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جمعية الدول األطراف

شرةالثانية عالدورة 
٢٠١٣تشرين الثاين/نوفمرب ٢٨-٢٠،الهاي

المحكمة الجنائية الدولية قاض لمنصب شاغر فيانتخاب 

انةمذكرة من األم

جلمعيــة الــدول شــرةثانيــة عاللــدورة المحكمــة اجلنائيــة الدوليــة أثنــاء قــاض واحــد ليجري انتخــاب ســ–١
.٢٠١٣تشرين الثاين/نوفمرب ٢٨إىل ٢٠يف الفرتة من الهاي األطراف املقرر عقدها يف

شـاغر نتيجـة منصـب القاضـي ملـلء نتخب من نظام روما األساسي، سيُ ٣٦مبوجب أحكام املادة ,-٢
آذار/مـــــارس ١٨وتوبـــــاغو) بتـــــاريخ منـــــذ د(ترينيـــــدااكارمونــــأنتـــــوين تومـــــاس أكوينـــــاسة القاضـــــي اســــتقال
يف كـــانون كانـــت مجعيـــة الـــدول األطـــراف قـــد انتخبتـــه، تبعـــا النتخابـــه رئيســـا لرتينيـــداد وتوبـــاغو. و ٢٠١٣

.٢٠١٢آذار/مارس ٢٠١١١١األول/ديسمرب 

تبـــــاع إبلــــب مـــــن الــــدول األطـــــراف أن تقــــدم الرتشـــــيحات إمــــاطُ ، ٣٦مــــن املـــــادة ٤ووفقــــا للفقـــــرة-٣
تبـــاع إبأو اإلجـــراءات املتعلقـــة بتســـمية املرشـــحني للتعيـــني يف أعلـــى املناصـــب القضـــائية يف الدولـــة املعنيـــة، 

. اإلجراءات املنصوص عليها يف النظام األساسـي حملكمـة العـدل الدوليـة لتسـمية املرشـحني لتلـك احملكمـة
الالزمـــة الـــيت تثبـــت اســـتيفاء التفاصـــيلالرتشـــيحات بيـــان يتضـــمن بيرفـــقوباإلضـــافة إىل ذلـــك، يتعـــني أن 

.٣٦من املادة ٣املرشح للمتطلبات الواردة يف الفقرة 

، جيـــب اختيـــار القضـــاة مـــن بـــني األشـــخاص الـــذين يتحلـــون ٣٦مـــن املـــادة ٥و٣ووفقـــا للفقـــرتني –٤
زاهـــة وتتــوافر فــيهم املـــؤهالت املطلوبــة يف دولــة كـــل مــنهم للتعيــني يف أعلـــى بــاألخالق الرفيعــة واحليــاد والن

املناصــب القضــائية. كمــا جيــب أن يكــون لــدى كــل مرشــح لالنتخــاب للمحكمــة معرفــة ممتــازة وطالقــة يف 
لغـــة واحـــدة علـــى األقـــل مـــن لغـــات العمـــل باحملكمـــة. وعـــالوة علـــى ذلـــك، ُوضـــعت قائمتـــان للمرشـــحني 

هلذه املذكرة):(انظر املرفق الثاين

واإلجــراءات اجلنائيــة، املرشــحون الــذين تتــوفر لــديهم كفــاءة ثابتــة يف جمــال القــانون اجلنــائي: ألــفالقائمــة 
واخلـــربة املناســـبة الالزمـــة، ســـواء كقضـــاة أو مـــدعني عـــامني أو حمـــامني، أو بصـــفة مماثلـــة أخـــرى، يف جمـــال 

اجلنائية؛الدعاوى



ICC-ASP/12/45

45-A-211013 2

IC
C

-A
SP/9/[…

]

Page
٢

لـديهم كفـاءة ثابتـة يف جمـاالت القـانون الـدويل ذات الصـلة باملوضـوع املرشـحون الـذين تتـوفر: باءالقائمة 
وقانون حقوق اإلنسان وخـربة مهنيـة واسـعة يف جمـال عمـل قـانوين ذي صـلة اإلنساين مثل القانون الدويل 

بالعمل القضائي للمحكمة.

جلمعية الدول باالقرتاع السري يف اجتماعاضينتخب القعلى أن يُ ٣٦من املادة ٦وتنص الفقرة -٥
الذينتخب للعمل باحملكمة الشخص يُ ، وعلى أن ١١٢األطراف يعقد هلذا الغرض مبوجب املادة 

يف حالة و على أكرب عدد من األصوات وعلى أغلبية ثلثي الدول األطراف احلاضرة املصوتة. حيصل
، ان املتبقيكم شغل املجترى عمليات اقرتاع متعاقبة إىل أن يتيف االقرتاع األول،القاضي عدم انتخاب 

.ICC-ASP/3/Res.6القرارالواردة يفلألحكاموفقا

دولــة ال جيــوز أن يكــون هنــاك قاضــيان مــن رعايــا،٣٦مــن املــادة٨و٧ومبوجــب أحكــام الفقــرتني -٦
تراعــي الـــدول األطــراف، يف إطـــار عضــوية احملكمـــة، ضــرورة متثيـــل الـــنظم واحــدة، وعنـــد اختيــار القضـــاة،

الرئيســية يف العــامل؛ والتوزيــع اجلغــرايف العــادل؛ ومتثيــل عــادل لإلنــاث والــذكور مــن القضــاة. وإىل القانونيــة 
جانب ذلك، يتعني على الدول األطراف أن تراعـي أيضـا احلاجـة إىل أن يكـون بـني األعضـاء قضـاة ذوو 

خربة قانونية يف مسائل حمددة تشمل، دون حصر، مسألة العنف ضد النساء أو األطفال.

الثالثــة، املنعقــدة بتــاريخ دور مــن اعتمــدت مجعيــة الــدول األطــراف يف جلســتها العلنيــة السادســة –٧
املتعلــق بــإجراءات ترشــيح قضــاة احملكمــة اجلنائيــة ، ICC-ASP/3/Res.6القــرار ٢٠٠٤أيلول/ســبتمرب ١٠

نيـة التاسـعة مــن اعتمـدت مجعيـة الـدول األطــراف يف جلسـتها العل،. وعـالوة علـى ذلــكم
الـــــذي يتضـــــمن ICC-ASP/5/Res.5القـــــرار ٢٠٠٧شـــــباط/فرباير ١

.  ICC-ASP/3/Res.6من القرار الفعالة ٢٧تعديال للفقرة 

، مبوجـب قـرار ٢٠١٣آب/أغسـطس ٢٨فُتح باب الرتشيح يف من القرار نفسه، ١٣لفقرة وفقا لو –٨
ـــــب مجعيـــــة ـــــدول األطـــــراف. و صـــــادر عـــــن مكت ـــــت اجلمعيـــــة ال ـــــاب حـــــىت نيترشـــــيحتلقَّ ـــــاريخ إغـــــالق ب ت

,٢٠١٣تشرين األول/أكتوبر ٨يف اتالرتشيح

ســـــتوف احلـــــد األدىن مـــــن إذا مل يُ "(د) مـــــن ذلـــــك القـــــرار ٢٧الفقـــــرة وفقـــــا عـــــالوة علـــــى ذلـــــك، و و –٩
لــذين ميكــنهم الوفــاء متطلبــات التصــويت بالنســبة إىل منطقــة أو جــنس، فــال ميكــن أن يُرشــح إال القضــاة ا

د بأي متطلبات احلد األدىن للتصويت بالنسبة إىل املنطقة غري املسـتوفية للنصـاب، وكـذلك متطلبـات احلـ
وأخــذا بعــني االعتبــار ،هــذا البنــدمبقتضــى األدىن للتصــويت بالنســبة إىل اجلــنس يــر املســتويف للنصــاب". و 
فإنـه ،البحـر الكـارييبمنطقـة ريكـا الالتينيـة و متطلبات احلد األدىن للتصويت الـذي يسـري علـى جمموعـة أم

إال من هذه املنطقة.لالنتخاب مرشحني تقدمي ال ميكن 

صـب املرشـَحني ملنمسـيْ لـدول األطـراف اِ من القرار نفسه، نشرت أمانـة مجعيـة ا٨ومبقتضى الفقرة –١٠
ألساســـي والوثـــائق الداعمـــة مـــن النظـــام ا٣٦املشـــار إليهـــا يف املـــادة اهماٍض والبيانـــات املرفقـــة برتشـــيحيقـــ
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وقـــد مت حتيـــني مبجـــرد اســـتالمها.)١(األخـــرى علـــى موقـــع احملكمـــة اجلنائيـــة الدوليـــة علـــى شـــبكة اإلنرتنـــت
.٢٠١٣تشرين األول/أكتوبر ٢٤السرية الذاتية للمرشح الذي قدمته حكومة األوروغواي بتاريخ 

املذكرة قائمة معدة وفقا املذكرة هذه، ترد يف ICC-ASP/3/Res.6من القرار٩قا للفقرة فوو -١١
. وترد يف مرفقات أخرى اهمحني مع الوثائق املرفقة برتشيحياملرشَّ يْ امسَ للرتتيب األجبدي االنكليزي ب
ني مرتبة وفق القائمة ألف أو باء (املرفق الثاين)، وحسب املرشحَ امسي ثالث قوائم إضافية تتضمن 

حسب نوع اجلنس (املرفق الرابع).

اإلجـــراءات الـــيت ICC-ASP/3/Res.6مـــن القـــرار ٢٧والفقـــرة ٢٥إىل ١٥وتـــرد يف الفقـــرات مـــن -١٢
.قاض واحدانتخابستتبع يف 

دليل االنتخاب مللء منصب قضائي شاغر.ICC-ASP/12/46الوثيقة وتتضمن –١٣

)١(
cpi.int-http://www.icc ،حتت مجعية الدول األطراف.
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افقالمر 

الصفحةالمحتويات
٥ئمة مرتبة أجبديا بأمساء املرشحني (مع بيان املؤهالت) .............املرفق األول: قا

٥هندرسون، جيوفري أ. (ترينيداد وتوباغو...................................- ١

١٥فان رومباي، ليسلي، (األوروغواي)......................................- ٢

٢٤.................رتبة وفق القائمتني ألف وباءقائمة املرشَحني ماملرفق الثاين: 

٢٤................: املرفق الثالث

٢٥.................قائمة املرشَحني مرتبة حسب نوع اجلنس: املرفق الرابع
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ع بيان المؤهالت)لمرفق األول: قائمة مرتبة أبجديا بأسماء المرشحين (ما

)ترينيداد وتوباغو(جيوفري أ.، هندريون- ١

[األصل: باإلنكليزية]

مذكرة شفوية

ترينيداد وتوباغو لدى األمم املتحدة مهورية البعثة الدائمة جل
بأن حكومة تتشرف بأن تفيد و ،الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية

رشحت القاضي جيوفري أ، هندرسون، القاضي يف احملكمة العليا لرتينيداد وتوباغو ترينيداد وتوباغو
أنتوين توماس ليشغل املنصب الشاغر  يف احملكمة اجلنائية الدولية بسبب استقالة القاضي السابق 

آذار/مارس من هذا العام. الذي انتخب رئيسا جلمهورية ترينيداد وتوباغو يف شهر أكويناس كارمونا
وجتري االنتخابات خالل الدورة الثانية عشرة جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة 

تشرين ٢٨إىل ٢٠اجلنائية الدولية ("نظام روما األساسي") اليت ستعقد يف الهي، مملكة هولندا، من 
.٢٠١٣الثاين/نوفمرب 

الرتشيح يتم تقدميه أن تفيد بأن بية ترينيداد وتوباغو أيضًا وتتشرف البعثة الدائمة جلمهور 
جيب أن تتوافر يف نص على أنه تيت(ب) من نظام روما األساسي ال٣، الفقرة ٣٦وفقا ألحكام املادة 
حملكمة:ااتكل مرشح النتخاب
سواء  الالزمةناسبة القانون اجلنائي واإلجراءات اجلنائية واخلربة املجمال يف ة ثابتة"كفاء

الدعاوى اجلنائية".صفة مماثلة أخرى يف جمال كقاض أو مدع عام أو حمام أو ب
النتخابه ملنصب هندرسون إن حكومة ترينيداد وتوباغو تويل أمهية كبرية لرتشيح القاضي 

قاض للمحكمة، وذلك متشيا مع دعم ترينيداد وتوباغو الطويل األمد هلذه احملكمة والذي سبق اعتماد 
. هوبدء نفاذا األساسينظام روم

حيث جيري ، احملكمةحكومة ترينيداد وتوباغو أنه يف هذه املرحلة احلامسة من تطورى تر و 
تقدمي مزيد من الطلبات للمحكمة ملمارسة واليتها فيما يتعلق باجلرائم الواردة يف نظام روما األساسي، 

يري املنصوص عليها يف نظام روما ينبغي أن تتكون من قضاة يستوفون بالشكل املالئم مجيع املعا
األساسي.

شخص كهندرسون  بأن القاضي متام االقتناع ولذلك فإن حكومة ترينيداد وتوباغو مقتنعة 
املناصب على أيتحلى باألخالق الرقيعة واحلياد والنزاهة وتتوافر فيه املؤهالت املطلوبة للتعيني ف

م إسهاما هسيسهندرسون فإنه انتخب ما أيضا أنه إذا القضائية يف ترينيداد وتوباغو
يف جمال القانون اجلنائي واإلجراءات اجلنائيةهائلة وخربة ثرية ال يقدر بثمن يف احملكمة نظرا إىل معرفته 

اكتسبها كمدع وقاض معا.
.الشفويةتهوسري القاضي هندرسون بيان مؤهالت وقد مت إرفاق 
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البعثة الدائمة جلمهورية ترينيداد وتوباغو تطلب من األمانة العامة على ما تقدم فإن وبناء
على هذه املسألة.مجيع الدول األطراف يف نظام روما األساسيإطالع جلمعية الدول األطراف 

____________
تبيان المؤهال

روما األساسي (أ) من نظام ٤، الفقرة ٣٦م تقدمي هذا البيان وفقا ألحكام املادة يت
.ICC-ASP/3/Res.6من القرار٦للمحكمة اجلنائية الدولية والفقرة 

يف احملكمة يامرشح مجهورية ترينيداد وتوباغو النتخابه قاضهوجيوفري أ. هندرسون القاضي 
اجلنائية الدولية.

شخص يتحلى (أ) من نظام روما األساسي ك٣، الفقرة ٣٦أحكام املادة املرشح يستويف و 
املناصب القضائية يف على أألخالق الرقيعة واحلياد والنزاهة وتتوافر فيه املؤهالت املطلوبة للتعيني فبا

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

القانون اجلنائي جمال يفة ثابتةكفاءأنه "جيب أن يتوافر يف كل مرشح  األساسي اليت تنص على 
صفة مماثلة أخرى يف الالزمة سواء كقاض أو مدع عام أو حمام أو بناسبة واإلجراءات اجلنائية واخلربة امل

الدعاوى اجلنائية".جمال 
مبوجب القائمة (أ) وفقا قاضيا لذلك فإن املرشح يستويف املتطلبات ذات الصلة النتخابه 

إىل ىل خربته الكبرية و إا األساسي. وتستند خربة املرشح ومؤهالته من نظام روم٥، الفقرة ٣٦للمادة 
عاما.٢٣يف القانون اجلنائي واإلجراءات اجلنائية ألكثر من الثابتة تة ءتدريبه وكفا

لقد عمل مدَّعيا عاما على عدة مستويات يف مكتب مدير النيابات العامة لرتينيداد وتوباغو
ير النيابات العامة.ليرتقى يف النهاية إىل منصب مد

اإلضافة إىل ذلك فقد حاجج بنجاح يف قضية بارزة يف الفقه اجلنائي لرتينيداد وتوباغو،  و 
كمدير للنيابات العامة، لصاحل إدراج بيان تأثر الضحية بالضرر يف مرحلة إصدار احلكم يف احملاكمات 

عادي يف القضايا اجلنائية يف الوالية اجلنائية. وجتدر اإلشارة إىل أن هذا اإلجراء جيري العمل به بشكل
القضائية.

لقد فصل القاضي هندرسون يف منصبه احلايل كقاض يف احملكمة العليا يف ترينيداد وتوباغو  
يف العديد من القضايا اجلنائية املعقدة اليت تشمل متهما واحد أو عدة متهمني بالقتل والشروع يف 

اح احملارم، واجلرائم اجلنسية، واملخدرات اخلطرية، والسالح القتل، والقتل العمد، واالغتصاب، وسف
.الناري والذخرية اجلرائم وغريها من اجلرائم

كمدع عام، شارك املرشح يف ورشات عمل تدريبية وطنية وإقليمية للمدعني العامني من و 
.خالل املشاركة إما كمقدم عروض أو مشارك
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جملس إدارة معهد التعليم القضائي لرتينيداد وما يزال القاضي هندرسون، بوصفه عضوا يف 
.وتوباغو، يساهم يف التعليم القضائي يف ترينيداد وتوباغو

الوقاية بلقد قام املرشح أيضا بتمثيل ترينيداد وتوباغو يف العديد من املؤمترات الدولية املتعلقة 
.العدالة اجلنائيةبمن اجلرائم و 

نصبه احلايل أيضا كقاض يف احملكمة العليا يف ترينيداد وسواء بصفته مدعيا عاما سابقا ويف م
وتوباغو، يكون القاضي هندرسون قد ترأس أو قام باالدعاء يف قضايا تتعلق بالعنف ضد النساء 

.واألطفال
.كما أن املرشح يتحدث بطالقة واحدة على األقل من لغات العمل باحملكمة

____________

الشخصيةالبيانات

١٩٦١فرباير/شباط٤: دامليالتاريخ

متزوج:  االجتماعيةاحلالة

وبنتانولد : املعالون

المؤهالت

وتوبـــــــــــــــــــــاغوترينيــــــــــــــــــــداديفالعليـــــــــــــــــــــااحملكمــــــــــــــــــــةيفللعمـــــــــــــــــــــلقُبــــــــــــــــــــل :989١
ترينيدادللحقوق،وودينغهاغالسِّريكليةالقانوينالتعليميفهادةش:١٩٨٩

.بربادوسهيل،كيفالغربية،داهلنجزرجامعة، احلقوقيفليسانس:١٩٨٧

مرتبــة) (ثــانويكموضــوعالتــاريخمــعاالجتمــاععلــم(اآلدابليســانس:  ١٩٨٤
.ترينيدادسانت أوغسطني، الغربية،اهلندجزرجامعة)الشرف

:المهنيةالخبرة

ـــــــــــااحملكمـــــــــــةالكـــــــــــربى،باحملكمـــــــــــةقاضـــــــــــي:اليومإىل٢٠٠٩ ـــــــــــاغولرتينيـــــــــــدادالعلي .وتوب
.العامةالنياباتيرمد:٢٠٠٨-٢٠٠٢

.العامةالنياباتمديرنائب): سبتمرب/أيلول-أغسطس/آب(٢٠٠١

.العامةللنياباتمساعدمدير:٢٠٠٢-١٩٩٨

)العامةالنياباتمديرمكتب(الدولةمستشاريكبري:  ١٩٩٨-١٩٩٦
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)العامةالنياباتمديرمكتب(ثالثدولةمستشار:١٩٩٦-١٩٩٥

)العامةالنياباتمديرمكتب(ثاينولةدمستشار:١٩٩٥-١٩٩٤

)العامةالنياباتمديرمكتب(أولدولةمستشار:١٩٩٤-١٩٩٢

)العامةالنياباتمديرمكتب(مؤقتأولدولةمستشار:١٩٩٢-١٩٩٠

ترينيــداد(احملــدودةالتجــاريالــوطيناملصــرفشــركةائتمانــات،موظــف:١٩٨٩-١٩٨٩
.)وتوباغو

:ةالمهنيوالمسؤولياتالتمثيل

.اخلطريةاجلرائميفاحمللفنيهيئةأماماحملاكماترئاسةاختصاصيشمل: اليومإلى–٢٠٠٩يناير

يفاحمللفنيهيئةمعاحملاكماتجلساتيعقدفإنهالكربى،احملكمةيفقاضبصفته
وعوالشر بالقتلمتهمنيوعدةواحدمبتهمتتعلقاليتواملعقدةاخلطريةاجلنائيةالقضايا

األخرى،اجلنسيةواجلرائماحملارموسفاحواالغتصاب،العمد،والقتلالقتل،يف
.اجلرائموالذخريةالناريوالسالحاخلطرة،واملخدرات

اليتسائلاملمجيععلىالقضائيةالواليةميارسفإنهالكربى،احملكمةيفقاضبصفته
منواحدافرعاتشكلاليت ىالكرب احملكمةأماموتُعرضلوائحصدرت
القضائيةالواليةمتارسوهي. وتوباغوترينيداديفقضائيةالالسلطةيفالعليااحملكمة
والقضايااخليانةجرائميفوالبتباالستماعاجلنائيةواليتهايفتقوم و . واملدنيةاجلنائية
وأوامراالتصاالترأواماعرتاضحقمنحيفالكربىباحملكمةوتنظر. اخلطريةاجلنائية
.الكفالةطلباتيفتنظركماواملصادرةالضبط

مسؤوالكانالعامةالنياباتمديربصفته: ٢٠٠٨ديسمبر/األولكانون–٢٠٠٢يوليه/تموز
يفاجلنائيةاملسائلمجيعيفووقفهافيهاواالستمرارالدعاوىإقامةعندستوريا
وقد.اخلاصامللكةوجملساالستئنافوحمكمةالكربى،واحملكمةالصلح،حمكمة
:هذاتضمن

عنداملناسبةوصياغةالتحقيقمساراتبشأنللشرطةاملشورةتقدمي
الضرورة؛

ذاتاملسائلكليفللمّدعنيوالتوجيهالتعليماتبإعطاءيقومالغرف،رئيسبصفته
التقاضي؛غريأوبالتقاضيالصلة

تستوجباليتاملسائليفلوائحعلىوالتوقيعوىالدعاكلمتابعةعنمسؤول
الكربى؛احملكمةيفحملفنيوهيئةقاضأماماحملاكمة
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أمام كل من حمكمة االستئناف اجلنائيةاملسائلمجيعيفستئناف االعنسؤولم
؛وجملس امللكة اخلاص

االستئناف؛حمكمةأمامدافع عن الطعون ي

 ترينيدادشرطةمصلحة يفجراءات اإلوشعبةاحملكمةيفالعامنياملدعنيعلىأشرف
.وتوباغو

:فرناندوسانيفالعامةالنياباتمديرمكتبيفاملسؤولاملوظف: ٢٠٠٢يونيه/حزيران–٢٠٠١سبتمبر/أيلول

 َّوتوباغوترينيداديفاحملاكممجيعيفاجلنائيةاملنازعاتيفالدولةلمث.

العسكريةاحملكمةأماماإلجراءاتيفالدفاعأركانرئيسلميثِّ عاممدع.

يفاألخرىاحلكوميةاجلهاتوبعضوالشرطةالعامةالنياباتملديراملشورةقدم
.اجلنائيةاملسائل

مديرمكتبيفعليهمويشرفاملبتدئنيالعامنيللمدعنيبالعمليعهدكان
.العامةالنيابات

علىالعامةالنياباتمديرمكتبدىلاملبتدئنيالعامنيالنواببتدريبقام
.املرافعات

قانونيفحماضراتعليهموألقىالشرطةلضباطعمل ورشاتبإعدادقام
اجلنائية؛واإلجراءاتاجلنائييفاملمارسةجانبإىلاإلثبات

وكاالتتنظمهااليتالتدريبيةالعملورشاتيفومهنيةتنظيميةمساعدةقدم
مبكافحةاملعنينيمنوغريهمالشرطةضباطلصاحلاخلارجيةتوالوكاالالدول

.املخدرات

بشأنالقانونيةوالشؤونالعدلوزارةيفالتشريعاتمراجعةللجنةاملشورةقدم
هذهومشلت. اجلنائيةالعدالةنظاميفأثرلهكانماوهوالتشريعات،صياغة

الشهودحلمايةالتشريعيساساأليوفر(وأنظمتهالعدالةمحايةقانونالتشريعات
).العدالةموظفيومحاية

:لجان/مجالسعضوية

حملكمةنموذجيالللمشروعالتوجيهيةاللجنةرئيس:اآلنإلى٢٠١١نوفمبر/الثانيتشربن
:املخدراتمنالعالج
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عمليفالشروععناملسؤولةاملعنيةالوكاالتمنالتخصصاتمتعددةجلنةيرأس
عليه؛واإلشرافاملخدراتنمالعالجحماكم

واإلجراءاتوالسياساتالعامةالسياسةوثيقةوضعالذيالفريقعضوا يف عمل
املخدرات؛معاجلةحملاكموالربوتوكوالت

منلعالجاحملكمةاجلديد نموذجيالاملشروعبتنفيذالفريقمعجنبإىلجنباقام
وتوباغو؛ترينيداديفحلل املشاكل املخدرات

املخدرات؛منالعالجحملكمةنموذجيالاملشروععلىاإلشرافيفساهم

األحداثعالجحملكمةالتجرييبللمشروعالعامةالسياسةوثيقةبوضعحاليايقوم
.املخدراتمن

:وتوباغورتينيدادلالقضائيالتعليماملعهدجملسعضو: اآلنإلى٢٠٠٩يونيه/حزيران

القضائينيللموظفنيوالتدريبيةالتعليميةامجالرب القضائيالتعليممعهديقدم
يفالقضائيةالسلطةيساعدوهذا. الدعموموظفياحملكمةاحملاكميفواإلداريني

.اجلمهورثقةويضمنوسالمتهااستقالهلاعلىحتافظبطريقةاألداء

رينيدادتيفللمخدراتالوطينعضو: ٢٠٠٩يناير/الثانيكانون–٢٠٠١سبتمبر/أيلول
:وتوباغو

السياساتجماليفاملشورةوتوباغودترينيداحلكومةيوفراليتالوطنيةالوكالةعديُ 
علىللمعنينيمنتدىيوفركما.املخدراتمبكافحةاملتصلةاملسائلمجيعبشأن
والتوريد،ومراقبةالطلب،منللحدالقراراتواختاذاملعلوماتلتبادلمستوىأعلى
.املايلوالرصدوالتنفيذمن،األقضايا

:العفوبسلطةاملعنيةاالستشاريةاللجنةعضو
األشخاصيقدمهااليتالعفوطلباتيفإالتنظرالدستوريةهيئة" الرمحةجلنة"

.املدانون

للبلداناملخدراتاستعمالإساءةمراقبةجلنةيفوتوباغوترينيدادممثل:٢٠٠٩-٢٠٠١أبريل/نيسان
ملنظمةالتابعةيكيةاألمر 

.األمريكيةالدول

الوظيفيالتقييمملمارسةالتوجيهيةاللجنةيفالعامةالنياباتملديرمناوب:٢٠٠١أكتوبر/األولتشرين
.والقانونيةالقضائيةللمصلحة
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علىالعدالةمحايةبربنامجاملعينالعاملالفريقيفالعامةالنيابةمديرمكتبممثل:١٩٩٩-١٩٩٨مايو/أيار
: اإلقليميالصعيد

الربنامجعنفضالالشهود،حلمايةاإلقليميبالرنامجوضعالذيالفريقيفعضو
.الشهودحلمايةالوطين

املعينالعاملالفريقعضو:١٩٩٢ديسمبر/األولكانون–١٩٩٢أكتوبر/األولتشرين
.وتوباغودترينيدايفالعامةاخلدمةيفاملزعومةالفاسدةباملمارسات

للقضاةالمستمرالتعليمندوات: القضائيالتعليممعهد

.الالواعيوالتحيزاألحكامحترير: ٢٠١٣

.التطوريفاآلخذالقضاةدور: ٢٠١٢
.وتوباغوترينيدادمجهوريةحماكمعلى: الناشئةالتكنولوجيات: ٢٠١١

.القضائيتفكريالخاللمنالكارييبالبحرمنطقةفقهبروز: ٢٠١٠

.اجلنائينيللقضاةبالنسبةالتلخيص: ٢٠٠٩

:الصلةذاتاألخرىالمهنيةاألنشطة

.للقانونوودينغهاغكليةاإلثبات،مادةمساعد،مدّرس: ٢٠٠١-١٩٩٨
.للقانونوودينغهاغكليةاجلنائية،واإلجراءاتاجلنائيةاملمارسةمادةمساعد،مدرس:٢٠٠١
.التجاريةالدراساتمعهدالبنوك،قانونس،مدر : ١٩٩٥- ١٩٩٠

العملورشات/المؤتمراتبعضحضور

املخدرات،مدميناجلناة علىللحبسكبديلاملخدراتمنالعالجحمكمةتنفيذ: ٢٠١٣أبريل/نيسان
.بربادوستاون،بريدج

كنداتو،توروناملخدرات،منالعالجحمكمةملهنييالكنديةاجلمعية:٢٠١٢فرباير/شباط

،"سبنيأوفبورت"للسجن،كبديلاملخدراتمنالعالجحماكمتنفيذ: ٢٠١١أكتوبر/األولتشربن
.ترينيداد

سكوتيانوفاجامعةللحقوق،داهلوسيكليةالقضائي،للتعليمالكومنولثعهدم: ٢٠١٠مايو/أيار

.القضائيالتعليمالكومنولثمعهدزميل،-

.برموداهاملتون،العامني،املدعنيلتدريبإقليميةعملورشة: ٢٠٠٨أبريل/يسانن
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و. وتوباغترينيداد،"سبنيأوبورت"املالية،لألوراقجلنةاملال،رأستنميةورشة: ٢٠٠٨مارس/آذار
.جامايكاكينغستون،العامة،النياباتمديريمؤمتر:٢٠٠٨فرباير/شباط

.غريناداجورج،سانتاملالية،اجلرائميفلتحقيقاميسِّر،:٢٠٠٧هيوني/حزيران

.فرنساباريس،العامني،مدعني للالدوليةللجمعيةالسنوياملؤمتر:٢٠٠٦سبتمرب/أيلول

.لندنللقانون،الكومنولثمؤمتر:٢٠٠٥سبتمرب/أيلول

.بربادوسيب،الكاريالبحرجلماعةالعامةالنياباتملديرياالفتتاحياملؤمتر:٢٠٠٥فرباير/شباط

.جامايكاباي،مونتيغوالفساد،حولاإلقليمياملؤمترميسر،:٢٠٠٤أكتوبر/األولتشرين

أنتيغوا،الالنيابات،ورؤساءالعدللوزراءالعامليةالعامنياملدعنيقّمةمؤمتر:٢٠٠٤فرباير/شباط
.غواتيماال

.العاصمةواشنطنالعامني،للمدعنيالدوليةللجمعيةالسنوياملؤمتر:٢٠٠٣أغسطس/آب

واملعقدةللحدودالعابرةاجلرائمملكافحةاإلقليميبربادوسمؤمتريسِّر،م:٢٠٠٣مايو/أيار
.والعشريناحلاديالقرنيف

.لندنالعامني،للمدعنيالدوليةاجلمعية:٢٠٠٢سبتمرب/أيلول

منوذجبشأنوتوباغوترينيداديفالعدليرلوز واملشورةاملساعدةتقدمي:٢٠٠٢نوفمرب/الثاينتشرين
السادسالعادياالجتماعيفاإلثباتقانونلتحديثقانونمشروع
وجزرفنسنتسانتكينغستون،يفالقانونيةللشؤونالكومنولثللجنة

.غرينادين

االجتارمنظماتتفكيك"حولعملورشةوميسِّر،التنظيميفمشارك:2001أغسطس/آب
نظمهاوتوباغوترينيداديفأيامثالثةملدةعملورشة،"تباملخدرا
األمريكيةاملتحدةالوالياتيفالعدلووزارةالعامةالنياباتمديرمكتب

.

املرافعاتعلىالتدريبورشةبني،املدرِّ لتكويندورةيفمتدرب:٢٠٠١أبريل/نيسان
ترينيداد،(Grays Inn)" إنغرايز"ووتوباغولرتينيدادالقانونمجعية

.وتوباغو

وأوروبااملتحدة،والوالياتالكارييب،البحرملنطقةالوزارياملؤمترمراقب،:٢٠٠٠هيوني/حزيران
.وتوباغوترينيدادالقانون،وتنفيذاجلنائيةللعدالةوكندا

غرياالجتارلقمعيالوفنزو وتوباغولرتينيداداملشرتكةللجنةالثالثةالدورة:٢٠٠٠أبريل/نيسان
.ومنعهومراقبتهالعقليةواملؤثراتاملخدراتيفاملشروع
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األدلةبشأنالكارييبالبحرملنطقةالكومنولثأمانةخرباءفريقاجتماع:١٩٩٧أبريل/نيسان
.لوسياسانتااملخدرات،قضايايفاجلنائية

املتحدةالوالياتالدويل،الزائربرنامجللمعلومات،األمريكيةالوكالة:١٩٩٥أبريل/نيسان
.األمريكية

:للندواتالمقدمةواألوراقالعملورشات

مجعية،"الكارييبالبحريفالدستوريةوالنزعةلالدعاءالتقديريةالسلطة":٢٠١٣سبتمرب/أيلول
سنتني،كليعقدالذيالثالثاملؤمترالقضائيني،للموظفنيالكارييبالبحر
.بربادوستاون،بريدج

يفتقدميهايفشاركورقة" املخدرات،منالعالجحملكمةالتخطيط": ٢٠١٣أبريل/نيسان
.بربادوسبريدجتاون،

يفاملخدراتمنالعالجحملكمةالنموذجياملشروع"عنمقدمةورقة:٢٠١٢فرباير/شباط
."وتوباغوترينيداد

القضائيني عنواملوظفنيللقضاةلفائدة كتيبانشرو وضعالذيالفريقعضو: ٢٠١٠ديسمرب/األولكانون
.إصدار األحكام

قدمتورقة. برموداهاميلتون،العامني،للمدعنيتدريبيةإقليميةعملورشة:٢٠٠٨أبريل/نيسان
. "العاماملدعياستقاللية"عن

ترينيداد،"سبنيأوفبورت"املالية،األوراقجلنةاملال،رأستنميةورشة:٢٠٠٨مارس/آذار
."الداخليةالتجارة"عنقدمتورقة. وتوباغو

عنُقدمتورقة. جامايكاكينغستون،العامة،النياباتمديريمؤمتر:٢٠٠٨فرباير/شباط
."العامةالنياباتمديراستقاللية"

عناإلقليميجامايكامؤمتراملعقدة،الفسادجرائمعلىاملقاضاة: ٢٠٠٤أكتوبر/األولتشرين
.لفسادا

،(Dole Chadee)"شاديدول: "باملخدراتتتاجرمنظمةتفكيك":٢٠٠٣مايو/أيار
.حالةدراسة

االلكرتونيةاملراقبةطريقعنعليهااحلصولمتاليتللمواداإلثباتيةالقيمة"
العابرةاجلرائمملكافحةاإلقليميبربادوسمؤمتر،"العامالقانونموقف–

.والعشريناحلاديالقرنيفواملعقدةللحدود
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مؤمتر،"القانونيةاملسائل-احملاكماتيفالبيانيةالرسوماستخدام"
القرنيفواملعقدةللحدودالعابرةاجلرائمملكافحةاإلقليميبربادوس
.والعشريناحلادي

االجتارمنظماتلتفكيكأداةاباعتبارهالعامالقانونيفالتآمرجرمية": ٢٠٠١أغسطس/آب
".باملخدراتتتاجرمنظمةتفكيك"ورشةيفت قدم،"باملخدرات

،"تنبيههبعدبهاملشتبهعلىحتسباليتاإلفاداتوأخذالقضاةقواعد":٢٠٠١هيولي/متوز
.الشرطةتدريبندوات

.الشرطةتدريبندوات،"اجلنائيةاحملاكماتيفاألدلةتقدمي":١٩٩٩أبريل

:بارزةقضايا

احلكمإصدارمرحلةيفبالضررالضحيةرثُّ تأبيانتأثريإلدراجاحبنجحاجج
.عاديبشكلذلكالعمليتماآلنو. اجلنائيةاحملاكمة

أندروزلريويضدالدولة
)٢٠٠٠(
)تنشرمل(

.املدنينيمناألموالبابتزازقامواشرطةلضباطناجحةمقاضاة )٢٠٠٦(الدولةضدبوال

68 WIR 449
.عصابةقامتقتلةعملي الدولةضدوإسحاقبراون

)٢٠٠٣(
8 WIR 449

.اهلويةجمهولمشردارجالفيهاالضحيةكانقتلعمليةعلىناجحةمقاضاةأول فوسرتفيلربتضدالدولة
)٢٠٠٢(كامبلوبراون

)تنشرمل(
غريكامأحاجلناةعلىصدرتقدكانت،)توفيا(القتلضحايامناثننيحبقوق

أولهذاوميثِّل. بالسجناجلناةعلىوحكمالقضيتنيكلتااستئنافومت. للحريةسالبة
.اخلطريةاجلرائمعنوتوباغوترينيداديفاملخففةاألحكاميفللطعونجناح

جوزيفغارفيلدضدالدولة
: سينتينوأنتوينضدوالدولة

)تنشرمل(

____________
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)يسلي، (األوروغوايفان رومباي، ل- ٢

]سبانيةاألصل: باإل[

مذكرة شفوية 

لــــدى مملكــــة هولنــــدا حتيتهــــا إىل أمانــــة مجعيــــة الــــدول أوروغــــواي الشــــرقيةتقــــدم البعثــــة الدائمــــة جلمهوريــــة 
، ICC-ASP/12/S/14، وباإلشـارة إىل املـذكرة األطراف يف نظام روما األساسـي للمحكمـة اجلنائيـة الدوليـة

ليســليقــررت ترشــيح القاضــي اجلمهوريــة حكومــة أنّ إبالغهــا بــتتشــرف ب، ٢٠١٣ن/أبريلنيســا٢٦املؤّرخــة
ــــ ــــا الرئيس فــــان رومــــيب، ال ــــســــابق حملكمــــة العــــدل العلي ــــة يف ،أوروغوايب ــــة الدولي قاضــــياً للمحكمــــة اجلنائي

٢٨إىل ٢٠جلمعيــة الــدول األطــراف يف الفــرتة مــنالثانيــة عشــرة االنتخابــات الــيت ســتجرى خــالل الــدورة 
.الهاييف ٢٠١٣نوفمرب/ تشرين الثاين

، تعلــــن حكومــــة مســــريته املهنيــــة القضــــائية املتميــــزةاملكفاءتــــه نظــــراً إىل  
مـن نظـام رومـا األساسـي، ٣٦أوروغواي أن القاضي الدكتور فـان رومبيـي يفـي باملعـايري احملـددة يف املـادة 

مـن نظـام رومـا ٣٦مـن املـادة ٥ألغـراض الفقـرة (ئمـة ألـف ضـمن القاوتطلب باخلصوص إدراج ترشيحه
.اعتباره أحد املرشحني من أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب، و )األساسي

القاضـــي الـــدكتور ســـوف ميثّـــل ، ‘٣‘إىل ‘ ١‘ةالفرعيـــات الفقـــر ، (أ)٨الفقـــرة ،٣٦ألغـــراض املـــادة و 
أو نظام القانون املديناينالروم–نظام القانوين األورويب فان روميي ال

) (أ) مـن املـادة ٤. كمـا يـرد بيـان وفقـاً للفقـرة (املرشَّـح
من نظام روما األساسي.٣٦

___________

بيان المؤهالت

والفقرة ،ة الدوليةمن نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائي٣٦هذا البيان وفقًا ألحكام املادة يُقدَّم
األطراف للمحكمة اجلنائية الدولية بشأن انتخاب قضاة احملكمةمن قرار مجعية الدول٦

(ICC/ASP/3/Res.6).
مهوريــة جبســابق حملكمــة العـدل العليــا الرئيس ي، الـســلي فـان رومبــاليالــدكتورترشــيح القاضـيويقـّدم 

القاضــي الــدكتوريتمّتــعيف احملكمــة اجلنائيــة الدوليــة. تنظــر فيهــا الــدول األطــرافكــيل،أوروغــواي الشــرقية
حملكمـة اجلنائيـة الدوليـة (يف يف اقاضـيا هتعيينـلسـتثنائية املطلوبـة االاصـة و اخلكفاءات باليسلي فان رومبالي

ملبـادئ واألهـداف الـيت باواسـعة والتزامـه طـوال حياتـه املهنيـة الالقضائيةته د به خرب شهَ تالقائمة ألف)، كما 
قوم عليها نظام روما األساسي.ي

بعد وقت إذ دمة العدالة. بكاملها خلحياته املهنية ي سلي فان رومباليوقد كرس القاضي الدكتور 
دكتوراه يف القانون والعلوم العلى درجة هقصري من استكمال دراسته يف جامعة اجلمهورية، وحصول

املستوى الذي يبدأ جمال القضاء يف النضمام إىلاى به حّبه للمهنة إىل ، أدّ متمّيزةدرجات باالجتماعية 
ةستمر على ترقياته الالحقة املى جناحه املبكر يف القضاء أدّ و . قاضي الصلحبوصفه ،أيالقضاء، عنده 
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يصلهاتبة ميكن أنكمة العدل العليا، وهي أعلى رُ حملاً أصبح رئيس٢٠٠٤يف عام و دون عوائق؛ من 
لمحكمة العليا مرة أخرى لاً ه رئيسأقرانُ هستثنائية، انتخباالهنية املهؤهالتًا مبواعرتاف. يف اجلمهوريةالقاضي 

.٢٠١٢- ٢٠١١فرتةل
القاضي الدكتور الذي برهنه حملكمة اجلنائية الدولية االعدالة وااللتزام بأهداف وغايات إن اإلحساس ب

أُدخلت على االجتهاد اليت ية جلوهر التغيريات اه يفميكن تلخيص،طوال مسريته بأكملهاي ارومبفان
عدم هذه احملكمة أعلنت فقد يف تلك اهليئة. أثناء عمله أوروغواي بحمكمة العدل العليا القانوين يف 

عقبة القانونية أماموالذي كان ينّص على ال،سقوط الدعوى العامةف باسم قانون عرَ دستورية ما كان يُ 
الدكتاتوري أثناء احلكمتكاب انتهاكات حقوق اإلنسان حماكمة أفراد القوات املسلحة املتهمني بار 

.١٩٨٥و١٩٧٣عامي مابنيالعسكري يف أوروغواي، يف الفرتة
أفراد من إدانة كمة العدل العليا ألول مرة،حملمن املمكن ، أصبح هذا التحول يف األحداثوبفضل 
ذا، على سبيل املثال، من األحكام ظهر هيالفرتة. و الذين ارتكبوا تلك األفعال طيلة تلك اجليش القمعي

، والرئيس ةداملشدّ عمدًا القتل رائم جب٢٨بنياملدانين،وآخر غافازو خوسيهالرائد الصادرة يف قضايا
عمداً.القتل رائم جبخاصة ٣٧بنياملدان، نياألمر الواقع اجلنرال غريغوريو ألفاريز وآخر السابق حبكم 

"قانون التقادم"، وكذلك صّ فيما خيلفتوى القانونية حملكمة العدل العليا اأن وجتدر اإلشارة إىل 
للحساسية السياسية من الرأي العام الوطين، نظراً االهتمامأقصى درجات تاألحكام الصادرة، تلق

.للقضايا املعنية
من مثّ كمة العدل العليا، و حملي بالنسبةارومبأمهية عمل القاضي فانتأّكدت وعالوة على ذلك، 

لرئيس السابق حبكم حماكمة امّكنت من صياغة األحكام اليت إليهكلتو أُ إذ ،للفقه الوطينبالنسبة 
خوان ماريا بوردابريي.الدكتور األمر الواقع 

وإمنا  على مسؤوليات السلطة القضائية يف أوروغواي؛ روميي لقاضي فانلاملهنية مل تقتصر املسرية و 
فإن يف هذا الصدد، و ا القانونية والقضائية على الصعيدين اإلقليمي والدويل. لقضايأيضًا لطاقاته كّرس 

شارك يف حمافل دوقبقدر ما همشاركة مكثّفة تعدّ مستشاركو رئيس مشاركته ك
كا معهد أمري، مثل املؤسسات القانونيةخمتَلف خمتلفة: مثل املؤمترات واملشاريع املتخصصة اليت تنظمها 

وبعثة األمم ورابطة البلدان األمريكية للمحامني، التابع لالالتينية 
واألمم املتحدة نفسها.،املتحدة للتحقق من حالة حقوق اإلنسان يف غواتيماال

اكز تدريس بشكل مكثف يف إلقاء احملاضرات يف العديد من مر روميييشارك الدكتور فانكما 
لعدد كبري من األوراق ه ، كما يتضح من نشر ةالقانونيات التحقيقويقوم أيضا بتخصصة.املالقانون 

واألعمال املتخصصة.
من العديد من الطلبات املقدمة من اهليئات روميي الثابتة أيضًا القاضي الدكتور فانوتّتضح كفاءة 

يف هذا الصدد، و . ي وتنظيمهألوروغوالالنظام القانوين بض أن القضايا الرئيسية للنهو الستشارته بشالوطنية 
دستوري الصالح اإلتقديرا إلسهاماته يف تنفيذ قانون اإلجراءات العام اجلديد، و فقد ّمت االعرتاف له 

دخلت يف جمال اليت أُ الَعَملية والتحسينات١٩٩٣التنفيذي يف عام اجلهاز للسلطة القضائية الذي عززه 
إقامة العدل.

القاضي (ج) من نظام روما األساسي، إن ٣، الفقرة ٣٦وفيما يتعلق باملتطلبات مبوجب املادة 
تني الربتغالية اللغلغات العمل يف احملكمة اجلنائية الدولية كما يُتقن يتقن ي سلي فان رومباليالدكتور 

واإليطالية.
___________
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البيانات الشخصية

، مونتيفيديو، أوروغواي١٩٤٦آذار/مارس ٢١تاريخ امليالد
متزوجاحلالة العائلية

األسبانيةالربتغالية، اإلجنليزية، الفرنسية، اللغات

مسار المهني القضائيال

: حصل على دكتوراه يف القانون والعلوم االجتماعية من كلية القانون.١٩٧٥أبريل نيسان/

كولونيا.قسم القضائي الثاين عشر يفبوصفه قاضي الصلح، يف ال: انضم اىل القضاء ١٩٧٥مايو أيار/

(إحدى أهم اجلهات ريفريامقاطعة قاضي احملكمة االبتدائية يف منصب إىل ترقية: ١٩٧٧أبريل نيسان/
القضائية التسع عشرة اليت تنقسم إليها األورغواي)، وختتص أساسا يف القضايا اجلنائية ذات األمهية األكرب 

.اليت حتدث يف هذه املقاطعة

مع االضطالع ، (عاصمة األوروغواي)ونتيفيديومبقاضي التحقيق منصب إىل ترقية: ١٩٨٠أبريل ان/نيس
بوالية جنائية حصرا.

."الدائرة الثانية"ونتيفيديو، مبقاضي التحقيق منصب إىل ترقية: ١٩٨٨أبريل نيسان/

."الدائرة الرابعة عشرة"ونتيفيديو، العاشرة مباحملكمة االبتدائية املدنية 

، ١٠يف حمكمة االستئناف، احملكمة املدنية قاضي الصلح إىل منصبإىل ترقية: ١٩٨٦أغسطس آب/
."الدائرة اخلامسة"

احملكمة العليا.ُعنيِّ قاضياً يف : ٢٠٠٢فرباير شباط/

: رئيس احملكمة العليا.٢٠١٢- ٢٠١١و ٢٠٠٥- ٢٠٠٤

دستورية القوانني) على مدى مراجعة ة (النقض و احملكمة العليا، مارس الوالية القضائية اجلنائيرئيسبصفته 
فرتة عشر سنوات.

،سقوط الدعوى العموميةقانون يف إعالن عدم دستوريةته املهّمة مشاركيشار إىل يف هذا السياق، 
حماكمة أفراد القوات املسلحة املتهمني بارتكاب انتهاكات حقوق عقبة القانونية أمامالذي كان يكرس ال

)؛ ٦/٥/٢٠١١املؤرخ ١٥٠١(احلكم ين،وآخر غافازو خوسيه؛ وإدانة الدكتاتوريء احلكمأثنااإلنسان 
األمر الواقع السابق حبكم ، والرئيس عمداً القتل رائم جب٢٨بنياملدانالديكتاتوري، أفراد من اجليش و 

رائم جباصة خ٣٧)، ب٢٢/٨/٢٠١١املؤرخ ٣٠٣٣، (احلكم نياجلنرال غريغوريو ألفاريز وآخر 
عمداً.القتل 
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جتدر اإلشارة أىل أنه يف احلالتني، أصدر رأيًا خمالفًا حّدد فيه أن األفعال اليت تتّم احملاكمة عليها -
تتضمن عنصر االختفاء القسري لألشخاص.

اللذين ٢٠٠٣/٨/٢٦املؤرخ،١٠٢٦و ٢٠٠٣/٨/١٥املؤرخ٩٧٣احلكمني كل منصياغة-
الدكتور خوان بوردابريي.األمر الواقعالسابق حبكم رئيس الحملاكمة مّهدا الطريق 

األنشطة التي قام بها في الخارج

منحة من معهد األمم املتحدة ألمريكا الالتينية ملنع اجلرمية ومعاملة حصل على: ١٩٨٧نوفمرب تشرين الثاين/
يف ةاء الطابع املؤسسي على العدالة الزراعي"القانون الزراعي : اإلدارة وإضفحول دورة تعليمية

يف كراكاس (فنزويال).،أمريكا الالتينية"

الزراعي يف أمريكا الالتينية"، نظمها ةلا"آفاق العدحلقة دراسية بعنوان: شارك يف ١٩٨٨ديسمرب كانون األول/
ان خوسه (كوستاريكا).

من مجيع بلدان أمريكا الالتينية، فود ، مع و رابطة البلدان األمريكية للمحامنيدعته : ١٩٨٩أغسطس آب/
للمشاركة يف املؤمتر الذي عقد يف ريو دي جانريو. وكان موضوع املؤمتر "تعزيز العدالة يف أمريكا الالتينية"، وهو 

ية إلقامة العدل، اليت أنشئت يف تلك املناسبة.عضو مؤسس يف رابطة البلدان األمريك

أثناءصالح اإلجراءات املدنية، وعلى وجه التحديد حالة أوروغواي، موجزًأ إل: قدم عرضاً ١٩٩٣سبتمرب أيلول/
اجلوانب األساسية إلصالح القضاء، الذي عقد يف سوكري (بوليفيا) حتت إشراف ناحللقة الدراسية األوىل ع

.والبنك الدويل، يف وكالة الواليات املتحدة للتنمية الدولية وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائياحملكمة العليا،

."ضمان سيادة القانون-"ندوة حول حتديث العدل تسيري : شارك يف تنسيق و ١٩٩٥يوليو  متوز/٢٧-٢٣

ضائية، وبعثة األمم املتحدة يف قاليئة اهلانائية يف غواتيماال، نظمتهإطفاء الطابع الشفوي على العدالة غري اجل
غواتيماال وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي.

كلية العلوم القانونية واالجتماعية يف جامعة سان  عقود يف : شارك يف منتدى األكادميية امل١٩٩٥يوليو متوز/٢٧
نائية.اجلغري الة لعدحول الطابع الشفوي لكارلوس، غواتيماال، 

يف حلقة دراسية عن إضفاء الطابع الشفوي على العدالة غري حماضرة ى: ألق١٩٩٥مرب نوفتشرين الثاين/٣-٢
بعثة األمم بني جامعة سان كارلوس، وجامعة رافائيل النديفار، والوحدة املشرتكة انائية يف غواتيماال، نظمتهاجل

املتحدة يف غواتيماال وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي.

: مستشار التقييم والتنسيق لألمم املتحدة يف مشروع حتديث تقييم وتنسيق قانون ١٩٩٦سبتمرب أيلول/٢١-٠٨
ن يف مدن أخرى يف غواتيماال، عكما ، يف العاصمة  ألقى العديد من احملاضراتغواتيماال. و لاملدنية اإلجراءات

كا الالتينية وتطبيقه يف ومبادئ قانون اإلجراءات العامة ألوروغواي، وأساس منوذج قانون اإلجراءات ألمريجتربة 
صالح الغواتيمايل.اإل



ICC-ASP/12/45

19 45-A-211013

IC
C

-A
SP/9/[…

]

Page
١٩

غواتيماال، األمم املتحدة يف يف جلنة تعزيز العدل، لدى مستشار ١٩٩٨فرباير شباط/١-يناير كانون الثاين/١٣
غواتيماال.

.تبسيط العمليات، الذي عقد يف أسونسيون (باراغواي)ب: شارك يف الفريق االستشاري املعين ٢٠٠٢مايو أيار/

رؤساء لمثل حمكمة العدل العليا يف مؤمتر القمة السابع ألمريكا الالتينية ٢٠٠٢نوفمرب تشرين الثاين/٢٩-٢٧
اكم العدل املنعقد يف كانكون (املكسيك).حماحملاكم العليا و 

ن ممثل حمكمة العدل العليا يف االجتماع التحضريي األول ملؤمتر القمة الثامة: شارك بصف٢٠٠٣مارس آذار/
أمريكا الالتينية، يف االجتماع الرابع للمجالس القضائية يف رؤساء احملاكم العليا وحماكم العدل و لألمريكا الالتينية 

الذي عقد يف سانتا كروز دي ال سيريا (بوليفيا).

رؤساءلمثل حمكمة العدل العليا يف مؤمتر القمة الثامن ألمريكا الالتينية ٢٠٠٣سبتمرب عام أيلول/١١-١٨
االجتماع الرابع للمجالس القضائية أمريكا الالتينية، الذي عقد يف قرطاجنة دي يف احملاكم العليا وحماكم العدل و 

اندياس (كولومبيا).

رؤساء احملاكم العليا والنيابة العامة يف أمريكا لشارك يف االجتماع األول ل ، ٢٠٠٤أبريل نيسان/٢١-٠١
الذي عقد يف سان خوسيه، كوستاريكا.الالتينية و منطقة البحر الكارييب،

لمحاكم العليا للدول األعضاء يف ل: مثل يف حمكمة العدل العليا يف االجتماع الثاين ٢٠٠٤نوفمرب تشرين الثاين/
قد يف برازيليا.عُ ذيالسوق املشرتكة والدول األعضاء املنتسبة، ال

يف سانتو دومينغو نية القضائي، الذى عقد ىف مؤمتر قمة أمريكا الالتي: شارك كممثل يف ٢٠٠٦مارس آذار/
دي هرييديا ( كوستا ريكا).

ه احملكمة العليا للمشاركة يف املؤمتر اخلامس ألمريكا الالتينية حول العدالة الدستورية، يف ت: عين٢٠٠٦مايو أيار/
سانتا كروز دي ال سيريا (بوليفيا).

املشرتك بني االحتاد األورويب وبلدان ؤمتر امليا للمشاركة يف ه احملكمة العلت: عين٢٠٠٧نوفمرب تشرين الثاين/
يف نظمه املكتب األورويب ملكافحة الغش،، التعاون الدويل ملكافحة االحتيال والفسادحول املخروط اجلنويب

.٢٠٠٧نوفمرب  تشرين الثاين/١٤-١٢الفرتة 

ورية، الذي انعقد يف السادس حول العدالة الدست: شارك يف مؤمتر أمريكا الالتينية٢٠٠٧نوفمرب تشرين الثاين/
ندياس (كولومبيا).أقرطاجنة دي 

لفئات الضعيفة واألشخاص لحول الضمانات الدستورية للمشاركة حلقة دراسية ه احملكمة العليا تعين٢٠٠٨يونيو 
احملرومني من حريتهم، يف بوينس آيرس (األرجنتني).

، مؤمتر القمة الثالث لرؤساء السلطة القضائية الحتاد أمم أمريكا اجلنوبية: شارك يف ٢٠٠٨أكتوبر تشرين األول/
قد يف فنزويال .الذي عُ 
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لمؤمتر الذي عقدته األمانة املؤقتة، ملؤمتر أمريكا الالتينية بشأن لالسابعة دورة : شارك يف ال٢٠٠٩أبريل نيسان/
يف مرييدا، يوكاتان (املكسيك).، العدالة

أمريكا الالتينية بشأن الشفافية واملساءلة والنزاهة يف للقضاءاحللقة الدراسية األوىل شارك يف : ٢٠٠٩مايو أيار/
(شيلي).

"العلوم والتكنولوجيا يف اإلجراءات القضائية"، بوينس عن : شارك يف هذا احلدث األكادميي٢٠٠٩مايو أيار/
آيرس (األرجنتني).

حتاد دول ايفمشاركة يف مؤمتر القمة الرابع لرؤساء السلطة القضائية احملكمة العليا للعيّنته : ٢٠٠٩يوليو متوز/
قد يف قرطاجنة دي اندياس (كولومبيا).أمريكا اجلنوبية الذي عُ 

٢٠٠٩نوفمرب تشرين الثاين/
مدريد (إسبانيا).

: شارك يف االجتماع األول للجنة التنسيق والرصد، يف سياق مؤمتر القمة السادس عشر ٢٠١٠س أغسطآب/
,٢٠١٢قد يف مجهورية األرجنتني يف عام الذي عُ 

: شارك يف االجتماع السابع عشر لرؤساء وقضاة احملاكم والدوائر ٢٠١٠أكتوبر عام تشرين األول/٨-٣
قد يف مدينة بنما.الدستورية من أمريكا الالتينية، الذي ع

المشاركة في الفعاليات األكاديمية في مجال القانون

يف نُّظَمت : شارك يف دورة ختصص للدراسات العليا يف التحديات الوالية القضائية، ١٩٨٢سبتمرب أيلول/
أوروغواي.

النقل الربي، يف الندوة األوىل بشأن املسؤولية املدنية يفبوصفه متحدث ، شارك ١٩٨٧/ديسمربكانون األول
الذي عقد يف أوروغواي.

عمل حول قانون اإلجراءات العامة، يف حلقة بوصفه متحدث يفشارك ١٩٨٩أكتوبر /األولتشرين شارك 
تريس (أوروغواي).ترينت يي مدينة 

، ألقى حماضرات حّيز النفاذ، ويف سياق دخول قانون اإلجراءات العام اجلديد١٩٩٠و١٩٨٩تنيخالل السن
يفالقضاة رابطة مونتيفيديو، و يف احملامني الداخلية و رابطات ها تاألحداث اليت نظمضمن الفريق، يف ك وشار 

أوروغواي.

س آيرس.ناحملامني يف مدينة بويرابطة قانون األضرار اليت نظمته حول: شارك يف املؤمتر ١٩٩١يونيو حزيران/

الربازيل.قضاةوروغواي و شارك يف أول لقاء بني قضاة أ: شارك١٩٩٢سبتمرب أيلول/
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اليت ريفر بليت لةالسادسحلقة العمل القانونية : شارك بصفته عضوا كامال يف ١٩٩٢نوفمرب تشرين الثاين/
يف بونتا ديل إسيت.ُعقَدت يف 

القانون البحري، الذي عقد يف مدينة حولريفر بليت ل: دعي إىل املشاركة يف املؤمتر الثالث ١٩٩٣سبتمرب أيلول/
نتيفيديو.مو 

ول القانون العام، حلقة دراسية حميثل حمكمة العدل العليا، يف ، بوصفه متحدث: شارك١٩٩٩سبتمرب أيلول/
يف أوروغواي.توسيادة القانون ومسؤولية الدولة، عقد

م، الدولية الثالثة حول القانون العاللحلقة الدراسية: شارك يف املائدة املستديرة اخلتامية ٢٠٠٢أغسطس آب/
هذه املسألة، بشأنحول موضوع اإلرهاب باعتباره انتهاكا جسيما حلقوق اإلنسان ورغبة القضاء الدويل رضبع

مع الدكتور هيكتور غروس اسبيل الدكتور ماريانو بريتو والدكتور غونزالو أغريي ( أوروغواي ) .

يف تعقديت كية حلقوق اإلنسان، الحملكمة البلدان األمري٣٥: شارك يف الدورة االستثنائية ٢٠٠٨أغسطس آب/
(أوروغواي).لبلدان املخروط اجلنويب مبىن السوق املشرتكة 

سدية اجلصابات اإلتقييم لبلدان املخروط اجلنويب حول : شارك كمتحدث يف املؤمتر الثاين ٢٠٠٩سبتمرب أيلول/
الطب الشرعي (أوروغواي).نيت الثالث عيواجتماع ريفر بل

حمكمة قضاة يف االجتماع الثالث اإلقليمي لرابطة بوصفه متحدث : شارك ٢٠١١عام هنييو حزيران/١٨-١٧
بنني والبنات واملراهقني" للُكّيفت "بناء عدالة  حوللبلدان املخروط اجلنويبالطفل وقضاة حماكم األحداث 

(أوروغواي).

بعض المنشورات
o “La Policía Judicial” (“The Judiciary Police”), with Dr. Hugo Bermúdez,

Judicatura, No. 16. “La Policía Judicial (“The Judiciary Police”), with Dr. Hugo
Bermúdez, Rivera Workshop on Procedural Law, FCU, 1985.

o “El rechazo liminar de las excepciones inadmisibles en el juicio ejecutivo
cambiario” (“Rejection in limine of unacceptable exceptions in executive debt
collection proceedings”), Judicatura, No. 23.

o “Alcance del deber de Averiguación de la verdad de los hechos alegados por las
partes en el C.G.P. (Art. 25.2)” (“Scope of duty in ascertaining the truth of the
facts pleaded by the parties in the G.P.C. (Art. 25.2)”), Judicatura, No. 29.

o “Un nuevo enfoque sobre la guarda en la responsabilidad por el hecho de las
cosas el dependiente es guardián del comportamiento” (“A new approach to
custody in liability for the fact of things: the dependant as the guardian of
behavior”), Judicatura, No. 32,

o “La teoría de las cargas procesales dinámicas en el Derecho uruguayo” (“The theory
of dynamic procedural obligations in Uruguayan Law”), La Justicia Uruguaya, No.
111.

o “El Derecho y la Justicia” (“Law and Justice”), Revista de la Universidad de
Montevideo No. 8, 2005.
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o ،العرض الذي قدمه خالل اجتماع ّمت نشر مبناسبة الندوة الدولية الثالثة حول القانون العام
لقضاء الدويل حول انتهاكا جسيما حلقوق اإلنسان ورغبة ابوصفهاملائدة املستديرة، اإلرهاب 

Revista de Derecho III, U.C.U.D.A.Lهذه املسألة، يف جملة القانون 

oساهم يف الكتاب“La ciencia del derecho procesal constitucional” (“Constitutional
procedural law as a science”). Studies in honor of Héctor Fix-Zamudio on the
occasion of his 50 years of research in the Law. Volume III: “La justicia
constitucional en el Uruguay. Coordinación de los principios de separación de
poderes y sometimiento de toda la normativa a la Constitución” (“Constitutional
justice in Uruguay. Coordination of the principle of separation of powers and

submission of all legislation to the Constitution”).

اُنظر الوصلة:
http://www.bibliojuridica.org/libros/6/2557/32.pdf

األنشطة األكاديمية

املدنية والتجارية، يف سياق التدريب وبناء قدرات اإلجراءات قانون و اضر يف القانون املدين، حي، ١٩٨٨منذ عام 
أوروغواي .يف يف مركز الدراسات القضائية اليت تُقّدمالقضاة لفائدة 

أمور أخرى، يدرس املقررات التالية :مجلةمن 
o ١٩٨٩مايو أيار/٠٣إىل ٢٣من ،القضاء العلياحملكمة القانون املدين اإلجرائي للمرشحني.
o١٩٩٠أكتوبر تشرين األول/١٧- ١٥، حلقة عمل حول العمليات االحرتازية.
o١٩٩٠أكتوبر تشرين األول/٢٢-٠١طوعي، العمل حلقة عمل حول ال.
o ١٩٩١مارس آذار/١٥-١١تطبيق قانون اإلجراءات العامة، حلقة عمل حول.
o١٩٩١مارس آذار/١ت العامة، تطبيق قانون اإلجراءاالثانية عن وحدة ال.
o ١٩٩١ديسمرب كانون األول/١-نوفمرب تشرين الثاين/٣القانون املدين  وحدة.
o ١٩٩٢مارس آذار/١٨املدنية، إىل اإلجراءات قانون حول حلقة عمل.
o ١٩٩٢أيار/مايو ١٢–نيسان/أبريل ١املدنية، اإلجراءات قانون حول حلقة عمل
o ١٩٩٢أيار/مايو ١، ١٤‘ ١٢، ٧، ٥املدنية، جراءات اإلقانون حول حلقة عمل

٢و ٢٦، ٢٤، ٢٢التدريب لتجديد املعلومات ، املستوى الثاين ، . املدنيةاإلجراءات قانون حول حلقة عمل 
.١٩٩٢يونيو حزيران/
o ١٩٩٢نوفمرب تشرين الثاين/١٥و ١٤القانون املدين يف تاكوارميبو و حول حلقة عمل.
o يف اجلامعة الكاثوليكية يف دي كوريسمع الدكتور كارلوس ، العقداإلخالل بحولحلقة عمل ،

.١٩٩٣سبتمرب أيلول/أوروغواي، 
، شارك يف حلقات العمل اليت نظمها مركز الدراسات القضائية أوروغواي (اجلزء الثاين)، ١٩٩٣خالل عام 
االحتيالية من املدينني.األوراق املالية ووسائل مكافحة اإلعسار ن العمل عحلقة وكذلك يف 
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عبء و العمل للقضاة بشأن املسؤولية غري التعاقدية، حلقاتس يف العديد من ، درّ ١٩٩٥و١٩٩٤يف عامي و 
حتيايل.االنقل الاإلثبات ومعيار اإلثبات، وحماكاة العقد و 

لدراسات لأوروغواي يف مؤمتر حول نظرية جتاهل الكيان القانوين يف معهدحماضرة ، قدم ١٩٩٥سبتمرب أيلول/يف 
التجارية.

عمل حول تقييم األضرار املعنوية وحتديث املصاحل القانونية يف مركز الدراسات ة : حلق١٩٩٦يوليو متوز/يف 
أوروغواي.بالقضائية 

عمل بشأن املسؤولية املدنية يف تسيري حلقة ، شارك مع الدكتور ايلينا مارتينيز ١٩٩٧نوفمرب تشرين الثاين/يف 
أوروغواي.بئل اإلعالم يف مركز الدراسات القضائية وسال

تقنيات املنصب القضائي، والدافع القضائي نشارك يف توجيه وحدة عي، اآلنإىل ٢٠٠٢بريل نيسان/أذ شهرمن
مناصب مركز الدراسات القضائية للمرشحني إىل الدورات الدراسية اليت يقّدمها ، يف سياق القضائيواملنطق

القضاء.

ة أخرىأنشط

تنفيذ بدء نفاذ قانون اإلجراءات العامة.نتقدمي املشورة إىل حمكمة العدل العليا عبعضو يف اللجنة املكلفة 
لسلطة يف ما خيّص اعضو جلنة يعينها رئيس اجلمهورية لصياغة مبادئ توجيهية ملشروع اإلصالح الدستوري 

.ردي ومارتينزلومبااترة توريلو، وغالغوري، و نب الدكاإىل ج،القضائية
- ١٩٩٦وترقيّتهم (تقييم القضاة قبل نقلهمباملكلفة ، و العلياالعدل حملكمة التابعة عضو يف اللجنة االستشارية 

١٩٩٧.(
الذي ّمت ترتيبه وتنفيذ القرض إلنفاذاملعينة من قبل حمكمة العدل العليا اللجنة االستشارية والرقابيةرئيس 

ية لتحسني خدمات العدالة.مصرف التنمية للبلدان األمريك
مريكا الالتينية.أل، التابعة الرصدالتنسيق و عضو يف جلنة 

____________
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المرفق الثاني

ين مرتبة وفق القائمتين ألف وباءقائمة المرشحَ 

القائمة باءالقائمة ألف
ال ينطبقهندرسون، جيوفري أ.-١
ليسلي فان رومباي، -٢

المرفق الثالث

ين مرتبة حسب المجموعة اإلقليميةقائمة المرشحَ 

مجموعة الدول األفريقية
ال ينطبق

ا والمحيط الهادئمجموعة دول آسي
ال ينطبق

مجموعة دول أوروبا الشرقية
ال ينطبق

جموعة دول أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبيم
نيداد وتوباغو)(تريهندرسون، جيوفري أ.-١
(األوروغواي)فان رومباي، ليسلي -٢

مجموعة دول أوروبا الغربية ودول أخرى
ال ينطبق

المرفق الرابع

ين مرتبة حسب نوع الجنسقائمة المرشحَ 

إناثذكور
ال ينطبقهندرسون، جيوفري أ.-١

فان رومباي، ليسلي -٢

____________


