يف احملكمة

 استراتيجية اإلجناز بفعالية وجناعة مبا أا تتعلق مبسائل تدخل يف تنفيذ  -
اختصاصات املسجل، مبا يف ذلك عملية ختفيض املالك الوظيفي واالنتقال إىل 

  .آلية تصريف األعمال املتبقية للمحكمتني اجلنائيتني

اإلشراف على شعبة خدمات الدعم القضائي وضمان سريها، وقيادة وإدارة   -
خلدمات املتعلقة باحملكمة، وإصدار القرارات والبيانات القانونية بشأن مجيع ا

إدارة محاية : وأشرف على تقدمي اخلدمات التالية. مسائل خمتلفة تتعلق بالقضايا
الشهود، وإدارة هيئات الدفاع والتمثيل الذايت، واالحتجاز، وعمليات قلم 

  .احملكمة، والترمجات القانونية التحريرية والفورية

أشرف على تقدمي اخلدمات اإلدارية إىل القضاة واملدعني العامني ومجيع   -
إدارة تعيني املوظفني؛ امليزانية : املوظفني وأضمن ذلك، يف ااالت التالية

ات واالتصاالت؛ واملالية؛ السالمة واألمن؛ واملشتريات؛ وتكنولوجيا املعلوم
  .واخلدمات العامة

قات العامة وخماطبة اجلمهور وأشارك بفعالية مع أنفذ برامج احملكمة للعال  -
أصحاب املصاحل والشركاء اإلقليميني، عمالً باستراتيجية احملكمة العامة يف جمال 

  .االتصاالت

يف فترة وجيزة ويف ظروف صعبة وسريعة التطور، حسنت بكل وضوح عمليات 
يعمل مبهنية وهو لسابقة وأرى أن قلم احملكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا ا. املسجل

شريك موثوق للدوائر ومكتب املدعي العام، يقدم الدعم اإلداري والقضائي بأعلى 
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وقدت ونفذت استراتيجية حمكمة يوغوسالفيا لتخفيض املالك والوظيفي األمر . املعايري
يقوم ا مكتب خدمات " أفضل ممارسة يف قيادة عملة التغيري"الذي أثين عليه باعتباره 

. رقابة الداخلة يف تدقيقه األخري لعملية ختفيض املالك الوظيفي يف حمكمة يوغوسالفياال
وخفضت موارد املوظفني يف احملكمة مع االحتفاظ مبستويات اإلنتاجية بل وزيادا عن 

وسامهت إسهاماً . طريق التوليف بني التدابري الرامية إىل حتقيق الفعالية وإعادة اهليكلة
ة عالقات احملكمة اخلارجية وجهودها ملخاطبة اجلمهور، وخفض كثرياً كبرياً يف زياد

  .عدد املدانني الذين مل ينقلوا بعد إلنفاذ األحكام الصادرة يف حقهم

 احملكمة اجلنائية الدولية ليوغسالفيا السابقة التابعة :٢٠٠٩مايو / أيار١٤ – ٢٠٠٤أغسطس / آب ١٣
 ، هولندالألمم املتحدة، الهاي

  سجلنائب امل

. ٢٠٠٤نوفمرب / تشرين الثاين٣٠ ورقيت رمسياً يف مستشاراً سياسياً أقدمعينت أساساً 
  :وبصفيت مديراً لشعبة خدمات الدعم القضائي قمت مبا يلي

قيادة وإدارة مجيع اخلدمات املتعلقة باحملكمة، مبا يف ذلك تقدمي الدعم القانوين   -
يا والشهود، وقسم إدارة احملكمة ، وقسم الضحا) حماميا٨٠ًحوايل (إىل القضاة 

ووحدة االحتجاز، ووحدة حماميي الدفاع، مبا يف ذلك إدارة املساعدة القانونية 
  .وخدمات الترمجة التحريرية والفورية

، مع كون )٤ف/٥ف/١برتب م(اإلشراف املباشر على رؤساء سبعة أقسام   -
  . موظف حتت سلطيت العامة٤٠٠زهاء 

 وبيانات من املسجل إىل الدوائر بشأن مسائل خمتلفة إصدار قرارات قانونية  -
  .تتعلق بالقضايا، مبا يف ذلك انتداب احملامي وظروف االحتجاز

  .النيابة عن املسجل والتصرف يف غيابه  -

 فريقاً مداراً حبنكة وفعاالً من مهنيني متنوعني يتمتعون بالكفاءة استطاعوا إجراء ألفت
والتزاماً مين بتأليف فريق قوي، أحتت حميطاً . احدست جلسات حماكمة يف اليوم الو

للعمل ميكن للموظفني االزدهار فيه بالرغم من الضغط الذي تفرضه أعباء العمل يف 
  .احملاكم وظروفها السريعة التطور بسبب استراتيجية اإلجناز
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سابقة  ليوغسالفيا الاحملكمة اجلنائية الدولية: ٢٠٠٤ آب أغسطس ٣٠ – ٢٠٠٠أبريل / نيسان١
  ، هولنداالتابعة لألمم املتحدة، الهاي

  موظف قانوين رئيسي

  :، وأسند إىل دور إداري وموضوعي فيما يلي٢٠٠٠ يف عام ٥ترقيت إىل رتبة ف

 قاضياً على مستوى على رتبة وكيل األمني ٢٥املؤلفة من (إدارة دعم الدوائر   -
 ٢٥آنذاك (ا أشرف مباشرة على حمامي دائرة النقض وموظفي دعمه): العام

؛ والتطوير ) ومخسة موظفني برتبة خ ع٥ إىل ف٢حمامياً برتب من ف
االستراتيجي؛ وإعداد امليزانية؛ وتوفري املوارد واملرافق؛ وتعيني املوظفني 

؛ واستعراض ممارسات العمل؛ وحتضري التقارير ) موظفا٥٠ًزهاء (القانونيني 
ثيل احملكمة يف املنتديات الدولية؛ السنوية إىل لس األمن واجلمعية العامة؛ ومت

رئيس جملس االستعراض املركزي وجلنة : اللجان الداخلية للمحكمةوالعمل يف 
ابقاً  واللجنة الرائدة املعنية باالتصاالت الداخلية؛ وس،e-PASالرصد املشتركة 

  . وعضو يف جلنة العقود احملليةنائب رئيس فرع األنشطة والربامج

تطوير وتنفيذ برامج عمل دوائر النقض يف احملكمة اجلنائية : قدممستشار قانوين أ  -
الدولية ليوغوسالفيا السابقة واحملكمة اجلنائية الدولية لرواندا؛ وإسداء املشورة 

؛ وبتوجيهات من )برتبة وكيل أمني عام(القانونية إىل قضاة النقض السبعة 
النقض مع مراعاة قضاة النقض، اإلشراف على البحث وصياغة قرارات دوائر 

  .الصكوك القانونية الوجيهة على النحو الواجب

وأنشأ قناة واسعة النطاق . مجيع موظفي الدوائر تقريباً املسؤولية عن تعيني وليتت
وأجريت استعراضاً ملمارسات العمل يف دائرة . للتواصل بني الدوائر وباقي احملكمة

لقضاة هذه اخلطة يف اجتماعهم واعتمد ا. النقض وأعددت خطة إصالح دائرة النقض
العام ونفذت اإلصالحات املقترحة، ومشلت هذه اإلصالحات تعديل القواعد اإلجرائية 

  .وقواعد اإلثبات يف احملكمة، واعتماد توجيهات للممارسات وحتسني أساليب العمل

قة التابعة احملكمة اجلنائية الدولية ليوغسالفيا الساب: ٢٠٠٠مارس / آذار٣١ -١٩٩٧مارس /آذار ٧
 ، هولندالألمم املتحدة، الهاي

  موظف قانوين

فقد عينت يف بداية األمر موظفاً قانونياً برتبة ف . مع منو احملكمة تغري دوري تغرياً هائالً
 إلجراء احملاكمة الثانية يف احملكمة، أول حماكمة فيها ملتهمني متعددين، وهي تعترب ٤
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وكانت هذه . ائية الدولية ليوغسالفيا السابقةاحملكمة اجلنحماكمة بارزة يف تاريخ 
وتضمنت مهامي الرئيسية . احملاكمة معقدة وفيها أربعة متهمني وفريق دفاع نشط للغاية

اإلشراف على فريق احملامني؛ واإلشراف على مشاريع القرارات واألوامر : ما يلي
لقانونية اإلجرائية واملذكرات ومراجعتها؛ وإسداء املشورة إىل القضاة بشأن املسائل ا

واملوضوعية؛ والتنسيق بني هيئيت الدفاع واالدعاء؛ واإلشراف على البحث وصياغة 
فت بدعم قضاة لّ ك١٩٩٨ُنوفمرب /وعند استكمال احملاكمة يف تشرين الثاين. األحكام

تطوير وتنفيذ برامج عمل دوائر النقض يف احملكمة : ومشلت املهام ما يلي. دائرة النقض
ة الدولية لرواندا واحملكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة، إسداء املشورة اجلنائي

؛ اإلشراف على البحث )برتبة وكيل أمني عام(القانونية إىل قضاة النقض السبعة 
  .وصياغة قرارات دائرة النقض

 خدمات اإلذاعة اخلاصة، سيدين، أسترالياهيئة : ١٩٩٧-١٩٩٤

  سياسة العامةيف جمال ال مستشار رئيسي

أسديت املشورة املفصلة يف جمايل القانون والسياسة العامة، وأعددت الردود احلكومية 
ومتثيل احلكومة بشأن خمتلف القضايا لدى جلنة هيئة خدمات اإلذاعة اخلاصة وجلسها 
التنفيذي؛ وصغت توجهات السياسة العامة؛ ومثلت هيئة خدمات اإلذاعة اخلاصة يف 

وروبا وآسيا واحمليط اهلادئ وغريها من اللجان الوطنية واللجان الدولية؛ احتادات إذاعة أ
وقدمت خدمايت لس هيئة اإلذاعة اخلاصة واللجنة االستشارية املعنية باتمع، مبا يف 
ذلك تنظيم وحضور اجتماعات شهرية؛ ونظمت إبرام اتفاقات تعاونية دولية بني اهليئة 

  .وغريها من هيئات اإلذاعة

 ، باريس، فرنسا منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي:١٩٩٣-١٩٨٩

  ويف جمال السياسة العامة/موظف قانوين

خططت وحبثت وصغت التقارير عن اإلجراءات الوطنية والدولية يف جمال السياسة 
جيهية العامة واملسائل القانونية املتعلقة بامللكية الفكرية والبيئة والتنمية واملبادئ التو

ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي بشأن أمن أنظمة املعلومات والبيانات 
اخلاصة ومحاية اخلصوصية والطاقة؛ وقدمت خدمايت إىل منظمة التعاون والتنمية يف 
امليدان االقتصادي ونظمت االجتماعات وحلقات العمل الدولية على أعلى املستويات 

للمدير التنفيذي للوكالة الدولية للطاقة وعملت مساعداً خاصاً ومثلت املنظمة فيها؛ 
  .الذرية ونائبه
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١٩٨٨-١٩٨٦ : Then, 1 Dr Johnson’s Chambers, Temple, London, England 

   سيومساعد قانوين ملؤسسة دجفري روبنسنت، كي

أجريت البحوث القانونية وأعددت الورقات واخلطب بشأن القانون الدويل : التدرج
وحقوق اإلنسان وامللكية الفكرية؛ وحضرت يف احملكمة؛ وصغت مشاريع نصوص 

  ". Hypotheticals"للربنامج التليفزيوين األسترايل 

١٩٨٨-١٩٨٦ : British Film Institute, London, England 

   ويف جمال السياسة العامةمستشار قانوين

 قانون حق املؤلف اإلنكليزي توليت املسؤولية مبفردي عن جناح املفاوضات بشأن تغيري
يف الربملان؛ وأعددت أوراق اإلحاطة واآلراء بشأن مسائل امللكية الفكرية والرقابة؛ 
وأحط السياسيني وشعاب احلكومة باملعلومات؛ ونظمت مهرجان الفيلم بلندن لعام 

١٩٨٧. 

   رئيس حمكمة االستئناف بنيوساوث ويلز، سدين، أسترالياآنذاك: ١٩٨٦-١٩٨٥

  .ون للقاضي مايكل كريبمعا

وأجريت حبوثاً وحتاليل قانونية موضوعية؛ حضرت حماكمة بصفيت معاون لقاض؛ 
وصغت قرارات وأوامر؛ ونسقت مع أعضاء اهليئة القضائية والسياسيني واحملاميني 

  .ووسائل اإلعالم واجلمهور؛ ونظمت املهام اإلدارية يف احملكمة

 ة، سدين، أسترالياجلنة األفالم األسترالي: ١٩٨٥-١٩٨٤

  موظف قانوين معاون

قدمت اآلراء القانونية يف خمتلف الوظائف القانونية للجنة؛ وأجريت البحث القانوين؛ 
  .وعاجلت الطلبات اخلاصة حبرية املعلومات

  املؤهالت العلمية

اسية بلندن، جامعة لندن، إجنلترا، يكلية االقتصاد والعلوم الس): بامتياز(ماجستري حقوق   -
١٩٨٨ 

 ١٩٨٤جامعة سيدين، أوستراليا، : باكالوريوس حقوق  -
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  ١٩٨٠جامعة موناش، ميلبورن، أوستراليا، : باكالوريوس علوم  -

 املؤهالت املهنية والتدريب

تدريب نظمته األمم املتحدة بشأن منع التمييز واملضايقات، مبا فيها املضايقات اجلنسية وسوء   -
  ٢٠١١يونيو /حزيران –استغالل السلطة 

 تشرين –وسائل اإلعالم تدريب أكادميية فريشووتر بشأن استرايتيجية التواصل ومقابالت   -
  ٢٠١٠نوفمرب /الثاين

 –تدريب نظمته أكادميية فريشووتر بشأن استرايتيجية التواصل ومقابالت وسائل اإلعالم   -
 ٢٠١٠أبريل /نيسان

فرباير / شباط–اهة لكبار املديرين حلقة عمل نظمتها األمم املتحدة بشأن األخالقيات والرت  -
٢٠٠٧ 

  ٢٠٠٥أبريل /نيسان -تدريب نظمته األمم املتحدة بشأن إدارة املديرين   -

نوفمرب / تشرين الثاين– مهارات التفاوض التعاوين نظمتها األمم املتحدة بشأنحلقة العمل   -
٢٠٠٢ 

 ١٩٨٨مايو / آيار٣ مت القبول يف -، إجنلتراحمام، لنكلن إن، لندن  -

 ١٩٨٦مايو / آيار٥ مت القبول يف - فكتورياوكيل، احملكمة العليا يف/ حمام  -

 ١٩٨٤يوليه / متوز٦ مت القبول يف -حمام، احملكمة العليا لنيوساوثولز  -

  اللغات

 اللغة األم: اإلنكليزية

لفرنسية من ، وشهادة يف اللغة اشهادة كفاءة باللغة الفرنسية مسلمة من األمم املتحدة (الفرنسة بطالقة
 )٢٠٠١معهد األليانس فرانسيز، 

  )قائمة غري حصرية(املنشورات 

- International Criminal Law Review, co-editor, Kluwer, quarterly, since 
Volume 1, December 2001 to present. 

- Man’s Inhumanity to Man – Essays in Honour of Antonio Cassese, co-
editor, Kluwer, June 2003. 
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- Essays on the Procedure and Evidence of the ICTY in Honour of Gabrielle 
McDonald, co-editor, and author of the chapter: Interlocutory Appeals 

before the ICTY, Kluwer, December 2000. 

- The Times, Educational Supplement, 29 April 1988 - Empowering Teachers 
Under the new Copyright Bill. 

- Journal of Media Law and Practice, December 1987 - The Copyright, 
Designs and Patents Bill. 

- The Producer, November 1987 - Film Production under the New Censorship 
Laws. 

- The Listener, 5 May 1987 - Offensive Act? 
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 )أملانيا(رالف مارتينس   -٥

 )اإلنكليزية: األصل(

  ملخص تنفيذي باخلربات الوجيهة

 وحىت اآلن أضطلع بوظيفة ٢٠٠٩سبتمرب /منذ أن غادرت احملكمة اجلنائية الدولية يف أيلول
نح املدير اإلداري يف املخترب األورويب لعلم األحياء اجلزيئي، وأنا املسؤول املوقع عن امليزانية واملالية وامل

والشؤون القانونية واملوارد البشرية واملشتريات وتكنولوجيا املعلومات واخلدمات العامة وإدارة املرافق 
 دولة ٢٠وذه الصفة أتوىل أيضاً مجيع عالقات العمل مع جلنة املالية وأتشاور مع . واألمن واإلدارة

  .عضواً فيما يتعلق جبميع مسائل اإلدارة

توسيع نطاق خربيت يف جمال اإلدارية التنظيمية وتقدمي اخلدمات يف ومنذ ذلك احلني استطعت 
  .بيئات مليئة بالتحديات والطلبات، ما أكسبين مؤهالت كثرية ألتوىل منصب املسجل

 عاماً من اخلربة يف القيادة واإلدارة لدى املنظمات الدولية يف ٢٥ولقد مجعت أكثر من 
 ٤٠٠خمتلفة للغاية مع تويل املسؤولية املباشرة عن أكثر من القطاعني العام واخلاص يف بيئات ثقافية 

  . موظف

ولدي القدرة على التحفيز والقيادة واإلدارة وتطوير املوظفني متيحاً بيئة عمل متكن من 
ونسقت مع مجعيات املوظفني وتفاوضت معها من أجل يئة بيئة من . استخدام املوارد على أجنع وجه

  . صفةاملعاملة العادلة واملن

وأملك سجالً مثبتاً يف تطوير امليزانيات وإدارا، ولدي معرفة ممتازة بتكنولوجيا املعلومات 
النظم والتطبيقات واملنتجات (واالتصاالت، مبا يف ذلك مبا يف ذلك تنفيذ نظم ختطيط املوارد املؤسسية 

نية احملكمة، وتفاوضت داخلياً وبصفيت مديراً خلدمات اإلدارة املشتركة صغت ميزا). يف معاجلة البيانات
 املعين بتكنولوجيا املعلومات،ورأست الس االستشاري . وخارجياً بشأا ونفذا على مدى سنوات

ووجهت تطوير خطة تنفيذ تكنولوجيا املعلومات للسنوات اخلمس األوىل يف احملكمة، وتنفيذ نظام 
  . إدارة وثائق احملكمة

لتغيري جتلت يف العديد من اإلصالحات والتحسينات اإلدارية يف ولدي كفاءة مهنية يف إدارة ا
وطورت ونفذت مع زمالئي من مكتب املدعي العام واهليئة . خمتلف املؤسسات العامة واخلاصة الكربى

الرئاسية يف احملكمة اخلطة االستراتيجية األوىل وتقييم املخاطر وأدرجت األهداف الناجتة عن ذلك يف 
  .اءنظام تقييم األد
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ولدي فهم شامل باألطر القانونية للمنظمات الدولية وقواعدها ولوائحها وأقدم إليها اخلدمات 
  .القانونية واملشورة، ضامناً التنفيذ السليم واالمتثال املناسب

وأنشأت قسم . ولدي معرفة شاملة مبشروعات البىن التحتية واملشروعات اللوجستية الكربى
 على تنفيذ املكاتب امليدانية يف أوغندا ومجهورية الكونغو الدميقراطية العمليات امليدانية وأشرفت

وكنت املسؤول املوقع عن االنتقال إىل مباين هوفترين وهاغس . ومجهورية أفريقيا الوسطى وتشاد
  .فيسيت

وأسديت . ولدي قدرة مثبتة على إقامة عالقة جيدة مع مكتب املدعي العام واهليئة الرئاسية
املسجل أو مثلته يف مجيع اللجان التنفيذية أو االستشارية املشتركة بني اهليئات مثل جملس  املشورة إىل

  . واملباين الدائمة وما إىل ذلكTricomوهيئة التنسيق وجلنة املراقبة واجتماعات اهليئة الرئاسية 

واملالية ولدي خربة هائلة يف النجاح حفي التنسيق مع مجيعة الدويل األطراف وجلنة امليزانية 
والفريقني العاملني يف الهاي ونيويورك والبلد املضيف واملنظمات غري احلكومية مع القدرة على 

  .التواصل بفعالية والصياغة والعمل بلغتني

وأنا واثق أنين أبديت قدريت على قيادة قلم احملكمة وعلى ضمان أنه يقدم اخلدمات الضرورية 
ومهارايت األخالقية والشخصية . بواليتها أجنع طريقة وأكثرها فعاليةلدعم هذه املنظمة املهمة يف الوفاء 

وخربيت يف بث روح الفريق يف بيئة متعددة الثقافات ستمكناين كمسجل من اإلسهام بفعالية يف تطوير 
  .احملكمة يف املستقبل

كمة عملي السابق، كمسجل بالنيابة أيضاً لدى احملكمة اجلنائية الدولية، ستستفيد احملوبفضل 
وبالنسبة إىل سيكون عملي مرة أخرى يف واحدة من . بقدر هائل من خربيت وجتربيت يف هذا الصدد

  . يل وحتدياً حمموداً أماميكبرياًأهم املنظمات يف العامل اعترافاً بالعمل الذي اضطلعت به من قبل وشرفاً 

  بيان املؤهالت

  خربات العمل

  اجلزيئي، هايدلربغ، أملانيااملخترب األورويب لعلم األحياء    :٢٠٠٩

املخترب األورويب لعلم األحياء اجلزيئي هو أحد أعلى منظمات البحث العلمي 
وأنشئ املخترب . ترتيباً يف العامل وهو املخترب األورويب الرائد يف جمال علوم احلياة

كمنظمة حكومية دولية للنهوض بعلم األحياء اجلزيئي يف أوروبا ولكي يكون 
ة البارزين من باً للواليات املتحدة كمكان عمل لعلماء األحياء اجلزئيبديالً جذا

 ١٨٠ دولة عضواً وله ميزانية تبلغ ٢٠واملخترب إذ يضم . الشباب يف أوروبا
  .  شخص١ ٧٠٠ يعمل يف املخترب حوايل ٢٠١٢مليون يورو يف عام 



ICC-ASP/11/19 

40   19-A-091012 

  مدير تنفيذي

ارد البشرية إدارة وتسيري خدمات املالية وامليزانية واملنح واملو  -
وتكنولوجيا املعلومات واملشتريات واخلدمات القانونية واللوجستية 

  . وخدمات األمن وإدارة املرافق وخدمات املوظفني واإلدارة

  .تطوير وتنفيذ أول خطة استراجتيجية وإدارة املخاطر يف املخترب  -

  .استعراض نظامي املوظفني اإلدارية واألساسي  -

  .من مسارات العمل املختلفةإعادة هيكلة العديد   -

النظم والتطبيقات واملنتجات يف معاجلة تنفيذ جمموع إعداد التقارير يف   -
  .واملخزوناتالبيانات مع أهداف سري العمل 

التفاوض على العديد من االتفاقات مع البلدان املضيفة وغريها من   -
  .السلطات احلكومية

رب األورويب لعلم األحياء رئاسة جملس، مؤسسة اهلبات التابعة للمخت  -
  اجلزيئيز

  احملكمة اجلنائية الدولية، الهاي، هولندا  :٢٠٠٩-٢٠٠٤

أنشئت احملكمة اجلنائية الدولية مبوجب نظام روما األساسي الذي دخل حيز 
 ملالحقة مرتكيب أخطر اجلرائم اليت تثري القلق الدويل، ٢٠٠٢النفاذ يف عام 

  .نسانية وجرائم احلربوهي القتل اجلماعي واجلرائم ضد اإل

إدارة وتسيري تكنولوجيا املعلومات وشؤون املالية وامليزانية واملراقبة   -
واملوارد البشرية واملشتريات واخلدمات العامة والعمليات امليدانية 

  .واإلدارة

  .صياغة امليزانية السنوية للمحكمة والتفواض بشأا وتنفيذها  -

  .حكمةتطوير أول خطة استراتيجية للم  -

تنفيذ البنية التحتية التشغيلية يف مجهورية الكونغو الدميقراطية وأوغندا   -
  .وتشاد ومجهورية أفريقيا الوسطى
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 دول أطراف والدولة ١٠٨تويل املسؤولية عن عالقات العمل مع   -
  .املضيفة وجلنة امليزانية واملالية خبصوص العديد من املواضيع

  .اريةإعادة تنظيم مجيع الشعاب اإلد  -

  .تطوير استراتيجيات خمتلفة للموارد البشرية  -

 واملشتريات واملوارد البشرية وخمزونات FI وSAP/R3تنفيذ نظام   -
  .األعمال

  ، لندن، إنكلتراInforma Group plcجمموعة   :٢٠٠٤-١٩٩٧

 مليون جنيه ٣٢٠مورد عاملي للمعلومات بشأن األعمال مبا يولد فائضاً قدره 
  . منشور١ ٥٠٠ مؤمتر و٣ ٥٠٠ بلدان مبا يبلغ ١٨٠ر من إسترليين يف أكث

  ، لندن، إنكلتراInforma Operations Groupجمموعة   :٢٠٠٤-٢٠٠٠

  مدير إداري ومدير للمجلس

املالية وخدمات شؤون تويل املسؤولية عن تكنولوجيا املعلومات و  -
الزبون والتسويق والربيد املباشر والتوزيع واللوجستيات وغريها من 

،  وتوحيدها بعد دجمها مكتباً يف لندن وحوهلا٢٢وظائف املكتب يف 
 إمجالية للتكاليف قدرها  مليون جنيه إسترليين، مبيزانية٢٠٠بلغ قدره مب

  . مليون جنيه إسترليين٢٥

دمج حسابات اهليئات القانونية احملولة وتوحيد مجيع الشعاب يف شركة   -
  .واحدة

 وتوحيد شبكتني كربيني يف شبكة دمج شعاب تكنولوجيا املعلومات  -
  . واحدة

 مشور ١٠٠ ٠٠٠تنظيم عطاءات جلميع عقود التوزيع ألكثر من   -
  .مليون قطعة بريد يف العامل بأسره ٢٠و

 يف مواصلة ٢٠٠٤ إىل عام ٢٠٠٢العمل كخبري استشاري من عام   -
  .Informa Groupدعم جمموعة 
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لشركات الصغرية يف والتشاور مع الشركات اليت متلكها األسر وا  -
صناعات خمتلفة واإلضطالع بالعمليات الواجبة دف اكتساب شركة 

  .يف صناعة اإلعالم

٢٠٠٠-١٩٩٧:  Euroforum Deutschland GmbHدوسلدورف، أملانيا ،  

 مؤمتر، ١  ٠٠٠، تنظم Informa Group plcشركة فرعية أملانية تابعة موعة 
  . موظفا٢٤٠ًاين و مليون مارك أمل١٠٠مببلغ يزيد على 

  مدير إداري

تويل املسؤولية عن شؤون املالية والرقابة وتكنولوجيا املعلومات   -
واملوظفني واملشتريات وخدمات الزبون وخدمات التسويق والربيد 
املباشر والنشر والطباعة وتكنولوجيا املؤمترات والتمويل وإدارة 

  .األحداث، والفرع النمساوي

لمعلومات اإلدارية، مبا يف ذلك نظام شامل ملراقبة تنفيذ نظم متقدمة ل  -
  . تساوي املخصصات مع التكاليف

  .إعادة تنظيم جمال املسؤولية برمته  -

  .إعادة هيكلة مجيع األقسام التجارية  -

  .إسناد مجيع الوظائف غري املهمة لسري العمل إىل جهات خارجية  -

  .تنفيذ مشروع مشترك مع جريدة مالية سويسرية  -

١٩٩٧-١٩٨٥:  Döhler GmbHدارمشتات، أملانيا ،  

 مليون مارك أملاين ملصنع خاص يوفر مكونات األغذية ٨٠٠مسك مبلغ قدره 
واملشروبات الطبيعية، مبا يف ذلك عملية اهلندسة ألسواق اخلدمات الصناعية 

  . قارات ومع وكالء يف شىت أرجاء العامل٣ شركة فرعية يف ٢٠، مع والغذائية

١٩٩٧-١٩٩١:  Döhler America, Inc.برنستاون، نيوجرسي ،  

  رئيس ومدير

املسؤولية عن استرياد مكونات األغذية وتطويرها وإنتاجها وتسويقها   -
  .وبيعها لفائدة دوائر صناعة األغذية وسوق اخلدمات الغذائية يف أمريكا
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  .املسؤولية امليدانية عن مشال وجنوب أمريكا  -

  ل أوضاعهاحتويل شركتني فرعيتني وتعدي  -

١٩٩١-١٩٨٩:  Döhler Vertriebs GmbH ،دارمشتات، أملانيا  

  كبري املوظفني املاليني

املشاركة كعضو رئيسي يف فريق اإلدارة يف مجيع املفاوضات على حل   -
 مليون مارك أملاين تعمل يف الواليات املتحدة ١٠٠شركة قيمتها 

  .ا والربتغالاألمريكية وأملانيا وهولندا وبلجيكا وأسبانيا وفرنس

املسؤولية بعد ذلك عن شؤون املالية واملراقبة وتكنولوجيا املعلومات   -
واملشتريات ومراقبة املستودعات وإدارة اإلنتائج واحلسابات الرئيسية 

  . مليون مارك أملاين٥٠لشركة فرعية أملانية تدر دخالً قدره 

١٩٩١-١٩٨٩:  Döhler GmbH ،دارمشتات، أملانيا  

  بةنائب مدير شع

املسؤولية عن الشؤون املالية واملراقبة وتكنولوجيا املعلومات وإدارة   -
  .اإلنتائج وجيمع الشركات الفرعية لشعبة األغذية يف العامل بأسره

إعداد وإدارة خطة التسويق االستراتيجية العاملية، مع توحيد أنشطة   -
  .الشركات الفرعية

  .بةتصميم وتنفيذ نظم التخطيط الدويل واملراق  -

  رئيس قسم مراقبة الشركات  :١٩٨٩-١٩٨٧

  مساعد مديري جملس  :١٩٨٧-١٩٨٥

  التعليم

  ١٩٨٥ماجستري إدارة األعمال، جامعة جاستس ليبيغ غيسني، أملانيا، 

  ختطيط اإلنتاج والتسويق /اإلدارة واألعمال/التنظيم: ااالت الرئيسية
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  اللغات

  األملانية هي اللغة األم

  اإلنكليزية بطالقة

  فرنسية واألسبانية أساسيات اللغةال
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 )تشاد(مبادجول نغونالردج كابرا   -٦

 )اإلنكليزية: األصل(

  ملخص تنفيذي باخلربات الوجيهة

لدي معرفة كاملة باملسؤوليات املنوطة ذا املنصب وأمتتع مبا يتناسب مع هذه املسؤوليات من 
 القرار اكتسبتها تدرجيياً بفضل تويل خربات عمل ومعرفة مهنية بالسياسات العليا وعمليات اختاذ

ولقد اكتسبت مهارات . خمتلف املناصب الريادية يف املقر الرئيسي لألمم املتحدة واملكاتب امليدانية
كربى يف إدارة الصناديق العامة الدولية وغريها من املوارد، مبا يف ذلك يف عمليات الطوارئ الكربى 

 إداريت ويثبت قدريت على حتليل املواقف والتخطيط وحتديد وأملك سجالً يشهد على حسنواملعقدة، 
األولويات لضمان الفعالية واحترام االلتزامات والوصول إىل احلد األقصى من النتائج من أجل حتقيق 

 عاماً، يف األمم املتحدة أساساً، اغتنمت الفرص اليت ٣٠وطوال مساري الوظيفي البالغ . األهداف
يت الشخصية وممارسة التخطيط واإلدارة من الناحية االستراتيجية، مبا يف ذلك اتيحت يل لتعزيز مهارا

متطلبات امليزانية وتنفيذ املشاريع ورصدها وضمان االستعراض العام هلا لتحديد املسائل املتعلقة ا، 
ية ورفع التقارير إليها وإعالم سائر أصحاب املصاحل بالنتائج احملققة وإسداء املشورة إىل اإلدارة التنفيذ

  .والتحديات املطروحة

وطورت مهارات التفاوض والوساطة واحلكم الرشيد واملبادرة واملهارات التحليلية واكتسبت 
بصفيت موظفاً اقف احلساسة وعملت حنكة دبلوماسية وسياسية يف التصدي للتحديات التشغيلية واملو

اليت يدخل رصد عمليات الطوارئ أو العمليات العادية على وقائد فريق ومدير وممثل قطري أو إقليمي، 
فيها الشركاء احملليون واإلقليميون والدوليون وتستلزم توفري قدر هائل من املوارد من حيث املوظفني مبا 

واضطلعت بأنشطة . مم املتحدةيضمن تطبيق مبادئ األمم املتحدة والنظام املايل والقواعد املالية لأل
الدريب على اإلدارة العليا واكتسبت من خالل املمارسة سجالً مشهوداً له من اخلربة يف العمل يف 
املهارات الوجيهية مثل مشاركة الشركاء على املستويات الدولية واإلقليمية واحمللية ومتثيل املنظمة وبناء 

واألهم من ذلك أن . افات وحشد املوارد لتنفيذ برامج العملروح الفريق وتغذيتها يف بيئة متعددة الثق
لدي سجالً من اإلشراف على اخلدمات املوضوعية يف اهليئات املنشأة مبعاهدات األمم املتحدة، ومتثيل 
املفوض السامي أو األمني العام، حسبما يكون مناسباً، يف اجتماعات مؤسسات األمم املتحدة جميباً عن 

  .املصاحلتساؤالت أصحاب 

يف مفوضية األمم املتحدة لشؤون وبصفيت رئيساً مشاركاً يف جلنة التعيني والترقية وإسناد املهام 
الالجئني لعامني على التوايل، فقد كنت يف صميم تنفيذ السياسات العامة واملبادئ التوجيهية اخلاصة 

كل هذه املهارات إىل احملكمة وإن اُخترت ملنصب املسجل املليء بالتحديات فإين سأجلب . باملوظفني
اجلنائية الدولية، كما ميكنين أن أضيف قيمة ألعمال الفريق املعين بدعم احملكمة، ليس فقط باعتباري 
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موظفاً أقدم حمنك، ومناصراً يف جمال حقوق اإلنسان وعامل يف اال اإلنساين، بل وأيضاً باعباري 
مهام مدير مكتب األخالقايات يف مفوضية األمم املتحدة موظفاً أقدم معنياً باألخالقيات، نظراً ألن 

لشؤون الالجئني تعزز القدرة الشخصية على العمل بفعالية يف أوضاع متعددة الثقافات وإثراء ثقافة 
ولعل احتكاكي مبختلف املناصب وتنقلي بينها ييسر . املهنية والرتاهة واملساءلة والشفافية يف بيئة العمل

 جديدة، ويعزز قدريت الشخصية على إقامة عالقات جيدة مع الزمالء وطائفة عريضة اندماجي يف أفرقة
ولقد تعلمت العمل حتت ضغط قصر املهل الزمنية ويف ظروف عمل حافلة بالصعوبات، إذ . من الناس

وأن أعي متاماً . املكاتب/شاركت يف عمليات طوارئ معقدة حتيط فيها التحديات األمنية باملوظفني
وأنا أحتدث وأعمل . املتعلقة بتسجيل قواعد البيانات وإدارا وبشؤون تكنولوجيا املعلوماتية ساساحلب

  .باإلنكليزية والفرنسية ولدي بعض املفاهيم عن اإلسبانية والعربية

  بيان املؤهالت

  حملة عامة

إسداء موظف بارز يف األمم املتحدة ولدي خربة موسعة يف الريادة ومهارات يف إدارة التغيري، و
املوظفني وإدارة املوارد /املشورة للمديرين وخدمة اهليئات الدولية وإدارة شؤون املوظفني وأمن املكاتب

، وأعكف على ضمان احترام )مبا يف ذلك يف العمليات امليدانية الكربى واألوضاع الطارئة املعقدة(
. ألساسي للموظفني يف األمم املتحدةالنظام املايل والقواعد املالية لألمم املتحدة والنظام اإلداري وا

وحصلت على التدريب على إدارة املشاريع ورصدها وإعداد التقارير عنها ولدي خربة إدارة وتقنية 
كربى يف ذلك الصدد؛ ولدي معرفة مشهود هلا يف ختطيط امليزانيات وتنفيذها ورصدها وإعداد التقرير 

ولدي . خربة متنوعة بفضل التنقل بني الوظائفعن النتائج إىل أصحاب املصاحل؛ ولدي مهارات و
خربة مشهود هلا يف الوصول إىل احلد األقصى من قدرة وكالة األمم املتحدة على إشراك املوظفني 

وحصلت . وموظفي اإلدارة العليا يف ممارسات الريادة يف جمال األخالقيات لتعزيز الفعالية يف سري العمل
 العليا يف األمم املتحدة على وجه التحديد، واملهارات املوجهة حنو على التدريب على مهارات الريادة
  .الناس والريادة يف جمال األخالقيات

واضطلعت مبهام قانونية يف جمال الدعوة الدولية وتوفري احلماية الدولية لألفراد أو اموعات من 
 امليدانية للوقاية من ضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك اإلشراف على آليات الشكاوى

ولدي مهارات مثبتة يف تنظيم وعقد حلقات التدريب والبحث يف جمال . االستغالل واالنتهاك اجلنسي
األخالقيات واالمتثال، ويف إدارة الرتاعات والوساطة، يف قانون اإلنسان الدويل ويف القانون اإلنساين 

  ولدي خربة موسعة يف بعثات تقصي احلقائق . الدويل
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  علومات الشخصيةامل

  تشادية    :اجلنسية

  متزوج  :احلالة االجتماعية

  التعليم

سويسرا، معهد الدراسات الدولية العليا، دكتور يف العلوم /جامعة جنيف  :١٩٨٥-١٩٧٩
  )١٩٨٥يونيو /حزيران(السياسية، شهادة الدكتوراه 

 شهادة احللقة جامعة الكامريون، ياوندي، معهد الكامريون للعالقات الدولية،  :١٩٧٩-١٩٧٧
  )١٩٧٩ يونيو/حزيران(الثالثة 

  ).١٩٧٥يونيو /حزيران(جامعة تشاد، جنامينا، ليسانس يف العلوم القضائية   :١٩٧٥-١٩٧٢

  ).١٩٧٥يونيو /حزيران(املدرسة الوطنية لإلدارة، جنامينا، شهادة احللقة الثالثة   :١٩٧٥-١٩٧٤

  ).١٩٧٤يونيو /حزيران(دة احللقة الثانية املدرسة الوطنية لإلدارة، جنامينا، شها  :١٩٧٤-١٩٧٣

  خربات العمل

رئيس الس : مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني  :١/٢٠١٢-٩/٢٠٠٩
  :االستشاري إلدارة شؤون املوظفني، مكتب األخالقيات

نظمت ورأست ويسرت حوار إدارة شؤون املوظفني بشأن إدارة 
 واإلدارة وظروف العمل يف املفوضية، املوارد البشرية ومساءلة املوظفني

دف يأة ظروف حتسن وفاء الوكالة بواليتها القانونية، وفقاً لنظام 
األمم املتحدة وقواعدها اليت تسري الصناديق الدولية العامة واملوارد 

وصغت وأعددت ونشرت وعززت سياسات األخالقيات . البشرية
دنية الدولية، دف إثراء ثقافة وفقا ملعايري السلوك املوحدة للخدمة امل

وتسلمت . الرتاهة والترويج للعمل يف بيئة تتسم بأعلى املعايري األخالقية
وفحصت الطلبات الفردية خبصوص الوقاية من األعمال االنتقامية 
وعرضت قضايا وجيهة يف هذا الصدد لكي حيقق فيها مكتب املفتش 

ملشورة القانونية واملكتب وخدمة االعام وتتخذ شعبة املوارد البشرية 
ونفذت برنامج األمم املتحدة . فيها التدابري التأديبية احملتملةالتنفيذي 

للكشف املايل كأداة إلدارة املخاطر ملنع تضارب املصاحل يف املفوضية 
وطورت آليات ميدانية للشكاوى لتعزيز أعمال . والتخفيف من أثره



ICC-ASP/11/19 

48   19-A-091012 

. اجلنسي واإلساءة اجلنسيةاملفوضية حلماية األشخاص من االستغالل 
وبصفيت عضواً خارجياً يف جلنة األخالقيات ملنظمة األغذية والزراعة 
لألمم املتحدة، شاركت يف أعمال اللجنة لضمان الرقابة على برنامج 

وتعاونت مع مسؤويل األخالقيات يف األمم . األخالقيات يف املنظمة
 املقدمة إىل اتساق املشورة وجودة اخلدماتاملتحدة على ضمان 

  .موظفي األمم املتحدة وإدارا

مدير مكتب املفوض السامي : مكتب املفوض السامي حلقوق اإلنسان  :٧/٢٠٠٩-١٢/٢٠٠٦
  :حلقوق اإلنسان يف نيويورك

خطط ونفذت ورصدت ميزانية املكتب يف نيويورك، ضامناً إدارة 
وتوليت الريادة واإلدارة . املوارد واإلشراف عليها بشكل عام

وشاركت يف عملية اختاذ القرارات . االستراتيجية يف مكتب نيويورك
وقدت تقدمي اخلدمات إىل . عموماً بصفيت عضواً يف فريق اإلدارة العليا

اهليئات املنشأة مبعاهدات األمم املتحدة خالل دورا املعقودة يف 
وحضرت مذكرات إعالمية بشأن قضايا حقوق اإلنسان . نيويورك

ضة السامية أو األمانة العامة وساعدما يف االجتماعات مع لفائدة املفو
ومثلت املفوضية أو األمانة العامة يف املنتديات . األطراف اخلارجية

. الدولية ورأست اجتماعات أفرقة العمل واألفرقة العاملة الرئيسية
وأعددت تقارير خاصة مبواضيع معينة لتعرض على املفوضية أو الدول 

ت إحاطات شهرية عن التحديات العاملية املطروحة يف وقدم. األعضاء
جمال حقوق اإلنسان والقضايا اخلاصة بكل بلد إىل الرؤساء الداخلني 

ونظمت منتديات غري رمسية يف جمال حقوق اإلنسان . يف جملس األمن
يف مقار األمم املتحدة الرئيسية وعملت مع مكتب املشورة القانونية أو 

ز االنضمام إىل املعاهدات اخلاصة حبقوق اإلنسان، الدول األعضاء لتعزي
ورأست بعثات تقصي . من خالل جلسات اإلحاطة اليت تعقد ظهراً

احلقائق وأقمت اتصاالت معينة بالنيابة عن املفوض السامي حلقوق 
  . اإلنسان

  مدير بالنيابة، شعبة احلماية الدولية/نائب مدير  :١١/٢٠٠٦-٢/٢٠٠٣

لتوجيه واإلدارة االستراتيجية يف شىت أرجاء قدمت خدمات اإلشراف وا
العامل كما أعددت برنامج العمل خبصوص احلماية الدولية لالجئني 
وغريهم من األشخاص اللذين تم م املفاوضية، مع التركيز خصوصاً 

ملوظفي احلماية ودعم على خدمات احلماية يف إدارة العمليات امليدانية 
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دة من ضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان طلبات إعادة التوطني الوار
كأداة للحماية، مع تسجيل معلومات عن بلد األصل لضمان إدارة 

وضمنت اإلشراف . قاعدة البيانات وتعزيز الفعالية يف تقدمي اخلدمات
وشاركت يف . العام على موظفي احلماية الدولية واختيارهم وتدريبهم

ئف يف مفوضية األمم املتحدة رئاسة جملس التعيني والترقية وإسناد الوظا
لشؤون الالجئني إلسداء املشورة إىل املفوض السامي بشأن إدارة 

وراجعت السياسات العامة واإلجراءات إلجراء . املوارد البشرية
تغيريات على دمج الوظائف التشغيلية وتعزيز حتسني اخلدمات املقدمة، 

ملفوضية؛ وشاركت مبا يف ذلك إدماج العمر والنوع والتنوع يف برامج ا
.  اجتماعات جملس استعراض األعمال، وهو إجراء لتخطيط امليزانيةيف

وأخطرت اإلعالم . ورأست البعثات امليدانية بشأن احلماية الدولية
وأعددت تقارير عن . وجمموعات الدعوة بشأن النتائج والتحديات

احنة، جميباً النتائج والتحديات إىل اللجنة التنفيذية واتمعات الدولية امل
  . عن تساؤالا

ممثل إقليمي يف إقليم أفريقيا : مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني  :١/٢٠٠٣-٤/٢٠٠
  :الوسطى

عملت يف كينشاسا، وأشرفت على املكاتب امليدانية ورأستها وقدمت 
إليها اإلدارة االستراتيجيةيف اإلقليم الفرعي مع التركيز خصوصاً على 

واستعرضت . وظفني يف سياق بيئة العمل الشاملةحتديات أمن امل
امليزانيات التشغيلية لتكييفها مع التغيريات النامجة عن زيادة حتركات 
السكان يف يف سياق العمليات املعقدة للمفوضية يف منطقة البحريات 
العظمى يف أفريقيا؛ وضمنت التعاون مع بعثات األمم املتحدة يف 

اتب القطرية يف أفريقيا لتحقيق الفعالية يف الكونغو وغري ذلك من املك
ودعمت املؤسسات القضائية الوطنية واإلدارات احمللية . تقدمي اخلدمات
ودأبت على التفاوض مع األطراف املتحاربة . الجئنيلتعزيز محاية ال

لتحسني فرص الوصول إىل ضحايا احلرب وانتهاكات حقوق اإلنسان 
 ونظمت زيارات قطرية للمفوض .واالضطالع بالواجبات القانونية

السامي لتجديد العالقات مع مجهورية الكونغو الدميقراطية ومجهورية 
الكونغو خالل الفترات احلساسة للعالقات الدولية يف منطقة البحريات 

  .العظمى
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نائب مدير مكتب االتصال يف :  املتحدة لشؤون الالجئنيمفوضية األمم  :٣/٢٠٠٠-٧/١٩٩٦
  نيويورك 

بوظائف التنسيق مع هيئات األمم املتحدة الرئيسية وجلاا اضطلعت 
التنفيذية والبعثات الدائمة للدول األعضاء وممثلي املنظمات غري 
احلكومية ووسائل اإلعالم وجمموعات الدعوة إلخطار كل هذه 
اجلهات مبعلومات عن أداء املفوضية والتحديات اليت تواجه احلماية 

ملفوضية يف تقرير األمانة العامة عن القضايا وقدمت إسهامات ا. الدولية
وعرضت ميزانية املفوضية الربناجمية . اإلنسانية املقدم إىل جملس األمن

ودأبت . ودافعت عنها يف دورات اللجان االستشارية لألمم املتحدة
على إجراء حوار مهيكل مع اللجان االستشارية يف دوراا بشأن 

  .عمليات املفوضية امليدانية

نائب ممثل إقليمي يف غرب : مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني  :٧/١٩٩٦-١٢/١٩٩٢
  :قانوينموظف /أفريقيا

اضطلعت بأنشطة قانونية تتعلق بالواجبت القانونية الدولية للمفوضية يف 
ودربت مسؤويل الشرطة واهليئة القضائية بشأن .  بلداً غرب أفريقيا١٦

وصممت برنامج احلماية الدولية . جئنيالقانون اإلنساين وقانون الال
وأشرفت . ومتطلبات امليزانية لتقدمي خدمات جيدة يف اإلقليم الفرعي

على أقسام اإلدارة واملالية وخدمات اتمع والقسم القانوين يف املكاتب 
وشاركت يف بعثات لتقصي احلقائق دعماً ملهام املفوضية . القطرية

. املفوض السامي وسائر أصحاب املصاحلالقانونية وقدمت التقارير إىل 
وتفاوضت بشأن الوصول إىل السجون ومراكز االحتجاز لتعزيز فعالية 

وتعاونت مع . اخلدمات املقدمة إىل الناس اللذين تم م املفوضية
أصحاب املصاحل اآلخرين مثل جلنة الصليب األمحر الدولية واملنظمات 

مات املقدمة عن حتديات احلماية الدولية غري احلكومية لتحسني املعلو
  .الدولية ولتقييم أوضاع ضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان

  :ممثل يف بوروندي: مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني  :١٢/١٩٩٢-١١/١٩٨٨

مثلت املفوض السامي واضطلعت مبسؤوليات إدارية يف املكتب 
على ذلك تطورت ختطيط امليزانية ونفذته ورصدته ودأبت . القطري

وشاركت مع السلطات الوطنية . يف عمليات معقدة تتعلق بالالجئني
ونفذت برامج عمل متعددة اجلوانب . يف دعم عمليات احلماية الدولية
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وشاركت مع سلطات اهلجرة يف تسهيل . لدعم الالجئني العائدين
إجراءات اللجوء وضمان الفعالية يف اضطالع املفوضية مبهامها 

احلروب يف املناطق اوضت حول الوصول إىل ضحايا وتف. القانونية
النائية وإىل احلاالت الفردية وخاصة إىل الالجئني من النساء واألطفال 

ومجعت البيانات لدعم طلبات . وإىل طاليب اللجوء يف مراكز االحتجاز
الالجئني للحصول على اللجوء وحافظت على شراكة قوية مع سائر 

وشاركت مع وسائل . مات على حنو فعالأصحاب املصاحل لتقدمي اخلد
اإلعالم احمللية على نشر املعلومات عن احلماية الدولية ومكافحة كراهية 

  .األجانب

  موظف قانوين كبري مسؤول عن احلماية/موظف  :١٠/١٩٨٨-١/١٩٨٧

وقمت بإجراءات فحص أهلية الالجئني بالنيابة عن حكومة نيجرييا 
فوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني الفيدرالية ومتاشياً مع واجبات م

وناصرت مطالب اللجوء لدى السلطات املختصة، وقمت . القانونية
وقمت ببعثات . بزيارات إىل مراكز االحتجاز ملتابعة احلاالت الفردية
وأشرفت على . ميدانية لتسجيل الواصلني اجلدد إىل املناطق احلدودية

ق اإلنسان، ضامناً احترام تقدمي املساعدة إىل ضحايا انتهاكات حقو
وصغت قانون اللجوء . النظام املايل والقواعد املالية لألمم املتحدة

ونظمت حلقات العمل بشأن القانون . الوطين وإجراءات األهلية
اإلنساين، مشركاً اهليئات القضائية والشرطة الفيدرالية واألوساط 

  .األكادميية واملنظمات الوطنية غري احلكومية

موظف قانوين معاون /موظف: مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني  :١٢/١٩٨٦-٧/١٩٨٤
  لشؤون احلماية

قدمت الدعم إىل العمليات امليدانية ضامناً تقدمي املعلومات القانونية عن 
وحللت أوضاع الالجئني واملعلومات الواردة . إجراءات فحص األهلية

 تناول وتعزيز جودة عن بلدان األصل لتحديد التحديات املطروحة يف
وقمت ببعثات ميدانية لدعم عمليات . وفعالية خدمات احلماية الدولية

  . وصغت التقارير ومواد اإلحاطة عن أوضاع الالجئني. الطوارئ

مستشار، سفارة تشاد : وزارة الشؤون اخلارجية والتعاون/حكومة تشاد  :٩/١٩٧٧-٩/١٩٧٥
  :ويلوموظف معين بالتعاون الد/ مصر/يف القاهرة
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وعكفت على . دعمت السفري يف القيام بوظائفه الدبلوماسية يف مصر
. تطوير العالقات االقتصادية والثقافية واالجتماعية بني تشاد ومصر

وتفاوضت حول تسجيل . املالية يف البعثة/وأشرفت على قسم اإلدارة
وقدمت الدعم القانوين . الطالب التشاديني وصرف املنح اخلاصة هلم

وشاركت يف االجتماعات التشادية املشتركة . اد اتمع التشاديإىل أفر
بني الوزارات للتحضري للمفاوضات الثنائية أو املتعددة األطراف بشأن 

وعات التعاون وأعددت مشر. التعاون االقتصادي واالجتماعي والثقايف
  .كي يستعرضها مدير قسم التعاون الدويل
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 )اململكة املتحدة(باركر لني   -٧

 )اإلنكليزية: األصل(

  ملخص تنفيذي باخلربات الوجيهة

 عاماً من اخلربة كمدير فعال يف جمال اخلدمة ٢٠يشمل مساري الوظيفي الدبلوماسي أكثر من 
العامة يف اململكة املتحدة وفيما وراء البحار، ابتداء من األدوار اإلدارية املتوسطة يف احلكومة املركزية 

 من بعثات اململكة املتحدة الكربى إىل األقاليم الواقعة فيما وراء البحار وانتهاء باململكة املتحدة واثنتني
  . أعوام٨بتويل رئاسة بعثيت اململكة املتحدة إىل قربص وهولندا ملدة 

ويف هذه األدوار توليت املسؤولية عن تنفيذ السياسات العامة بل وأيضاً عن إدارة األموال 
لية يف إطار القيود املفروضة على امليزانية، ضامناً أعلى املعايري يف أداء الفريق العامة واملوارد البشرية بفعا

وحتقيق نتائج ملموسة يف طائفة عريضة من ااالت، فضالً عن تقدمي اخلدمات العامة بنجاعة وبفعالية 
  . من حيث التكاليف

يادة بقوة والتحلي برؤية وبصفيت رئيساً لبعثة كان من الالزم أن أحتلى مبهارات القدرة على الر
وبصفيت سفرياً يف الهاي . استراتيجية واضحة واحلكمة يف اختاذ القرارات واالمتياز يف االتصاالت

اكتسبت أيضاً خربة جديدة قيمة يف عالقات العمل بني احملكمة اجلنائية الدولية والدول األطراف فيها، 
  .  الدائمةوكذلك يف دوري كرئيس للجنة املراقبة بشأن املباين

 شاركت بفعالية ٢٠١١ماريس /وبصفيت رئيساً ملكتب رئيس احملكمة اجلنائية الدولية من آذار
يف األعمال املشتركة بني اهليئات بشأن طائفة عريضة من مسائل األإدارة االستراتيجية، مبا يف ذلك 

ي وإدارة املخاطر اجلديدة، ستراتيجإعداد وتنفيذ ميزانية احملكمة اجلنائية الدولية وإطار التخطيط اال
وتوليت املسؤولية عن ميزانية اهليئة القضائية وعن إسداء املشورة إىل الرئيس واهليئة الرئاسية بشأن طائفة 

  .عريضة من املسائل الداخلية واخلارجية

ب وتشمل خلفييت املهنية أيضاً اخلربة يف اجلوانب العملية لبعثات اإلدارة امليدانية، وإدارة اجلوان
وميكن أن أجلب خربات موسعة يف جمال املفاوضات الثنائية . األمنية وحتديث نظم تكنولوجيا املعلومات

وعلى مستوى . واملتعددة األطراف بشأن ضمان التعاون العملي بني الدول األطراف وجهات أخرى
  .ملي احملكمةأكثر شخصية، أستمتع بالعمل يف بيئة متعددة الثقافات، وال يصعب علي العمل بلغيت ع

وأخرياً لدي خلفية قانونية تشمل شهادة يف القانون وخربة يف تدريس القانون ضمن مواد 
بصفيت حماضر جامعي، ولدي خربة عملية اكتسبتها الحقاً يف التفاوض على االتفاقات الدولية أخرى 

  . وتشريع االحتاد األورويب وتنفيذ القانون الوطين
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  بيان املؤهالت

  ميةاخللفية العل

  ) عاملية القانون ماكينون، مدرسة مغدالني (١٩٧٤بكالريوس يف الفقة القانوين، جامعة أكسفورد، 

  .١٩٧٥، جامعة مانشستر، )مع مرتبة الشرف(ماجستري يف دراسات اجلماعة األوروبية 

  تاريخ الوظائف

  حماضر يف القانون، جامعة مانشستر  :١٩٧٨-١٩٧٥

ا القانون الدويل والفلسفة القانونية وقانون درست طائفة من مواد القانون، منه
  .العقود والقانون اجلنائي

  السلك الدبلوماسي يف اململكة املتحدة  :٢٠١٠-١٩٧٨

  وزارة اخلارجية والكومنولثإدارة مراقبة األسلحة ونزع السالح،   :١٩٧٩-١٩٧٨

قضيت وقتاً طويالً يف جنيف بصفيت عضواً يف فريق اململكة املتحدة للتفاوض 
على مشروع معاهدة احلظر الشامل للتجارب النووية مع الواليات املتحدة 

  . األمريكية واالحتاد السوفييت

  .أول يف السفارة الربيطانية بأثينا/تدريب على اللغة اليونانية، مث سكرتري ثان  :١٩٨٤-١٩٧٩

مسؤول عن حتليل السياسات اليونانية احمللية واخلارجية، مبا يف ذلك انضمام 
  .  اجلماعات األوروبيةونان إىلالي

  وزارة اخلارجية والكومنولثشعبة اجلماعة األوروبية،   :١٩٨٦-١٩٨٤

مسؤول عن السياسة العامة بشأن السوق املوحدة يف اجلماعة األوروبية، 
 القانون (١٩٨٦والتفاوض على معاهدة إصالح اجلماعة األوروبية لعام 

الالحق إىل التشريع التنفيذي يف اململكة  واالنتقال الربملاين )األورويب املوحد
  .املتحدة

  الكومنولث، السري جوفري هوشؤون  اخلارجية ولوزيرسكرتري خاص معاون   :١٩٨٨-١٩٨٦

مسؤول عن السياسة العامة لشأن أوروبا وأيرلندا الشمالية والدفاع والعالقات 
  .بين الشرق والغرب وأفريقا
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  ة، مكتب الرئاسةمستشار، األمانة األوروبي  :١٩٩١-١٩٨٩

مسؤول عن إدارة فريق تنسيق مركزي تابع للوازارة الربياطية خبصوص السياسة 
بشأن قضايا االحتاد األورويب، مضطلعاً بوظائف األمانة للجان العامة للحكومة 

الوزارية وجلان كبار املوظفني املعنية، وداعماً خدمات االقتراع الربملاين بشأن 
ومسؤول عن ميزانية أمانة االحتاد األورويب ومالكه . تشريع االحتاد األورويب

  .الوظيفي

  ة، املفوضية السامية الربيطانية، نيو دهلييرئيس مكتب القنصل  :١٩٩٥-١٩٩١

مسؤول عن رئاسة فريق املفوضية العليا الذي يغطي السياسة العامة اهلندية 
ة وإجراءات الداخلية واخلارجية؛ واإلشراف على الكثري من األعمال القنصلي

منح التأشريا، ووضع أهداف املكتب ورصدها، واالضطالع بدور إداري كبري 
يف واحد من مكاتب اململكة املتحدة الواقعة فيما وراء " رئيس املوظفني"بصفيت 
  . البحار

مستشار سياسي، بعثة التمثيل الدائمة للملكة املتحدة /رئيس مكتب القنصلية  :١٩٩٩-١٩٩٥
  ويب، بروكسل لدى االحتاد األور

طائفة عريضة من املسؤوليات يف جمال السياسة العامة يف واحد من أكرب 
مكاتب اململكة املتحدة وأكثرها عمالً، مبا يف ذلك مسائل االحتاد األورويب 
املؤسسية ومسائلة املتعلقة باملوظفني، واملفاوضات املتعلقة باستراتيجية اململكة 

وكنت مسؤوالً أيضاً . اد األورويب يف املستقبلاملتحدة يف الرئاسة ومتويل االحت
  . عن إدارة موراد البعثة التمثيل وأمواهلا وموظفيها

  وزارة اخلارجية والكومنولثرئيس شعبة التنسيق يف   :٢٠٠١-١٩٩٩

  . وسائر شعاب احلكومةالوزارةمسؤول عن عالقات العمل بني 

  ربصاملفوضية السامية الربيطانية، مجهورية ق  :٢٠٠٥-٢٠٠١

مسؤول عن قيادة األفرقة املعنية بإدارة مصاحل اململكة املتحدة املعقدة يف قربص 
مفاوضات التسوية املكثفة حتت قيادة األمم املتحدة، واستعداد خالل فترة من 

ومسؤول أيضاً عن اإلشراف على . قربص لالنضمام إىل االحتاد األورويب
 كبري من السائحني الربيطانيني اخلدمات القنصلية األساسية املقدمة إىل عدد

. الذي يزورون قربص يف كل عام، وإىل عدد كبري من املغتربني الربيطانيني فيها
  .ومسؤول عن موارد املكتب وإدارة ميزانيته السنوية
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  سفري بريطانيا لدى مملكة هولندا  :٢٠٠٩-٢٠٠٥

لقريبني رئاسة سفارة تدير عالقات اململكة املتحدة الثنائية مع اجلريان ا  -
ومسؤول . وحليفها حلف مشال األطلسي وشريكها االحتاد األورويب

  .عن موارد املكتب وإدارة ميزانيته السنوية

يف اآلن ذاته املمثل الدائم للملكة املتحدة لدى منظمة حظر األسلحة   -
الكيميائية، مبا يف ذلك رئاسة للتحضري املتعدد األطراف ملؤمتر عام 

  .ة األسلحة الكيميائية ملراجعة اتفاقي٢٠٠٨

مسؤول عن عالقات عمل اململكة املتحدة مع املؤسسات القضائية   -
والقانونية الدولية يف الهاي، وخاصة احملكمة اجلنائية الدولية واحملكمة 

  .اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة

نائب رئيس، مث رئيس، جلنة املراقبة املكونة من الدول األطراف   -
ة عن القرارات االستراتيجية بشأن مشروع املباين الدائمة املسؤول

  ).٢٠٠٩-٢٠٠٨(للمحكمة اجلنائية الدولية 

  )انظر أدناه(عضو يف جلنة املالية التابعة وزارة اخلارجية والكومنولث   -

  :أدوار مؤسسية خمتلفة يف وزارة اخلارجية والكومنولث تشمل ما يلي  :٢٠١٠-٢٠٠٩

يف رئاسة جلنة احملكمة اجلنائية ) ٢٠٠٩ عام حىت اية(االستمرار   -
الدولية للرقابة املعنية باختاذ القرار النهائي يف اختيار وإسناد عقد تصميم 

  .املباين الدائمة للمحكمة

عضو يف جلنة املالية التابعة لوزارة اخلارجية والكومنولث، ومسؤول عن   -
الة مليزانية الوزارة إسداء املشورة إىل جملس الوزارة بشأن اإلدارة الفع

  .التشغيلية خالل العام

عضو جملس الربنامج مسؤول عن استبدال نظام تكنولوجيا املعلومات   -
  .العاملي يف الوزارة

  .استعراض قدرات الوزارة يف جمايل البحث والتحليل  -

قراءة األعمال لتحسني إجراءات البحث والكشف يف بعض قضايا   -
  .االستعراض القضائية
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غادرت وزارة اخلارجية والكومنولث ملتابعة مساري الوظيفي خارج   :٢٠١٠ديسمرب / األولكانون
  .اخلدمة احلكومية

  رئيس مكتب رئيس احملكمة اجلنائية الدولية  : وبعده٢٠١١مارس /آذار

أسدي املشورة إىل الرئيس واهليئة الرئاسية ودعما يف مسؤولياا يف   -
دارة احملكمة ككل والعالقات إدارة شؤون القضاء يف احملكمة، وإ

  .اخلارجية إدارة سليمة

 ماليني يورو يف ميزاينة اهليئة القضائية؛ وأتوىل ١٠مسؤول عن   -
مسؤولية مشتركة مع كبار املوظفني يف قلم احملكمة ومكتب املدعي 
العام عن العمل املشترك بني اهليئات بشأن طائفة عريضة من مسائل 

  .اإلدارة االستراتيجية

  غاتالل

  اإلنكليزية

  الفرنسية

  اهلولندية

  اليونانية
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 )فرنسا(بيري جوسلني   -٨

 )بالفرنسية: األصل(

  خطاب إىل رئيس احملكمة 

  .أتشرف بتقدمي ترشيحي ملنصب املسجل

مدرسة املعلمني العليا يف االقتصاد من ] شهادة التربيز[شهادة عليا يف كلية احلقوق، وأمحل لقد 
 شغلت طائفة من املناصب يف اخلدمة املدنية الفرنسية ١٩٩٦ومنذ عام .  العامةوعلم االجتماع واإلدارة

يف فرنسا ويف اخلارج، على مستويات متدرجة من املسؤولية، وأُهلت لكي أكون موظفة مدنية عليا يف 
  .٢٠٠٩عام 

من وسيؤكد املشرفون الذين علمت حتت سلطتهم أنين أمتتع بأغلبية املهارات املهنية املطلوبة 
قبيل القدرة على إجياد توجه تنظيمي واستراتيجي على أساس توافق اآلراء، وحتديد املشاكل واقتراح 
احللول هلا؛ وأن لدي قدرة مثبتة على العمل جبد؛ ولدي مهارات ممتازة يف التواصل الشفوي الكتايب؛ 

، إىل جانب االهتمام ولدي شعور عال متطلبات اخلدمة املدنية؛ ولدي مهارات تصورية وحتليلية قوية
الدائم بالشؤون العملية؛ ولدي القدرة على العمل دون احلاجة إىل اخلضوع إلشراف، مع بقائي على 
وعي بضرورة اإلخطار بتطورات التقدم احملرز؛ وأعرف كيف أيف بالتزامايت دون أي إخالل؛ ولدي 

وعلى العمل يف فريق، فضالً عن شعور باملبادرة وقدرة قوية على تصور احللول وصياغتها واقتراحها 
  . القدرة على إقامة عالقات بني األشخاص يف بيئة متعددة الثقافات واألعراق

 توليت املسؤولية، بالنيابة عن سلطات الضرائب الفرنسية، عن قيادة مشروع ٢٠٠٩ومنذ عام 
عبة، ل رئيسة لشولدي خربة أيضاً يف العم. إلنشاء قاعدة بيانات جبميع الوثائق اإلدارة الوجيهة

ولقد اكتسبت هذه اخلربة أساساً يف سياق . وسأستفيد ا يف االضطالع بواجبايت اإلدارية يف احملكمة
وهنالك استطعت أن أفهم األمهية الكربى لإلدارة السليمة يف سري . مراقبة املنازعات بشأن الضرائب

ية واستصدار أوامر الضبط واإلحضار احترام القواعد اإلجرائية واملهل الزمن(اإلجراءات القضائية 
، يف مصلحة يتعني توخي احلذر فيها على حنو خاص نظراً للسرية واحترام )وطلبات جتميد األصول

وأرى أن استجابيت للتحديات والفرص املتتالية يف إطار رسم استراتيجية سليمة إلدارة . اخلصوصية
  .ة إجيابية كربى يف ترشيحياملعلومات باالستعانة بأحدث التكنولوجيات تشكل نقط

التعليم ( عاماً أثبت خربيت اإلدارية يف فرنسا ويف اخلارج يف طائفة من امليادين ٤٤ويف سن 
) التدريس والعمل األكادميي واإلدارة والتسيري(وأنواع الوظائف املختلفة ) والبحث والتعاون والضرائب

معدة لتعزيز ) القتصاد واإلدارة والشؤون االجتماعيةالقانون وا(وذلك استناداً إىل خلفية تعليمية متينة 
وأنا مستعدة لاللتزام بفترة من مخس . القدرة على فهم واستيعاب املسائل الشديدة التقنية والتعقيد
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سنوات لالضطالع بواجبات مسجل احملكمة اجلنائية الدولية وسيشرفين أن أعمل يف احملكمة وأن 
  . أخطر اجلرائم اليت تثري قلق اتمع الدويل من العقابأساعد على وضع حد إلفالت مرتكيب

  بيان املؤهالت

  املعلومات الشخصية

  الفرنسية  :اجلنسية

  مديرة للشؤون املدنية/موظفة مدنية

  ١٩٦٨سبتمرب / أيلول٢٤  :تاريخ امليالد

  متزوجة ولدي من األوالد ثالثة

  التعليم

  املدرسة الوطنية لإلدارة)/ستريماج(دورة ملوظفي اخلدمة املدنية الفرنسيني   ٢٠٠٩

  املدرسة العليا لإلدارة العامة)/يف إيطاليا(دورة ملوظفي اخلدمة املدنية األوروبيني 

  تدريب يف الديوان العام ملراجعة احلسابات

  معهد الدراسات السياسية بباريس/شهادة عليا يف علم االجتماع للمنظمات  ١٩٩٣

شهادة مدرسة املعلمني العليا يف (دارة، فرع احلقوق شهادة التربيز يف االقتصاد واإل  ١٩٩٢
  مدرسة املعلمني العليا )/االقتصاد والقانون واإلدارة

جامعة كامربدج، اختبارات )/مبا يف ذلك الترمجة(شهادة اإلجادة يف اللغة اإلنكليزية   ١٩٩١
  اإلنكليزية للكبار من الناطقني باللغات األخرى

  جامعة باريس أحد عشر/القانون التجاري وقانون العملشهادة املاجستري يف    ١٩٩٠

  املهارات

  :الكفاءات الوظيفية

  قيادة املشروعات من التصميم إىل االكتمال  -

  ختطيط االستراتيجيات العامة   -
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  التشاور والتقييم  -

  :املهارات التقنية

  إدارة مشاريع تكنولوجيا املعلومات  -

  نشر وثائق معقدة  -

   وإدارة األفرقة والشبكاتإلقاء احملاضرات  -

  إجراء الدراسات االستقصائية ومعاجلتها  -

  :جماالت اخلربة

  النشر وإعادة استخدام املعلومات اخلاصة بالقطاع اخلاص  -

  احلكومة الذكية  -

  الثقافة  -

  البحث  -

  املساعدة الدولية  -

  الضرائب  -

  خربات العمل

   إىل اآلن، باريس، فرنسا٢٠٠٩من 

نائب مدير / مديرة مشروع–مكتب الشؤون القانونية يف إدارة الضرائب /لمالية العامةاإلدارة العامة ل
  الشعبة

إعادة (إدارة مشروع كبري إلنشاء وتنفيذ قاعدة بيانات قانونية على اإلنترنت   -
واردة من دافعي الضرائب، بعدد موظفني بلغ  صفحة بالكامل ٥٠ ٠٠٠كتابة 
  )و سدد ملوردين اثنني للخدمات موظفاً ومببلغ قدره ميلونا يور٥٠

   موظفا٣٥ًاإلشراف على فريق قانوين قوامه   -
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  ، باريس، فرنسا٢٠٠٨-٢٠٠٧

  وزارة الثقافة واالتصاالت

  خبرية استشارية قدمية

رسم االستراتيجيات إلعادة استخدام املعلومات اخلاصة بالقطاع العام يف   -
  "التشارك ي اإلرث الثقايف/"امليدان الثقايف

   وكالة لتنفيذ هذه االستراتيجية العاملية ٧٨تنسيق بني شبكة أفرع الوزارة وال  -

  إجراء تعداد وإدارة وتعزيز حافظة العالمات التجارية وأمساء احلقول  -

  ، باريس، فرنسا٢٠٠٧-٢٠٠٦

   خبرية استشارية–املفوضية العامة للغة الفرنسية وللغات فرنسا 

اللغة يف "/اللغات البشريةية لتكنولوجيات التشاور بشأن وضع استراتيجية عامل  -
  "صميم العامل الرقمي

  ، داكار، السنغال٢٠٠٦-٢٠٠٣

وكالة احلوسبة واحلكومة (وكالة تكنولوجيا املعلومات التابعة للدولة )/التعاون الفرنسي(دولة السنغال 
   مستشارة للرئيس، ومديرة مشروع–) الذكية

  كية قيادة وإدارة مشروعني للحكومية الذ  -

  ) موردين للخدمات١٠موقع لكل وزارة، و( موقعاً إلكترونياً ٣٣  -

 موردين للخدمات ٣للمعلومات القانونية، مع " إجراءاتك"موقع   -
  )٢٠٠٧حصل على جائزة تيغا من األمم املتحدة يف عام (

إدارة العالقات مع أصحاب املصاحل والتشاور مع رئيس الوزراء، والرئاسة   -
نظم املعلومات (سفارة الفرنسية بشأن تكنولوجيا املعلومات السنغالية وال

والفضاء التفاعلي والشراكة اجلديدة من أجل تنمية أفريقيا صندوق التضامن 
  .والتشاور بشأن املسائل الثقافية واإلعالمية) الرقمي



ICC-ASP/11/19 

62   19-A-091012 

  ، باريس، فرنسا ٢٠٠٣-١٩٩٦

  شعبة اإلحصاءات والدراسات/وزارة الثقافة واالتصاالت

  استشارية يف جمال البحثخبرية 

صياغة (تصميم وقيادة برنامج البحث العام يف جمال تكنولوجيا املعلومات   -
  )االختصاصات وعقود املقاولني وامليزانيات واجلداول الزمنية

بروتوكول املنهجية وتقصي املعلومات الكمية والنوعية والتحليل (البحث   -
  ) اإلحصائي والنشر

 وضعتها احلكومة للوزارة يف جمال تكنولوجيا املعلومات مسؤولة عن اخلطة اليت  -
  واالتصاالت

  )دراسات علمية ومذكرات إعالمية ومقاالت لعامة اجلمهور(ألفت وأصدرت العديد من املنشورات 

٢٠٠٨-١٩٩١  

 حماضرة يف العلوم االجتماعية، والقانون واللغة الفرنسية كلغة –اجلماعات ومؤسسات التعليم األخرى 
  ية، والتدريب املهين على مسائل الثقافة واإلدارة الذكية؛ وعضو يف جمالس االختيارأجنب

  اللغات

  اللغة األم  :الفرنسية

  )جيدة: ممتازة؛ والكتابة: املخاطبة( بناء على الكادر األورويب املوحد ٢املستوى ج  :اإلنكليزية

  )معقولة: الكتابةجيد؛ و: التخاطب( بناء على معهد ثربانتس ٢املستوى ب  :اإلسبانية

  الربجميات

  أجيد التعامل مع برامج مايكروسوفت وأوبن أوفيس؛

  ؛)كينوس موداليسا(حتليل البيانات 

  مشروع مايكروسوفت بروجكت؛

  )براجميات اإلدارة املركزية(إعداد صفحات اإلنترنت 
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 )فرنسا/السنغال(بريرا دانيال ديديه   -٩

 )اإلنكليزية: األصل(

  ات الوجيهةملخص تنفيذي باخلرب

 يف خدمة احملاكم الوطنية – بكل تفاين –لقد عملت طوال السنوات السبع والعشرين املاضية 
كمحام خاص ومصجل وأحد كبار املديرين يف حمكمة األمم املتحدة (والدولية مبختلف الصفات 

ضالً عن تزايد مستويات وبفضل هذه اخلربة العملية، ف). اجلنائية الدولية لروندا واحملكمة اجلنائية الدولية
ؤون إدارة احملكمة وقلمها، والسيما فيما خيص العمل الداخلي لقلم املسؤولية اليت توليتها، ألفت ش

  .احملكمة اجلنائية الدولية

أكتوبر / وهو منصب أشغله منذ تشرين األول–وأعمل اآلن يف احملكمة بصفيت نائباً ملسجلها 
ووظيفيت الرئيسية هذ دعم ومساعدة . ملوقرين يل هلذا املنصب، عندما شرفت بانتخاب القضاة ا٢٠٠٨

املسجل يف االضطالع بواليته ويف توقع أعمال قلم احملكمة وختطيطه وتوجيهه وتقييمه، ويف تقدمي 
وأنا أعمل يف هذا . وأتوىل أيضاً شؤون قسم املشورة القانونية التابع لقلم احملكمة. خدمات هذه اهليئة
  .س املستشارين القانونيني للمسجلالقسم بصفيت رئي

وقد شغلت يف السابق منصب رئيس شعبة الضحايا والدفاع يف احملكمة، حيث أدرت 
الوحدات التابعة هلا وأشرفت عليها، وهي تتألف من فريق كبري من املوظفني، وساعدت مسجلي 

قضائية يف احملكمة يف ظل احملكمة على التوايل يف االضطالع بواليتهم يف خدمة وإدارة اجلوانب غري ال
وعلى مدى مخس سنوات عملت نائباً للرئيس . ظروف مليئة بالتحديات وزيادة التوقعات وقلة املوارد

وأخرياً موظفاً مسؤوالً عن قسم إدارة شؤون حمامي الدفاع واالحتجاز يف احملكمة اجلنائية الدولية 
  .لرواندا

خدمات املشورة يف جماالت السياسة العامة ولقد استلزمت هذه الوظائف أن أقدم طائفة من 
وغطت هذه . والقانون واالستراتيجيات لكل املسجلني ونوام يف مجيع ااالت اليت تدخل يف واليام

ااالت يف مجلة أمور اإلدارة االستراتيجية وخدمات الدعم القضائي وإعادة هيكلة قلم احملكمة وإعداد 
محاية /عدة االقنونية؛ ونظم مراقبة اإلدارة واملوارد البشرية؛ ومساعدة مثل سياسة املسا–امليزانية 

الضحايا والشهود؛ ومشاركة الضحايا وجرب أضراراهم؛ واملوارد البشرية وإرضاء املوظفني وأداءهم 
وسلوكهم؛ وشؤون االحتجاز وإنفاذ األحكام؛ فضالً عن شؤون احملامني والدفاع، ومنها النهوض 

وفضالً عن ذلك ساعد . أعضاء املهن القانونية ونقابات احملامني الوطنية والدوليةن مع باحلوار والتعاو
على تقييم وحتسني عمل قلم احملكمة ومثلت خمتلف املسجلني يف اإلجراءات القضائية وغريها من 

ظفاً وقبل أن أضحى مو. وأنا أضطلع ذه املهام بكل والء وكفاءة ونزاهة ومهنية. االجتماعات الرمسية
 وعلى –يف اخلدمة املدنية، عملت حمامياً يف القطاع اخلاص ألكثر من عقد من الزمان، ومثلت بنجاح 
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وعلى .  الزبائن أمام القضاء الوطين واألجنيب يف مسائل جنائية ومدنية وجتارية–مجيع مستويات احملكمة 
نغالية وتوليت املسؤولية عن عن مدى أربع سنوات عملت عضواً يف الس التنفيذي لنقابة احملامني الس

  . العالقات الدولية

ولقد جهزتين خربيت وجتربيت الطويلتان يف ميدان إدارة احملاكم الدولية واإلدارة العامة وخدمات 
السياسة العامة، فضالً عن خلفييت األكادميية يف جمال القانون اجلنائي، ألضطلع بدور املشورة يف جمال 

وألين أشغل منصب نائب مسجل .  يف جناح وتقدم احملكمة اجلنائية الدوليةمليئ بالتحديات وأساهم
احملكمة اجلنائية الدولية فقد حددت والحظت عن قرب ما أحرز فيه النجاح، واألهم ما يستلزم تعزيز 

  .سياسات قلم احملكمة وطريقة عمله لتعزيز الفعالية والنجاعة يف سري هذه اهليئة

  بيان املؤهالت

   الشخصيةاملعلومات

  ١٩٥٩أبريل / نيسان١٩  :تاريخ امليالد

  سنغالية وفرنسية   : اجلنسية

  التعليم

  مجاعة داكار، السنغال

  شهادة املاجستري يف القانون اخلاص مع مرتبة الشرف  :١٩٨٤يوليو /متوز

  شهادة البكالوريوس يف القانون اخلاص  :١٩٨٣يوليو /متوز

  ٢ –ون العام شهادة يف القان  :١٩٨٢أكتوبر /تشرين األول

  ١ –شهادة يف القانون العام   :١٩٨٠أكتوبر /تشرين األول

  تدريبات خمتارة

يف إطار برنامج العلوم (تدريب متقدم يف الصياغة القانونية واإلدارية   :٢٠٠٨يونيو /حزيران
  )االجتماعية للتعلم املستدام

من خالل (بة تدريب على مهارات التفاوض وتكتيكات التفاوض الصع  :٢٠٠٧يوليو /متوز
  ) برنامج التفاوض يف مدرسة هارفارد للحقوق
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  عضو يف اجلمعيات املهنية

  وعضو يف نقابة احملامني السنغاليةحمام ومستشار،   :١٩٨٥منذ عام 

  اللغات

  أحتدث الفرنسية واإلنكليزية ولغة الولوف بطالقة

  ولدي معرفة بأساسيات اإلسبانية والربتغالية

  املسار الوظيفي

  احملكمة اجلنائية الدولية، الهاي:  إىل اآلن٢٠٠٨أكتوبر /ولتشرين األ

  نائب املسجل

فقد ساعدته يف توقع أعمال قلم احملكمة وختطيطه بصفيت النائب األول ملسجل احملكمة، 
وتوجيهه وتقييمه جبميع وجوهه، ويف عمله يف تقدمي اخلدمات ويف حتضري امليزانية 

لسياسية إليه بناء على طلب منه بشأن مجيع وجه وأسدي املشورة ا. السنوية للمحكمة
ويف هذا الصدد قدت . وأسدي املشورة بشأن إدارة هيئة قلم احملكمة وتنظيمها. واليته

 ملراقبة اإلدارة يف قلم احملكمة؛ واملشروع اآلن يف مراحل مشروعاً لوضع نظام متني
احملكمة فإين أدير وعمل وبصفيت رئيس املستشارين القانونيني ملسجل . التنفيذ األوىل

قسم املشورة القانونية التابع لقلم احملكمة وأشرف عليه وأراجعه ألقدم إىل املسجل وإىل 
هيئات أخرى يف احملكمة خدمة موحدة يف جمال املشورة القانونية؛ وألضمن االتساق 
، القانوين يف تطبيق وتفسري مجيع الصكوك املؤسسة للمحكمة والقانون الدويل عموماً

ومحاية املصاحل القانونية للمحكمة وموظفيها وخفض أخطار تعريض احملكمة وقلمها 
ومثلت املسجل داخلياً وخارجياً يف مجيع ااالت اليت تدخل يف . إلجراءات ضدها

واليته؛ وأدرت ورأست العديد من األفرقة العامة داخل قلم احملكمة واملشتركة بني 
اركت فيها بشأن مواضيع تتراوح بني إعداة هيكلة اهليئات واالجتماعات اخلاصة وش

اهليئات وفعالية استراتيجيات احملكمة مثل استراتيجية الضحايا، مبا يف ذلك دور 
  . الوسطاء؛ واستعراض النصوص القانونية الوجيهة للمحكمة أو إدارة األزمات اخلاصة

ف والدعم للمحكمة واختذت نيابة عن املسجل مبادرات لتعزيز التعاون وزيادة املعار
من خالل تنظيم اجتماعات إقليمية وقطرية خاصة، يف عدة أماكن منها مدينة تونس، 

  .يف تونس، وداكار يف السنغال وياوندي يف الكامريون
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  احملكمة اجلنائية الدولية، الهاي : سبتمرب/ أيلول– ٢٠٠٤أغسطس /آب

  رئيس إدارة الضحايا واحملامني 

الذي (حايا وجرب أضراراهم وقسم دعم الدفاع سابقاً أدرت عمل قسم مشاركة الض
وأشرفت عليه واستعرضته وذلك كي ) يعرف اآلن باسم قسم دعم حمامي الدفاع

. تضطلع اإلدارة بواجباا وفقاً لنصوص احملكمة القانونية وسياساا الداخلية الوجيهة
 ومنومها وسريمها وخالل عملي رئيساً هلذه اإلدارة، أشرفت على تطور هذين املكتبني

وصممت وأدرت السياسات والنظم واإلجراءات ملعاجلة . بنجاح وضمنت ذلك
طلبات الضحايا بفعالية للمشاركة يف اإلجراءات القضائية واحلصول على اجلرب وفقاً 

وصممت أيضاً وأدرت سياسات ونظم وإجراءات لتنفيذ . لألحكام القانونية املطبقة
يف احملكمة بطريقة اقتصادية تراعي ضرورة إدارة األموال العامة نظام املساعدة القانونية 

. حبكمة، وتتماشى يف الوقت ذاته مع االحتياجات املوضوعية للمستفيدين من النظام
وأسديت املشورة القانونية واإلجرائية وغريها من أشكال املشورة إىل املسجل حلل 

علق بشؤون الدفاع والضحايا؛ ومثلت املسائل القانونية اإلجرائية واملوضوعية فيما يت
  .وجيهة حسب وعند االقتضاءاملسجل أمام الدوائر يف شؤون 

وأجريت االتصاالت وتفعالت مع خمتلف الشركاء وأصحاب املصاحل لتعزيز وتيسري 
التعاون؛ ونسقت مع مكتب حمامي الدفاع ومكتب حمامي الضحايا لضمان جودة 

شخاص واملتهمني والضحايا؛ وأشرفت على إدارة اخلدمات القانونية املقدمة إىل األ
وتنظيم ندوة احملكمة اجلنائية الدولية السنوية وبرناجمها التدرييب السنوي للمحامني، 

 شخص ميثلون مهنة القانون ٢٠٠املقبولني يف قائمة حمامي احملكمة مبعدل حضور بلغ 
  .ملخصصة واحملاكم اخلاصةوالنقابات القانونية الوطنية والدولية وخرباء من احملاكم ا

وأشرفت على مجيع أشكال املساعدة اليت تقدمها اإلدارة إىل املمثلني القانونيني للضحايا 
وأفرقة الدفاع املشاركة يف اإلجراءات أمام احملكمة، وضت باحلوار والتعاون مع 

وقدت رسم السياسات . أعضاء مهنة القانون ونقابات احملامني الوطنية والدولية
شاركت فيها دف تعزيز رضا املوظفني وأدائهم وتنظيم سلوكهم؛ وعملت رئيساً و

للمجلس االستشاري التأدييب يف احملكمة؛ وأشرفت على إنشاء هيئات احملكمة التأديبية 
  .للمحاميني اخلارجيني
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، حمكمة األمم املتحدة اجلنائية الدولية لرواندا: ٢٠٠٤أغسطس / آب– ٢٠٠٣ديسمرب /كانون األول
  ترتانيا

  موظف مسؤول، قسم إدارة شؤون حمامي الدفاع واالحتجاز

 عن قسم إدارة شؤون حمامي الدفاع واالحتجاز، توليت  مسؤوالًاًبصفيت موظف
املسؤولية عن اإلشراف القانوين العام على مرفق األمم املتحدة لالحتجاز وعلى وحدة 

شؤون القسم اليومية؛ وحتديد ومشلت واجبايت مجلة أمور منها إدارة . حمامي الدفاع
األولويات اليت يتعني تنفيذها بالتماشي مع االستراتيجية العامة اليت وضعها املسجل 

أو املسجل بشأن /ونائبه؛ وإسداء املشورة وتقدمي التوجيهات إىل نائب املسجل و
ة مسائل قانونية معقدة تتعلق حمامي الدفاع وشؤون االحتجاز؛ وصياغة الوثاق القانوني

اهليئة الرئاسية عند وحسب /أو نائبه؛ ومتثيل املسجل أمام الدوائر/املقدمة إىل املسجل و
القسم : االقتضاء؛ ومداومة التنسيق مع ممثلي هيئات الدفاع أو النقابات القانونية

الشقيق يف احملكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة وممثلي الدول األعضاء بشأن 
وإدارة تطوير وتنفيذ خطة . دة القانونية وشؤون حمامي الدفاع واالحتجازبرنامج املساع

عمل القسم؛ وتشاورت مع نائب رئيس القسم وقائد مرفق األمم املتحدة لالحتجاز 
وأشرفت عليهما، ومها مسؤوالن عن اإلدارة اليومية للوحدتني التابعيت للقسم؛ وضمان 

داء املشورة الفعالة والسياسية؛ وتقدمي حتديد خطوط التبليغ بوضوح واحترامها؛ وإس
  . خدمات الدعم املايل والقضائي القائمة على النتائج إىل املسجل

حمكمة األمم املتحدة اجلنائية الدولية لرواندا، : ٢٠٠٣نوفمرب / تشرين الثاين– ١٩٩٩أبريل /نيسان
  ترتانيا

  موظف قانوين ونائب رئيس، قسم إدارة شؤون حمامي الدفاع

رئيس القسم يف إدارة األعمال اليومية للقسم؛ وأعددت املذكرات القانونية ساعدت 
. أو املسجل/ووضعتها يف صيغتها النهائية ليعرضها القسم على نائب املسجل و

وضمنت امتثال مرافق األمم املتحدة لالحتجاز إىل املقتضيات القانونية الورادة يف النظام 
اهليئة / الدولية الدنيا؛ ومثل القسم أمام الدوائراألساسي وقواعد االحتجاز واملعايري

الرئاسية عند وحسب االقتضاء؛ وأشرفت على تقييم جداول العمل الزمنية ومطالب 
السداد األموال من أفرقة الدفاع واإلشهاد واملوافقة عليها؛ وأعددت ميزانية القسم؛ 

يع جوانب عمل ونسق مع رئيس القسم، حسب االقتضاء، ومع نائب املسجل بشأن مج
  .القسم؛ وأشرفت على عمل املوظفني التابعني له
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  ، السنغالKonate & Priera: ١٩٩٩أبريل / نيسان– ١٩٨٨أبريل /نيسان

  شريك أقدم

حمام وحمامي دفاع حمنك لدي عقد من الزمان من اخلربة يف املمارسة؛ ومثلت الزبائن 
 يف – جبميع مستوياا –نبية الوطنيني واألجانب بنجاح أمام احملاكم الوطنية واألج

الشؤون اجلنائية واملدنية والتجارية؛ ومثلت املتهمني أمام احملاكم اجلنائية يف بوروندي 
بشأن م تشبه التهم اليت تدخل يف اختصاص احملكمة اجلنائية الدولية؛ وأقمت الدعاوى 

  .بالغ كبريةوتفاوضت بنجاح من أجل حتقيق نتائج إجيابية وتسوية أوضاع الزبائن مب

، Clément Paul Bruce Benoistمكتب احملاماة : ١٩٨٨أبريل / نيسان– ١٩٨٥يناير /كانون الثاين
  السنغال

  حمام معاون مبتدئ

حتت إدارة الشريك األقدم يف املكتب، أجريت حبوثاً قانونية وصغت الوثائق القانونية 
بالنيابة عن الشريك األقدم ومثلت الزبائن بنجاح . بشأن مسائل مدنية وجنائية وجتارية

وحتت مسؤوليته أمام احملاكم الوطنية واألجنبية يف املسائل اجلنائية واملدنية والتجارية؛ 
واكتسبت خربة شاملة جبميع جوانب إدارة عمل احملامي وحمامي الدفاع؛ واكتسبت 
خربة عملية يف القضايا؛ وشاركت يف اإلجراءات املختلفة ومنها تقدمي الطلبات 

  .مفاوضات التسوية والتحضري للمحاكمات واحملاكماتو

  اجلوائز

  ، منافسات الفصاحة"جائزة احملامني البلجيكيني املبتدئني: "اجلائزة الثالثة  :١٩٩٢نوفمرب /تشرين الثاين

، "اجلائزة الكربى ملؤمتر تدريب احملامني يف باريس: "اجلائزة األوىل  :١٩٩١سبتمرب /أيلول
  منافسات الفصاحة

  ، منافسات الفصاحة"جائزة الفرنكفونية الكربى: "اجلائزة السادسة  :١٩٩٠سبتمرب /ولأيل

منافسة املذكرات الدولية يف جمال حقوق اإلنسان اليت : اجلائزة الثانية  :١٩٩٠سبتمرب /أيلول
  .نظمتها نقابة حمامي كاين

  :منشورات خمتارة

 :Statut de Rome de la Cour pénale internationale  :٢٠١٢ديسمرب /كانون األول

Commentaire article par article . تعليق على العديد من مواد نظام روما األساسي، مبا يف ذلك
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 وهو األول من نوعه يف –وهذا الكتاب املرجعي . من النظام األساسي) د(١-٦٧ و٦٣ و٥٥املواد 
 يف حقوق اإلنسان واحلقوق  قاد إعداده مركز ثوسيداد ومركز البحث–العامل الناطق بالفرنسية 

  . Editions A. Pedoneاإلنسانية، جامعة باريس الثانية بانثيون أساس، نشره 

 ,Chapter 20, Archbold: International Criminal Courts  :٢٠٠٩نوفمرب /تشرين الثاين

Practice, Procedure & Evidence, 3rd ed., (SWEET & MAXWELL, 2008) edited by 

R. Dixon, Judge Adrian Fulford, & K. Khan.  

 A Call to the Legal Profession: a Partnership with the  :٢٠٠٨أغسطس /آب

International Criminal Court in the Quest of Justice, Peace and Security in the 

African Continent, South African Bar Journal.  

  حماضرات خمتارة

ل مساري الوظيفي يف عدد ال حصر له من الندوات واملؤمترات بصفيت متحدثاً شاركت خال
عن مواضيع تتراوح بني القانون التجاري واملنازعات التجارية والقانون اجلنائي الدولية وممارسة احملاكم 

  . املخصصة واحملكمة اجلنائية الدولية، مع التركيز خصوصاً على قلم احملكمة ووظائفه املختلفة

وبناء على دعوة، عملت مرساً للمحامني السنغاليني يف داكار، السنغال بشأن املسؤولية   -
  .واألخالقيات املهنية فضالً عن الدعوة الشفوية ومهارات اخلطاب

وبناء على دعوة، ألقيت حماضرات عن بناء القدرات القانونية الوطنية يف رواندا يف   -
  .٢٠٠٩ديسمرب /واندية، كانون األولاالجتماع السنوي لنقابة احملامني الر

  املهارات احلاسوبية

-  MS Word؛ 

-  MS Publisher؛ 

-  WP؛ 

-  Access؛ 

-  Excel؛ 

-  PowerPoint؛ 

-  Internet؛ 
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-  TRIM؛ 

-  LiveNote؛ 

-  Casemap؛ 

-  Case-Matrix؛ 

-  Ringtail Legal.  

  قواعد البيانات القانونية 

-  Lexis-Nexis and Quicklaw؛ 

-  Westlaw/eCarswell؛  

-  Jurisprudence Express؛ 

-  ICTY-JDB؛ 

-  Legal Tools of the ICC.  
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 )أسبانيا/األرجنتني(سانتروم كلوديو  - ١٠

 )اإلنكليزية: األصل(

  ملخص تنفيذي باخلربات الوجيهة

 عاماً من اخلربة يف إدارة اإلصالحات القانونية وتقدمي اخلربة ٢٠أعمل حمامياً وأمتتع بأكثر من 
التقنية لتحقيق سيادة القانون وتنفيذ مشاريع حتسني العدالة اجلنائية، وأعمل يف الوقت الراهن منسقاً 

 يف إقليم أمريكا الوسطى والكارييب معززاً إقليمياً مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية
  .وطنيةاستراتيجية األمن ملكافحة االجتار باملخدرات واجلرمية املنظمة عرب ال

وعملت يف إدارة عمليات حفظ السالم التابعة لألمم املتحدة يف بعثات ميدانية متعددة حلفظ 
السالم، وأدرت مشروعاً لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي للعدالة يف تيمور الشرقية وعملت خبرياً 

اً عند بدء مشروع وعملت رئيس. استشارياً لدى املنظمة ذاا لدعم السلطة التشريعية يف أفغانستان
حتسني تقدمي خدمات العدالة وإصالح القطاعات يف هاييت املشترك بني وكالة التنمية الدولية التابعة 

وكنت رئيساً سابقاً ملشروع تعزيز الدميقراطية يف هاييت لوكالة . للواليات املتحدة وإدارة حفظ السالم
مباشرة مع النواب يف الربملان اهلاييت على حتسني التنمية الدولية التابعة للواليات املتحدة حيث عملت 

  . قدرة السلطة التشريعية وعلى الشؤون التشريعية إلصالح القانون

ولدي خربة كبرية يف العمل على شؤون إصالح قطاع العدالة وعملت مديراً إقليمياً لربنامج 
وعند . ا ورومانيا وأوكرانيا يف بلغاريا والبوسنة ومولدوفABA-CEELIبنظام إصالح القانون اجلنائي 

االضطالع ذا الدور عملت على برامج لتحسني أداء نظام العدالة، وحتسني التعاون فيما بني 
املؤسسات وصياغة التشريعات لتحسني اإلطار القانوين لقطاع العدالة وتدريب عناصر الشرطة 

خاصة على تعزيز وحتسني التعاون ويف البوسنة واهلرسك ركزت . واحملققني واملدعني العامني والقضاة
بني وكاالت إنفاذ القانون واملدعني العامني واحملققني والقضاة، وهو عنصر مهم من عناصر مشروع 

ورأست مشاريع لبعثات األمم املتحدة يف . وكالة التنمية الدولية التابعة للواليات املتحدة يف هايييت
ا يف ذلك رئاسة مكتب السلوك والنظام لبعثة األمم بلدان عدة يف أفريقيا وآسيا وشرق أوروبا، مب

والربتغالية والفرنسية بطالقة؛ ) اللغة األم(وأحتدث اإلنكليزية واإلسبانية . املتحدة يف الصحراء الغربية
ولقد عملت مبهنية يف بلدان تتحدث بالفرنسية، منها هاييت واملغرب، وكذلك الربتغالية مثل تيمور 

  .ليشيت
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  تبيان املؤهال

  التعليم

ماجستري القانون، الدراسات القانونية، مدرسة واشنطن للحقوق يف جامعة أمريكا، واشنطن العاصمة، 
  .الواليات املتحدة األمريكية

  . دكتوراه يف القانون، اجلامعة الكاثوليكية، ال بالتا، األرجنتني

  اخلربة املهنية

 واجلرمية، تنفيذ عهد سانتو دومنغو وآلية مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات  : إىل اآلن٢٠١٠
  ماناغا

أعمل يف املكتب اإلقليمي يف بنما وأنسق مع املكاتب اإلقليمية : منسق إقليمي
املعنية التابعة ملكتب األمم املتدة املعين باملخدرات واجلرمية يف إقليمي أمريكا 

 وإعداد الوسطى والكارييب والسلطات احلكومية املشاركة وتنفيذ الربنامج
خطط العمل والتنسيق بني مراكز االمتياز وإعداد االختصاصات لتعيني 
املوظفني واخلرباء االستشاريني واملتعاقدين من الباطن، والتحضري لالجتماعات 

ومراقبة التزويد باملعدات ورصد ميزانية الربنامج . والندوات وحلقات العمل
وثائق العمل ومجيع املراسالت وإعداد مراجعات امليزانية وصياغة التقارير و

املتعلقة باملشروع واإلشراف على اجلوانب اإلدارية والتنسيق مع السلطات 
احمللية واجلهات املاحنة واملنظمات الدولية واإلشراف على منسق تقين يعمل يف 

 حملالً قطرياً يعملون يف مناطق املسؤولية وأتوىل املسؤولية ١١ترينيداد وتوباغو و
القدرات التحليلية املتعلقة باالجتار يف املخدرات واجلرمية املنظمة عرب عن تناول 

  .الوطنية واالجتار بالسالح والبشر وغسيل األموال واإلرهاب والفساد

رئيس يف مشروع حتسني تقدمي خدمات العدالة وإصالح القطاعات يف هاييت   :٢٠١٠-٢٠٠٩
  يات املتحدة وإدارة حفظ السالم، بور أو برانس، هاييتاملشترك بني وكالة التنمية الدولية التابعة للوال

وأدرت وراقبت البيانات التشغيلية . عملت رئيساً يف املشروع منذ بدايته
وأدرت املراقبة التقنية للمشروع وعملت . وشؤون املوظفني واملالية واإلدارة

 ومشلت. مركز اتصال مع احلكومة ومنظومة العدل واتمع املدين يف هاييت
جماالت املشروع حتسني أمن املواطنني يف املناطق اليت تنتشر فيها اجلرائم بكثرة 
من خالل تقدمي خدمات أكثر فعالية يف جمال العدالة اجلنائية، وحتسني آليات 
العدالة غري اجلنائية مثل برامج التحويل وحتسني فرص الوصول إىل اآلليات 
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عمليات قطاع العدالة ودعم تطوير البديلة لتسوية املنازعات وزيادة مراقبة 
وأشرفت على أي تقييم الزم . استراتيجية اإلصالح القضائي يف هاييت

لالحتياجات أو تدريب الزم لعناصر الشرطة أو املدعني العامني أو القضاة أو 
وأقمت عالقات عمل مع املشاركني يف نظام . املهن القانونية األخرى املعنية

ييت ومنظمات اتمع املدين املعنية وعمقت فهمي الشامل العدالة اجلنائية يف ها
هلذه القطاعات يف هاييت ودأبت على احلصول على أحدث املعلومات عنها 

وعملت على حتسني التعاون بني الشرطة واالدعاء العام، . خالل فترة عقدي
مقلالً عدد اخلطوات املتخذة والوقت املستغرق الستكمال التحقيق اجلنائي 

وساعدت على تعزيز مكتب التفتيش . نناً اإلجراءات السابقة لالحتجازوحمس
. التابع لوزارة العدل ووضعت املعايري لتعيني اهليئة القضائية وتقييمها وتنظيمها

وساعدت على زيادة . وتطورت ونفذت معايري األداء للقضاة واملدعني العامني
كاوى، وعززت قدرات وعي املنتفعني بنظام قطاع العدل بطريقة تقدمي الش

. منظمات اتمع املدين على أداء املراقبة والرقابة الفعالة لعمليات القطاع
وأشرفت على تطوير وتنفيذ خطط الشراء، مبا يف ذلك حتديث املرافق وشراء 

وقدمت مسامهات فيما يتعلق . السلع األساسية أو حتديث وسائل االتصال
املدة واستبقاء اخلرباء االستشاريني وتعيينهم باحلاجة إىل عوامل التأهيل والزمن و

 ٢٠وأدرت ميزانية املشروع التشغيلية اليت بلغت . واإلشراف على عملهم
مليون دوالر أمريكي، ضامناً عرض املستجدات على املكتب الرئيسي شهرياً 

واستكملت شروط . وضامناً الوفاء بأهداف اإلنفاق الشهرية والفصلة والسنوية
ارير لتقارير اليت تصدر كل أسبوعني أو كل فصل والتقارير اليت إعداد التق

تصدر عن حطط العمل وغريها من التقارير، حسب ما تطلبه وكالة التنمية 
  .الدولية التابعة للواليات املتحدة األمريكية

رئيس مكتب السلوك والنظام، بعثة األمم املتحدة إىل الصحراء الغربية، العيون،   :٢٠٠٩-٢٠٠٨
  غربامل

وضعت تدابري إلذكاء الوعي مبعايري السلوك وحتسني مهنية املدنيني وعناصر 
وأعددت وراقبت . الشرطة واملوظفني العسكريني واخلرباء يف بعثة األمم املتحدة

نظم إدارة البيانات لرصد تنفيذ وفعالية جهود البعثة الرامية إىل التصدي لسوء 
واستعرضت شكاوى سوء .  املتحدةسلوك موظفي حفظ السالم التابعني لألمم

ونسقت مع خمتلف الشركاء احلكومة بشأن . السلوك والفساد وحققت فيها
  .توجيهات السياسة العامة ومتابعة التحقيق يف القضايا
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 برنامج العدالة الذي أعده برنامج –مدير مشروع /رئيس املوظفني التقنيني   :٢٠٠٧
  األمم املتحدة اإلمنائي لتيمور ليشيت

رت املشروع وعملت بصفيت املرجع التقين األساسي له يف جمال بناء القدرات أد
املدافعون العامون، مركز (الوطنية والتعاون فيما بني املؤسسات لوزارة العدل 

وصممت . واهليئة القضائية وكتب املدعي العام) التدريب القضائي، والسجون
 املسؤولني يف قطاع العدالة، برامج لتدريب القضاة واملدعني العامني وغريهم من

وعينت املوظفني . ونظمت رحالت دراسية ومؤمترات وحلقات عمل
. واملستشارين الدوليني واحملليني وأشرفت عليهم ونسقت بينهم وقيمت عملهم

 مليون ١٢وأعددت خطط العمل ورصدت تنفيذها وأدرت ميزانية قدرها 
  . يقوقدمت التوجيهات إىل جملس التنس. دوالر أمريكي

 دعم أفغانستان –خبري استشاري سياسي أقدم، برنامج األمم املتحدة اإلمنائي    :٢٠٠٦
  يف إقامة مشروع الشريعات األفغانية

أسديت املشورة التقنية بشأن تعزيز الربملان، وعملت عن كسب مع رئيسي 
غرفيت الربملان على حتديد االحتياجات واألولويات املتطورة لتعزيز اجلمعية 

  .وأجريت التدريبات ألعضاء جلنة اجلمعية الوطنية. طنيةالو

  ، صوفيا، بلغارياABA-CEELIمدير إقليمي، برنامج   :٢٠٠٦-٢٠٠٥

أدرت برامج إصالح القانون اجلنائي يف بلغاريا والبوسنة ومولدوفا ورومانيا 
وأوكرانيا لتحديث قطاع إنفاذ القانون من خالل التغيريات اهليكلية 

صغت التشريعات وتطورت برامج التدريب وقدمتها لعناصر و. والتشريعية
وحددت الربامج القطرية ونفذت . الشرطة واحملققني واملدعني العامني والقضاة

االستراتيجيات واستعنت بأفرقة كبرية من خرباء القانون الدوليني واحملليني 
وارد وأدرت برامج االمتثال وشؤون اإلدارة وامليزانية وامل. وأشرفت عليها

  .ونسقت مع اجلهات املاحنة وتفعالت مع سلطات احلكومة احمللية. البشرية

مستشار قانوين بلدي، بعثة األمم املتحدة لإلدارة املؤقتة يف كوسوفو، برشتينا،   :٢٠٠٤-٢٠٠٣
  كوسوفو

نسقت املشورة وقدمتها بشأن جماالت قانونية خمتلفة منها التشريعات البلدية 
وقدمت . تعاقدي وبشأن لوائح البعثة وتوجيهاا اإلداريةوالضرائب والقانون ال

ويسرت نشر املعلومات عن . الدعم من أجل صياغة النظام األساسي للجمعية
  .حقوق امللكية والتوظيف واخلدمات
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منسق إقليمي، الوحدة االستشارية للعدالة اجلنائية التابعة لبعثة األمم املتحدة يف   :٢٠٠٣-٢٠٠٢
  ، ساراييفو، البوسنة واهلرسكالبوسنة واهلرسك

رأست الربنامج اإلقليمي لتعزيز آليات إعداد التقارير واإلجراءات الداخلية يف 
مؤسسات قطاع العدالة الوطنية، مبا يف ذلك وكاالت إنفاذ القانون واملدعون 

وعززت زيادة التعاون بني مؤسسات القطاع القضائي . العامون وقضاة التحقيق
  .وأشرفت على فريق من املوظفني الدوليني واحملليني. اوزدت من فعاليته

موظف قانوين، مكتب املستشار القانوين الرئيسي للممثل اخلاص لألمني العام،   :٢٠٠١-٢٠٠٠
  اإلدارة االنتقالية التابعة لألمم املتحدة، ديلي، تيمور الشرقية

ل اخلاص صغت النصوص القانونية واللوائح وأسديت املشورة العامة إىل املمث
  .لألمني العام بشأن املسائل اإلدارية والقانونية املتعلقة باإلدارة االنتقالية

منسق إقليمي، برنامج تقييم النظام القضائي، بعثة األمم املتحدة يف البوسنة   :٢٠٠٠-١٩٩٩
  واهلرسك، ساراييفو، البوسنةواهلرسك

لندوات ونظمت ا. نظمت رصد وتقييم نظام احملاكم يف البوسنةواهلرسك
وحلقات العمل التدريبية للهيئة القضائية بشأن خمتلف جوانب اإلجراءات 

  .القانونية

مستشار قانوين إقليمي، اخلدمات االستشارية، الشعبة القانونية، جلنة الصليب   :١٩٩٨-١٩٩٦
  األمحر الدولية، بوغوتا، كولومبيا ونيودهلي، اهلند

 البلدان املسؤولة يف إقليمي أمريكا استهللت تنفيذ القانون اإلنساين الدويل يف
الالتينية وآسيا واحمليط اهلادئ، مركزاً على تصديق املعاهدات، ودربت موظفي 

  .اخلدمة املدنية وأعضاء احلكومة والقوات املسلحة على هذه الشؤون

رئيس، مشروع تعزيز الدميقراطي، وكالة التنمية الدولية التابعة للواليات   :١٩٩٦-١٩٩٥
  ة ومؤسسة حقوق اإلنسان الربملانيةاملتحد

رئيس مشروع بشأن حتسني سري الربملان اهلايييت يكل تشغيلي وموظفني 
يتمتعون بالكفاءة ومرافق للبحث، والقدرة على صياغة مشاريع القوانني، ونظم 

وأدرت التدريب ونشر املعلومات لفائدة الشيوخ . أساسية قابلة للتطبيق
يق من موظفي اإلدارة واملوظفني املهنيني ونسقت وأشرفت على فر. والنواب

  .للمشروع) الربملانية(تنفيذ العناصر التقنية 
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البعثة املدنية الدولية املشتركة بني منظمة الدول األمريكية واألمم املتحدة، بور     :١٩٩٣
  أو برانس، هاييت

ن بصفيت مراقب، رصدت حقوق اإلنسان يف شىت أرجاء البلد وأعدد التقارير ع
وقمت بالتنسيق بني البعثة املراقبة واهليئة القضائية يف . انتهاكات حقوق اإلنسان

  . هاييت

  اللغات

  الكريول اهلاييت واإلنكليزية والصربية الكرواتية واإلسبانية واإلطالية والربتغاليةالفرنسية و
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 )هولندا(فون هيبيل هرمان  - ١١

 )اإلنكليزية: األصل(

  لوجيهةملخص تنفيذي باخلربات ا

  ١٩٨٧أمحل شهادة املاجستري يف القانون من جامعة غروننغن، هولندا، 

  )معقوالً(واألملانية ) معقوالً(والفرنسية ) بطالقة(واإلنكليزية ) اللغة األم(وأحتدث اللغة اهلولندية 

 عاماً من اخلربة يف العمل يف بيئة متعددة األطراف، قضيت أغلبها يف األمم ٢٠ولدي أكثر من 
  .تحدة، سواء كممثل حلكومة هولندا أو كموظف يف األمم املتحدة أو املنظمات التابعة هلاامل

-١٩٩٦(واللجنة التحضريية ) ١٩٩٥(وشاركت على وجه اخلصوص يف اللجنة املخصصة 
خبصوص إنشاء حمكمة جنائية ) ٢٠٠٠-١٩٩٩(واللجنة التحضريية ) ١٩٩٨(ومؤمتر روما ) ١٩٩٨

يف املكتب املوسع ورئيس الفريق العامل املعين بتعريف جرائم احلرب يف مؤمتر دولية دائمة؛ وأنا عضو 
  .٢٠٠٠-١٩٩٩؛ ورئيس الفريق العامل املعين بأركان اجلرائم يف اللجنة التحضريية، ١٩٩٨روما، 

احملكمة اجلنائية :  عاماً من اخلربة يف ثالث حماكم دولية أو مشتركة وهي١١وأمتتع بأكثر من 
ة واحملكم) ٢٠٠٩-٢٠٠٦(واحملكمة اخلاصة لسرياليون ) ٢٠٠٦-٢٠٠١(وغوسالفيا السابقة الدولية لي

  ). إىل اآلن٢٠٠٩(اخلاصة للبنان 

وعملت ألكثر من مخسة أعوام موظفاً قانونياً أقدم يف دائر احملاكمة الثانية يف احملكمة اجلنائية 
املشورة القانونية واإلشراف : ا يليوركزت، ضمن أمور أخرى، على م. الدولية ليوغوسالفيا السابقة

وتطوير استراتيجية إلجناز ) األنشطة السابقة للمحاكمة(على املوظفني وتنسيق أنشطة احملاكمة 
ونتيجة لذلك تشكل لدي فهم شامل بسري دوائر احملاكمة والشروط املسبقة الالزمة لضمان . احملاكمات

  .سري هذه الدوائر على أفضل حنو

 ستة أعوام نائباً للمسجل أو مسجالً بالنيابة أو مسجالً يف احملكمة اخلاصة وعملت ألكثر من
  :لسرياليون واحملكمة اخلاصة للبنان، ومشلت أهم إجنازايت ما يلي

  ؛)احملكمة اخلاصة لسرياليون(إعداد وحتديث استراتيجية إلجناز احملاكمات و  -

اعاة احتياجات ختفيض املالك ، مع مر)لفترات من سنتني(حتضري عدد من امليزانيات و  -
  ؛)احملكمة اخلاصة للبنان(أو زيادته ) احملكمة اخلاصة لسرياليون(الوظيفي 
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إعداد وتنفيذ استراتيجيات حلشد األموال، مبا يف ذلك حشد األموال ملشاريع خماطبة و  -
  اجلمهور واملشاريع القدمية؛

مكتب يف الهاي : ة لسرياليوناحملكمة اخلاص(إنشاء مكاتب بعيدة عن املقر الرئيسي و  -
  وتنفيذ آليات التنسيق الفعالة؛) مكتب يف بريوت: حملاكمة تيلور واحملكمة اخلاصة للبنان

  إقامة عالقات بناءة واحلفاظ عليها مع الدول املضيفة وهي سرياليون وهولندا ولبنان؛و  -

ا يف ذلك إعداد إعداد وتنفيذ سياسات صارمة يف جمال الصحافة وخماطبة اجلمهور، مبو  -
  موقعني على اإلنترنت هلذا الغرض؛

  ؛)احملكمة اخلاصة لسرياليون (ومشروعات عن إرث احملكمةتطوير السياسات و  -

احملكمة اخلاصة (وإبرام عدد من اتفاقات إنفاذ األحكام مع البلدان األوروبية ورواندا   -
  ؛)لسرياليون

  ة حبماية الشهود؛وإبرام عدد من الترتيبات واالتفاقات املتعلق  -

  ؛)احملكمة اخلاصة للبنان(وإنشاء قاعة للمحاكمة   -

احملكمة اخلاصة (يف احملكمة كلها " االستغناء عن األوراق يف احملاكمات"وتطوير نظام   -
  ).للبنان

ونشرت مقاالت خمتلفة يف ميدان حقوق اإلنسان والقانون اجلنائي الدويل وسري احملاكم اجلنائية 
 .اء احملكمة اجلنائية الدوليةالدولية وإنش

  بيان املؤهالت

  املعلومات الشخصية

  فون هيبيل   :اللقب

  هرمان  :االسم

  ١٩٦١نوفمرب / تشرين الثاين٢٢  :تاريخ امليالد

  كويفوردن، هولندا  :حمل امليالد

  هولندية  :اجلنسية
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  ذكر  :النوع

  متزوج، ويل طفالن  :احلالة االجتماعية

  التعليم والتدريب

كلية احلقوق ، القانون الدستوري، ): ماجستري القانون (١٩٨٧-١٩٨١نغن، هولندا، جامعة غرون
  والقانون الدويل العام، وقانون حقوق اإلنسان، والقانون اجلنائي

دورات تدريبية قصرية خمتلفة لدى جهات التوظيف املختلفة من أجل التطوير الشخصي وتطوير 
  :مثل ما يلي: مهارات اإلدارة

  اللغاتدورات يف   -

  مناقشات لتقييم األداء مع املوظفني من أجل املشرفني  -

  )٥ ف– ٤ف(تدريب على اإلدارة ملوظفي األمم املتحدة املتوسطني والرفيعني   -

  اللغات

  بطالقة: الكتابة    بطالقة: التكلم  :اإلنكليزية

  معقول: الكتابة    جيد: التكلم  :الفرنسية

  قولمع: الكتابة    معقول: التكلم :األملانية

  اللغة األم: الكتابة  اللغة األم: التكلم  :اهلولندية

  خربات العمل

  احملكمة اخلاصة للبنان:  إىل اآلن٢٠٠٩يونيو /حزيران

  )بدرجة مساعد أمني عام/٢م(نائب للمسجل ومسجل بالنيابة ومسجل 

 إقامة" ١: "ذه الصفة أتوىل املسؤولية عن مجيع جوانب سري قلم احملكمة، ومنها ما يلي
؛ )اجلهات املاحنة الرئيسية للمحكمة اليت تقوم باإلشراف اإلداري(االتصاالت مع جلنة اإلدارة 

إقامة االتصاالت مع الوسط الدبلوماسي، وخاصة ألغراض حشد املوارد، ومع املقر " ٢"
اإلدارة وإعداد امليزانية، " ٤"إقامة االتصاالت مع الدول املضيفة، " ٣"الرئيسي ألمم املتحدة، 

اهليئة الرئاسية واملدعي العام ورئيس مكتب (التنسيق مع مسؤولني آخرين يف احملكمة " ٥"
تنظيم مجيع أقسام قلم احملكمة املشاركة يف دعم " ٧"اإلعالم وخماطبة اجلمهور،" ٦"، )الدفاع
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األنشطة القضائية، مثل االحتجاز وخدمات اللغات وغدارة احملكمة والسجالت ووحدة 
  .األمن" ٩"إدارة املعلومات والتكنولوجيا، " ٨"ود ووحدة مشاركة الضحايا، الضحايا والشه

 انصب تركيز قلم احملكمة خصوصاً على تطوير وتنفيذ هيكلي وإجراءات ٢٠٠٩ومنذ عام 
 موظف إىل ١٠٠وخالل هذه الفترة منت املنظمة من أقل من . قلم احملكمة اجلديدة/احملكمة

  :ركيز ضمن مجلة أمور على ما يليوانصب الت.  موظفا٣٥٠ًأكثر من 

  إعداد امليزانيات السنوية لتوافق عليها جلنة إدارة احملكمة اخلاصة للبنان؛  -

  إعداد وتنفيذ استراتيجية فعالة حلشد األموال لضمان استمرار سري احملكمة؛  -

  إنشاء قاعة حماكمة داخل مباين احملكمة؛  -

   املضيفة؛تطوير عالقات العمل الفعالة مع الدولة  -

تطوير وتنفيذ سياسية متينة لإلعالم وخماطبة اجلمهور، تكون مكيفة مع الثقافة السياسية   -
  واإلعالمية يف لبنان وتطوير موقع احملكمة على اإلنترنت؛

االستغناء عن ("تطوير برنامج إلكتروين لسري العمل من أجل مجيع األنشطة القضائية   -
  ") األوراق يف احملكمة

  . نظم أمن فعالة يف املقر الرئيسي يف الهاي فضالً عن مكتب احملكمة يف بريوتتنفيذ  -

  احملكمة اخلاصة لسرياليون: ٢٠٠٩يونيو /حزيران-٢٠٠٦يوليو /متوز

  )بدرجة مساعد أمني عام/٢م(نائب مسجل ومسجل بالنيابة ومسجل 

  .و املذكور أعالهذه الصفة توليت املسؤولية عن مجيع جوانب سري قلم احملكمة، على النح

 كانت مجيع احملاكمات اليت جتريها احملكمة يف فريتاون بسرياليون تقترب ٢٠٠٦وابتداء من عام 
وألسباب أمنية كان من الالزم إجراء حماكمة شارلز تيلور الرئيس . تدرجييا من االكتمال

عم احملاكمة يف وكان على قلم احملكمة أن يعد إجراءات فعالة لد. السابق لليبرييا يف الهاي
  .الهاي، ويف الوقت ذاته قيادة احملكمة يف فريتاون من خالل ختفيض حجم املالك الوظيفي فيها

  : انصب التركيز ضمن مجلة أمور على ما يلي٢٠٩٩ إىل عام ٢٠٠٦وخالل الفترة من عام 

  جلميع األنشطة القضائية؛" استراتيجية إلجناز احملاكمات"إعداد وتنفيذ   -
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يزانية إلجناز احملاكمات، مع حتديثها كل سنتني، لتوافق عليها جلنة إجارة إعداد م  -
  احملكمة اخلاصة لسرياليون؛

  إعداد وتنفيذ استرايتيجة حلشد األموال؛  -

إنشاء مكتب منفصل للمحكمة يف الهاي لدعم حماكمة تيلور وتنظيم التعاون الفعال   -
  بني فريتاون والهاي؛

مل الفعالة مع الدولة املضيفة وهي سرياليون وتطوير هذه واحلفاظ على عالقات الع  -
  العالقات مع هولندا واحلفاظ عليها؛

  إعداد وتنفيذ سياسة لتخفيض حجم املالك الوظيفي يف احملكمة اخلاصة لسرياليون؛  -

احتجاز املتهمني وإبرام اتفاق إلنفاذ األحكام مع عدد من البلدان يف أوروبا ومع   -
  رواندا؛

عن إرث يف فريتاون، وإعداد مشاريع عن إرث احملكمة احملكمة، مثل تنظيم مؤمتر إرث   -
إلرث احملكمة ترمي إىل إعداد احملكمة إلرثها  وحشد األموال هلا وإعداد سياسة احملكمة

  .الباقي من أجل سيادة القانون يف سرياليون

  ولية ليوغوسالفيا السابقة احملكمة اجلنائية الد: ٢٠٠٦يوليو /متوز-٢٠٠١يناير /كانون الثاين

  )٥بدرجة ف(موظف قانوين أقدم يف دائرة احملاكمة الثانية 

.  منت دائرة احملاكمة الثانية من إجراء حماكمة واحدة إىل ثالث حماكمات٢٠٠١خالل عام 
  :وبصفيت موظفاً قانونياً أقدم انصب تركيزي ضمن مجلة أمور على ما يلي

وضوعية إىل القضاة فيما خيص شؤون القانون اجلنائي إسداء املشورة القانونية امل  -
  واإلجراءات القانونية والقانون اجلنائي الدويل والقانون الدويل العام؛

  اإلشراف على املوظفني القدماء منهم واملبتدئون؛  -

 ١٠ حماكمات وما يبلغ ٣تنسيق عمل الدائرة لتحقيق الفعالية يف سري حماكمتني أو   -
  ة السابقة للمحاكمة يف أي وقت؛قضايا يف املرحل

تنظيم اإلدارة اليومية للقضايا يف املرحلة السابقة للمحاكمة، حتت إشراف القضاة،   -
  والنهوض بالتعاون الفعال بني األطراف؛

  املشاركة يف تطوير وحتديث وتنفيذ استراتيجية احملكمة إلجناز احملاكمات؛  -
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  اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة؛التنسيق مع األقسام األخرى يف احملكمة   -

  وزارة الشؤون اخلارجية، هولندا: ٢٠٠٠ديسمرب /كانون األول-١٩٩١سبتمرب /أيلول

  مستشار قانوين معاون، مستشار قانوين أقدم 

  :مستشار قانوين توليت املسؤولية عما يلي ضمن مجلة أمور/بصفيت مستشار قانوين معاون

 إىل الوزير واإلدارة العليا وإدارات السياسات العامة يف الوزارة إسداء املشورة القانونية  -
  وغريها من من الوزارات؛

تنسيق تنفيذ الصكوك القانونية الدولية اجلديدة يف القوانني والسياسات الوطنية وصياغة   -
مثل جملس أوروبا واألمم (املواقف الوطنية ملناقشتها يف احملافل احلكومية الدولية 

  ؛)املتحدة

املفوضية األوروبية وحمكمة حقوق (متثيل حكومة هولندا أمام اهليئات القضائية الدولية   -
  ).اإلنسان واحملكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة وحمكمة العدل الدولية

  :ويف هذه الفترة اليت امتد لزهاء عشرة أعوام، مشلت أنشطيت ما يلي

روبية وحمكمة حقوق اإلنسان فيما يتعلق بقضايا العمل كوكيل لدى املفوضية األو  -
  )١٩٩٧-١٩٩١(االنتهاكات املزعومة من هولندا لالتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان 

هلا يف الس جملس أوروبا فيما ) نائب رئيس(املشاركة يف أفرقة اخلرباء والعمل رئيساً   -
 لالتفاقية األوروبية وتطوير بروتوكوالت جديدة) ١٩٩٤-١٩٩٢(خيص محاية القصر 
  ؛)٢٠٠٠-١٩٩٢(حلقوق اإلنسان 

املشاركة كعضو يف وفد هولندا إىل اللجنة املخصصة، واللجنة التحضريية ومؤمتر روما   -
وفضالً عن ذلك ). ٢٠٠٠-١٩٩٥(واللجنة التحضريية إلنشاء حمكمة جنائية دولية 

ئم احلرب وعضواً يف عملت يف مؤمتر روما رئيساً للفريق العامل املعين بتعريف جرا
 عملت رئيساً للفريق العامل املعين ٢٠٠٠-١٩٩٩ومنذ الفترة . املكتب املوسع للمؤمتر

  بأركان اجلرائم؛

عملت وكيالً مساعداً أمام حمكمة العدل الدولية يف قضية مشروعية استعمال القوة   -
  )صربيا واجلبل األسود ضد هولندا(
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  وزارة العدل، هولندا: ١٩٩١سبتمرب /أيلول-١٩٩٠أبريل /نيسان

  خبري تشريعي 

إسداء املشورة إىل وزير العدل : خالل هذه الفترة انصب تركيزي كخبري تشريعي على ما يلي
بشان قضايا مدرجة على جدول أعمال جملس الوزراء؛ واملشاركة يف إعداد التشريعات ملختلف 

لى متاشي مشاريع التشريعات مع الوزارات، وخاصة الشؤون االجتماعية واملالية، مع التشديد ع
  .االلتزامات مبوجب املعاهدات الدولية

  جامعة أوترخت: ١٩٨٩ديسمرب /كانون األول-١٩٨٧أبريل /نيسان

  باحث قانوين

 .Pبصفيت باحث قانوين يف معهد هولندا حلقوق اإلنسان، سامهت بالبحث القانوين يف كتاب 

van Dijk and F. van Hoof, “The European Convention in Theory and 

Practice” وشاركت يف تطوير قاعدة بيانات وطنية للقضايا املتعلقة بتطيق االتفاقية األوروبية 
  .حلقوق اإلنسان يف النظام القانوين الوطنية اهلولندي

  أمور أخرى

  رئيس القسم اهلولندي اللجنة الدولية للحقوقيني؛: ١٩٩٠ إىل عام ١٩٨٨من عام   -

ت خمتلفة يف ميدان حقوق اإلنسان والقانون اجلنائي الدويل وسري احملاكم اجلنائية نشر مقاال  -
  الدولية وإنشاء احملكمة اجلنائية الدولية؛

إلقاء حماضرات يف جامعات ومؤسسات أكادميية واملشاركة كقاض يف منافسات احملاكم   -
  .الصورية

____________  

 


