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جمعية الدول األطراف

المستأنفةشرةعالثالثةالدورة 
2015حزيران/يونيه 25-24،الهاي

قاض لمنصب شاغر انتخاب 
المحكمة الجنائية الدولية في

انةمذكرة من األم

جلمعيـة الثالثـة عشـرة املسـتأنفة لـدورة المحكمة اجلنائية الدولية أثناء قاض واحد ليجري انتخاب س–1
.2015حزيران/يونيه 25و24يوَميالهاي الدول األطراف املقرر عقدها يف

شــاغر منصــب ملــلء واحــدقــاضنتخب مــن نظــام رومــا األساســي، ســيُ 36مبوجــب أحكــام املــادة و -2
. 2014آذار/مــارس 3يف) الفلبـني(نسـور ســنتياغوالســيناتورة مـرمي ديفبـة املنتخَ ةنتيجـة اسـتقالة القاضــي

ــــدول األطــــراف قــــد انتخبــــتو  ــــة ال يف كــــانون األول/ديســــمرب نســــور ســــنتياغوالســــيناتورة ديفكانــــت مجعي
ا 2011 .2012آذار/مارس 11تسع سنوات بدأت يف لوالية مد

تبـــــاع إبلـــــب مـــــن الـــــدول األطـــــراف أن تقـــــدم الرتشـــــيحات إمـــــاطُ ، 36مـــــن املـــــادة 4ووفقـــــا للفقـــــرة -3
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 

.36من املادة 3املرشح للمتطلبات الواردة يف الفقرة 
، جيـــب اختيـــار القضـــاة مـــن بـــني األشـــخاص الـــذين يتحلـــون 36مـــن املـــادة 5و3ووفقـــا للفقـــرتني–4

بــاألخالق الرفيعــة واحليــاد والنزاهـــة وتتــوافر فــيهم املـــؤهالت املطلوبــة يف دولــة كـــل مــنهم للتعيــني يف أعلـــى 
املناصــب القضــائية. كمــا جيــب أن يكــون لــدى كــل مرشــح لالنتخــاب للمحكمــة معرفــة ممتــازة وطالقــة يف 

حـــدة علـــى األقـــل مـــن لغـــات العمـــل باحملكمـــة. وعـــالوة علـــى ذلـــك، ُوضـــعت قائمتـــان للمرشـــحني لغـــة وا
(انظر املرفق الثاين هلذه املذكرة):

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

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

بالعمل القضائي للمحكمة.
باالقرتاع السري يف اجتماع جلمعية الدول اضينتخب القعلى أن يُ 36من املادة 6وتنص الفقرة - 5

الذينتخب للعمل باحملكمة الشخص يُ ، وعلى أن 112األطراف يعقد هلذا الغرض مبوجب املادة 
يف حالة و احلاضرة املصوتة. على أكرب عدد من األصوات وعلى أغلبية ثلثي الدول األطرافحيصل

، املتبقياملنصب جترى عمليات اقرتاع متعاقبة إىل أن يتم شغل يف االقرتاع األول،القاضي عدم انتخاب 
.ICC-ASP/3/Res.6القرارالواردة يفلألحكاموفقا

دولــة ال جيــوز أن يكــون هنــاك قاضــيان مــن رعايــا،36مــن املــادة8و7ومبوجــب أحكــام الفقــرتني -6
تراعــي الـــدول األطــراف، يف إطـــار عضــوية احملكمـــة، ضــرورة متثيـــل الـــنظم واحــدة، وعنـــد اختيــار القضـــاة،

عـادل لإلنـاث والـذكور مـن القضـاة. وإىل التمثيـل الالقانونية الرئيسية يف العامل؛ والتوزيع اجلغرايف العادل؛ و 
أن يكـون بـني األعضـاء قضـاة ذوو جانب ذلك، يتعني على الدول األطراف أن تراعـي أيضـا احلاجـة إىل

خربة قانونية يف مسائل حمددة تشمل، دون حصر، مسألة العنف ضد النساء أو األطفال.
يفالثالثة، املنعقدة ا دور من السادسة العامــــةتها ـــــــــاعتمدت مجعية الدول األطراف يف جلسو –7

املتعلق بإجراءات ترشيح قضاة احملكمة اجلنائية ، ICC-ASP/3/Res.6القرار 2004أيلول/سبتمرب 10
التاسعة من العامةاعتمدت مجعية الدول األطراف يف جلستها ،. وعالوة على ذلكمالدولية وانتخا

ا اخلامسة املستأنفة  الذي يتضمن تعديال ،ICC-ASP/5/Res.5القرار 2007شباط/فرباير 1يف دور
ا الثالثة .ICC-ASP/3/Res.6القرار منطوقمن27للفقرة  ويف اجللسة العامة الثالثة عشرة من دور

، ICC-ASP/13/Res.5، اعتمدت اجلمعية القرار 2014كانون األول/ديسمرب 17عشرة، املعقودة يف 
-ICC(ب) من منطوق القرار 27الذي يتضمن املرفق الثاين الذي مت مبوجبه تعديل الفقرة 

ASP/3/Res.6.

، مبوجـب قـرار 2015شـباط/فرباير 18فُـتح بـاب الرتشـيح يف القـرار، ذلك من 13لفقرة وفقا لو –8
آذار/مــارس 31يف اتتــاريخ إغــالق بــاب الرتشــيححبلــول صــادر عــن مكتــب مجعيــة الــدول األطــراف. و 

، أعلنــت ســفارة 2015نيســان/أبريل 13، تلقــت األمانــة ثالثــة ترشــيحات. ويف مــذكرة مؤرخــة 2015
ن سحب ترشيح السيد أ ب م خري احلق. وكانت حكومة بـنغالديش قـد رشـحته بنغالديش يف هولندا ع

.2015آذار/مارس 31يف مذكرة مؤرخة
ســــتوف احلــــد األدىن مــــن إذا مل يُ "(د) مــــن ذلــــك القــــرار 27الفقــــرة وفقــــا عــــالوة علــــى ذلــــك، و و –9

الــذين ميكــنهم الوفــاء متطلبــات التصــويت بالنســبة إىل منطقــة أو جــنس، فــال ميكــن أن يُرشــح إال القضــاة 
د بأي متطلبات احلد األدىن للتصويت بالنسبة إىل املنطقة غري املسـتوفية للنصـاب، وكـذلك متطلبـات احلـ

وأخـذا بعـني االعتبــار ،هــذا البنـدمبقتضـى ري املسـتويف للنصـاب". و غــاألدىن للتصـويت بالنسـبة إىل اجلـنس 
تقــــدمي فــــال ميكــــن ،آســــيا واحملــــيط اهلــــادئمتطلبــــات احلــــد األدىن للتصــــويت الــــذي يســــري علــــى جمموعــــة 

إال من هذه املنطقة.لالنتخاب مرشحني 
صـب ملننيأمسـاء املرشـحلدول األطراف من القرار نفسه، نشرت أمانة مجعية ا8ومبقتضى الفقرة –10

مـــن النظـــام األساســـي والوثـــائق الداعمـــة 36م املشـــار إليهـــا يف املـــادة ااٍض والبيانـــات املرفقـــة برتشـــيحقـــ
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مـن 9قـا للفقـرة فوو مبجرد اسـتالمها.)1(األخرى على موقع احملكمة اجلنائية الدولية على شبكة اإلنرتنت
بـــاَمسياملـــذكرة قائمـــة معـــدة وفقـــا للرتتيـــب األجبـــدي االنكليـــزي هـــذه ، تـــرد يف ICC-ASP/3/Res.6القـــرار
امســـي . وتـــرد يف مرفقـــات أخـــرى ثـــالث قـــوائم إضـــافية تتضـــمن اهميمـــع الوثـــائق املرفقـــة برتشـــيحنيحَ املرشــ

موعــة اإلقليميــة (املرفــق الثالــث)، املرشــحَ  ني مرتبــة وفــق القائمــة ألــف أو بــاء (املرفــق الثــاين)، وحســب ا
وحسب نوع اجلنس (املرفق الرابع).

اإلجـــراءات الـــيت ICC-ASP/3/Res.6مـــن القـــرار 27والفقـــرة 25إىل 15وتـــرد يف الفقـــرات مـــن -11
.قاض واحدانتخابستتبع يف 

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

)1(
cpi.int-http://www.icc ،حتت مجعية الدول األطراف.
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اتفقالمر 

احملتويات
الصفحة

٥.................ات املؤهالت) املرفق األول: قائمة مرتبة أجبديا بأمساء املرشحني (مع بيان
٥..............................................األردن)(، ابراهيم مشهورالجازي- 1

١٣...........................................)الفلبني(كانول  و ، راو بانغالنغان- 2
٢٢.......................ني مرتبة وفق القائمتني ألف وباءقائمة املرشحاملرفق الثاين: 
موعقائمة املرشح: املرفق الثالث ٢٢..................اإلقليميةاتني مرتبة حسب ا

٢٣.......................ني مرتبة حسب نوع اجلنسقائمة املرشح: املرفق الرابع
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لمرفق األولا

المؤهالت)اتقائمة مرتبة أبجديا بأسماء المرشحين (مع بيان

الجازي، إبراهيم مشهور (األردن)-1
[األصل: االنكليزية]

مذكرة شفوية
ا إىل األمانة العامة جلمعية الدول األطراف يف نظام  دي سفارة اململكة األردنية اهلامشية أطيب حتيا
روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، وتتشرف بإبالغ األمانة أن حكومة اململكة األردنية اهلامشية 

من نظام روما 36من املادة ‘ 2’(أ) 4قررت ترشيح الدكتور ابراهيم مشهور اجلازي وفقا للفقرة 
األساسي مللء الشاغر القضائي الناجم عن استقالة القاضية املنتخبة السيناتورة مرمي ديفنسور سانتياغو 
(الفلبني)، يف االنتخابات اليت ستجرى خالل الدورة املستأنفة جلمعية الدول األطراف املقرر عقدها يف 

.2015حزيران/يونيه 25و24الهاي يوَمي 

اململكة األردنية اهلامشية، باعتبارها مؤيدا قويا للمحكمة اجلنائية الدولية منذ أمد طويل، تويل أمهية  و 
ا عنصر أساسي يف  كبرية جلودة وفعالية وكفاءة اإلجراءات اجلنائية، اليت ترى اململكة األردنية اهلامشية أ

دولية.مكافحة اإلفالت من العقاب على أخطر ما يُرتكب من اجلرائم ال

ويف هذا الصدد، تقدم اململكة األردنية اهلامشية ترشيح الدكتور إبراهيم اجلازي إىل مجعية الدول 
األطراف بوصفه مؤهال متام التأهيل لالنتخاب قاضيا يف احملكمة. فالدكتور اجلازي ممارس ممتاز للقانون 

االت ذات الصلة به. وقد راكم املر  شح األردين خربة قضائية واسعة يف الدويل وله كفاءة ثابتة يف ا
‘ 2’(ب) 3خمتلف املهام القانونية املهنية اليت تقلدها ويستويف كل الشروط املنصوص عليها يف الفقرة 

من نظام روما األساسي، ويُقدم مرشحًا ضمن القائمة باء يف االنتخابات املقبلة. وترد 36من املادة 
ريها من الوثائق ذات الصلة.طيه السرية الذاتية للدكتور اجلازي وغ

بيان المؤهالت
من نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية وقرار 36(أ) من املادة 4بيان مقدم وفقا للفقرة 
بشأن إجراءات ترشيح وانتخاب قضاة احملكمة اجلنائية ICC-ASP/3/Res.6مجعية الدول األطراف 

الدولية

ه اجلازي شخص يتحلى باألخالق الرفيعة واحلياد والنزاهة وميلك الدكتور ابراهيم مشهور حديث- 1
) (أ) من 3املؤهالت اليت تشرتطها اململكة األردنية اهلامشية للتعيني يف أعلى املناصب القضائية (الفقرة (

). 36املادة 
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النحو على36من املادة ‘ 2’و (ب) ‘ 1’ويستويف الدكتور اجلازي الشروط الواردة يف الفقرتني (ب) 
املبني يف سريته الذاتية. وهو يتمتع بكفاءة ثابتة يف القانون الدويل واإلجراءات الدولية وباخلربة الالزمة 
ذات الصلة، بصفته حماميا وباحثا ومستشارا قضائيا، إذ أمضى أكثر من عشر سنوات يف ممارسة 

ذات الصلة، وال سيما القانون إجراءات القانون الدويل. وله كفاءة ثابتة يف جماالت القانون الدويل
اإلنساين الدويل وقانون حقوق اإلنسان، وميلك خربة واسعة يف مهام قانونية مهنية ذات صلة بالعمل 

القضائي للمحكمة.

وإذ حصل الدكتور اجلازي على شهاديت املاجستري والدكتوراه يف القانون من اململكة املتحدة، وبعد أن 
يف عدد من البلدان األجنبية، منها مالطا ولبنان والسويد، فقد اكتسب معرفة عمل حماميا وأستاذا زائرا

).36)(ج) من املادة 3ممتازة باللغة االنكليزية وهو جييدها متاما (الفقرة (

من نظام 36من املادة 5ويقدَّم ترشيح الدكتور اجلازي إلدراجه يف القائمة باء ألغراض الفقرة - 2
روما األساسي.

(أ) من املادة 8من الفقرة ‘ 3’إىل ‘ 1’د فيما يلي املعلومات املتعلقة بالفقرات الفرعية من وتر - 3
من نظام روما األساسي:36

(أ) الدكتور اجلازي مؤهل للتعيني يف أعلى املناصب القضائية يف اململكة األردنية اهلامشية، اليت يسري 
تلقى أيضا تعليما قانونيا على مستوى الدراسات العليا فيها نظام قانوين قائم على القانون املدين. وقد 

يف اململكة املتحدة، اليت يسري فيها نظام قانوين قائم على القانون العام.

(ب) الدكتور اجلازي من مواطين اململكة األردنية اهلامشية.

(ج) الدكتور اجلازي ذكر.

ن املسائل احملددة املتعلقة بعمل احملكمة، مبا وميلك الدكتور اجلازي خربة قانونية يف جمموعة واسعة م- 4
يف ذلك ما يلي، على سبيل املثال ال احلصر:

(أ) خربة عملية وأكادميية واسعة يف جمال القانون الدويل والقانون اإلنساين الدويل والقانون الدويل 
ال القضائي،  من بني أمور أخرى؛حلقوق اإلنسان. وقد شارك يف صياغة معاهدة التعاون الثنائي يف ا

(ب) شغل منصب وزير الدولة للشؤون القانونية ومنصب وزير العدل، ويشغل حاليا منصب عميد  
كلية احلقوق يف اجلامعة األردنية ويزاول احملاماة. 

ا. (ج) ُعني مساعدا لرئيس جامعة عمان العربية وعميدا لكلية احلقوق 

القانون الدويل والقانون اجلنائي الدويل وقانون حقوق (د) ألقى حماضرات على الصعيد الدويل يف 
فصال دراسيا جامعيا يف عدد من 20اإلنسان فيما يتعلق باألردن واملنطقة العربية خالل أكثر من 

اجلامعات اجلديرة باالحرتام يف لبنان وقطر واإلمارات العربية املتحدة وسوريا والكويت والبحرين واملغرب 
وإيطاليا ومالطا وأوغندا وسويسرا والواليات املتحدة األمريكية.والسويد وإسبانيا 

الدكتور اجلازي من مواطين اململكة األردنية اهلامشية وال حيمل جنسية أية دولة أخرى.- 5
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السيرة الذاتية
اجلازي االسم العائلي:

إبراهيم االسم الشخصي:
مشهوراالسم األوسط:

ذكرالجنس:
1966كانون الثاين/يناير 15تاريخ الميالد:

أردين الجنسية:
منطقة آسيا واحمليط اهلادئالمجموعة اإلقليمية:

متزوجالحالة االجتماعية:
القائمة باءالقائمة ألف/باء :

اللغة األم: العربيةاللغات:
(شفويا) مستوى متقدم(كتابة) مستوى متقدمليزيةكاللغة اإلن- 

التعليميةالمؤهالت 
2000كانون األول/ديسمرب -1995أيلول/سبتمرب 

School of Oriental and African: كلية الدراسات الشرقية واألفريقية يف جامعة لندن (املؤسسة التعليمية-

Studies, University of London (
: دكتوراه يف القانون الدويل الشهادة احملصل عليها-

1992أيلول/سبتمرب -1991أيلول/سبتمرب 
)University of Essex: جامعة إسيكس (املؤسسة التعليمية-
)/القانون الدويل حلقوق اإلنسانLL.M: ماجستري يف القانون (الشهادة احملصل عليها-
1991أيلول/سبتمرب - 1991متوز/يوليه 
) University of Essex: جامعة إسيكس (املؤسسة التعليمية-
: دورة اللغة االنكليزية ملا قبل الدراساتالشهادة احملصل عليها-

1991متوز/يوليه -1986أيلول/سبتمرب 
: جامعة دمشق، سوريا املؤسسة التعليمية-
: اإلجازة يف القانون الشهادة احملصل عليها-

الخبرة المهنية
إىل اآلن- 2014

: اجلامعة األردنيةمؤسسة العمل-
: عميد كلية احلقوقاملنصب-
إىل اآلن- 2013

: رابطة القانون الدويلمؤسسة العمل-
: رئيس فرع األردناملنصب-
إىل اآلن- 2010

: اجلامعة األردنيةمؤسسة العمل-
: أستاذ مساعد يف القانون الدويلاملنصب-
: أستاذ بدوام كاملمعلومات أخرى-
إىل اآلن- 2003متوز/يوليه 
احملامون واملستشارون القانونيون- : اجلازي ومشاركوهملمؤسسة الع-
: كبري الشركاءاملنصب-
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إىل اآلن- 2002
: مستشفى اجلامعة األردنيةمؤسسة العمل-
: مستشار قانويناملنصب-
2013–2014

: جامعة عمان العربيةمؤسسة العمل-
: نائب الرئيس وعميد كلية احلقوقاملنصب-
2012–2012

: حكومة األردنمؤسسة العمل-
: وزير العدلاملنصب-
2011–2012

: حكومة األردنمؤسسة العمل-
: وزير الدولة للشؤون القانونيةاملنصب-
2011–2012

: مؤسسة ضباط اجليش املتقاعدين مؤسسة العمل-
: رئيس املنصب-
2011–2012

: إدارة املشرتيات املشرتكةمؤسسة العمل-
: رئيساملنصب-
2011

: اجلامعة األردنيةمؤسسة العمل-
: نائب عميد كلية احلقوقاملنصب-
2003–2011

: اجلامعة األردنيةمؤسسة العمل-
: مدير الشؤون القانونيةاملنصب-
2010كانون األول/ديسمرب - 2002أيار/مايو 
: اجلامعة األردنية مؤسسة العمل-
لقانون الدويل العام: أستاذ مساعد يف ااملنصب-
2003أيار/مايو - 2002متوز/يوليه 
: اجلامعة األردنيةمؤسسة العمل-
: عضو اللجنة املركزية للمناقصات املنصب-
: بدوام جزئيمعلومات أخرى-

2002تشرين األول/أكتوبر - 2001كانون الثاين/يناير 
األردن-: جامعة عمان األهليةمؤسسة العمل-
حماضر يف القانون الدويل العام: أستاذ املنصب-

2002تشرين األول/أكتوبر - 2001نيسان/أبريل 
: اجلازي للنقل البحري والشحنمؤسسة العمل-
: مستشار يف العالقات الدوليةاملنصب-

1995متوز/يوليه - 1995كانون الثاين/يناير 
: فريق مشال أفريقيا، لندنمؤسسة العمل-
يف منظمة العفو الدولية: باحث مساعد/متدرب املنصب-

1993آب/أغسطس 
: األمم املتحدةمؤسسة العمل-
: أمني مساعد رئيس اللجنة الفرعية حلقوق اإلنساناملنصب-
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1995آب/أغسطس - 1993نيسان/أبريل 
: اجلازي للنقل البحري والشحنالعملمؤسسة-
: مستشار يف العالقات الدوليةاملنصب-

1993رس آذار/ما-1992أيلول/سبتمرب 
: جامعة إسيكسالعملمؤسسة-
: باحث يف مركز حقوق اإلنساناملنصب-

1992متوز/يوليه - 1992حزيران/يونيه 
: املنظمة العربية حلقوق اإلنسان، مصرالعملمؤسسة-
: باحث مساعد/متدرباملنصب-

1986متوز/يوليه -1983أيلول/سبتمرب 
والشحن: اجلازي للنقل البحري العملمؤسسة-
: املبيعات والتسويقاملنصب-

األنشطة المهنية األخرى
2015

: تأسيس كرسي جامعي عن "سيادة القانون ومكافحة الفساد" يف كلية احلقوق، اجلامعة األردنية، بتعاون النشاط-
.2015مع مركز سيادة القانون ومكافحة الفساد، قطر، آذار/مارس 

2009–2011

يف إطالق برنامج ماجستري يف اجلامعة األردنية عن التحديات العاملية، عمان، األردن: شارك النشاط-
2005 -2006

: شارك يف إطالق برنامج ماجستري يف اجلامعة األردنية عن حقوق اإلنسان والتنمية البشرية بالتعاون مع النشاط-
جامعيت بافيا وبادوا، عمان، األردن 

2005

: تنظيم ندوة الشبكة الدولية للقانون اجلنائي حتت عنوان "احملكمة اجلنائية الدولية والعامل العريب"، عمان، النشاط-
األردن 

أهم المنشورات 
Ibrahim Aljazy, “The Arab League and Human Rights(ابراهيم اجلازي: "اجلامعة العربية ومحاية حقوق اإلنسان") -

Protection” in Eugene Cotran and Adel Omar Sherif (eds.), Democracy, the Rule of Law and Islam,
(London: Kluwer Law International, 1999)

مؤمتر محاية البيئة والتنمية املستدامة إبراهيم اجلازي، "دور القانون الدويل العريف يف تطوير القانون البيئي"، ورقة مقدمة يف-
. 2004أيار/مايو 31- 29الذي عقده املؤمتر اإلقليمي لوزراء العدل العرب، احملكمة الدستورية العليا يف مصر، القاهرة، 

,Ibrahim Aljazy(ابراهيم اجلازي، "مكافحة اإلرهاب ومحاية حقوق اإلنسان: البعد القانوين اإلسالمي والعريب") -

Countering Terrorism and Protecting Human Rights: An Islamic and Arab Legal Dimension, EJS, Vol. 15,

No.1, 2010.

(ابراهيم اجلازي والدكتورة حماسن اجلاغوب، "تعليقات عن احلكم الصادر عن حمكمة العدل الدولية يف قضية البوسنة -
Ibrahim Aljazy with Dr. Mahasen Jaghoub, “Comments on the Internationalواهلرسك ضد صربيا واجلبل األسود") 

Court of Justice's Judgment on the Bosnia and Herzegovina VS. Serbia and Montenegro Case.", In English,

Jordanian Journal for legal and political Studies, Volume 2, issue 2, April, 2010.

Ibrahim(ابراهيم اجلازي والدكتورة حماسن اجلاغوب، "إحالة أزمة دارفور إىل احملكمة اجلنائية الدولية: املنظور القانوين") -

Aljazy with Dr. Mahasen Jaghoub, "The Referral of Darfur Crisis to the International Criminal Court: A
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Legal Perspective" In English, Dirasat Journal, Deanship of Scientific Research, The University of Jordan,

Vol. 38, issue 2, November 2011.

Ibrahim(ابراهيم اجلازي والدكتورة حماسن اجلاغوب، "إعالن كوسوفو عن االستقالل: االنفصال واالعرتاف بالدول") -

Aljazy with Dr. Mahasen Jaghoub, Kosovo's Declaration of Independence: Secession and States'

Recognition, in English, Dirasat Journal, Deanship of Scientific Research, The University of Jordan,

Amman. Volume, 38, issue 2, November 2011.

Ibrahim Aljazy, 'Responsibility to Protect and theاية") (ابراهيم اجلازي، "اجلامعة العربية واملسؤولية عن توفري احلم-

Arab League' Chapter in Book titled "An Institutional Perspective on the Responsibility to Protect' edited by

Gentian Zyberi, Cambridge University Press, 2013.

Ibrahim Aljazy") 2011ات اإلجيابية يف األردن: تعديالت الدستور يف عام (ابراهيم اجلازي وليث نصراوين، "التوجه-

with Laith Nasraween, "Positive Trends in Jordan: Constitutional Amendments of 2011", pp. 117-126,

Yearbook of Islamic and Middle Eastern Law, Volume 16, 2010 – 2011.

Criminal Law"(ابراهيم اجلازي، مقالة بعنوان "تطبيق القانون اجلنائي الدويل يف الدول العربية: التجربة األردنية") -

Reform and Transitional Justice – Human Rights Perspectives for Sudan", pp. 183-196, Edited by Lutz

Oette, Ibrahim Aljazy, Article titled “The Implementation of International Criminal Law in Arab States: The

Jordanian Experience.”, 2011.

(إبراهيم اجلازي، حماسن اجلاغوب، ميساء بيضون، "اجلامعة العربية: مقاربة مؤسسية للمسؤولية عن توفري احلماية") -
Ibrahim Aljazy with Mahasen Jagoub and Maysa Bydoon, "The Arab League", pp. 289-311, An Institutional

Approach to The Responsibility to Protect, Edited By Gentian Zyberi, Cambridge University Press, 2013.
Ibrahim Aljazy with(إبراهيم اجلازي و حماسن اجلاغوب، "ليبيا وسوريا: املسؤولية عن توفري احلماية وسياسة السلطة") -

Mahasen Jaghoub, "Libya and Syria: The Responsibility to Protect and the Politics of Power", Yearbook of

Islamic and Middle Eastern Law, pp. 196-210, Vol. 17, Issue 1, 2013.

Ibrahim Aljazy, "the Currentع العريب") (إبراهيم اجلازي، "الوضع الدستوري احلايل يف الدول العربية يف أعقاب الربي-

Constitutional Situation in the Arab States following the Arab Spring", accepted for publication, EJSS, Vol.

46, 2015.

Ibrahim Aljazy, "Judicial Review in the(إبراهيم اجلازي، "املراجعة القضائية يف الدول العربية") - Arab States",

accepted for publication, EJSS, Vol. 46, 2015.

أهم الندوات
: ترأس دورات تدريبية حول املعاهدات الدولية لفائدة الدبلوماسيني العاملني يف وزارة 2014تشرين األول/أكتوبر -

اخلارجية يف أبو ظيب، اإلمارات العربية املتحدة 
ر اخلامس والسبعني لرابطة القانون الدويل، واشنطن العاصمة، الواليات املتحدة : حضر املؤمت2014نيسان /أبريل -

األمريكية
: قدم ورقة حول االجتار بالبشر يف األردن: تأمالت يف التشريعات األردنية، دمج 2013تشرين الثاين/نوفمرب -

تب األمم املتحدة املعين باملخدرات جوانب مكافحة االجتار بالبشر يف املناهج التعليمية يف اجلامعات العربية، مك
واجلرمية، الكويت

: املعهد الدويل للقانون اإلنساين، احرتام القانون الدويل اإلنساين: التحديات واالستجابات، 2013أيلول/سبتمرب -
سان رميو، إيطاليا

لسلطة: دراسات : قدم ورقة عن املسؤولية عن توفري احلماية بني سلطة السياسة وسياسة ا2013نيسان/أبريل -
إفرادية عن سوريا وليبيا، مؤمتر املسؤولية عن توفري احلماية يف النظرية واملمارسة، رابطة القانون الدويل وجامعة 

ليوبليانا، سلوفينيا
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: قدم ورقة عن اإلصالحات السياسية والقانونية والدستورية يف األردن، احلوار الوطين 2013كانون الثاين/يناير -
حول أولويات اإلصالحات، مؤسسة هانس زايدل، األردن

: املعهد الدويل للقانون اإلنساين، احرتام القانون الدويل اإلنساين: التحديات واالستجابات، 2013أيلول/سبتمرب -
سان رميو، إيطاليا

: حضر املؤمتر الرابع والسبعني لرابطة القانون الدويل، صوفيا، بلغاريا2012آب/أغسطس -
: مشاورات اخلرباء حول العقوبات اجلنائية الفردية مع الرتكيز بشكل خاص على 2012كانون األول/ديسمرب -

الوالية القضائية الدولية، اللجنة الدولية للصليب األمحر، جنيف
: زيارة دراسية إىل معهد راوول والنربغ حلقوق اإلنسان والقانون الدويل اإلنساين، لوند، 2011انون الثاين/يناير ك-

السويد
: قدم ورقة حول دمج حقوق اإلنسان يف املناهج التعليمية يف اجلامعة األردنية، 2010كانون األول/ديسمرب -

يف املناهج التعليمية يف مؤسسات التعليم العايل، األكادميية التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان: دمج حقوق اإلنسان
امللكية للشرطة، املنامة، البحرين 

: شارك يف املؤمتر السنوي للجان الوطنية لرابطة القانون الدويل اإلنساين يف جنيف وقدم 2010أيلول/سبتمرب -
تقرير الفريق العامل الثالث، اللجنة الدولية للصليب األمحر، جنيف

: قدم ورقة حول امليثاق العريب حلقوق اإلنسان، املؤمتر العاملي لدراسات الشرق األوسط، 2010متوز/يوليه -
برشلونة، إسبانيا

: قدم ورقة حول الزواج العريف: بني الشريعة والقانون، مؤسسة كونراد أديناور يف مصر 2009تشرين الثاين/نوفمرب -
اهرة، مصرواحملكمة الدستورية العليا يف مصر، الق

: حضر ندوة تفاعالت النظام يف القانون الدويل، مركز الوترباخت للقانون الدويل، كامربيدج، 2009متوز/يوليه -
اململكة املتحدة

: دورة تدريبية متقدمة يف القانون الدويل اإلنساين لألساتذة اجلامعيني، أكادميية جنيف 2008آب/أغسطس -
نسان، جنيف، سويسراللقانون الدويل اإلنساين وحقوق اإل

: حضر اجتماع املائدة املستديرة للمعهد الدويل للقانون اإلنساين، سان رميو، إيطاليا2007أيلول/سبتمرب -
: حضر مؤمتر الهاي املشرتك بشأن القضايا املعاصرة للقانون الدويل، الهاي2007متوز/يوليه -
ية: اجلزاءات احملددة األهداف كأداة إلدارة النزاعات : شارك يف مناقشة تضمنت املواضيع التال2005حزيران/يونيه -

املسلحة؛ مشاكل فعالية التنفيذ واإلنفاذ؛ األثر اإلنساين للجزاءات الشاملة، يف معهد األمم املتحدة للتدريب 
والبحث، نيويورك

اخلارجية اهلولندية: زيارة دراسية إىل احملكمة اجلنائية الدولية، نظمتها وزارة الشؤون 2004أيار/مايو -
: قدم ورقة حول سيادة القانون الدويل يف وضع القانون البيئي، والبيئة واهليئات القضائية يف 2004أيار/مايو -

القانون العريب، يف ندوة نظمتها احملكمة الدستورية العليا يف مصر وبرنامج األمم املتحدة للبيئة، القاهرة، مصر

والجمعيات المهنيةالعضوية في الرابطات 
رئيس فرع األردن لرابطة القانون الدويل-
عضو جملس إدارة الشركة األردنية ملصادر الطاقة، عمان-
عضو اللجنة التنفيذية للجنة الوطنية األردنية للقانون اإلنساين الدويل-
عضو جملس إدارة صندوق استثمار اجلامعة األردنية-
، األردنعضو نقابة احملامني، عمان-
عضو الرابطة االنكليزية األردنية، لندن-
عضو النقابة الدولية للمحامني-
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عضو رابطة القانون الدويل، وعضو جلنة القانون اإلسالمي والقانون الدويل، لندن-
عضو جملس أمناء معهد الشرق األوسط للقانون الدويل، عمان-
ان عضو رابطة الشرق األوسط للقانون الدويل، عم-
عضو املنظمة العربية حلقوق اإلنسان، القاهرة، مصر-
عضو منظمة العفو الدولية، لندن-
عضو رابطة حوكمة الشركات األردنية، عمان، األردن-
عضو مجعية املنافسة األردنية -
عضو رابطة القانون النووي الدويل، بروكسل-

الجوائز واألوسمة
2004- 2003أوبوشي، برنامج املنح الدراسية للبحوث، التسوية السلمية للمنازعات، جائزة اليونسكو/كيزو -

دراسة ملعهد الواليات املتحدة حول السياسة اخلارجية األمريكية، برعاية وزارة اخلارجية األمريكية ومعهد ريتشارد -
2005جلنوبية، وولكر للدراسات الدولية ودراسات املنطقة اخلالصة يف جامعة والية كارولينا ا

االهتمامات الشخصية
علم التاريخ واملطالعة.

معلومات أخرى ذات صلة
استوىف شروط رتبة أستاذ متفرغ يف كلية احلقوق يف اجلامعة األردنية، ومن املقرر أن يتوىل مهامه يف كانون األول/ديسمرب 

2015.
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(الفلبين)كانو بنغلنغان، راوول  -2
االنكليزية][األصل: 

مذكرة شفوية
ا إىل األمانة العامة جلمعية الدول األطراف يف نظام روما  دي سفارة مجهورية الفلبني أطيب حتيا
األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية وتتشرف بإبالغ األمانة أن حكومة مجهورية الفلبني قررت ترشيح 

الناجم عن استقالة القاضية املنتخبة السيناتورة مرمي بنغلنغان مللء الشاغر القضائي كانوالدكتور راوول  
ديفنسور سانتياغو (الفلبني) يف االنتخابات اليت ستجرى خالل الدورة املستأنفة جلمعية الدول 

.2015حزيران/يونيه 25و 24األطراف، املقرر عقدها يف الهاي يومي 
أستاذ يف القانون وهو العميد السابق لكلية احلقوق يف جامعة الفلبني، وكان إن الدكتور بنغلنغان

إلنشاء احملكمة اجلنائية الدولية. ويُقدَّم ترشيحه وفقا للفقرة 1998مندوب الفلبني إىل مؤمتر روما عام 
من نظام روما األساسي. فهو شخص يتحلى باألخالق الرفيعة واحلياد 36من املادة ‘ 2’(أ) 4
النزاهة وميلك املؤهالت اليت تشرتطها قوانني الفلبني للتعيني يف أعلى املناصب القضائية.و 

وتقدم حكومة الفلبني ترشيح الدكتور بنغلنغان بناء على كفاءته الثابتة يف القانون الدويل، مبا يف ذلك 
ملهنية بصفته عضوا يف القانون اإلنساين الدويل والقانون الدويل حلقوق اإلنسان، وبناء على مؤهالته ا

، وبصفته أحد حماميا للصاحل العام. وهو يفي متاما بالشروط 1984نقابة احملامني يف الفلبني منذ عام 
من نظام روما األساسي. وبناء على ذلك، 36من املادة ‘ 2’(ب) 3املنصوص عليها يف الفقرة 

لة. وترد طيه وثيقة ترشيح الدكتور ترشحه مجهورية الفلبني ضمن القائمة باء يف االنتخابات املقب
بنغلنغان، وسريته الذاتية، وغري ذلك من الوثائق ذات الصلة.

تلقى الدكتور بنغلنغان تعليمه يف القانون الدويل يف كلية احلقوق جبامعة هارفارد، اليت فاز فيها جبوائز يف 
على دبلوم القانون الدويل. وسبق القانون الدويل، ويف أكادميية الهاي للقانون الدويل، اليت حصل منها

أن استفادت من خربته هيئات منها احملكمة العليا بالفلبني (بصفته حماميا من أصدقاء احملكمة)، 
واألكادميية القضائية الفلبينية (األكادميية الرمسية لتدريب القضاة)، واللجنة الدولية للصليب األمحر 

). وقد ترافع بنجاح بصفته كبري احملامني أمام احملكمة العليا (بصفته خبريا يف القانون اإلنساين الدويل
.2006ملواجهة االعتقاالت غري القانونية اليت متت يف إطار حالة الطوارئ يف عام 

وقد أيدت مجهورية الفلبني احملكمة اجلنائية الدولية منذ اعتماد نظام روما األساسي للمحكمة يف روما 
اء اإلفالت من العقاب ، وهي ت1998يف متوز/يوليه  ؤكد دعمها املستمر ألعمال احملكمة الرامية إىل إ

عن طريق ضمان حتميل املسؤولية اجلنائية الفردية استنادا إىل أعلى املعايري القضائية.
م من المجموعة الوطنية الفلبينية في المحكمة الدائمة للتحكيم ترشيح مقدَّ 

احملكمة الدائمة للتحكيم
كمةعضو يف احمل

مجهورية الفلبني
2015آذار/مارس 30مانيال، 

املوضوع: ترشيح الدكتور راوول كانو بنغلنغان مللء الشاغر القضائي الناجم عن استقالة القاضية 
سانتياغو (الفلبني) يف االنتخابات اليت ستجرى خالل الدورة املستأنفة املنتخبة السيناتورة مرمي ديفنسور

.2015حزيران/يونيه 25و 24جلمعية الدول األطراف املقرر عقدها يف الهاي يومي 
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من نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، قررت 36من املادة ‘ 1’(أ) 4وفقا للفقرة 
موعة الوطنية الفلبينية  يف احملكمة الدائمة للتحكيم ترشيح الدكتور راوول كانو بنغلنغان، وهو من ا

مواطين مجهورية الفلبني، مللء الشاغر القضائي الناجم عن استقالة القاضية املنتخبة السيناتورة مرمي 
ديفنسور سانتياغو (الفلبني) يف االنتخابات اليت ستجرى خالل الدورة املستأنفة جلمعية الدول 

.2015حزيران/يونيه 25و 24اف املقرر عقدها يف الهاي يومي األطر 
،واالحرتاموتقبلوا فائق التقدير

موعة الوطنية الفلبينية: عن ا
العميد مرلني م ماغايونا

الضميمتان:
بيان مؤهالت مرشح الفلبني- 1
السرية الذاتية ملرشح الفلبني- 2

بيان المؤهالت
-ICCاألساسي للمحكمة اجلنائية الدولية وقرار مجعية الدول األطراف من نظام روما36وفقا للمادة 

ASP/3/Res.6 بشأن إجراءات ترشيح وانتخاب قضاة احملكمة اجلنائية الدولية، تتشرف حكومة الفلبني
بنغلنغان .كانوبأن حتيل البيان التايل لرتشيح الدكتور راوول  

36(أ) من املادة 3يستويف الشروط املنصوص عليها يف الفقرة ول كانو بنغلنغانو إن الدكتور را- 1
من نظام روما األساسي. فهو شخص يتحلى باألخالق الرفيعة واحلياد والنزاهة، وميلك املؤهالت اليت 

تشرتطها مجهورية الفلبني للتعيني يف أعلى املناصب القضائية.
(ب) 3و ‘ 1’(ب) 3يف الفقرتني الفرعيتني ويستويف الدكتور بنغلنغان الشروط املنصوص عليها - 2
من نظام روما األساسي. وهو ميلك كفاءة ثابتة يف القانون اجلنائي واإلجراءات 36من املادة ‘ 2’

.  1984اجلنائية، وله اخلربة الضرورية ذات الصلة بصفته عضوا يف نقابة احملامني يف الفلبني منذ عام 
ون الدويل، ال سيما يف جماَيل القانون الدويل اإلنساين والقانون الدويل كما إن لديه كفاءة ثابتة يف القان

حلقوق اإلنسان.
وقد تلقى تعليمه يف كلية احلقوق جبامعة هارفارد، حيث حصل على الدكتوراه يف العلوم القضائية يف 

ادة (فائزا جبائزة تشارلز سامنر ألحسن أطروحة حول موضوع السلم الدويل)، وعلى شه1990عام 
(فائزا جبائزة جون اليلن ألحسن أطروحة يف القانون الدويل). وقد 1986املاجستري يف القانون يف عام 

. وحصل على اإلجازة يف احلقوق 1987حصل على دبلوم أكادميية الهاي للقانون الدويل يف عام 
وعلى بكالوريوس يف العلوم السياسية بامتياز من جامعة الفلبني.

رتف به يف القانون الدويل والقانون الدستوري، وأستاذ القانون يف كلية احلقوق جبامعة وهو خبري مع- 3
ا منذ عام  ا (1984الفلبني، اليت يدّرس  ). 2005- 1999، وشغل منصب عميد كلية احلقوق 

وهو أيضا عضو هيئة التدريس يف األكادميية القضائية الفلبينية، وهي املعهد الوطين لتدريب قضاة 
، وقام بتمثيل األطراف أمام خمتلف 1984لبني. وهو عضو يف نقابة احملامني يف الفلبني منذ عام الف

حماكم البالد، مبا يف ذلك احملكمة العليا الفلبينية.
من نظام روما األساسي، فإن الدكتور بنغلنغان يتقن 36(ج) من املادة 3وفيما يتعلق بالفقرة - 4

ا، سواء يف الفلبني أو يف الواليات اللغة اإلجنليزية متاما، إذ  تلقى كل تعليمه اجلامعي والقانوين 
املتحدة.

من نظام روما األساسي ، يقدَّم ترشيح الدكتور بنغلنغان ضمن 36من املادة 5وعمال بالفقرة - 5
القائمة باء.
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كتور بنغلنغان من من نظام روما األساسي ، فالد 36من املادة ‘ 2’8والفقرة 7وفيما يتعلق بالفقرة 
). والقانون 36من املادة ‘ 3’8مواطين الفلبني وال حيمل جنسية أية دولة أخرى، وهو ذكر (الفقرة 

).36من املادة ‘ 1’8الفلبيين مستمد من نظامي القانون املدين والقانون العام كليهما (الفقرة 
ل احملكمة، كما يتبني من خالل ما يلي:وميلك الدكتور بنغلنغان جتربة وخربة قانونية هلما صلة بعم- 6

، الذي متت خالله صياغة مشروع نظام 1998(أ) كان مندوب الفلبني إىل مؤمتر روما لعام 
روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، وعلى مدى العقد الذي تلى ذلك، اشرتك يف رئاسة 

ما األساسي. وهو مؤلِّف التحالف الفلبيين الذي كسب بنجاح تصديق البالد على نظام رو 
مشارك يف التعليق على نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية (الذي أشرف على 

حتريره أوتو تريفرتر).
(ب) قام بتدريس القانون الدويل يف كلية احلقوق يف جامعة هارفارد بصفة أستاذ زائر وحاَضر 

، سواء يف الهاي أو يف 2008نويتني لعام يف أكادميية الهاي للقانون الدويل يف دورتيها الس
الربامج اخلارجية يف آسيا. وعمل أستاذا زائرا يف جامعات ملبورن، وهونغ كونغ، وبويرتو ريكو، 
وألقى حماضرات يف املركز االيرلندي حلقوق اإلنسان، ومعهد سالونيك للقانون الدويل العام، 

ية واليابانية. وأثناء التدريس يف برنامج الهاي وأمام الرابطتني القانونيتني الدوليتني األمريك
اخلارجي، حاَضر يف موضوع احملاكم اجلنائية الدولية يف آسيا.

(ج) اعرتف له أقرانه األكادمييون واملهنيون بالكفاءة. وهو عضو جملس إدارة الرابطة اآلسيوية 
تخطيط. وإىل غاية عام للقانون الدويل، ويشرتك حاليا يف رئاسة جلنتها املعنية بالبحوث وال

لس التنفيذي للرابطة الدولية للقانون الدستوري. كما إنه عضو يف 2014 ، كان عضو ا
لة االسرتالية للقانون اآلسيوي (جامعة  لة اآلسيوية للقانون الدويل، وا جمالس إدارة كل من ا

حقوق، كندا)، وجملة قانون ملبورن)، وجملة العامل الثالث والقانون الدويل (كلية أوسغود هول لل
األمم (كلية احلقوق جبامعة بالتيمور) وجملة شرق آسيا والقانون الدويل (معهد جيون للقانون 

الدويل، سيول، كوريا).
(د) وقد حاَضر أيضا يف العديد من الدول اآلسيوية للتوعية بالقانون الدويل اإلنساين نيابة عن 

ا اللجنة حول القانون اللجنة الدولية للصليب األمحر، وشار  ك يف الدراسة الدولية اليت أجر
الدويل اإلنساين يف القانون الدويل العريف.

(هـ) وهو يرأس حاليا جمموعة بانتاي كاتارونغان (حراس العدل)، وهي جمموعة معنية بالصاحل 
العام، ترصد إجراءات مكافحة الفساد وترفع قضايا الفحص أمام احملاكم. وهو مفكر عام

-2004معرتف به وطنيا، ونشر عمود رأي لتثقيف اجلمهور بشأن املسائل القانونية (
) يف صحيفة فلبني ديلي إنكوايرر، وهي أكرب صحيفة يف البالد، وهو حاليا مدير 2012
نشرها.

(و) ترافع بصفته حماميا أمام احملكمة العليا الفلبينية لنقض االعتقاالت غري القانونية اليت جرت 
حالة الطوارئ الوطنية وإلنفاذ االلتزامات الدولية بشأن مكافحة التبغ على الصعيد يف ظل

احمللي يف الفلبني. وقد اعرتفت احملكمة العليا خبربته وعّينته حماميا صديقا للمحكمة فيما يتعلق 
بقضايا دستورية هامة، كانت آخرها مسألَة دستوريِة اتفاق الشراكة االقتصادية بني الفلبني 

)، مكلفا بالتقاضي وإسداء 1992-1990اليابان. وعمل قبل ذلك حماميا عاما جلامعته (و 
املشورة وأعمال صياغة النصوص لفائدة اجلامعة الوطنية للبالد ورئيسها وجملس أمنائها.

) التابعة للبنك 2006- 1992(ز) شغل منصب األمني التنفيذي للمحكمة اإلدارية (
ذه الصفة، اآلسيوي للتنمية، وهي مؤسسة اإلقراض املتعددة األطراف اإلقليمية آلسيا، و

تعاون مع فقهاء حمرتمني يف القانون الدويل من اململكة املتحدة وفرنسا وفنلندا واليابان وغريها.
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السيرة الذاتية
بنغلنغاناالسم العائلي:

راوولاالسم الشخصي:
كانواالسم األوسط:

ذكرالجنس:
1958أيلول/سبتمرب 1تاريخ الميالد:

فلبيينالجنسية:
منطقة آسيا واحمليط اهلادئالمجموعة اإلقليمية:

متزوجالحالة االجتماعية:
القائمة باءالقائمة ألف/باء :

الفلبينيةاللغة األم: اللغات:
(شفويا) مستوى متقدم(كتابة) مستوى متقدمليزيةكاللغة اإلن- 

المؤهالت التعليمية
1990حزيران/يونيه –1987أيلول/سبتمرب 

: كلية احلقوق جبامعة هارفارداملؤسسة-
: دكتوراه يف العلوم القضائيةالشهادة احملصل عليها-
1987آب/أغسطس –1987متوز/يوليه 
: أكادميية الهاي للقانون الدويلاملؤسسة-
: دبلوم الشهادة احملصل عليها-

1986حزيران/يونيه -1985أيلول/سبتمرب 
: كلية احلقوق جبامعة هارفارداملؤسسة-
: ماجستري يف القانونالشهادة احملصل عليها-

1983أيار/مايو - 1979حزيران/يونيه 
: جامعة الفلبنياملؤسسة-
: اإلجازة يف احلقوقالشهادة احملصل عليها-

1978أيار/مايو - 1974حزيران/يونيه 
فلبني: جامعة الاملؤسسة-
: اإلجازة العلوم السياسية يف بامتياز الشهادة احملصل عليها-

الخبرة المهنية
إىل اآلن- 1984حزيران/يونيه 

: جامعة الفلبنيمؤسسة العمل-
: أستاذ القانوناملنصب-
)؛ عميد كلية 2000)؛ أستاذ متفرغ (1990)؛ أستاذ مشارك (1984: أستاذ مساعد (معلومات أخرى-

). القائمة باء2005-1999احلقوق (
2011تشرين الثاين/نوفمرب -2011تشرين الثاين/نوفمرب 

: معهد األمم املتحدة للتدريب والبحثمؤسسة العمل-
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: حاَضر يف الدورة التدريبية يف القانون الدويل حلقوق اإلنسان لفائدة مسؤولني من ميامناراملنصب-
)؛ القائمة باء2009)؛ وأيضا يف يانغون (2011رة يف ناي يب داو (: ُعقدت هذه الدو معلومات أخرى-

2010كانون الثاين/يناير - 2010كانون الثاين/يناير 

: جامعة بويرتو ريكومؤسسة العمل-
: أستاذ زائراملنصب-
: قام بالتدريس خالل دورة فصل الشتاء، القائمة باءمعلومات أخرى-

2009حزيران/يونيه- 2009حزيران/يونيه 

: جامعة ملبورنمؤسسة العمل-
: أستاذ زائراملنصب-
: قام بالتدريس خالل دورة مكثفة يف برنامج املاجستري يف القانون؛ وكذلك يف أيلول/سبتمرب معلومات أخرى-

، القائمة باء2005
2008آب/أغسطس - 2008آب/أغسطس 

: أكادميية الهاي للقانون الدويلمؤسسة العمل-
حاَضر خالل الدورة السنوية يف الهاي: املنصب-
)، القائمة باء2000: شغل أيضا منصب مدير الدراسات، القسم االنكليزي (معلومات أخرى-

2008كانون األول/ديسمرب -2008أيلول/سبتمرب 

: جامعة هونغ كونغمؤسسة العمل-
: أستاذ زائراملنصب-
ي األول، القائمة باء: قام بالتدريس خالل الفصل الدراسمعلومات أخرى-

2007كانون األول/ديسمرب -2007أيلول/سبتمرب 

: كلية احلقوق جبامعة هارفاردمؤسسة العمل-
: أستاذ زائراملنصب-
، 1998؛ وكذلك خالل دورة فصل اخلريف 2007: قام بالتدريس خالل دورة فصل الربيع معلومات أخرى-

القائمة باء
2007آب/أغسطس - 2007آب/أغسطس 

: ندوة سالزبورغ الصيفية حول القانون اجلنائي الدويلمؤسسة العمل-
: ُحماضر رئيسياملنصب-
: القائمة باءمعلومات أخرى-

2006كانون األول/ديسمرب - 1992آب/أغسطس 

: احملكمة اإلدارية للبنك اآلسيوي للتنميةمؤسسة العمل-
: أمني تنفيذي (بدوام جزئي)املنصب-
36من املادة ‘ 1’(أ) 3: يف صلة بالفقرة أخرىمعلومات -

2004تشرين الثاين/نوفمرب -2004تشرين الثاين/نوفمرب 

: أكادميية الهاي للقانون الدويلمؤسسة العمل-
: حاَضر يف الربنامج اخلارجي يف بنوم بنهاملنصب-
، القائمة باء2001الثاين/يناير : حاَضر أيضا يف الربنامج اخلارجي يف مانيال، كانون معلومات أخرى-

2003حزيران/يونيه - 2003حزيران/يونيه 



ICC-ASP/13/44

44-A-270415 18

IC
C

-A
S

P
/9/[…

]

P
age

18

: املركز االيرلندي حلقوق اإلنسانمؤسسة العمل-
: حاَضر يف ندوة برنامج الدكتوراهاملنصب-
: القائمة باءمعلومات أخرى-

2001تشرين الثاين/نوفمرب -2001تشرين الثاين/نوفمرب 

لونيك للقانون الدويل العام والعالقات الدولية: معهد سامؤسسة العمل-
: أستاذ حماضراملنصب-
: القائمة باءمعلومات أخرى-

األنشطة المهنية األخرى
2014تشرين األول/أكتوبر 

، اللجنة الدولية 1949: باحث من األقران يف استعراض التعليقات املستكَملة التفاقيات جنيف لعام النشاط
األمحرللصليب 

2014تشرين األول/أكتوبر 
: عّينته احملكمة العليا حماميا صديقا للمحكمة يف قضية تتعلق بدستورية اتفاق الشراكة االقتصادية بني الفلبني النشاط
واليابان 

1999 -2012
: رئيس مشارك، التحالف الفلبيين للمحكمة اجلنائية الدوليةالنشاط

2010كانون الثاين/يناير 
: حمامي يف قضية تتعلق بالتطبيق احمللي لاللتزامات املنصوص عليها يف اتفاقية منظمة الصحة العاملية اإلطارية النشاط

بشأن مراقبة التبغ 
2009أيلول/سبتمرب 

: عينته احملكمة العليا حماميا صديقا للمحكمة يف قضية تتعلق باجلرف القاري للبالد النشاط
2006شباط/فرباير 

: حمامي يف قضية تتعلق بالرقابة على وسائل اإلعالم واالعتقاالت غري القانونية مبوجب "حالة الطوارئ النشاط
الوطنية" 

2003تشرين األول/أكتوبر 
: عينته احملكمة العليا حماميا صديقا للمحكمة يف قضية تتعلق بإقالة مسؤول دستوريالنشاط
1999أيلول/سبتمرب 

مي، اللجنة املعنية بالقانون الدويل اإلنساين العريف التابعة للجنة الصليب األمحر الدولية : خبري أكادميي وحكو النشاط
1998حزيران/يونيه 

: مندوب الفلبني، مؤمتر روما إلنشاء احملكمة اجلنائية الدوليةالنشاط

أهم المنشورات
القانون الدويل

Article 24, Non-Retroactivity Ratione Personae, in Commentary: عدم رجعية األثر على األشخاص)24(املادة -

on the Rome Statute of the International Criminal Court: Observers’ Notes (Otto Trifterer, ed.) (Verlag C.H.
Beck and Hart Publishing, 2nd ed., 2008) at 735.
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Constraints on Judicial Reviewوضة على املراجعة القضائية للسلطة اإلدارية التقديرية)(القيود املوضوعية واإلجرائية املفر -

of Managerial Discretion: Substantive and Procedural, in Problems of International Administrative Law

(Nassib G. Ziade, ed.) (Martinus Nijhoff, 2008)

International Humanitarian Law and theكمة اجلنائية الدولية: قضايا ومواد من آسيا)(القانون الدويل واحمل-

International Criminal Court: Cases and Materials from Asia, in XXXII Thesaurus Acroasium: The New

International Criminal Law: 587-632 (Athens, 2003)

,Pushing Back the Limitations of Territorial Boundaries, Volume 12, No. 5اإلقليمية)(التغلب على قيود احلدود-

European Journal of International Law 867-888 (Oxford University Press, 2001) (co-author, with R.

MacCorquodale).

The Asian Development Bankية والسوابق القضائية)(احملكمة اإلدارية للبنك اآلسيوي للتنمية: الصكوك التأسيس-

Administrative Tribunal: Constitutive Instruments and Case-Law, 7 Asian Y.B. of Int’l L. 209-228 (2001)

التنفيذ القضائي حلقوق اإلنسان يف احملاكم احمللية
The Philippines' post-Marcosاملؤسسي يف الدميقراطية الشعبية)(القضاء الفلبيين يف مرحلة ما بعد ماركوس: املنعطف -

judiciary: the institutional turn in a populist democracy, in Asian Courts in Context (Jiunn-rong Yeh and

Wen-Chen Chang, eds., Cambridge University Press, 2015).

-Philippine Constitutional Law 2001: حماكم األغلبية وسياسة النخبة)2010- 2001(القانون الدستوري الفلبيين -

2010: Majoritarian Courts and Elite Politics, in Constitutionalism in Asia in the early 21st Century (Chen,

ed.) (Cambridge University Press, 2014).

Access To Justice A Manual For PWDعن حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة)(الوصول إىل العدالة: دليل املدافعني-

Rights Advocates, vols. 1 and 2 (American Bar Association, 2014).

The Domestic Implementation of the International Right to)الفلبنيجتربة(اإلنفاذ احمللي للحق الدويل يف الصحة: -

Health: The Philippine Experience, in Advancing the Human Right to Health (Zuniga JM, Marks SP, Gostin

LO, eds.) (Oxford University Press, 2013).

Human rights discourse in(خطاب حقوق اإلنسان يف الفلبني يف مرحلة ما بعد ماركوس: من املوضوع إىل اإلجراء)-

post-Marcos Philippines: from substance to procedure, in Human Rights in Asia (Brian Galligan and

Thomas Davis, eds.) (Edward Elgar Publishing, Melbourne 2011)

Political Emergencies in the(حاالت الطوارئ السياسية يف الفلبني: تغيري التسميات والضرورة الثابتة للشرعية)-

Philippines: Changing Labels and the Unchanging Need for Legitimacy in Emergency Powers in Asia

(Ramraj and Thiruvengadam, eds.) (Cambridge University Press, 2010)

The Right to Privacy and Access to Cell Phone(احلق يف اخلصوصية والوصول إىل أدلة اهلاتف اخللوي)- Evidence

(European Union-Philippines Justice Support Programme (EPJUST), Manila, 2010)

The Philippines: The Persistence Of Rights(الفلبني: استمرار خطاب احلقوق أمام املطالب االجتماعية املوضوعية)-

Discourse vis-à-vis Substantive Social Claims, in R. Peerenboom and A. Chen (ed.), Human Rights in Asia:

A Comparative Legal Study of Twelve Asian Jurisdictions, France and the USA (Routledge, London, NY,

2006)

أهم الندوات
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املؤمتر العاملي التاسع رئيس اجللسة العامة، الفرق التمييزي اجلديد بني القطاعني العام واخلاص: الدين كمجال عام، -
).2014للقانون الدستوري (أوسلو، النرويج، 

دورة تدريبية يف جمال حقوق اإلنسان لفائدة القضاة واألساتذة احملاضرين اإلندونيسيني ، املركز النروجيي حلقوق -
).2011؛ وقبل ذلك يف ِمدان، 2013اإلنسان (سيمارانغ، 

يب األمحر عن تنفيذ القانون الدويل اإلنساين لشرق وجنوب شرق آسيا االجتماع اإلقليمي للجنة الدولية للصل-
).2013(بيجني، 

أستاذ حماضر، ندوة بناء القدرات يف جمال حرية التعبري لفائدة احملامني واملدافعني عن حقوق اإلنسان والصحفيني -
).2012املنحدرين من ميامنار (مركز ماي سوت لالجئني، تايالند، 

).2010نة الدولية للصليب األمحر عن محاية املدنيني (سنغافورة، حلقة عمل اللج-
: القانون الفلبيين بشأن اجلرائم الواقعة يف اختصاص 9851إحاطة إعالمية عامة حول القانون اجلمهوري رقم -

القانون اإلنساين الدويل،
).2010، وجرائم اإلبادة اجلماعية، وغريها من اجلرائم املرتكبة ضد اإلنسانية (مانيال-
رئيس اجللسة العامة، احملكمة اجلنائية الدولية من املنظور اآلسيوي، االجتماع السنوي الثاين للرابطة اآلسيوية للقانون -

).2009الدويل (جامعة طوكيو، 
).2007ُحماضر رئيسي، ندوة سالزبورغ للقانون اجلنائي الدويل (آب/أغسطس -
).2007سابع للرابطة الدولية للقانون الدستوري، أثينا، اليونان (حزيران/يونيه رئيس اجللسة العامة، املؤمتر العاملي ال-
رئيس اجللسة العامة، العدالة اجلنائية الدولية: وجهات نظر من آسيا، الرابطة اليابانية للقانون الدويل، االجتماع -

).2003السنوي، جامعة ناغويا (تشرين األول/أكتوبر 
مؤمتر جنوب شرق آسيا للدفاع والتقاضي بشأن وسائل اإلعالم، جامعة هونغ كونغ مسؤول وطين عن التنظيم، -

(مركز دراسات الصحافة ووسائل اإلعالم جبامعة هونغ كونغ، وحتالف الصحافة يف جنوب شرق آسيا، وجامعة 
).2007أكسفورد، والنقابة الدولية للمحامني (أيار/مايو 

المهنيةالعضوية في الرابطات والجمعيات 
اجلمعيات األكادميية واملهنية

نقابة احملامني املتحدة يف الفلبني-
لس التنفيذي، الرابطة اآلسيوية للقانون الدويل (حاليا)- ا
لس التنفيذي، الرابطة الدولية للقانون الدستوري (- )2014- 2007ا
عضو جملس الوصاية، رابطة الفلبني للقانون الدويل-

جمالس التحرير
)2012مدير النشر، صحيفة فلبني ديلي انكوايرر (منذ تشرين األول/أكتوبر -
احلولية اآلسيوية للقانون الدويل (روتردام، هولندا)-
جملة آسيا للقانون الدويل (مطبعة جامعة كامربيدج)-
لة االسرتالية للقانون اآلسيوي (جامعة ملبورن)- ا
أوسغود هول للحقوق، جامعة يورك، كندا)جملة العامل الثالث والقانون الدويل (كلية -
جملة قانون األمم (مركز القانون الدويل والقانون املقارن، كلية احلقوق جبامعة بالتيمور)-
سلسلة القومية واألممية، مركز القانون الدويل والقانون املقارن، كلية احلقوق جبامعة بالتيمور-
انون الدويل، سيول، كوريا)جملة شرق آسيا والقانون الدويل (معهد جيون للق-
جملة القانون الدستوري (اسطنبول، تركيا)-
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حولية آسيا واحمليط اهلادئ للقانون اإلنساين الدويل (جامعة الفلبني)-
تمع (جامعة الفلبني)- جملة القانون وا
لس االستشاري، مركز بانغور للقانون الدويل (غوينيد، اململكة املتحدة)- ا
سلة القوانني اآلسيوية، مؤسسة بريل للمنشورات األكادميية (املركز اآلسيوي للقانون، كلية احلقوق  هيئة التحرير، سل-

كوغوان، جامعة شنغهاي جياو تونغ)

الجوائز واألوسمة
املنحة اآلسيوية للزمالة الفكرية العامة (مؤسسة نيبون، واليابان)2013- 2012
أنغارا، زمالة الذكرى املئوية جلامعة الفلبنيمنحة السيناتور إدغاردو ج 2012- 2011
جائزة حماضرة هوشيالغا، جامعة هونغ كونغ2010
منحة الزمالة، مركز بيالجيو للدراسات واملؤمترات، مؤسسة روكفلر2005
منحة الباحث اآلسيوي، برنامج القانون اآلسيوي، جامعة ملبورن2004
ول قضايا السالم الدويل، جامعة هارفارد)جائزة سامنر (أفضل أطروحة ح1990
منحة جون وكاثرين ت ماك آرثر ألطروحة الباحث (هارفارد)1988
منحة جينينغز راندولف للباحث، معهد الواليات املتحدة للسالم1988
جائزة اليلني (أفضل أطروحة يف القانون الدويل، جامعة هارفارد)1986
للزمالة يف جمال حقوق اإلنسان (هارفارد)منحة كاليد فريغسون1986
مركز القانون، جامعة الفلبني، جائزة الذكرى العشرين ألفضل مقاالت الطالب يف جملة القانون 1983

الفلبيين

االهتمامات الشخصية
)2005رياضة الغوص: غواص حيمل ترخيص الرابطة املهنية ملدريب الغوص (منذ 
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المرفق الثاني

قائمة المرشحين مرتبة وفق القائمتين ألف وباء

القائمة باءالقائمة ألف
اجلازي، ابراهيم مشهور (األردن)ال ينطبق

بنغلنغان، راوول كانو (الفلبني)

المرفق الثالث

قائمة المرشحين مرتبة حسب المجموعة اإلقليمية

مجموعة الدول األفريقية
ال ينطبق

والمحيط الهادئمجموعة دول آسيا 
اجلازي، ابراهيم مشهور (األردن)

بنغلنغان، راوول كانو (الفلبني)
مجموعة دول أوروبا الشرقية

ال ينطبق
مجموعة دول أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي

ال ينطبق
مجموعة دول أوروبا الغربية ودول أخرى

ال ينطبق

المرفق الرابع

مرتبة حسب نوع الجنسقائمة المرشحين 

إناثذكور
ال ينطبقاجلازي، ابراهيم مشهور (األردن)

بنغلنغان، راوول كانو (الفلبني)

____________


