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جمعية الدول األطراف

الدورة الحادية عشرة
٢٠١٥تشرين الثاين/نوفمرب ٢٦–١٨،الهاي

االنتخاب الخامس ألعضاء مجلي إدارة النصدوق االستئماني للضحايا
مانةمذكرة من األ

مت تأسيسي الصندوق االستئماين لصاحل ضحايا اجلرائم اخلاضعة الختصاص احملكمة وأسر -١
-ICCهؤالء الضحايا من طرف مجعية الدول األطراف مبوجب قرار احملكمة اجلنائية الدولية 

ASP/1/Res.6 صات جملس اإلدارة يف مرفق القرار.. وترد اختصا٢٠٠٢أيلول/سبتمرب ٩املؤرخ يف

، ٢٠٠٢أيلول/سبتمرب ٩، املؤرخ يف ICC-ASP/1/Res.7ويبني قرار مجعية الدول األطراف -٢
م. ووفقاً للفقرة  لس اإلدارة وانتخا من ذلك القرار، ينبغي أن يبني  ٦إجراءات ترشيح األعضاء اخلمسة 

رار نفسه، أي التحلي من الق١لشروط الواردة يف الفقرة لات اليت تثبت استيفاء املرشح مكل ترشيح املعلو 
باألخالق الرفيعة واحلياد والنزاهة وبالكفاءة يف جمال مساعدة ضحايا اجلرائم اخلطرية.

، خيصص مقعد واحد لكل جمموعة إقليمية.ICC-ASP/1/Res.7من القرار ٨ووفقاً للفقرة -٣

عضاء جملس ، تبذل كافة اجلهود النتخاب أICC-ASP/1/Res.7من القرار ١٠ووفقًا للفقرة -٤
اإلدارة بتوافق اآلراء. وعند غياب توافق األراء، جيري االنتخاب باالقرتاع السري. وميكن االستغناء عن هذا 
الشرط إذا كان عدد املرشحني مساويًا لعدد املقاعد املقرر ملؤها، أو فيما يتعلق باملرشحني الذين حيظون 

د على وجه التحديد التصويت على انتخاب بعينه.بتأييد جمموعتهم اإلقليمية، ما مل يطلب أحد الوفو 

ملقعد متبٍق، ينبغي إجراء اقرتاع على أنه يف حال ما إذا تعادلت األصوات١١وتنص الفقرة -٥
مقيد ينحصر يف املرشحني الذين حصلوا على عدد متساو من األصوات.

ل جمموعة الذي على أن الشخص املنتخب ينبغي أن يكون املرشح عن ك١٢وتنص الفقرة -٦
األطراف احلاضرة واملشرتكة التصويت، عدد من األصوات وعلى أغلبية من ثلثي الدولحيصل على أكرب

بشرط توفر أغلبية مطلقة من الدول األطراف تشكل النصاب القانوين الضروري للتصويت.
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طراف أن ، قرر مكتب مجعية الدول األ٢٠١٥آذار/مارس ٩ويف اجتماعه الثاين املنعقد يف -٧
أيار/مايو إىل ١٩تفتح فرتة الرتشيح لالنتخاب اخلامس ألعضاء جملس اإلدارة واليت ستجرى من تاريخ 

. وبنهاية هذه الفرتة، مل يتم استيفاء الشروط الدنيا لرتشيح أعضاء جملس ٢٠١٥آب/أغسطس ١١
اإلدارة. وبالتايل مددت فرتة الرتشيح بأسبوعني.

، وردت الرتشحيات اآلتية:٢٠١٥س آب/أغسط٢٥وحىت تاريخ -٨

الدول األفريقة

بالك سو، مرمي (أوغندا)-

بوال، ساميان (مجهورية الكونغو الدميقراطية)–بوال -

كوييت دومبيا، ماما (مايل)-

دول آسيا واحمليط اهلادئ

نوغوتشي، موتو (اليابان)-

دول أوروبا الشرقية

صاحلوفيتش، غوران (البوسنة واهلرسك)-

ل أمريكا الالتينية ومنطقة حبر الكارييبجمموعة دو 

ميشيليين، فيلييب (أوروغواي)-

دول أوروبا الغربية ودول أخرى

هيلتش أرمينكا (اململكة املتحدة)-

، أبلغت سفارة البوسنة واهلرسك األمانة بسحب ترشيح ٢٠١٥تشرين األول/أكتوبر ٢٩ويف -٩
السيد غوران صاحلوفيتش.

، توجد املعلومات املتعلقة باملرشحني والوثائق ICC-ASP/1/Res.7من القرار ٧ووفقًا للفقرة -١٠
املرافقة يف املرفق من املذكرة احلالية. 
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المرفق
القائمة األبجدية للمرشحين (مع بيان المؤهالت)

احملتوى
الصحفة*االسم والجنسية

٤...............................................................................................بالك سو، مرمي (أوغندا)- ١
........................................................................بوال، ساميان (مجهورية الكونغو الدميقراطية)–بوال - ٢ ١٠
٢٥........................................................................................هيلتش أرمينكا (اململكة املتحدة)- ٣
٢٩..............................................................................................كوييت دومبيا، ماما (مايل)- ٤
٣٥............................................................................................فيلييب (أوروغواي)ميشيليين،- ٥
٤٢...............................................................................................نوغوتشي، موتو (اليابان)- ٦

فضالً عن الدولة (الدول) املرشحة، ما مل يذكر خالف ذلك.*
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بالك سو، مريم (أوغندا)-١
]باإلنكليزية[األصل: 

مذكرة شفوية

ا سفارة مجهورية أوغندا والبعثة الدائمة لدى االحتاد األورويب دي ألمانة مجعية الدول حتيا
ICC-ASP/14/SP/08رقم باملذكرةوإحلاقاً ظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية. األطراف يف ن

، تتشرف بإبالغها أن حكومة أوغندا قررت ترشيح السفرية مرمي بالك ٢٠١٥آذار/مارس ١٣املؤرخة يف 
ةسو كمرشحة النتخاب أعضاء جملس إدارة الصندوق االستئماين للضحايا الذي سينعقد خالل الدور 

.٢٠١٥تشرين الثاين/نوفمرب ٢٦إىل ١٨من يف الفرتة معية الدول األطراف يف الهاي الرابعة عشرة جل

ا.طيمرفق و  هذه املذكرة السرية الذاتية للسفرية مرمي بالك سو وبيان مؤهال

بيان المؤهالت

شيح من قرار مجعية الدول األطراف بشأن إجراءات تر ٦لفقرة عمًال باهذا البيان مقدم
-ICCوانتخاب أعضاء جملس إدارة الصندوق االستئماين للضحايا لصاحل الضحايا رقم (

ASP/1/Res.7 ٢٠٠٢أيلول/سبتمرب ٩)، واملعتمد يف.

من القرار املذكور أعاله؛ ١السفرية مرمي بالك سو املعايري املنصوص عليها يف الفقرة وتستويف 
".والنزاهة وبالكفاءة يف جمال ضحايا اجلرائم اخلطريةيتحلى املرشحون باألخالق الرفيعة واحلياد "

ا املهنية، كان للسفرية مرمي بالك درجة بعد حصوهلا على و  املاجستري يف القانون يف مستهل حيا
لشؤون الالجئنييف مفوضية األمم املتحدة الساميةاحلماية القانونية مسؤولة سو الشرف لتعيينها مبنصب 

ذي وضعها باتصال مباشر مع ضحايا النزاعات واحلروب املدنية بشكل مشابه من يف نريويب، املنصب ال
الفرصة هلاهذا الدورأتاح لقد و نواح عديدة لطريقة تعامل الصندوق االستئماين للضحايا معهم. 

احللول العملية للتخفيف من حمنتهم.إجياد للمساعدة يف 

خالل ولقد ثبت ذلكاحلياد والنزاهة، تتحلى السفرية مرمي بالك سو باألخالق الرفيعة و و 
كان يف معظمه على الصعيد الدويل.ذيوالعاماً ٣٤مسارها الوظيفي الذي دام

سفرية مفوضة فوق العادة ألوغندا لدى بلجيكا ٢٠١٢السفرية بالك سو يف عام ُوعينت
بروكسل دى املعتمد لمنصب نائبة السفريقبل ذلك، ،شغلتوقدوهولندا ولوكسمبورغ واالحتاد األورويب. 

كان يف الهاي لتمثل أوغندا يف شىت املؤسسات القانونية مبا يف ذلك احملكمة اجلنائية ر عملها  ولكن مق
الدولية، وحمكمة العدل الدولية وحمكمة التحكيم الدائمة، والصندوق املشرتك للسلع األساسية، ومنظمة 

رئيسية األخرى تتعلق برتويج السياحة والتجارة ونقل حظر األسلحة الكيميائية. وكانت عناصر واليتها ال
التكنولوجيا واالستثمارات، وهي الصفات الالزمة واحلامسة لكسب التأييد والرتويج لقضية مثل الصندوق 

االستئماين للضحايا.
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لقد كانت السفرية بالك سو يف صميم االستعدادات الستضافة املؤمتر االستعراضي يف أوغندا و 
تمعات املتضررة يف وانطوت هذه االستعداد على. ٢٠١٠يف عام  التحضري والتنسيق للزيارات إىل ا

وبنياحملكمة اجلنائية الدولية وكذلك الدول األطراف بنيهذه الزياراتوقرّبتاألشهر اليت سبقت املؤمتر. 
اضي واجللسات مشكالت الضحايا يف اجللسات العامة للمؤمتر االستعر تعميق فهمالضحايا وأدت إىل 

الالحقة جلمعية الدول األطراف.

قبل ذلك، جلبت السفرية سو بالك أعمال منظمة انرتبالست هولندا و 
)Interplast Holland .عمليات بإجراء انرتبالست منظمة قامت و ) إىل الصندوق االستئماين للضحايا

ئم اليت ارتكبها جيش الرب العديد من ضحايا اجلراأهلت جراحية ترميمية على نطاق واسع وبالتايل 
للمقاومة يف مشال أوغندا.

بفضل السفرية بالك سو خربة كبرية يف جمال مجع األموال اكتسبت عالوة على ذلك، و 
الس اإلدارية املختلفة قّيمة للصندوق االستئماين للضحايا.، وهي ترى يف ذلكعضويتها يف ا

سابقاً اليت تولت رئاسة جملسها جمال العدالةاالستجابة السريعة يفمنظمةمن خالل دورها يفو 
يف صياغة التدريب وبناء القدرات أساسياً السفرية بالك سو دوراً ، أدت إنشائهوعملت كثريًا معه منذ

خاصة ،على املستوى الوطين لالستجابة بسرعة إىل احلاجة إىل التحقيق يف انتهاكات حقوق اإلنسان
يف اميكن استخدامهقائمةهلا اآلن وضعت نوع اجلنس اليت كبة على أساس واجلرائم املرت اجلرائم اجلنسية 
أي وقت كان.

كبرياً السفرية بالك سو عضو يف جملس إدارة منظمة املعونة القانونية األفريقية، وتكرس وقتاً و 
العدالة للضحايا.وحتقيق عمال التعزيز والتقوية والقضاء على اإلفالت من العقاب أل

يف تنفيذ املادة رئيسياً السفرية بالك سو دوراً أدت، مهنياً مدربة تدريباً ةقانونيةيطوبصفتها وس
خاصة يف القضية األوىل اليت أحيلت إىل ،حول التعاون بني احملكمة اجلنائية الدولية وبلدها أوغندا٨٦

ا يف الوساطة والتفاوض يف العديمباستعانتاحملكمة اجلنائية الدولية. لقد  د من األوقات لبناء التوافق هارا
جمموعة املنطقة األفريقية.مع يف اآلراء 

عشرة املاضية، من ضمن أمور أخرى، االثنيت مع احملكمة يف السنوات املكثفةأعماهلا ومشلت 
ا عضو حتظى باحرتام كبري رئاسة أفرقة العمل املعنية بالتمثيل اجلنساين و  السلك مناجلغرايف كما أ

لدويل لعملها الدؤوب يف متثيل أوغندا وأفريقيا والضحايا بشكل عام، كما أن هلا عالقات الدبلوماسي ا
عمل جيدة مع القضاة وأعضاء احملكمة اآلخرين.

فإن معرفة ، أعمالهجمال توسيع للمرحلة املقبلة لالصندوق االستئماين للضحايا وباستهالل 
ا، ولل تحديات والفرص باإلضافة إىل شبكة معارفها الواسعة السفرية بالك سو وفهمها للمنطقة، ولتعقيدا

تمع املدين ستكون بدون شك ذات قيمة كبرية للمجلس. للحكومات وا
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لمحة عامة

عاما كموظفة يف قطاع اخلدمات املدنية الدولية ويف السلك ٣٠تتمتع خبربة تفوق ،حمامية دولية
الدبلوماسي

مهارات ممتازة يف التفاوض ية، هلاموظفة مهنية متخصصة يف الوساطة القانون
مديرة ذات خربة واسعة مع مهارات األعمال الرائدة يف كال القطاعني العام واخلاص
 ومفعمة باحليوية، وهي مسات نابعة من خلفية متعددة الثقافات كنتيجة مؤثرة وودودة شخصية

طبيعية للمواطنة العاملية
آلليات القضائية الدولية والتعاون بني الدول لتقدمي لتحقيق العدالة ومدافعة قوية عن امتحمسة

العاملة لدى احملكمة األفرقة تعمل يف عدد متنوع من و اجلناة إىل العدالة وحتقيق العدالة للضحايا. 
.اجلنائية الدولية واملؤسسات القانونية الدولية

وحتددثها بطالقةلعديد من اللغات األوروبيةباملمة

البيانات الشخصية

زيست، هولنداامليالد: لحم

اجلنسية اهلولندية)رفض منحها أوغندية (اجلنسية:

اثنتانواحد وابنتانابن متزوجة وهلا : احلالة االجتماعية

التعليم

وسيطة / متخصصة قانونية يف السبل البديلة لتسوية املنازعات: جامعة أمسرتدام٢٠١١- ٢٠١٠
)املعهد اهلولندي للوساطة(قانونية

القانون اهلولندي مع بكالوريوس يف القانون وماجستري يف التايل:: جامعة أوترخت١٩٨١- ١٩٧٥
منحت جائزة اإلجنازات املتميزة؛ التخصص يف القانون الدويل

الخبرة المكتَسبة في سياق العمل

سفرية مفوضة فوق العادة لدى بلجيكا وهولندا ولوكسمبورغ واالحتاد الوقت احلاضر-٢٠١٢
ورويباأل

ها كان يف الهاي حيث عملولكن مقر،بروكسلدى نائبة السفري املعتمد ل٢٠١٢-٢٠٠٣
احملكمة اجلنائية -مثلت أوغندا يف شىت املؤسسات القانونية مبا يف ذلك: 

، والصندوق الدائمة للتحكيمكمة احملالدولية، وحمكمة العدل الدولية، و 
ترويج و سلحة الكيميائية. املشرتك للسلع األساسية، ومنظمة حظر األ

السياحة والتجارة ونقل التكنولوجيا واالستثمار باعتبارها العناصر الرئيسية 
لوالية هذا املنصب
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) Drillconلشركة دريلكون (مستشارة مالية إدارية بصفتها خبرية استشارية ٢٠٠٢-٢٠٠٠
آبار املياهحبفر وهي شركة دمنركية مقرها يف كمباال حيث تقوم 

املمثلة اإلقليمية لربنامج هولندا للتعاون اإلداري يف أوغندا٢٠٠٣-٢٠٠٠

واإلدارة، تعمل يف شرق أفريقيا والتسويق شؤون القانون خبرية استشارية يف ٢٠٠٣-١٩٨٥
لتمثيل شركات جتارية يف كينيا وأوغندا والسودان

غندا من خالل إنتاج لالحتاد األورويب لرتويج السياحة يف أو خبرية استشارية ١٩٩٦-١٩٩٥
دقيقة وغريه من املواد الرتوجيية٢٦شريط فيديو تروجيي مدته 

Delmira Travelصاحبة ومديرة شركة دملريا للسفر والسياحة احملدودة (٢٠٠١-١٩٩٠

and Tours Ltd ،( احتاد النقل اجلوي الدويلوهي وكالة سفر معتمدة من
(Carlson Wagonlit)ليتلشركة كارلسون واغونةرمسيوُعينت ممثلة 

يف أوغندا(Thomas Cook)وشركة توماس كوك 

مفوضية األمم املتحدة موظفة مساعدة للشؤون القانونية/احلماية لدى ١٩٨٥-١٩٨٢
لشؤون الالجئني يف نريويب، كينياالسامية

اهلولندية للطريانKLMشركة يف خالل دراستها اجلامعية عملت كمضيفة ١٩٨٢-١٩٧٧

عضوية في المجالس اإلدارية والمنظماتال

Cercle deيف نادي بروكسل لألعمال، سريكل دي لورين (ةعضو الوقت احلاضر-٢٠١٤

Lorraine(

ملنظمة االستجابة السريعة يف جمال رئيسة منتخبة (لتمثيل أوغندا) الوقت احلاضر-٢٠١١
عام ذوهي منظمة حكومية دولية مقرها يف جنيف. ومنالعدالة،
جمموعة السياسة لتمثيل أوغندا. وبعد عام يف اً عضو ُعينت ٢٠٠٨
لس التنفيذي عملت ك٢٠١٤ ملنظمة االستجابة السريعة عضو يف ا

بصفتها الشخصيةمت اعتمادها ٢٠١١. ويف عام يف جمال العدالة
لدى منظمة االستجابة السريعة يف جمال العدالةكخبري 
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يف جملس إدارة منظمة املعونة القانونية األفريقية، وهي ًا عضو عينت الوقت احلاضر-٢٠١١
تعزيز حقوق اإلنسان يف أفريقيا. ىلتسعى إغري حكومية دولية منظمة 

عضو يف اللجنة التوجيهية عملت ك٢٠١٠وسابقًا يف شباط/فرباير 
لعدالة العامة لالسياسة بربنامج ملنظمة املعونة القانونية األفريقية املعنية 

دوليةال

يف فريق اخلرباء املعنيني مبراجعة القانون النموذجي لتنفيذ ةعضو ٢٠١١- ٢٠١٠
ا أمانة الكومنولث ،تشريعات نظام روما األساسي اعتمده و -اليت بدأ

جملس وزراء العدل (اجتماع رؤساء حكومات الكومنولث) يف 
٢٠١١يونيه حزيران/

ا الدولة قامت باملباِدرة وبدور الوسيطة، ٢٠١٠- ٢٠٠٧ واملنظِّمة نيابة عن أوغندا كو
املضيفة للمؤمتر االستعراضي للمحكمة اجلنائية الدولية الذي انعقد 

٢٠١٠بنجاح يف أوغندا يف أيار/مايو 

رئيسة "مناقشات أوغندا" بالتعاون الوثيق مع مكتب رابوبنك شارييت الوقت احلاضر- ٢٠٠٩
(Rabobank Charity)ثرياء حول كيفية تطوير ملناقشة زبائنه األ

املشاريع يف أوغندا.

اجلمعية العامة للدول األطراف (للمحكمة اجلنائية الدولية) يف انتخبتها٢٠٠٧كانون األول/ديسمرب 
نيويورك لتمثيل أفريقيا يف جلنة التحكيم املعنية مسابقة التصميم 

حمل بناؤها املعماري ملباين احملكمة اجلنائية الدولية اجلديدة اليت سيتم 
يف الهاي(Alexander Kazerne)ثكنة ألكسندر 

-٢٠٠٣كانون األول/ديسمرب 
٢٠٠٩

انتخبها جملس إدارة الصندوق املشرتك للسلع األساسية، الذي ميثل 
التنفيذي لسه مديرة تنفيذيةست دول يف شرق وجنوب أفريقيا،

ات السالم برئاسة وزارة الدفاع يف جلنة دعم حمادثةعضو ُعينت٢٠٠٨-٢٠٠٦يونيه حزيران/
حملادثات جوبا للسالم بني جيش الرب للمقاومة وحكومة أوغندا

مؤسس وأمني جملس أمناء انرتبالست أوغندا، وهي منظمة غري ةعضو ٢٠٠٢- ١٩٩٧
يف القطاع الطيبتعمل حكومية 

قرها يف يف جملس أمناء مركز أوغندا لتعليم احلياة الربية ومعضوة ُعينت٢٠٠٢- ١٩٩٧
عنتييب
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ا٢٠٠١- ١٩٩٧ لس إدارة وجملس أمناء عضوة انتخبت وأعيد انتخا ونائب الرئيس 
املدرسة الدولية يف أوغندا 

قدمت خدمات للفريق الزائر من كبار املديرين لشركة -خبرية استشارية ١٩٩٥
من أجل جلمع األموال يف أوغندا (Hewlett Packard)هيوليت باكارد 

، وهي منظمة غري حكومية مقرها يف (Operation Raleigh)منظمة 
بريطانيا

شرق أفريقيا)، فرع ) (SITEاحلوافز والسفر (خرباءيف مجعيةعضوة ٢٠٠٠- ١٩٩٨
، ومقرها يف نيويوركيةوهي منظمة مهنية عامل

اللغات

اسية للغة السواحيلية للغات اهلولندية، واإلجنليزية، والفرنسية، واألملانية ومعرفة أسإملام وإتقان

الهوايات

والسفر والقراءة واألنشطة االجتماعيةعلى اجلليدولف والتزجلغالسباحة وال
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سايمان (جمهورية الكونغو الديمقراطية)،بوال-بوال-٢
[األصل: بالفرنسية]

مذكرة شفوية

قية لكسمربغ سفارة مجهورية الكونغو الدميقراطية لدى مملكة بلجيكا ومملكة هولندا ودو دي
ا  يف نظام روما األساسي للمحكمة األطرافالدول مجعية مانة ألوبعثتها لدى االحتاد األورويب حتيا

رتشيح تتشريف بإبالغها ب، ٢٠١٥آذار/مارس ١٣يفملذكرة الشفوية املؤرخةباحلاقاً وإ،اجلنائية الدولية
س إدارة الصندوق االستئماين للضحايا.بوال لتجديد مدة واليته كعضو يف جمل-األستاذ ساميان بوال

بيان المؤهالت
ا إىل أمانة جلمهورية الكونغو الدميقراطيةدي وزارة الشؤون اخلارجية والتعاون الدويل  حتيا

وتتشرف، باإلشارة إىل قرار مكتب مجعية الدول األطراف يف نظام روما األساسيمجعية الدول األطراف
خبصوص انتخاب أعضاء جملس إدارة الصندوق االستئماين للضحايا ٢٠١٥آذار/مارس ٩يفاملؤرخ

ملتعلقة بتلك االنتخابات، برتشيح السيد اICC-ASP/14/SP/08ومذكرة أمانة مجعية الدول األطراف 
يف جملس إدارة الصندوق االستئماين بوال، الكونغويل اجلنسية، لتجديد انتخابه عضواً -ساميان بوال

.٢٠١٨-٢٠١٥ة للضحايا يف الفرت 

يف القانون اإلنساين للقانون الدويل متخصصاً ، أستاذاً ١٩٨٧بوال، منذ عام -السيد بوالوعمل 
لفرتة والية أوىل يف جملس إدارة الصندوق . وعمل عضواً الدويل يف جامعة كينشاسا ويف اخلارج أيضاً 

-٢٠٠٠العدل الدولية (لدى حمكمة خمصصاً )، كما عمل قاضياً ٢٠١٥-٢٠١٢االستئماين للضحايا (
مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان لدى اً دولياً خبري بصفته )، وقدم خدماته ٢٠٠٢

)، واضطلع مبهام املمثل ٢٠٠٤-٢٠٠٢)، وترأس اللجنة الوطنية ملكافحة الفساد (١٩٩٨-١٩٩٦(
).١٩٩٥-١٩٩٠اإلقليمي للشبكة األفريقية حلقوق اإلنسان/ العدالة واحلماية (

بوال املرفقة -عميم السرية الذاتية للسيد ساميان بوالتبالوزارة ممتنة لو تفضلت األمانة وستكون 
اليت تتضمن معلومات تبني أنه يستويف الشروط املوضوعية والذاتية املطلوبة يف القرارات ذات و ،ذه املذكرة

يف نظام روما األساسي.الصلة الصادرة عن مجعية الدول األطراف

محة عامةل

 حىت الوقت ١٩٨٧أستاذ حماضر يف جامعة كنشاسا جبمهورية الكونغو الدميقراطية (من عام
)٢٠٠٢-٢٠٠٠قاض خمصوص سابق لدى حمكمة العدل الدولية (و احلاضر) 

) ٢٠١٩-٢٠٠١عضو احملكمة الدائمة للتحكيم(
 ٢٠١٢لدولية (التابع للمحكمة اجلنائية اللضحاياعضو جملس إدارة الصندوق االستئماين-

)حىت الوقت احلاضر٢٠٠٣) وعضو هيئة حترير احلولية األفريقية للقانون الدويل (٢٠١٥
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البيانات الشخصية

بوال-بوال : اللقب
١٩٥٠آب/أغسطس ٣١ُ               : إب ندا يف الكونغو، امليالدمكان وتاريخ . ساميان: االسم

طفالن: متزوج وله احلالة االجتماعية
اجلنسية: كونغويل 

أستاذ جامعي: هنةامل
استشاري لدى هيئات حكومية وغري حكومية ودولية شىتوخبري األنشطة املهنية األخرى: خبري 

التعليم الجامعي

نال الدكتوراه يف احلقوق من جامعة لوفان١٩٨٦

يف احلقوق من جامعة كنشاسااملاجستري نال ١٩٧٦

احلقوق من جامعة كنشاسا؛كليةخترج يف١٩٧٣

لى شهادات شىتحاصل ع

الخبرة المهنية على الصعيد الوطني

داريةاخلربة اإل

)٢٠٠٤-٢٠٠٢رئيس اللحنة الوطنية ملكافحة الفساد (٢٠٠٢

األكادمييةيف اإلدارة اخلربة 

) يف جامعة كنشاسا١٩٩٦-١٩٩٥األمني العام للشؤون اإلدارية (١٩٩٥

كادميية باإلنابة ووكيل العميد األمني العام للشؤون األعضو جملس اإلدارة، و ١٩٩٥
)١٩٩٦وآذار/مارس ١٩٩٥(تشرين األول/أكتوبر 

املسؤول عن ، )١٩٩٤-١٩٩٥احلقوق يف جامعة كنشاسا (كليةعميد  نائب١٩٩٤
عضو جملس الكلية، ونائب العميد ؛تنظيم التعليم العملي والنظري

الربنامج املسؤول عن ؛ اساأمني الشؤون األكادميية لكلية احلقوق يف جامعة كنش١٩٨٨
)١٩٩٤-١٩٨٨التعليمي (
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التدريس

حىت الوقت احلاضر)١٩٩٨أستاذ حماضر (منذ عام ١٩٩٨

أستاذ١٩٩٧- ١٩٩٢

أستاذ معاون١٩٩٢- ١٩٨٨

مساعدمدرس ١٩٨٠- ١٩٧٦

اخلربة االستشارية

للجرف ً         ً                                           عمل خبريا  استشاريا  لدى وزارة اهلدروكربونيات لرسم احلدود اخلارجية٢٠٠٩
القاري

ً         ً                                         عمل خبريا  استشاريا  لدى وزارة الشؤون اخلارجية والتعاون الدويل ٢٠٠٨

اتفاق بشأن التعاون بروتوكول لدى وزارة الطاقة لصوغ عمل خبريًا استشارياً ٢٠٠١- ١٩٩٨
َ                  العلمي بني مجهورية الكونغو الدميقراطية وبني جامعيت  ميامي وسرياكيوز يف 

مريكية، وذلك يف إطار مشروع علوم األرض يف حبرية إدوار الواليات املتحدة األ
وذلك يف إطار)، ٢٠٠١-١٩٩٨، GEOLATوحبرية ألبري وحبرية طنغانيكا (

-يوليه (متوز/٢٠٠٣-١٩٩٣برنامج العقد الدويل لبحريات شرق أفريقيا، للفرتة 
)١٩٩٨آب/أغسطس 

ً    َّ ً                 تشاريا  مكل فا  بدراسة ملف رسم ً   عمل لدى وزارة تنمية الصناعة النفطية خبريا  اس١٩٩٨
)١٩٩٨يوليه احلدود البحرية جلمهورية الكونغو الدميقراطية (متوز/

-ً       ً                                                 عمل خبريا  معتمدا  لدى البنك الدويل من أجل مشروع املياه الثالث لزائري ١٩٨٩
َّ                 ، عرض من أجل إعداد مدو نة للمياه يف زائري ZR، 1939القرض ، البنك الدويل

)١٩٩٤-١٩٨٩(

الخبرة المهنية على الصعيد الدولي

خبري دويل

حبال "أستاذ مشارك بدعوة من احملكمة الدولية لقانون البحار يف املؤمتر املعين ٢٠١٠
ُ         ُ  ، الذي ع قد يف هامرب غ "قانون البحار يف دول الساحل األطلسي ألفريقيا

ان شارك يف يوم بريم؛ و ٢٠١٠أيلول/سبتمرب ٢، جبمهورية أملانيا االحتادية
الدراسي بشأن "االستعمار والقانون الدويل: النزعات والتناقضات والقومية"، 
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٢٥السوربون) يف –ُ ِّ                                      الذي ن ظ م يف جامعة باريس األوىل (جامعة البانتيون 
٢٠١٠آذار/مارس 

عضو يف فريق التحكيم يف املنازعات املتعلقة باملوارد الطبيعية والبيئة لدى احملكمة ٢٠٠٣
وحىت اآلن.٢٠٠٣كيم، منذ عام الدائمة للتح

عضو يف ؛ و ٢٠٠١عضو يف احملكمة الدائمة للتحكيم (الهاي)، منذ عام ٢٠٠١
٢٠٠١حمكمة التحكيم اخلاصة املعنية بالصيد البحري، منذ عام 

قاض خمصص يف حمكمة العدل الدولية: قضية األمر بإلقاء القبض الصادر يف ٢٠٠٠
-٢٠٠٠، )الكونغو الدميقراطية ضد بلجيكا(مجهورية ٢٠٠٠نيسان/أبريل ١١

٢٠٠٢

ا، املعتمدة ١٩٩٩ عضو يف حمكمة التحكيم اخلاصة املعنية حبماية البيئة البحرية وصو
كانون ٢٠لدى برنامج األمم املتحدة للبيئة ألغراض التحكيم اخلاص منذ 

١٩٩٩الثاين/يناير 

نون" ملكتب مفوضية األمم املتحدة ) ملشروع "تعزيز سيادة القا٤ِّ          منس ق (املرتبة ١٩٩٧
)١٩٩٨وعام ١٩٩٧حلقوق اإلنسان يف مجهورية هاييت (عام 

كرسي حقوق اإلنسان والقانون اإلنساين تأسيسمشروع)٤(املرتبة ِّ منس ق١٩٩٦
الدويل ملكتب مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان، يف األكادميية العسكرية يف 

ِّ                                        ميس ر احللقة الدراسية يف القانون اإلنساين الدويل ؛ و ١٩٩٦، )ُ   بومجبورا (بور ندي
َّ                            َّ                             املخص صة ملوظفي األمم املتحدة، اليت نظ متها مفوضية األمم املتحدة حلقوق 

ِّ        ميس ر احللقة ؛ و )١٩٩٦آب/أغسطس ٣-يوليه متوز/٢٧اإلنسان (جنيف، 
ت املسلحة َّ                       الدراسية يف القانون اإلنساين الدويل املخص صة للقيادة العليا للقوا

٢٧-٢َّ                                            التوغولية، اليت نظ متها مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان (لومي، .
)١٩٩٦تشرين األول/أكتوبر 

العضوية يف اجلمعيات العلمية

لس العلمي الوطين جلمهورية الكونغو الدميقراطية٢٠٠٧ عضو ا

٢٠٠٢منذ عام اي)،عضو هيئة حترير احلولية األفريقية للقانون الدويل (اله٢٠٠٢

َ                 عضو اجلمعية األفريقية للقانون الدويل والقانون املقار ن (لندن)، من عام ١٩٩٣
٢٠٠٠حىت عام ١٩٩٣
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" وشريك مؤسس Droit de I'environnementعضو يف الشبكة الفرنكفونية "١٩٩٢
إىل الوقت احلاضر)١٩٩٢هلا (منرتيال، من عام 

العضوية يف مجعيات أخرى

)حىت الوقت احلاضر٢٠٠٣من عام ،ِ                       و لتون بارك الدولية (لندنمجعيةو يف عض٢٠٠٣

املتعددة األطرافو ُ      األنشطة الدبل ماسية 

(مجهورية الكونغو الدميقراطية)ِ           الكونغولية لله دروكربونياتعضو يف وفد الشركة ٢٠٠٩
١٦-١٠ياوندي، ، إىل ياوندي بغية رسم احلدود اخلارجية للجرف القاري

٢٠٠٩ون الثاين/يناير كان

َّ                                                                   مرش ح مجهورية الكونغو الدميقراطية يف انتخابات قضاة حمكمة العدل الدولية اليت ٢٠٠٨
تشرين ، جرت يف إطار اجلمعية العامة لألمم املتحدة وجملس األمن التابع هلا

الثاين/نوفمرب

س حمكمة رئيباسم وفد مجهورية الكونغو الدميقراطية يف أعقاب تقريرمتحدث ٢٠٠٨
تشرين ٣٠نيويورك، ، م إىل اجلمعية العامة لألمم املتحدةُّ العدل الدولية الذي قد  

٢٠٠٨األول/أكتوبر 

رئيس وفد مجهورية الكونغو الدميقراطية إىل االجتماع الثامن عشر للدول األطراف ٢٠٠٨
يونيه حزيران/٢٠-١٣نيويورك، ، يف اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار

عضو وفد مجهورية الكونغو الدميقراطية إىل مؤمتر قمة االحتاد األفريقي ؛ و ٢٠٠٨
٢٠٠٨يونيه حزيران/٣٠حىت ٢٥ُ                       الذي ع قد يف شرم الشيخ مبصر، من 

ُ                شارك يف مؤمتر األمم املتحدة للصيد يف أعايل البحار، الذي ع قد يف نيويورك من ٢٠٠٨
كونغو الدميقراطية إىل مندوب مجهورية ال؛ و ٢٠٠٨آذار/مارس ٢٠حىت ١٦

موعة السابعة من املشاورات غري الرمسية للدول األطراف يف اتفاق تنفيذ ما  ا
كانون األول/ديسمرب ١٠تتضمنه اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار املربمة يف 

من أحكام بشأن حفظ وإدارة األرصدة السمكية املتداخلة أماكن ١٩٨٢
ناطق االقتصادية اخلالصة) واألرصدة السمكية الكثرية الوجود (داخل وخارج امل

٢٠٠٨آذار/مارس ١٢و١١َ  االرحتال، اليت جرت يف نيويورك يوم ي 

التالية التقى بالسفراء واملمثلني الدائمني لدى جملس األمن التابع لألمم املتحدة 
بيكيجون فري (أسرتاليا)، فرانسيس ماري ليسون(فييتنام)، يل لوانغ منه: أمساؤهم



ICC-ASP/14/23

15 23-A-131115

يوكيو تكاسو(إيطاليا)، مارسيلو سباتافورا(الصني)، ليو زمناين، بلجيكا)(
(الربازيل)، كما التقى بالسيد ماريا فيويت(كوستاريكا)، جورج أوربينا(اليابان)، 

نائب املمثل الدائم لفرنسا، بصدد انتخابات قضاة حمكمة العدل جان بري الكروا
٢٠٠٨آذار/مارس ١٧و١٤بني نيويورك،الدولية،

ُ      َ  د عي بصفته خبريا  إىل اجتماع االحتاد األفريقي الذي ع قد يوم ي٢٠٠٧ ٢١و٢٠ُ            ً                               
، يف طرابلس بشأن مشروع إنشاء الواليات املتحدة األفريقية٢٠٠٧هحزيران/يوني

حزيران/يونيه

مندوب مجهورية الكونغو الدميقراطية إىل مؤمتر القمة الرابع والثالثني ملنظمة ١٩٩٨
واغادوغويف١٩٩٨هحزيران/يوني١٠إىل ٢ُ      الوحدة األفريقية، الذي ع قد من 

اإلضايف للميثاق األفريقي حلقوق الربوتوكول اعتمدوالذي،)بوركينا فاسو(
، نسان والشعوب املتعلق بإنشاء احملكمة األفريقية حلقوق اإلنسان والشعوباإل

حزيران/يونيه

واللجنة لدراسية املشرتكة بني منظمة الوحدة األفريقية ِّ                  امليس ر الرئيسي للحلقة ا١٩٩٨
واألمم املتحدة واالحتاد األورويب بشأن "النزاعات الدولية للصليب األمحر

ُ ِّ                                             اليت ن ظ مت من أجل املمثلني الدائمني لدى جملس األمن التابع ،الفوضوية"
و ٣٠َ  يا يوم ي لألمم املتحدة ولدى منظمة الوحدة األفريقية، يف أديس أبابا بإثيوب

١٩٩٨آذار/مارس ٣١

األنشطة العلمية على الصعيد الدويل

شارك بدعوة من احملكمة الدائمة للتحكيم يف حلقة دراسية بشأن الذكرى ٢٠١٣
٢٠١٣تشرين األول/أكتوبر ١١الهاي، إلنشاء قصر السالم، املائةالسنوية 

لس إدارة الصندوق اال٢٠١٣ ستئماين للمجين عليهم شارك يف الدورة العاشرة 
آذار/مارس ٢١-١٩(احملكمة اجلنائية الدولية)، 

إىل االجتماع احلادي عشر للدول مجهورية الكونغو الدميقراطية عضو وفد ٢٠١٢
نظام روما األساسياألطراف يف 

Sustainable Forest“عضو جلنة مناقشة األطروحة ذات العنوان ٢٠٠٩
Management”)ات من منظور التنمية املستدامة)، كلية احلقوق يف إدارة الغاب

٢٠٠٩آذار/مارس ٢٧النوف، -جامعة لوفان 
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يف حفل ،السوربون–جامعة البانتيون ، شارك بدعوة من جامعة باريس األوىل٢٠٠٩
”La France dans le monde: puissance ou influence“كتابتقدمي  

٢٠٠٩شباط/فرباير ١٠(فرنسا يف العامل: قوة أم نفوذ)، 

شريك يف الرتويج ملشروع البحث املشرتك بني جامعة كينشاسا وجامعة بروكسل ٢٠٠٨
احلرة (املتحدثة باهلولندية) بشأن "منهجيات البحث يف القانون الدويل"، كانون 

٢٠٠٨الثاين/يناير 

يف "أطراف متعددة، مشكالت متعددة" اليت نظمتهااملعنونةشارك يف الندوة ٢٠٠٧
جامعتا تكساس وكاليفورنيا يف احملكمة الدائمة ٢٠٠٧أيار/مايو ١١و١٠

.الهاي، للتحكيم

تشارك مع الربوفسور ستيفان مسيس يف الرتويج ملشروع التعاون اجلامعي بني ٢٠٠٦
جامعة كنشاسا وبرنامج تنمية اجلامعات التابع للمجلس اجلامعي الفلمندي من 

موعة األوىل - ١٩٦٠من املعاهدات اليت أبرمتها الكونغو (أجل إعداد ا
ضيف شرف يف املؤمتر الدويل ؛ و ) وغري ذلك من مواضيع القانون الدويل١٩٨٠

كانون ١١–٨لكناو باهلند، ، السابع لقضاة احملاكم العليا يف العامل
٢٠٠٦األول/ديسمرب 

لكناو ، عاملضيف شرف يف املؤمتر الدويل السادس لقضاة احملاكم العليا يف ال٢٠٠٥
ضيف شرف يف الدورة الرابعة ؛ و ٢٠٠٥كانون األول/ديسمرب ١٣-٩باهلند، 

ِ                                             والثمانني بعد السبعمئة ملؤمتر و لتون بارك بشأن "تعزيز احلكم الرشيد والتنمية يف 
هاوس، حزيران/يونيه ونستون، واحلكومة"دور الربملاناملتضررة بالنزاعات :البلدان
٢٠٠٥

ِ                               متر وزارة اخلارجية والكومنولث (و لتون بارك) بشأن البلدان اخلارجة شارك يف مؤ ٢٠٠٣
٢٠٠٣أيلول/سبتمرب ، من النزاعات

ِّ                         ِ                                  أدى دور امليس ر يف مؤمتر وزارة اخلارجية (و لتون بارك) بشأن العدالة يف أفريقيا ٢٠٠١
)٢٠٠١(آب/أغسطس 

ال ومجهورية الكونغو احملاضر الرئيسي يف يوم التفكر يف "آفاق السالم يف أنغو ٢٠٠٠
جلنة اجلنوب ٢٠٠٠تشرين األول/أكتوبر ٢٨الدميقراطية"، الذي نظمته يف 

األفريقي ومركز بروكسل للدراسات األفريقية التابع للجامعة احلرة الفرنسية يف 
بروكسل واجلامعة احلرة اهلولندية يف بروكسل
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ر القذايف الواردة يف الكتاب حماضر يف الندوة العاملية الرابعة بشأن أفكار معم١٩٩٩
تمع الدويل على أعتاب القرن احلادي والعشرين"  األخضر، فيما يتعلق بـ"أزمة ا

؛ )١٩٩٩كانون األول/ديسمرب ٣-تشرين الثاين/نوفمرب ٢٩(طرابلس بليبيا، 
ِّ                                                         أدى دور امليس ر يف حلقة العمل اإلقليمية بشأن تعزيز القدرات على صعيد علوم و 

إلدارة الرشيدة واملستدامة للموارد الساحلية والبحرية، يف أنغوال ومجهورية البحار وا
١٩٩٩شباط/فرباير ٢٦-٢٣كنشاسا، ،  الكونغو الدميقراطية وكوت ديفوار

شارك يف الندوة اليت نظمتها حتت عنوان "مدى مشروعية تدخل وسطاء السالم ١٩٩٨
٥-٣ينيي يف جنيف، ُ              األجانب يف مناطق النزاع" مؤسسة  هريونديل (كارت

)١٩٩٨متوز/يوليه 

ِّ                                                                امليس ر الرئيسي لفريق مناقشة مسألة سيادة القانون يف أفريقيا، خالل املؤمتر ١٩٩٧
التاسع للجمعية األفريقية للقانون الدويل والقانون املقارن الذي عقد حتت عنوان 

كوت ديفوار، أبيجان يف، "الوسائل القانونية لتحقيق سيادة القانون يف أفريقيا"
١٩٩٧آب/أغسطس 

شارك يف املؤمتر السابع للجمعية األفريقية للقانون الدويل والقانون املقارن الذي ١٩٩٥
ً                       عقد حتت عنوان "التكامل اإلقليمي يف أفريقيا حال  للمشكالت االقتصادية اليت 

؛ ١٩٩٥ُ                           جوهانسرب غ يف جنوب أفريقيا، آب/أغسطس ، تعاين منها القارة"
َّ                      اجتماع تقييم مشروع قانون البيئة، الذي نظ مته رابطة اجلامعات اليت يف شارك و 

-لوفان، جامعة الشبكات الناطقة بالفرنسية-ِّ      ً        ً            تدر س جزئيا  أو كليا  بالفرنسية 
١٩٩٥النوف يف بلجيكا، أيلول/سبتمرب 

ُ ِّ            حلقة العمل اليت ن ظ مت حتت عنوان -ِّ                          امليس ر الرئيسي للحلقة الدراسية ١٩٩٤
؛ )١٩٩٤ال والنزاعات يف وسط أفريقيا" (كنشاسا، تشرين الثاين/نوفمرب "األطف

حماضر يف املؤمتر السادس للجمعية األفريقية للقانون الدويل والقانون املقارن الذي و 
؛ تسوية ٢٠٠٠ِّ                                                 نظ م حتت عنوان "منظمة الوحدة األفريقية وأفريقيا يف عام 

؛ ١٩٩٤أوغندا، أيلول/سبتمرب كمباال يف،النزاعات وتوفري احلماية للنازحني"
شارك يف اجتماع تقييم مشروع قانون البيئة، الذي نظمته رابطة اجلامعات اليت و 

-لوفان،الشبكات الناطقة بالفرنسيةجامعة-ً       ً            تدرس جزئيا  أو كليا  بالفرنسية 
١٩٩٤النوف يف بلجيكا، حزيران/يونيه 

للقانون الدويل والقانون املقارن الذي حماضر يف املؤمتر اخلامس للجمعية األفريقية١٩٩٣
أكرا ، ِّ                                                                نظ م حتت عنوان "أفريقيا ومنظمة الوحدة األفريقية والنظام العاملي اجلديد"

شارك يف اجتماع تقييم مشروع قانون البيئة، ؛ و ١٩٩٣يف غانا، أيلول/سبتمرب 
عةجام-ِّ      ً        ً            الذي نظمته رابطة اجلامعات اليت تدر س جزئيا  أو كليا  بالفرنسية 

١٩٩٣النوف يف بلجيكا، حزيران/يونيه -، لوفانالشبكات الناطقة بالفرنسية



ICC-ASP/14/23

1823-A-131115

ِّ                                                         أدى دور امليس ر يف احللقة الدراسية اإلقليمية األفريقية اخلامسة بشأن القانون ١٩٩٢
(ياوندي يف ، اللجنة الدولية للصليب األمحراإلنساين الدويل، اليت نظمتها

شارك يف امللتقى الدراسي ، و )١٩٩٢تشرين الثاين/نوفمرب الكامريون،
ً        ً الفرانكوفوين الثاين الذي نظمته رابطة اجلامعات اليت تدرس جزئيا  أو كليا  

، ويف إنشاء الشبكة الفرانكوفونية الشبكات الناطقة بالفرنسيةجامعة-بالفرنسية 
أيلول/سبتمرب –املسماة "قانون البيئة" (مونرتيال يف كندا، آب/أغسطس 

١٩٩٢(

َّ                شخصيات كونغولية مكل فة بتنسيق احلملة ١٠َّ     سفري وعضو يف فريق مؤل ف من ١٩٩١
كنشاسا، ،  العاملية للجنة الدولية للصليب األمحر من أجل محاية ضحايا احلرب

١٩٩١تشرين الثاين/نوفمرب 

ِّ                                                            أدى دور امليس ر يف احللقة الدراسية اإلقليمية الثانية لوسط أفريقيا اليت نظمتها ١٩٨٩
كنشاسا، ،ة الدولية للصليب األمحر بشأن القانون اإلنساين الدويلاللجن

١٩٨٩نيسان/أبريل 

ِّ                                                         أدى دور امليس ر يف احللقة الدراسية اإلقليمية األوىل لوسط أفريقيا اليت نظمتها ١٩٨٨
نيسان/أبريل ،اللجنة الدولية للصليب األمحر بشأن القانون اإلنساين الدويل

١٩٨٨س كنشاسا، آذار/مار ،١٩٨٩

شارك يف املؤمتر األورويب الذي نظمته املفوضية األوروبية حتت عنوان "قانون ١٩٨٣
١٩٨٣البحار اجلديد والبيئة يف السياق األورويب"، بروكسل، كانون الثاين/يناير 

المنشورات والمؤلفات العلمية الرئيسية

قانون البحار وقانون البيئة

٢٠١٢Future prospects to the delimitation of the continental shelf
between Atlantic African Coastal States, L 'observateur des

Nations unies, 2012-2, vol. 33

١٩٩٩“The Odyssey of the Law Governing the Deep Sea”, Liber
Amicorum Mohammed Bedjaoui, The Hague, Kluwer Law
International, 1999, pp. 63-147
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١٩٩٦“Forest Management Institutions in Zaire”, Colloquium for the
“Environmental Law” network (Limoges, France, November
1994), Law, Forests and Sustainable Development, Brussels,
Bruylant, 1996, pp. 293-306

“The Fate of the Gulf of Guinea Fisheries Committee - Is
Regional Integration a Solution to Africa's Economic
Problems?”, Proceedings of the Eighth Congress of the African
Society of International and Comparative Law, 1996, pp. 253-
260

١٩٩٢Le nouveau droit de la mer dans le contexte économique du
Zaire [The new law of the sea in the economic context of
Zaire], Brussels, Bruylant, 110 pp

١٩٨٩“Land-locked States and the Law of the Sea”, lecture/debate,
Bangui, University of Bangui, Central African Republic, 26
January 1989, 15 pp

١٩٩٠“Europe in 1992 and its Implications for Euro-African
Cooperation in Maritime Matters, communication to the
international seminar on Europe in 1992 and Africa, Kinshasa,
University of Kinshasa, 5-8 November 1990, 27 pp

١٩٨٨“The New Law of the Sea in relation to Africa”, lecture/debate,
Kinshasa, University of Kinshasa, 17 May 1988, 20 pp

“Water Quality Standards in Comparative Law”, communication
to the First National Symposium on Water Quality Standards,
National Action Committee for Water and Sanitation, Kinshasa,
9-14 May 1988, 34 pp

القانون الدويل للسالم ولألمن الدويل وحلقوق اإلنسان

٢٠١٢The United Nations Security Council Reform. An African
Perspective, L 'observateur des Nations Unies, 2012-1, vol. 32

٢٠١٠Droit international humanitaire [International humanitarian
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law], Louvain-la-Neuve, Academia-Bruylant, 2010,404 pp

٢٠٠٩“The Elections to the International Court of Justice of 6
November 2008: Theory and Practice”, Revue de droit
africain, nr.49, 2009, pp. 3-65

٢٠٠٧“The Project for a United States of Africa: Utopia or Reality?”,
Experts' Conference, Tripoli, 20 and 21 June 2007

٢٠٠٦Liber Amicorum Marcel Lihau (editorial director), Kinshasa,
Presses de l'Université de Kinshasa, Brussels, Bruylant, 2006,
523 pages

“Senegalese Jurisdiction versus Belgian Universal Jurisdiction,
Judgment of November 25, 2005 of the Court of Appeals of
Dakar concerning the lack of Jurisdiction in the Extradition of
Mr. Hissene Habre”, Liber Amicorum Marcel Lihau, Kinshasa,
Presses de l'Université de Kinshasa, Brussels, Bruylant, 2006,
pp. 319-334;

“Introduction to the concept of 'The Rule of Law'“, Liber
Amicorum Marcel Lihau, Kinshasa, Presses de l'Université de
Kinshasa, Brussels, Bruylant, 2006, pp. 335-376

٢٠٠٥“The Judgment of 25 November 2005 of the Dakar Court of
Appeal on the objection to jurisdiction in the proceedings for
extradition of Mr. Hissene Habre”, Revue de droit africain
nr.36, October 2005, pp. 301-316

“Should the African Union Outlaw or Quarantine Anti-
Constitutional Governments?”, African Yearbook of
International Law, vol. 11, 2003, pp. 23-78

٢٠٠٤Les immunités pénales et l'inviolabilité du ministre des Affaires
étrangères en droit international. Principe - Caractère - Portée
- Exceptions - Limites - Sanctions. (Affaire du mandat du 11
avril 2000. R. D. du Congo c. Royaume de Belgique, CIJ,
arrêt du 14 février 2002) [Criminal immunity and the
inviolability of the Minister for Foreign Affairs: principle -
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nature - scope - exceptions - limits - sanctions (Case
concerning the Arrest Warrant of 11 April 2000, Democratic
Republic of the Congo v. Kingdom of Belgium, ICJ, Judgment
of 14 February 2002), Kinshasa, Presses de l'Université de
Kinshasa, 2004, 186 pp

“The Pretoria Agreement of 31 July 2002 and the Luanda
Protocol of 6 August 2002, concerning the Settlement of the
Armed Conflict against the Democratic Republic of the
Congo”, Annales de la Faculté de droit, vol. XI-XXVII, 2004,
pp. 53-68

٢٠٠٢Separate Opinion appended to the Judgment of 14 February
2002 in the Case concerning the Arrest Warrant of 11 April
2000, (DRC v. Kingdom of Belgium), I.C.J. Reports, 2002, pp
100-136

٢٠٠٠Dissenting Opinion appended to the Order of 8 December 2000
in the Case concerning the Arrest Warrant of 11 April 2000,
(DRC v. Kingdom of Belgium) I.C.J. Reports, pp. 218-228

''The Second 'United Nations take-over' of the Congo”,
Prospects for Peace in Angola and the Democratic Republic of
the Congo, Proceedings of the Day of Reflection, organized by
the Southern Africa Committee, Brussels Center of African
Studies, Université Libre de Bruxelles and Vrije Universiteit
Brussel (unpublished)

١٩٩٩''The Contribution of the Sirte Accords of 18 April 1999 to the
Settlement of the Disputes in the Great Lakes Region”,
Proceedings of the Fourth World Symposium on the Thought
of Muammar Al Ghadafi ''The Green Book and the Crisis of the
International Community at the Threshold of the Twenty-First
Century”, Tripoli, Libya, 29 November to 3 December 1999

International Humanitarian Law, course delivered at the
Seminar to Celebrate the Fiftieth Anniversary of the Universal
Declaration of Human Rights, organized by the Law Faculty of
the University of Kinshasa and the Office of the United Nations
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High Commissioner for Human Rights in the Congo, Droits
de l'homme et droit international humanitaire [Human rights
and international humanitarian law], Kinshasa, Presses de l'
Université de Kinshasa, 1999, pp. 131-173

“The Sirte Accords of 18 April 1999 on the Settlement of the
Disputes in the Great Lakes Region” - Reading note, Revue
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lecture for the start of the academic year 1998-1999 of the
Congo's official universities, Academic des Beaux Arts,
Kinshasa, 1999, 19 pp
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Saint Pierre Canisius Philosophy Faculty, Kinshasa, Edition
Loyola, 2000, pp 73-82

١٩٩٨“An outline of the notion of 'anarchic conflict?', Mise en
oeuvre du droit international humanitaire dans le contexte des
conflits dits anarchiques [The implementation of international
law in the context of so-called anarchic conflicts], Proceedings
of the Fifth Joint OAU-ICRC Seminar for ambassadors
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Oman, Vision Africa, 1998, pp. 55-64

“The Uncertain Role of the 'Civil Society' in the Resolution of
an 'Anarchic Conflict', ibid, pp. 103-109

''The Issue of 'anarchic conflict'“, Revue de droit africain
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the First Brussels African Law Days, 25-26 September 1998,
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١٩٩٧''The Doctrine of Humanitarian Intervention Revisited”,
Revue africaine de droit international et compare, vol. IX,
No.3, September 1997, pp. 600-638
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5-23
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Law, Proceedings 6 (1994), pp. 21-55

''The Concept of Intervention in light of the New World
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المهام التدريسية الرئيسية في الكونغو وخارجها

ُ                                            ُ  ِّ           حال  قانون البحار يف الساحل األطلسي األفريقي، دروس ق د مت يف احملكمة ٢٠١٠
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٢٠١٠أيلول/سبتمرب )أملانيا(ُ  الدولية لقانون البحار هامرب غ 

كسل، برو مت يف اجلامعة احلرة اهلولندية، ُ ِّ دروس يف القانون الدويل العام، ق د  ٢٠٠٠
٢٠٠٠تشرين األول/أكتوبر 

مادة حقوق اإلنسان يف الكليات الكاثوليكية يف كنشاسا يف الفرتة َّ    در س يف ١٩٩٣- ١٩٩٠
١٩٩٣حىت عام ١٩٩٠املمتدة من عام 

َّ                                                                 در س مادة القانون اإلنساين الدويل يف كلية احلقوق يف جامعة كنشاسا جبمهورية  ٢٠٠٠- ١٩٨٧
كونغو الدميقراطية

َّ                                                              در س مادة قانون البحار يف كلية احلقوق يف جامعة كنشاسا جبمهورية كونغو ١٩٩٠- ١٩٨٨
َّ                                                     در س مادة قانون البحار يف كلية احلقوق والعلوم االقتصادية يف و الدميقراطية؛

جبمهورية أفريقيا الوسطى،جامعة بانغي

والجوائزشهادات التقدير

مة خالل املؤمتر الدويل الثامن لرؤساء ِّ شهادة تقدير ملشاركته النشطة ومسامهته القي  ٢٠٠٧
كانون ١٢إىل ٧ُ                     احملاكم العليا يف العامل الذي ع قد يف لوكناو باهلند من 

٢٠٠٦األول/ديسمرب 

ِّ                          شهادة تقدير ملشاركته النشطة ومسامهته القي مة خالل املؤمتر الدويل السادس ٢٠٠٥
كانون ١٣إىل ٩باهلند من ُ           لرؤساء احملاكم العليا يف العامل الذي ع قد يف لوكناو

؛ وشهادة "معلم من أجل السالم"، من الشبكة ٢٠٠٥األول/ديسمرب 
الكونغولية لتعزيز حقوق اإلنسان واحلريات األكادميية والدفاع عنها 

ِّ     من نادي املتخص صني يف "ِّ                     أفضل متخص ص يف الدراسات األفريقية"شهادة ١٩٩٩
الدراسات األفريقية جبامعة كنشاسا
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هيليتش، أرمينكا (المملكة المتحدة)-٣
[األصل: باإلنكليزية]

مذكرة شفوية

ا إىل أمانة مجعية الدول األطراف يف نظام روما دي سفارة صاحبة اجلاللة الربيطانية حتيا
، تتشرف بإبالغ األمانة أن ICC-ASP/14/SP/08وإحلاقاً باملذكرةاألساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، 

املتحدة قررت ترشيح البارونة أرمينكا هيليتش النتخابات أعضاء جملس إدارة الصندوق االستئماين اململكة
، أثناء الدورة ٢٠١٥تشرين الثاين/نوفمرب ٢٦إىل ١٨للضحايا، اليت ستجرى يف الهاي يف الفرتة من 

الرابعة عشرة جلمعية الدول األطراف. 

من ١تستويف كامل الشروط املنصوص عليها يف الفقرة وترى اململكة املتحدة أن البارونة هيليتش
. فهي تتحلى باألخالق الرفيعة واحلياد والنزاهة، وهلا خربة واسعة يف العمل ICC-ASP/1/Res.7القرار 

من أجل مساعدة ضحايا اجلرائم اخلطرية. وقد انضمت البارونة هيليتش إىل جملس اللوردات يف 
لوزير اخلارجية الربيطاين كبرية املستشارين اخلاصنيلسابق منصب  ، وشغلت يف ا٢٠١٤أيلول/سبتمرب 

السابق وليام هيغ. وستقدم اململكة املتحدة املزيد من الوثائق لدعم ترشيح البارونة هيليتش.

بيان المؤهالت

من قرار مجعية الدول األطراف بشأن إجراءات ترشيح أعضاء ٦بالفقرة عمالً مقدم هذا البيان 
.(ICC-ASP/1/Res.7)ة الصندوق االستئماين للضحايا جملس إدار 

إذ ،من القرار أعاله١معايري الرتشيح املنصوص عليها يف الفقرة كامل وتستويف البارونة هيليتش  
تتحلى باألخالق الرفيعة واحلياد والنزاهة، وبالكفاءة يف جمال محاية ضحايا اجلرائم اخلطرية.

كبرية ملية واسعة يف مساعدة ضحايا اجلرائم اخلطرية. فبوصفها  وتتمتع البارونة هيليتش خبربة ع
وزير خارجية بريطانيا السابق وليام هيغ، أشرفت على إنشاء املبادرة املتعلقة مبكافحة العنف مستشاري

حىت اآلن)، وقدمت املشورة يف مجيع مراحل املبادرة، من الربوتوكول الدويل ٢٠١٢اجلنسي (أيار/مايو 
اء العنف اجلنسي يف لتوثيق الع نف اجلنسي يف حاالت النزاع والتحقيق فيه، إىل مؤمتر القمة العاملي إل

).٢٠١٤حاالت النزاع (حزيران/يونيه 

وزير اخلارجية الربيطاين، بإسداء املشورة بشأن كبرية مستشاري وقامت البارونة هيليتش، بوصفها  
ة املتحدة، ورافقت وزير اخلارجية يف الزيارات الرمسية اليت مجيع اجلوانب املتعلقة بالسياسة اخلارجية للمملك

ا إىل ما يزيد على  ، واكتسبت خربة واسعة ومباشرة فيما يتعلق باهليئات املتعددة األطراف، بلداً ٧٠قام 
على متثيل وزير اخلارجية على املستوى السياسي.ووضع السياسات وتنفيذها، فضالً 

ذ تعيينها عضوة يف جملس اللوردات التزامها بضحايا اجلرائم اخلطرية، وتواصل البارونة هيليتش من
مبا يف ذلك من خالل تقدمي مقرتحات إىل اللجنة الربملانية األوىل للمملكة املتحدة املعنية بالعنف اجلنسي 
لس التوجيهي اخلارجي الذي يقدم املشورة  يف حاالت النزاع والعمل على اعتمادها. وهي عضوة يف ا

للممثل اخلاص لرئيس الوزراء املعين بالعنف اجلنسي يف حاالت النزاع.
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، وهي شركة ال تسعى JP.D. H. London Ltdوتشغل البارونة هيليتش منصب مدير يف شركة 
إىل حتقيق الربح تركز على املصاحل اإلنسانية واخلريية الدولية، مبا يف ذلك العنف اجلنسي يف حاالت النزاع، 

ات، والالجئني، وانعدام اجلنسية.ومنع النزاع

ويشهد سجل البارونة هيليتش احلافل يف اخلدمة العامة والتزامها العميق بدعم الناجني من اجلرائم 
اخلطرية على ما تتحلى به من أخالق رفيعة وحياد ونزاهة.

الخبرة المهنية

لس التوجيهي التابع لوزارة اخلارجية ٢٠١٥حزيران/يونيه  املبادرة لكومنولث واملعين بوشؤون اا
املتعلقة مبكافحة العنف اجلنسي

لس التوجيهي اخلارجي الذي يقدم املشورة للممثل اخلاص - عضوة يف ا
لرئيس الوزراء املعين بالعنف اجلنسي يف حاالت النزاع

إسداء املشورة بشأن تطوير وتنفيذ املبادرة املتعلقة مبكافحة العنف -
دف إىل  وضع حد لإلفالت من العقاب على العنف اجلنسي اليت 

.اجلنسي يف حاالت النزاع، وتكثيف الدعم الدويل للناجني

JP.D. H. London Ltdشركة ٢٠١٥أيار/مايو 

مديرة لشركة ال تسعى إىل حتقيق الربح وتركز على املصاحل اإلنسانية -
واخلريية الدولية، مبا يف ذلك الالجئني، وانعدام اجلنسية، والعنف 

اجلنسي يف حاالت النزاع، ومنع النزاعات.

يف حاالت النزاعالعنف اجلنسي اللجنة املخصصة املختارة املعنية ب٢٠١٥آذار/مارس 

تقدمي مقرتحات إىل اللجنة الربملانية األوىل للمملكة املتحدة املعنية -
بالعنف اجلنسي يف حاالت النزاع والعمل على اعتمادها.

عم املقدم من اململكة املتحدة إلعادة إدماج التكليف بالنظر يف الد-
الناجني من العنف اجلنسي مبا يف ذلك ملكافحة وصمهم والتخفيف 
من اآلثار الصحية، وتقييم مبادرة حكومة اململكة املتحدة ملنع العنف 

.اجلنسي

عضوة مدى احلياة مبجلس اللوردات يف برملان اململكة املتحدة٢٠١٤أيلول/سبتمرب 

، مكتب جملس الوزراءكبرية املستشارين اخلاصني٢٠١٥- ٢٠١٤

رئيس جملس العموم، وزير اخلارجية واملمثل اخلاص كبرية مستشاري-
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لرئيس الوزراء فيما يتعلق مبنع العنف اجلنسي يف حاالت النزاع مبجلس 
الوزراء، معايل السيد وليام هيغ

من القوميبدور جملس األيتعلق إسداء املشورة لوزير اخلارجية فيما -

رئيسة املستشارين للمبادرة املتعلقة مبكافحة العنف اجلنسي يف احلكومة -
الربيطانية، مع الرتكيز على رسم سياسة حكومة اململكة املتحدة بشأن 

املبادرة.

وزارة اخلارجية وشؤون الكومنولث، كبرية املستشارين اخلاصني٢٠١٤- ٢٠١٠

لكة املتحدة، معايل السيد وليام املستشارة الرئيسية لوزير خارجية املم-
هيغ

إسداء املشورة بشأن مجيع اجلوانب املتعلقة بالسياسة اخلارجية للمملكة -
املتحدة. وقامت بدور فعال يف التوجيه السياسي للموظفني، ورسم 
السياسات وتنفيذها، فضال عن متثيل وزير اخلارجية على املستوى 

السياسي

ا إىل ما يزيد على رافقت وزير اخلارجية يف الزيا- رات الرمسية اليت قام 
دولة٧٠

اكتسبت خربة واسعة ومباشرة فيما يتعلق باهليئات املتعددة األطراف مبا -
يف ذلك جملس األمن التابع لألمم املتحدة، واجلمعية العامة لألمم 
املتحدة، ووزراء خارجية الدول األطراف يف حلف مشال األطلسي، 

ة لالحتاد األورويب، ومؤمتر قمة وزراء اخلارجية يف وجملس الشؤون اخلارجي
جمموعة الثمانية، ومؤمتر القمة للدول األعضاء يف الكومنولث

أشرفت على إنشاء املبادرة املتعلقة مبنع العنف اجلنسي (أيار/مايو -
حىت اآلن)، وقدمت املشورة يف مجيع مراحل املبادرة، من ٢٠١٢

اجلنسي يف حاالت النزاع والتحقيق الربوتوكول الدويل لتوثيق العنف
اء العنف يف حاالت النزاع املعقود يف  فيه، إىل مؤمتر القمة العاملي إل

.٢٠١٤حزيران/يونيه 

وزير اخلارجية يف حكومة الظلكبرية مستشاري٢٠١٠- ٢٠٠٥

املسؤولية عن التقدم يف أهداف السياسة العامة لوزير اخلارجية يف -
ملكتب اخلاص واملوظفنيحكومة الظل، وإدارة ا

التفاوض مع حكومة الظل واألعضاء الرئيسيني يف هذه احلكومة -



ICC-ASP/14/23

2823-A-131115

وزير اخلارجية يف حكومة الظلوأعضاء احلزب يف الربملان نيابة عن
بشأن قضايا السياسة العامة احلساسة واإلدارة العامة. ومسؤولة عن 

ئيسينيالوساطة للتوصل إىل حلول واتفاقات مع أعضاء الربملان الر 

عرض أهداف وزير اخلارجية يف حكومة الظل على كبار املسؤولني، -
والدبلوماسيني، والصحفيني، واألكادمييني، ومراكز البحوث األجنبية، 
واملنظمات غري احلكومية. واالتصال مع السفارات األجنبية ووزارات 

اخلارجية نيابة عن وزير اخلارجية يف حكومة الظل 

ية يف حكومة الظل يف مجيع الزيارات اخلارجيةرافقة لوزير اخلارج-

وزير اخلارجية يف حكومة الظلكبرية مستشاري٢٠٠٥- ٢٠٠٢

املساعدة الرئيسية لوزير الدفاع يف حكومة الظل-

االشراف على رسم السياسات وتنفيذها -

جهة االتصال الرئيسية لرؤساء األركان وكبار القادة واملوظفني يف وزارة -
ري املصانع احلربية باململكة املتحدة ومجيع أرجاء العامل، الدفاع، ومدي

واألكادمييني، واملعلقني

MMC Ventures Ltdشركة ٢٠٠٢- ٢٠٠١

حمللة خماطر، وهي شركة استثمارية لتسهيل االستثمار يف الشركات -
.املنشأة حديثا عن طريق جمموعة من املمولني املساندين

اجلديدة توفري املوارد للفرص االستثمارية-

تيسري االستثمار يف الشركات املنشأة حديثاً -

العناية الواجبة، شروط التفاوض، إدارة العمليات االستثمارية-

وزاريت اخلارجية والدفاع يف حكومة الظليف مساعد حبث ٢٠٠٠- ١٩٩٨

التنسيق والتكامل بني أنشطة وزارة اخلارجية ووزارة الدفاع يف حكومة -
الظل

موجزة للمناقشات الربملانية، ومواد ورسائل لوسائل إعداد بيانات -
اإلعالم الوطنية والدولية

الشؤون الدولية والدفاع مبكتبة جملس العمومباحثة يف١٩٩٨- ١٩٩٧

الشؤون الدولية جلميع أعضاء الربملان جمايل الدفاع و البحث والتحليل يف -
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من مجيع األحزاب

ITVة اإلذاعة الربيطانية وحمطات خبرية استشارية مستقلة هليئ١٩٩٤- ١٩٩٣
Warو Child

جلسات إعالمية وحتليالت بشأن القضايا السياسية واألمنية املتعلقة -
بشرق أوروبا وغرب البلقان.

ا١٩٩٢- ١٩٩٠ مدرسة للغة اإلنكليزية وآدا

مدرسة غراتسانيتسا الثانوية، البوسنة واهلرسك-

سنة من ١٨و ١٤ني مدرسة بدوام كامل لطلبة ترتاوح أعمارهم ب-
العمر

التعليم

)، واشنطن IIالتحديات اليت تواجه السياسة اخلارجية للواليات املتحدة (٢٠٠٣
برنامج وزارة اخلارجية األمريكية للمسؤولني احلكوميني ؛ و العاصمة

والسياسيني واألكادمييني والصحفيني املعنيني عمليا بتطوير السياسة اخلارجية 
أو تفسريها

ماجستري يف تاريخ العالقات الدولية١٩٩٦- ١٩٩٤
كلية لندن للعلوم االقتصادية، لندن

ا١٩٩٠- ١٩٨٦ بكالوريوس يف اللغة اإلنكليزية وآدا
جامعة سراييفو، البوسنة واهلرسك

اللغات

(البوسنية والكرواتية والصربية)بطالقة الكرواتية -الصربية اتاللغتتحدث-

األملانية واملقدونية والسلوفينيةالقراءة باللغات جتيد -
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كويتي دومبيا، ماما (مالي)-٤

[األصل: بالفرنسية]

مذكرة شفوية

ا ألمانة دي وزارة الشؤون اخلارجية والتكامل األفريقي والتعاون الدويل جلمهورية مايل حتيا
ولندا وتتشرف مجعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية يف ال هاي 

رتشيح السيدة ماما كوييت دومبيا لشغل أحد مناصب العضوية يف جملس ب، بأمر من حكومتها، بأبالغها
، يف االنتخابات اليت ستجري خالل للمحكمة اجلنائية الدوليةالتابع للضحاياإدارة الصندوق االستئماين 

٢٦حىت ١٨تنعقد يف الهاي من الدورة الرابعة عشرة جلمعية الدول األطراف، املقرر أن
. ٢٠١٥الثاين/نوفمربتشرين

السرية الذاتية للسيدة ماما كوييت دومبيا.ومرفق طي هذه املذكرة 

بيان المؤهالت

ا إىل أمانة دي وزارة الشؤون اخلارجية والتكامل األفريقي والتعاون الدويل يف مجهورية مايل حتيا
روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية يف الهاي (هولندا) وتتشرف بأن مجعية الدول األطراف يف نظام 

لس إدارة الصندوق االستئماين للضحايا التابع بتُقر  أن السيدة ماما كوييت دومبيا، مرشحة مايل 
وُيشهد هلا باحلياد والنزاهة والكفاءة يف جمال تقدمي املساعدة لضحايا بأخالق رفيعةللمحكمة حتظى 

أمهية بالغة.ه اهليئة كون إلسهامها يف هذيائم اخلطرية. وساجلر 

وزارة الشؤون اخلارجية والتكامل األفريقي والتعاون الدويل يف مجهورية مايل أن تفيد أيضاً وتود 
والرياضة، ورئيسة منتدى نساء مايل، ورئيسة ائتالف الشباب السيدة ماما كوييت دومبيا، مفتشة أن ب

، حتمل الوسام الوطين جلمهورية مايل ٢٠١٢ل احملكمة اجلنائية الدولية منذ عام مجهورية مايل من أج
بدرجة فارس، وتلقت وسام االستحقاق الوطين جلمهورية مايل بشعار النحلة، وُمها درجتان شرفيتان 

ا املهنية. مرموقتان تشهدان للسيدة ماما كوييت دومبيا خبصاهلا األخالقية وكفاء

التقاصيل الشخصية

كوييت اللقب:

(امسها العائلي املأخوذ عن زوجها: السيدة دومبيا)مامااالسم:

متزوجة وهلا مخسة أطفالاحلالة االجتماعية:

مفتشة معنية بالشباب والرياضةاملهنة:

رئيسة برنامج النساء يف مايلالوظيفة احلالية:
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ماليةاجلنسية:

األوسمة والجوائز التقديرية

قاق الوطين ملايل مبدالية على هيئة حنلةوسام االستح
وسام االستحقاق الوطين ملايل برتبة فارس
 (أديس أبابا) ٢٠٠٧وسام االستحقاق األفريقي لعام
 (إيطاليا)٢٠٠٧جائزة ميِنرفا الدولية لعام
 (داكار)٢٠١١جائزة التميُّز يف جمال االهتمام بقضايا اجلنسني لعام

مع المدنيالمجتالمسار الوظيفي في

 أمينة شؤون الرتبية والثقافة يف املكتب التنفيذي الوطين لتنسيقية الرابطات واملنظمات غري احلكومية
٢٠٠٢-١٩٩٨، يف مايلالنسائية

٢٠٠٢-٢٠٠٠،عضوة اللجنة الوطنية للتثقيف يف جمال السالم
 ٢٠٠٠ة األنثوية، األعضاء التناسليعضوة اللجنة الوطنية للعمل ضد املمارسات الضارة وتشويه
 ؛ يف مايلالنسائية الرابطات واملنظمات غري احلكومية جلنة التنسيق بني–أمينة العالقات اخلارجية

٢٠٠٨- ٢٠٠٢،شاركت يف العديد من املنتديات الوطنية الرفيعة املستوىو 
امتدت إحدامها ، لواليتني ا نريويبمقرهو ،الرئيسة املنتَخبة لشبكة تنمية قدرات األفريقيات وتواصلهن

٢٠١٠حىت عام ٢٠٠٧واألخرى من عام ٢٠٠٧حىت عام ٢٠٠٣من عام 
باألمم املتحدة عالقات استشاريةعضوة اللجنة التنفيذية ملؤمتر املنظمات غري احلكومية اليت تربطها ،

٢٠٠٧حىت عام ٢٠٠٣من عام 
٢٠٠٥، من عام األفريقيماعي والثقايف لالحتادعضوة اللجنة الدائمة للمجلس االقتصادي واالجت

٢٠٠٩حىت عام
 لس االقتصادي رئيسة الفريق القطاعي املعين بقضايا اجلنسني واملسائل ذات الصلة لدى ا

٢٠٠٩-٢٠٠٥الحتاد األفريقي، /اواالجتماعي والثقايف
 لس االقتصادي واالجتماعي والثقايف لالحتاد األفريقي من عام حىت عام ٢٠١١نائبة رئيس ا

٢٠١٤
٢٠٠٩الفضاء الفرنكوفوين، /نائبة رئيس الرابطة الدولية املعنية بالنشاط يف جمال قضايا اجلنسني–

٢٠١٤(
 ٢٠٠٨عضوة الفريق العامل املعين بتنمية قدرات املرأة يف جمال التمويل من أجل التنمية  منذ عام
تم ع املدين والقطاع اخلاص متهيداً عضوة فرقة العمل التابعة لألمم املتحدة املعنية جبلسات ممثلي ا

٢٠١٠حىت أيلول/سبتمرب يونيه لقمة األلفية اليت كانت سُتعقد يف نيويورك من حزيران/
عضوة فريق اخلرباء املعين بفعالية املساعدة/متابعة تنفيذ إعالن باريس
 "تمع األهلي "املبادرة الدولية لشفافية املعونة عضوة منظمة ا
 شبكة نساء البلدان األقل تقدُّماً تنسيق جلنة عضوة
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 عضوة االئتالف الدويل املعين بالنهوض مبسؤولية احلماية
املسؤولة عن التواصل يف شبكة السالم واألمن لنساء اجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا /مايل
 ٢٠١٢رئيسة االئتالف املعين باحملكمة اجلنائية الدولية يف مايل  منذ عام
ة يف الشبكة الفرنكوفونية للمساواة بني املرأة والرجل عضوة مؤسس
 تمع املدين لدى هيئة األمم املتحدة للمساواة بني اجلنسني عضوة الفريق االستشاري املعين بشؤون ا

ومتكني املرأة عن غرب أفريقيا ووسطها
رئيسة برنامج نساء مايل املعين بالعمل من أجل السالم والوئام الوطين

الوظيفي النقابي المسار 

٢٠١٢- ١٩٧٢،ناشطة نقابية يف جمال األمن العام
 رئيسة جلنة املرأة يف النقابة الوطنية للتعليم والثقافة
 مدرِّبة على إعمال الربنامج األفريقي لتنمية قدرات الكادحني ومشاركتهم الدميقراطية وذلك يف إطار

واالحتاد النقايب اهلولندي منظمة الوحدة النقابية األفريقيةمشروع مشرتك بني 
 رئيسة اللجنة الوطنية لكادحات مايل /االحتاد الوطين لكادحي مايل
 ،منسِّقة مشروع النهوض باملرأة  و عضوة منتخبة يف اللجنة األفريقية ألممية التعليم عن منطقة أفريقيا

يف مايلالدولية التعليم التابع ملنظمة 
 ِالعمل الدويل  لربنامج دعم تنفيذ إعالن منظمة العمل الدولية عضوُة خليِة توجيِه مشروِع مكتب

املتعلق مببادئ العمل واحلقوق األساسية فيه  يف مايل
 عضوة جملس إدارة مكتب العمل الدويل
 رئيسة شبكة تنمية قدرات نساء مايل وتواصلهن ضمن ائتالف شبكات مايل املسّمى

MUSONET
رأة التابع هليئة التقييم املستند إىل التعاون بني الشركاء واملاحنني عضوة فريق املدافعني عن قضية امل

املعونة/فعالية 
٢٠١٥، رئيسة برنامج تويل املرأة للقيادة يف مايل

التدريب 

١٩٧٢-١٩٦٨،اجلامعي: أستاذة التاريخ واجلغرافيا يف دار املعلمني يف باماكوالتدريب
١٩٧٨، يف املعهد الدويل يف بوردوالتدريب على اإلشراف االجتماعي الثقايف
 ٢٠٠٠توّيل دور املفتشة املعنية بالشباب والرياضة منذ عام
التدريب على إدارة نظم التدريب يف مكتب العمل الدويل يف تورينو بإيطاليا
اإلعداد يف جمال عوملة االقتصاد وأثرها على عامل العمل
 يف املعهد األفريقي للتنمية/صندوق األمم املتحدة اإلعداد يف جمال حقوق املرأة وتوليها القيادة

اإلمنائي للمرأة
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 اإلعداد يف جمال "قضايا اجلنسني والتنمية" ضمن إطار حلقات دراسية عديدة للتدريب األساسي
والتدريب املتوسِّط والتدريب املتقدِّم

 لدى الوكالة احلكومية الدولية للفرَنكوفونيةالدعوة التدريب على
 باماكو، يف جمال احلقوق املدنية والسياسية والثقافيةاإلعداد
 ٢٠٠٩أكرا، النسائية، التدريب على القيادة
 الصادر عن جملس األمن ١٣٢٥شهادة يف التدريب على النشاط يف جمال املرأة والسالم: القرار

نيويورك/التابع لألمم املتحدة
جلنسني يف جمال حفظ السالم لدى االحتاد شهادة يف إعداد املدرِّبات لتعميم االهتمام بقضايا ا

٢٠١١نازاريث بإثيوبيا، ، األفريقي
 يف املنازعات صادرة عن هيئة األمم املتحدة للمساواة بني اجلنسني الوساطة/التفاوض شهادة يف

٢٠١٢، ومتكني املرأة
ددة األبعاد شهادة تدريب على رصد إعمال حقوق اإلنسان لدى "بعثة األمم املتحدة املتكاملة املتع

بوماكو،٢٠١٣، MINUSMA/لتحقيق االستقرار يف مايل"
مركز كويف عنان الدويل يف أكرا/شهادة تدريب على احلكم الرشيد يف قطاع األمن التقاء النزاعات/

٢٠١٣
شهادة يف القانون الدويل اجلنائي من معهد حقوق اإلنسان يف فرنسا

المنشورات

بتمويل من مشروع مكتب ١٩٩٩رين الثاين/نوفمرب كتيب عن "حقوق كادحات مايل" (تش /(
INT/94/MO9NETالعمل الدويل 

٢٠٠٦ندوة ُعقدت يف الرباط عام /قضايا اجلنسني والسياسات اللربالية اجلديدة

المؤتمرات الدولية

 شاركت يف الدورات الثانية واألربعني والثالثة واألربعني واخلامسة واألربعني والسادسة واألربعني
السابعة واألربعني والثامنة واألربعني والتاسعة واألربعني واخلمسني واحلادية واخلمسني والثانية و 

واخلمسني والثالثة واخلمسني والرابعة واخلمسني واخلامسة واخلمسني والسادسة واخلمسني والسابعة 
جلس االقتصادي واخلمسني والثامنة واخلمسني والتاسعة واخلمسني للجنة وضع املرأة  التابعة للم

٢٠٠٢و٢٠٠١و١٩٩٩و١٩٩٨، آذار/مارس من األعوام (األمم املتحدة)نيويورك،واالجتماعي
٢٠١٢و٢٠١١و٢٠١٠و٢٠٠٩و٢٠٠٨و٢٠٠٧و٢٠٠٦و٢٠٠٥و٢٠٠٤و٢٠٠٣و
٢٠١٥و٢٠١٤و٢٠١٣و
 جانريو شاركت يف املؤمتر العاملي للكادحات الذي نظمه االحتاد الدويل للنقابات احلرة يف ريو دي

موعة الفَرنكوفونية)١٩٩٩بالربازيل يف عام (حيث تولت دور املقرِّرة عن ا
/يونيه شاركت يف املؤمتر الدويل للعمل يف قصر األمم ومقر مكتب العمل الدويل يف جنيف (حزيران

)٢٠١٢و٢٠١١و٢٠١٠و٢٠٠٨و٢٠٠٦و٢٠٠٤و٢٠٠٢من األعوام
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الروابط اليت جيب أن تقام بني بشأن تحدة اإلمنائي للمرأة  شاركت يف ملتقى نظمه صندوق األمم امل
)٢٠٠٤(كانون األول/ديسمرب ١٠األهداف اإلمنائية لأللفية ومنهاج عمل بيجني+

 تمع املدين يف كوبنهاغن املعين بإصالح األمم املتحدة (أيار/مايو شاركت يف ملتقى منظمات ا
أفريقيا): حيث قدمت عرضاً عن احلكم الرشيد يف٢٠٠٥

تمع املدين املعنية بإصالح األمم املتحدة (حزيران/يونيو ، )٢٠٠٥تكلمت يف جلسات ممثلي ا
نيويورك

 ويف نريويب )مايل(ويف باماكو )اهلند(شاركت يف منتديات اجتماعية عاملية ُعقدت يف بومباي
حيث نظَّمت حتاور أنصار املرأة):كينيا(
٢٠٠٨أكرا، ؛ معين بفعالية املساعدةشاركت يف منتدى رفيع املستوى
 بشأن متويل التنمية ومتابعة تنفيذ توافـق ٢٠٠٨شاركت يف املؤمتر الذي ُعقد يف الدوحة بقطر عام

اآلراء الذي تـُوُّصل إليه يف مــونتريي
شاركت يف العديد من أنشطة التمهيد ملؤمترات قمة االحتاد األفريقي
٢٠٠٧لشبونة عام (ريقية اليت ُعقدت شاركت يف القمة األوروبية األف(
 ٢٠٠٨اسطنبول عام (شاركت يف القمة األفريقية الرتكية اليت ُعقدت(
شاركت يف العديد من مؤمترات القمة لرؤساء دول االحتاد األفريقي
٢٠٠٩يف عامياألهداف اإلمنائية لأللفية من ثالث اهلدف الشاركت يف مؤمتر كوبنهاغن املعين ب

٢٠١٠و
يف مؤمتر األطراف اخلامس عشر  املعين بتغري املناخ الذي ُعقد يف كوبنهاغن يف كانون شاركت

٢٠٠٩األول/ديسمرب
 شاركت يف مؤمتر األطراف السادس عشر  الذي ُعقد يف َكنكون باملكسيك يف كانون

٢٠١٠األول/ديسمرب
بوسان بكوريا اجلنوبية يف شاركت يف املنتدى الرفيع املستوى املعين بفعالية التنمية الذي ُعقد يف

٢٠١١تشرين الثاين/نوفمرب 
 ٢٠١٢شاركت يف منتدى الرابطة الدولية للنساء من أجل التنمية  الذي ُعقد يف اسطنبول عام
 شاركت يف مؤمتر األطراف الثامن عشر  الذي ُعقد يف الدوحة بقطر يف تشرين الثاين/نوفمرب وكانون

٢٠١٢األول/ديسمرب 
 ٢٠١٣عام وارسو متر األطراف التاسع عشر الذي ُعقد يف شاركت يف مؤ
 تمع املدين على صعيد العامل بشأن املسؤولية عن شاركت يف مؤمتر مزاويل أنشطة ا

٢٠١٣اسطنبول، ،احلماية
 نيسان/أبريل (كسيك املشاركت يف االجتماع الرفيع املستوى املعين بفعالية التنمية الذي عقد يف

)٢٠١٥همتوز/يولي( ابا أبويف أديس)٢٠١٤
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ِّ  مدر بة

يف جمال حقوق الكادحات
١٨٨٨و١٨٢٠و١٣٢٥القرارات /األمم املتحدة:يف جمال حقوق املرأة والصكوك القانونية

الصادرة عن جملس األمن التابع لألمم املتحدة١٨٨٩و
 :ؤساء دول االحتاد مابوتو واإلعالن الرمسي لر بروتوكول حقوق املرأة يف أفريقيا: االحتاد األفريقي

صكوك اجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا)، األفريقي

االنتخابات

 ٢٠٠٧وعام ٢٠٠٢شاركت يف اإلشراف على االنتخابات الرئاسية يف مايل اليت جرت عام
 مشاركة النساء يف االنتخابات البلدية توعية اجلمهور بشأناضطلعت بالتدريب واملشاركة يف محالت

٢٠٠٢و١٩٩٨و١٩٩٢ات التشريعية واالنتخابات الرئاسية اليت جرت يف األعوام واالنتخاب
(مالوي)٢٠١٤و٢٠١٣و٢٠٠٩و٢٠٠٧و

الشهادات التقديرية
: وسام االستحقاق ملايل (من رئاسة مجهورية مايل)٢٠٠٤
ويسرا): ُرشِّحت يف ِعداد نساء العامل األلف األكثر استحقاقاً لنيل جائزة نوبل للسالم (س٢٠٠٥
: وسام االستحقاق األفريقي برتبة فارس (أديس أبابا)٢٠٠٧
: جائزة ميِنرفا الذهبية الدولية (إيطاليا)٢٠٠٧
: وسام االستحقاق الوطين ملايل برتبة فارس (من رئاسة مجهورية مايل)٢٠٠٧
(داكار)٢٠١١: نالت جائزة التميز يف جمال االهتمام بقضايا اجلنسني لعام ٢٠١١
اللغات

الفرنسية: جتُِيد تكلَُّمها وكتابَتها بالغ اإلجادة
اإلنكليزية: ُحتِْسن تكلَُّمها وكتابَتها
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ميشيليني، فيليبي (أوروغواي)-٥
[األصل: باإلسبانية]

مذكرة شفوية

ا ألمانة مجعية الدول دي البعثة الدائمة ألوروغواي لدى األمم املتحدة يف نيويورك حتيا
روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، وتتشرف باإلشارة إىل املذكرة الشفوية نظام األطراف يف 

ICC-ASP/14/SP/08 بشأن تقدمي الرتشيحات النتخاب أعضاء ٢٠١٥آذار/مارس ١٣املؤرخة يف
ولندا خالل الدورة الرابعة عشرة للضحاياجملس إدارة الصندوق االستئماين  ، الذي سيجري يف الهاي 

. ٢٠١٥الثاين/نوفمربتشرين٢٦حىت ١٨عية الدول األطراف اليت ستنعقد من جلم

ويف هذا الصدد قررت حكومة أوروغواي أن ترشح الدكتور فيلييب ميشيليين لعضوية جملس إدارة 
من نظام ٧٩التابع للمحكمة اجلنائية الدولية، الذي أُنشئ مبوجب املادة للضحاياالصندوق االستئماين 

ساسي.روما األ

ذه املذكرة، ترى البعثة الدائمة ألوروغواي لدى األمم  وكما يظهر من بيان املؤهِّالت املرفق 
املتحدة يف نيويورك أن مرشَّح أوروغواي فيلييب ميشيليين يتحّلى باألخالق الرفيعة واحلياد والنزاهة ويتمتع 

يف الفقرة األوىل الشروط املنصوص عليهايستويف اجلرائم اخلطرية، ما جيعله ضحايابالكفاءة يف مساعدة 
.ICC-ASP/1/Res.7من قرار مجعية الدول األطراف 

بيان المؤهالت

من قرار مجعية الدول األطراف بشأن إجراء ترشيح وانتخاب ٦عمًال بالفقرة مقدم هذا البيان 
).ICC-ASP/1/Res.7أعضاء جملس إدارة الصندوق االستئماين للضحايا (

من القرار املذكور ١فيلييب ميشيليين كلَّ الوفاء باملعايري املنصوص عليها يف الفقرة ويفي السيد 
)ICC-ASP/1/Res.7 يتحلى املرشحون باألخالق الرفيعة واحلياد والنزاهة وبالكفاءة يف جمال" :(

مساعدة ضحايا اجلرائم اخلطرية".

لة يف األخالق الرفيعة واحلياد والنزاهة. فالسيد فيلييب ميشيليين يتمتع باملؤهِّالت املطلوبة املتمث
وقد أدت هذه اخلصال دورًا حامسًا يف تعيني الرئيس احلايل جلمهورية أوروغواي الشرقية، الدكتور تباري 
فازكويز، إياه "عضوًا يف الفريق العامل املعين باستجالء احلقيقة وإقامة العدل". وتضم هذه اهليئة سبعة 

م م على حنو مستقل مواطنني "تبنيِّ سري املهنية حتليهم بالذهنية املستقلة والرزانة والقدرة على أداء واجبا
متاماً ..."، بغية اضطالعهم مبهامهم الرئيسية املتمثلة يف التحقيق فيما ارُتكب يف أوروغواي خالل املاضي 

).٢٠١٥أيار/مايو ١٩الصادر يف CM/118القريب من جرائم حبق اإلنسانية (املرسوم 

ا. فقد عمل على املستويني الوطين والدويل للدفاع و  السيد ميشيليين جدير بالسمعة اليت يتمتع 
الدور الذي عن سريته املهنية. وينبغي التنويه على حنو خاص معن ضحايا احلكومات التسلطية منذ بدء 

التفاقات السالم اليت مت أداه ضمن الفريق التقين التابع لألمم املتحدة الذي يساند عمل املنظمة دعماً 
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). كما إنه سبق أن كان مندوبًا هلذه ١٩٩٣-١٩٩٢يف سياق جلنة استجالء احلقيقة (عليها التفاوض 
إعادة الوئام يف السلفادور.عملية اللجنة لدى اللجنة اخلاصة املكلَّفة بتطهري قوى األمن يف إطار 

اإلفالت من العقاب، ما يُعترب يف صميم أما التزام السيد ميشيليين بقضية العدل وبالكفاح ضد 
نظام روما األساسي الذي أنشئت مبوجبه احملكمة اجلنائية الدولية، فيتجلى يف منشوراته األكادميية، 
وتدخالته الربملانية، ونضاله املستمر. فقد ظل النهوض بالطابع العاملي لنظام روما األساسي وبتنفيذه 

أدى دورًا جوهريًا يف تصميم وإنشاء وإعمال لقد ربملاين والتدريسي. طيلة عمله الحمل انشغاله الكامل 
اجلمعية االستشارية للمحكمة اجلنائية الدولية وسيادة القانون، اليت روَّجت هلا املنظمة غري احلكومية 

لِّماً، عامالً "برملانيون من أجل العمل العاملي". وشارك يف هذه اجلمعية بصفته منظِّمًا وُمْشرِفًا ومقرِّراً ومتك
يف الوقت نفسه بصفته عضوًا يف جلنتها التنفيذية ومرتئسًا برناجمها اخلاص بالقانون الدويل وحقوق 

اإلنسان.

ويتمتع السيد ميشيليين، إضافًة إىل التزامه الثابت بإقامة العدل فيما خيص أشنع اجلرائم، خبربة 
ية والعلم والثقافة (اليونسكو). فقد شغل منصب واسعة التنوع اكتسبها يف منظمة األمم املتحدة للرتب

نائب رئيس جملسها التنفيذي، وشارك يف مؤمتر البلدان اإليبريية واألمريكية املعين بالعدل بصفته نائب وزير 
اهليئة وهي ان بلدان أمريكا اجلنوبيةبرملووزيرًا لشؤون التعليم والثقافة، وكان عضوًا يف برملان أوروغواي ويف 

ذه الصفة (MERCOSUR)يعية جلماعة السوق املشرتكة لبدان أمريكا اجلنوبية املسماةالتشر  . وعمل 
لتعزيز التعاون بني هذه اجلماعة واحملكمة اجلنائية الدولية. ويضاف إىل ذلك أنه اخنرط يف العمل األكادميي 

يف شىت جامعات أمريكا الالتينية وأوروبا والواليات املتحدة األمريكية.

الالزمة اخلصال أن السيد فيلييب ميشيليين يتمتع جبميع املؤهالت ن اجلليِّ بالنظر إىل كل هذه فم
وبأهداف هذا الصندوق على صعيد البحث له عن للضحاياللوفاء بالغرض من الصندوق االستئماين 

األموال وفقاً للمعايري الراسخة ووضع معايري منصفة الستخدامها.

ملخَّص وعرض عام

 شهادة الدكتوراه يف القانون ١٩٨٧متخصص يف حقوق اإلنسان والعدالة الدولية؛ نال يف عام حمام
١٩٩٢والعلوم االجتماعية من كلية احلقوق يف جامعة اجلمهورية يف مونتفيديو بأوروغواي، ويف عام 

شهادة املاجستري يف القانون من معهد كولومبيا للقانون يف نيويورك
فيديو بصفة عضو فخري يف الفريق العامل املعين باستجالء احلقيقة وإقامة يعمل حاليًا يف مونتي

العدل، الذي أنشأه رئيس أوروغواي تَباري فازكويز، وبصفة رئيس لوفد أوروغواي إىل اللجنة اإلدارية 
مونتيفيديو–املعنية بنهر بالتا ، يف بوينس آيرس 

 املعنونشارك يف تأليف الكتاب“An Introduction to International Law on the
Protection of Human Rights” FCU 2012, Montevideo

 أستاذ حقوق اإلنسان يف كلية القانون يف جامعة اجلمهورية. أعطى دروسًا يف معهد البلدان
األمريكية حلقوق اإلنسان  واملعهد الوطين للشرطة ومعهد العلوم االجتماعية يف جامعة اجلمهورية،
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 َّسيادة القانون يف معهد أمريكا الالتينية والتنمية و س طّالب الشهادة العليا يف حقوق اإلنسان ودر
: للعلوم االجتماعية (أوروغواي)، ومنهاج الدراسات العليا يف القانون الدويل وحقوق اإلنسان

) التابع IASEيف معهد أرتيغاس للخدمة اخلارجية (،القانون الدويل، واملسائل الدبُلماسية والقنصلية
كلية القانون يف جامعة اجلمهورية ،  لوزارة العالقات اخلارجية

ألقى حماضرات وقدَّم عروضاً بناء على دعوة يف شىت جامعات أمريكا الالتينية وأوروبا وأمريكا
نشر مقاالت يف جمالت وطنية ودولية متخصصة

 أوروغواي (عن حزب "الفضاء اجلديد" (جملس نواب عضو سابق يفNuevo Espacio (
برملان بلدان )، وعضو سابق يف ٢٠١٥-١٩٩٤))، (Frente Amplioواجلبهة العريضة (

) (وهي اهليئة التشريعية جلماعة السوق املشرتكة لبدان أمريكا PARLASURأمريكا اجلنوبية (
-٢٠٠٥التعليم والثقافة، ووزير التعليم والثقافة باإلنابة يف أوروغواي (وزارة وكيل و اجلنوبية.
٢٠٠٩(

) ٢٠١٥-٢٠١١عضو منظمة "برملانيون من أجل العمل العاملي" واللجنة التنفيذية هلذه املنظمة (
)٢٠١٥-٢٠١١ومنسِّق برناجمها اخلاص بالقانون الدويل وحقوق اإلنسان (

لس التنفيذي لليونسكو مستشار األمانة العامة لألمم املتحدة و . ٢٠٠٧-٢٠٠٥، نائب رئيس ا
مدير مركز العدالة والقانون و ). ١٩٩٣-١٩٩٢نة استجالء احلقيقة يف سلفادور (فيما خيص جل

مؤسس "مرصد السياسات العامة املتعلقة حبقوق و ). ١٩٩٤-١٩٩٣الدويل ألمريكا اجلنوبية  (
شارك يف برنامج نشطاء و ). ٢٠٠٤اإلنسان التابع جلماعة السوق املشرتكة لبلدان أمريكا اجلنوبية" (

شارك يف مشروع األمريكيتني و )، ١٩٩٠لومبيا املعين بدراسات حقوق اإلنسان (مركز جامعة كو 
اخنرط خالل شبابه اخنراطًا نشطًا يف احلركة الطالبية و ). ٢٠٠٠ملعهد بيكر التابع جلامعة رايس (

تمع املدين. وعمل يف خمتلف منظمات ا

البيانات الشخصية

١٩٦١كانون الثاين/يناير ٢٤تاريخ امليالد:

متزوج

له طفل واحد

التعليم

  ١٩٩٢، نيويورك، عام للحقوقكولومبيا كلية  ماجستري يف القانون من
 شهادة الدراسات املتعددة االختصاصات من معهد البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان، سان خوسيه

١٩٩١بكوستاريكا، عام 
 اجلمهورية، مونتيفيديو، عام يف جامعةاحلقوق دكتوراه يف القانون والعلوم االجتماعية من كلية

١٩٨٧
 ١٩٨٥مونتيفيديو، عام، يف جامعة اجلمهوريةاحلقوق ختصص يف املساعدة القانونية، كلية
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األنشطة األكاديمية

التدريس
 ١٩٩٣يف جامعة اجلمهورية  منذ عام احلقوق أستاذ حقوق اإلنسان يف كلية
ضل مقال يف حقوق اإلنسان"، أكادميية حقوق عضو فخري يف جلنة التحكيم املعنية مبنح "جائزة أف

، واشنطن العاصمة٢٠١٥اإلنسان والقانون اإلنساين، معهد واشنطن للقانون، اجلامعة األمريكية، 
 تدريس طالب شهادة الدراسات العليا يف حقوق اإلنسان وتعزيز سيادة القانون يف معهد العلوم

، مونتيفيديو٢٠١٤االجتماعية ألمريكا الالتينية (أوروغواي)، 
 املسائل الدبُلماسية و القانون الدويل، : يف القانون الدويل وحقوق اإلنسانالعليا منهاج الدراسات

، ٢٠١٤، يف جامعة اجلمهوريةاحلقوق والقنصلية)، معهد أرتيغاس للخدمة اخلارجية، التابع لكلية 
مونتيفيديو

 املنظمات الدولية والتكامل، معهد العلوم تدريس طالب شهادة الدراسات اجلامعية العليا يف جمال
، مونتيفيديو٢٠١٢و٢٠١٠، عامي االجتماعية التابع جلامعة اجلمهورية

 كوستاريكا، لتخصصات، معهد البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان، سان خوسيه ديمتعددة ادورة
٢٠٠٦

،٢٠٠٣-٢٠٠٢مونتيفيديو) املعهد الوطين للشرطة (باتفاق مع كلية القانون يف جامعة اجلمهورية
 ،١٩٨٨قانون التنظيم احلضري، كلية اهلندسة املعمارية يف جامعة اجلمهورية، مونتيفيديو

املنشورات
“Introducción al Derecho Internacional de Protección de los Derechos

Humanos”,  coauthor with Banfi, A., Fundación de Cultura Universitaria
(FCU)-Fundación Zelmar Michelini (FZM)- Observatorio de Políticas
Públicas de Derechos Humanos en el MERCOSUR (OPPDHM), May

2012, Montevideo

“Reflections on Uruguayan Law Nº 18831 a Year After Its Enactment”, 20 Nº
3 Hum. Rts. Brief, Human Rights Brief, American University Washington

College of Law, Washington
“Contra la cultura de la impunidad. Reflexión, compromiso y aprendizajes

frente a los nuevos desafíos”, Luchas contra la impunidad - Uruguay 1985-
2011, Fried, Lessa compiladoras, Ed. Trilce, Montevideo

“Reflections on Uruguayan Law Nº 18831 a Year After Its Enactment”, 20
Nº 3 Hum. Rts. Brief, Human Rights Brief, American University

Washington College of Law, Washington



ICC-ASP/14/23

4023-A-131115

“Reflections on Uruguayan Law Nº 18831 a Year After Its Enactment”, 20
Nº 3 Hum. Rts. Brief, Human Rights Brief, American University

Washington College of Law, Washington

" :مقاالت ومقابالت يعربَّ فيها عن الرأي وُخياض يف السياسةBrecha" ،"la diaria ،"
"Búsqueda" ،"Rumbosur" ،"Tiempo de Cambio" ،"Voces ؛ صفحة املقاالت"

http://www.uypress.netاالفتتاحية 

المحاضرات والعروض المقدَّمة بناء على دعوة

)٢٠١٥جامعة ستانفورد (-
جامعة كاليفورنيا يف لوس أجنلوس -

)UCLA) (٢٠١٥(
أجنلوس جامعة والية كاليفورنيا يف لوس-

)CALSTATE) (٢٠١٥(
)٢٠١١جامعة كولومبيا (-
)١٩٩٠معهد نيويورك للقانون (-
)١٩٩٣معهد برنارد (-
)٢٠١٤ارد (جامعة هارف-
)٢٠١٤اجلامعة الدولية يف فلوريدا (-
)٢٠٠٨جامعة أوكالهوما (-
)١٩٩٣جامعة ودنر (-
)٢٠١٢جامعة أكسفورد (-
)٢٠١٢جامعة يورك (-
)٢٠١٣جامعة بوينس آيرس (-
)٢٠٠٤جامعة سان مارتن (-
)٢٠٠٧جامعة توركواتو دي تيال (-
)٢٠١٠اجلامعة االحتادية يف بارايبا (-
)٢٠٠٤برازيليا (جلامعة االحتادية يف- 

)٢٠١٥(جامعة اجلمهورية -
نيو الرانغا الكاثوليكية جامعة داماسو أنطو -

)٢٠٠٦(
)٢٠١٢(جامعة ديال إمربيسا -

معهد حقوق اإلنسان لبلدان أمريكا -
)٢٠٠٦(الالتينية 

)٢٠٠٩منظمة األمم املتحدة للطفولة (-
)١٩٩١رابطة دراسات أمريكا الالتينية (-
لتعاون الدويل والتنمية الوكالة اإلسبانية ل-

)٢٠١٠(
)٢٠١١(مؤسسة فريدريك إبرت-
)٢٠٠٢مؤسسة جان جورس (-
)٢٠٠٣مركز أولف بامله الدويل (-
) ٢٠٠٢(جامعة بارا الباز-
منظمة "برملانيون من أجل العمل العاملي" - 

)٢٠١٤(

العمل التشريعي

رقية) لفرتات الوالية التالية: عضو يف برملان أوروغواي (جملس املمثلني، مجهورية أوروغواي الش
نائب رئيس الربملان و . ٢٠١٥-٢٠١٠و٢٠١٠-٢٠٠٥و؛ ٢٠٠٥-٢٠٠٠و؛ ٢٠٠٠- ١٩٩٥
١٩٨٨يف عام 
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 عضو اللجنة املعنية بالدستور والقوانني والتشريعات العامة واإلدارة لكل فرتات واليته الربملانية. ترأس
٢٠٠٤هذه اللجنة يف عام

ان والسكان والتنمية وأوضاع العنف ورعاية احليوان، وجلنيت جملَسي عضو اللجان املعنية باإلدم
الربملان (جملس الشيوخ وجملس النواب) املعنيتني بنظام السجون وحقوق اإلنسان

 اهليئة التشريعية جلماعة السوق املشرتكة وهوبرملان بلدان أمريكا اجلنوبية (عضو وفد أوروغواي إىل
وعضو جلنته املعنية بالشؤون القانونية٢٠١٤إىل عام ٢٠١٠ام من عاجلنوبية لبدان أمريكا 

 إىل عام ٢٠١١عضو منظمة "برملانيون من أجل العمل العاملي" وعضو جملسها التنفيذي من عام
٢٠١٥-٢٠١١، ومنسِّق برناجمها اخلاص بالقانون الدويل وحقوق اإلنسان للفرتة ٢٠١٥

العمل التنفيذي في الحكومة

 مونتيفيديو٢٠١٥، "الفريق العامل املعين باستجالء احلقيقة وإقامة العدل"فخري يفمفوض ،
 ،مونتيفيديو–، بوينس آيرس ٢٠١٥رئيس وفد أوروغواي إىل اللجنة اإلدارية املعنية بنهر بالتا
 ٢٠٠٧-٢٠٠٥الرتبية والثقافة، ووزير الرتبية والثقافة باإلنابة، أوروغواي، وزارة وكيل
٢٠٠٧-٢٠٠٥لس التنفيذي لليونسكو، نائب رئيس ا
 ،٢٠٠٩-٢٠٠٦رئيس جملس إدارة جلنة فلربايت ألوروغواي
 ،٢٠٠٨-٢٠٠٦رئيس اللجنة املفوَّضة املعنية مبؤمتر وزراء العدل يف البلدان اإليبريية واألمريكية
 ،٢٠٠٨ممثل أوروغواي إىل مؤمتر وزراء العدل يف البلدان األمريكية
 لس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة، االيف ممثل أوروغواي ٢٠٠٩جتماعات الرفيعة املستوى 
 موعة الوطنية املعنية باملخدرات يف أوروغواي (هيئة حكومية مسؤولة عن صوغ السياسات عضو ا

ا يف أوروغواي)،  -٢٠٠٥املتعلقة باملخدرات وعن تنسيق اجلهود ملكافحة استهالكها واالجتار 
٢٠٠٩

 ٢٠٠٩-٢٠٠٥الفريق املشرتك بني املؤسسات املعين بالنهوض بالثقافة يف أوروغواي، منسِّق
 ،لس الوطين الفخري واالستشاري املعين بالطفولة واملراهقة ٢٠٠٩-٢٠٠٥مندوب ورئيس ا
 ،٢٠٠٩-٢٠٠٧منسِّق اللجنة الوطنية املعنية بأنشطة الفروسية

مدنيفي إطار المجتمع الاألنشطة األنشطة المهنية و 

 مؤسس "مرصد السياسات العامة املتعلقة حبقوق اإلنسان التابع جلماعة السوق املشرتكة لبلدان
)٢٠٠٤أمريكا اجلنوبية" (

) ٢٠٠٠شارك يف مشروع األمريكيتني ملعهد بيكر التابع جلامعة رايس(
 ،١٩٩٦مدير معهد التضامن والتنمية
١٩٩٤ة، مستشار لدى معهد حقوق اإلنسان للبلدان األمريكي
١٩٩٢،مستشار لدى األمانة العامة لألمم املتحدة فيما خيص جلنة استجالء احلقيقة يف سلفادور-

١٩٩٣
 ،١٩٩٤-١٩٩٣مدير مركز العدالة والقانون الدويل ألمريكا اجلنوبية
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 ،١٩٩٠شارك يف برنامج نشطاء مركز حقوق اإلنسان التابع جلامعة كولومبيا
١٩٨٧شورات املتعلقة بالعمل والشؤون االجتماعية، مونتيفيديو، حمام لدى مركز الدراسات وامل-

١٩٩٠
 ،١٩٨٧-١٩٨٥حمام ووكيل قانوين لدى رابطة العمل النقايب يف أوروغواي، مونتيفيديو
 ،١٩٩٠-١٩٨٧حمام ميارس احملاماة مبثابة مهنة حرة ويتوىل دور اخلبري القانوين
١٩٨٣لتعليم العام وناشط يف مركز طلبة القانون، رئيس الرابطة االجتماعية والثقافية لطلبة ا-

١٩٨٥

النشاط السياسي

) ٢٠١٥-٢٠١٣منسِّق جلنة اإلصالح الدستوري للجبهة العريضة(
٢٠١١(منسِّق جمموعة ممثلي اجلبهة العريضة يف جملس النواب(
) عضو بديل يف أمانة اجلبهة العريضة ممثًال حلزب الفضاء اجلديدNuevo Espacio ،(٢٠٠٥-

٢٠١١
 لس التنفيذي الوطين حلزب الفضاء اجلديد ١٩٩٤اجلبهة العريضة، منذ عام -عضو ا
 ،١٩٩١نائب رئيس االحتاد الدويل ملنظمات الشبيبة االشرتاكية ومسؤوهلا لدى األمم املتحدة-

١٩٩٣

اللغات:

اللغة األماإلسبانية:

يتحدثها بطالقةاإلنكليزية:

يفهمهاواإليطالية:الفرنسية والربتغالية 
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نوغوتشي، موتو (اليابان)-٦
اإلنكليزية]ب[األصل: 

مذكرة شفوية

ا إىل أمانة مجعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي بدي سفارة اليابان يف هولندا  تحيا
، ٢٠١٥رسآذار/ما١٣املؤرخة يف ICC-ASP/14/SP/08املذكرة بوإحلاقاً للمحكمة اجلنائية الدولية، 

لس  تتشرف بإبالغ األمانة بأن حكومة اليابان قررت إعادة ترشيح السيد موتو نوغوتشي، الرئيس احلايل 
إدارة الصندوق االستئماين للضحايا، النتخابات أعضاء جملس إدارة الصندوق االستئماين للضحايا اليت 

تشرين ٢٦إىل ١٨هاي يف الفرتة من ستجرى أثناء الدورة الرابعة عشرة جلمعية الدول األطراف يف ال
.٢٠١٥الثاين/نوفمرب 

املذكرة السرية الذاتية للسيد موتو نوغوتشي وبيان مؤهالته.ومرفق طي هذه 

بيان المؤهالت

من قرار مجعية الدول األطراف بشأن إجراءات ترشيح وانتخاب ٦للفقرة وفقاً مقدم هذا البيان 
أيلول/سبتمرب ٩يف املعتمد ) ICC-ASP/1/Res.7ين للضحايا (أعضاء جملس إدارة الصندوق االستئما

٢٠٠٢ .

من القرار املذكور أعاله، اليت ١باملعايري احملددة يف الفقرة كّل الوفاءويفي السيد موتو نوغوتشي  
يتحلى املرشحون باألخالق الرفيعة واحلياد والنزاهة وبالكفاءة يف جمال محاية ضحايا اجلرائم "تنص على أن 

".اخلطرية

والسيد موتو نوغوتشي يتحلى بأخالق رفيعة وحياد ونزاهة تعهدها منذ أن بدأ مسريته املهنية مدعيا 
ا دولياً ١٩٨٥عاّماً يف وزارة العدل اليابانية يف عام  دولياً من خالل أدائه بصفته قاضياً ، ومت االعرتاف له 

، ٢٠١٢إىل متوز/يوليه ٢٠٠٦احملاكم الكمبودية من عام يف دائرة احملكمة العليا يف الدوائر االستثنائية يف
.٢٠١٢مث بصفته رئيس جملس إدارة الصندوق االستئماين للضحايا منذ كانون األول/ديسمرب 

لس اإلدارة، أثبت السيد نوغوتشي كفاءته العالية يف جمال تقدمي  وخالل فرتة واليته احلالية كرئيس 
لس يف تعزيز الربامج املنفَّذة يف إطار والية املساعدة إىل ضحايا اجلرائم ا خلطرية. وقد توىل قيادة ا

املساعدة يف أوغندا ومجهورية الكونغو الدميقراطية؛ واملسامهة يف وضع إطار قانوين وعملي للتعويضات اليت 
ا احملكمة؛ وإذكاء الوعي بأن الصندوق عنصر أساسي إلقامة العدل يف ظل نظام روما األ ساسي؛ تأمر 

وتعزيز أنشطة الصندوق لفائدة ضحايا العنف اجلنسي واجلنساين؛ واعتماد اخلطة االسرتاتيجية للصندوق 
؛ وزيادة حجم التربعات اليت تقدمها الدول األطراف إىل مستوى قياسي، فضالً ٢٠١٧-٢٠١٤للفرتة 

عن تعبئة جهات ماحنة جديدة منها بلده األصلي، اليابان. 

م دون مقابل، فإن السيد وعلى الرغم من أن رئيس جملس اإلدارة وأعضاءه يقدمون خدما
لس، ويضع نفسه دومًا رهن إشارة كبرياً نوغوتشي يكرس قدراً  من وقته وطاقاته ومحاسه ملهام رئاسة ا
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لس على  لس، واليت يقوم بتنسيقها مع باقي أعضاء ا األمانة لتلبية طلبات التوجيه اليت تقدمها إىل ا
وجه السرعة. 

يف جمال تقدمي املساعدة لضحايا اجلرائم اخلطرية طيلة فرتة وقد أثبت السيد نوغوتشي كفاءته أيضاً 
يف الدوائر االستثنائية يف احملاكم الكمبودية، حيث بتَّ يف دولياً واليته ملدة ست سنوات بصفته قاضياً 

١٩٧٩و١٩٧٥اعية اليت ارُتكبت يف عامي قضايا اجلرائم ضد اإلنسانية وجرائم احلرب واإلبادة اجلم
حتت حكم نظام اخلمري احلمر، وأصدر ُحكمًا وقرارات بشأن مشاركة الضحايا وجرب أضرارهم بصفتهم 

أطرافا مدنية.

وألقى حماضرات على ومبا أنه خبري بارز يف آسيا يف جمال العدالة اجلنائية الدولية، فقد أجرى حبوثاً 
رمني يف ف املهام، مثل عمله أستاذاً خمتلنطاق واسع متولياً  يف معهد األمم املتحدة ملنع اجلرمية ومعاملة ا

يف كلية احلقوق جبامعة زائراً لدى رئاسة احملكمة اجلنائية الدولية؛ وزميالً زائراً آسيا والشرق األقصى؛ ومهنياً 
ية يف مركز ماكميالن للدراسات ييل، ومركز شيل حلقوق اإلنسان الدولية وبرنامج دراسات اإلبادة اجلماع

يف برنامج األمن اإلنساين يف كلية الدراسات العليا يف زائراً الدولية واإلقليمية التابع جلامعة ييل؛ وأستاذاً 
الفنون والعلوم جبامعة طوكيو. 

وعلى الصعيد احمللي، خدم السيد نوغوتشي يف وزارة العدل على مدى السنوات الثالثني املاضية، 
، ويشغل حاليا منصب املدعي العام يف مكتب النيابة العامة العليا يف طوكيو، حيث ١٩٨٥نذ عام أي م

يتوىل املسؤولية عن القضايا املعروضة على احملكمة العليا. 

وبالنسبة للصندوق االستئماين للضحايا، ستكون السنوات الثالث املقبلة سنوات حامسة، إذ من 
تطورات اهلامة، منها البدء يف تنفيذ أول األوامر بالتعويض اليت تصدرها من الاملتوقع أن تشهد عدداً 

احملكمة، ومتابعة توسيع النطاق اجلغرايف لألنشطة ليشمل بلدان أخرى يف إطار والية املساعدة، ومواصلة 
القطاع اخلاص.منالتربعات مجع اجلهود الرامية إىل تعزيز األسس املالية للصندوق، السيما عن طريق 

لرحيل عضوين على األقل من أعضاء جملس اإلدارة املوقرين الذين أكملوا فرتة واليتهم الثانية، ونظراً 
لس سيساعد على احلفاظ على زمخه  ومنهما الرئيس السابق، فإن استمرار حضور السيد نوغوتشي يف ا

احلايل ومتاسكه االسرتاتيجي. 

منطقة آسيا يف جملس إدارة الصندوق االستئماين لذا فإن السيد نوغوتشي هو أفضل مرشح لتمثيل
.٢٠١٥للضحايا يف االنتخابات اليت ستجريها مجعية الدول األطراف يف عام 

البيانات الشخصية
نوغوتشي اللقب 
موتو االسم 
ذكر اجلنس

١٩٦١نيسان/أبريل ١تاريخ امليالد 
يابايناجلنسية 

متزوجاحلالة االجتماعية 
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آسيا/احمليط اهلادئ يار اإلقليمي املع
اللغات

اللغة األم اليابانية 
مستوى متقدم اإلنكليزية
مستوى أساسيالفرنسية 

المؤهالت التعليمية

آذار/مارس -١٩٨٣نيسان/أبريل 
١٩٨٥

معهد التدريبات والبحوث القانونية التابع للمحكمـة العليـا 
سة احملاماةيف اليابان، التأهيل الوطين ملمار 

آذار/مارس -١٩٧٩نيسان/أبريل 
١٩٨٣

جامعة طوكيو، كلية احلقوق، بكالوريوس يف القانون

الخبرة المهنية

رئيس جملس اإلدارة، الصندوق االستئماين للضحايا، إىل اآلن٢٠١٢كانون األول/ديسمرب 
احملكمة اجلنائية الدولية

تب النيابة العامة العليا، شعبة االستئناف، مدعي عام، مكإىل اآلن٢٠١٤نيسان/أبريل 
وزارة العدل، اليابان: توىل االدعاء يف القضايا اجلنائية أمام 

احملكمة العليا
أستاذ زائر، جامعة طوكيو، كلية الدراسات العليا يف الفنون إىل اآلن٢٠٠٩أيلول/سبتمرب 

والعلوم: أشرف على حلقات دراسية حول سيادة القانون 
لة اجلنائية الدوليةوالعدا

نيسان/أبريل -٢٠١٢حزيران/يونيه 
٢٠١٤

مدير دائرة التعاون الدويل يف وزارة العدل، إدارة معهد 
البحث والتدريب: أشرف على املساعدة التقنية القانونية 
اليت تقدمها وزارة العدل إىل البلدان يف جمال العدالة 

اعدة اإلمنائية االنتقالية من خالل الربامج اليابانية للمس
الرمسية

قاض دويل، دائرة احملكمة العليا، الدوائر االستثنائية يف ٢٠١٢متوز/يوليه -٢٠٠٦أيار/مايو 
حماكم كمبوديا (حماكمات اخلمري احلمر)، األمم املتحدة: 
فصل يف قضايا اجلرائم ضد اإلنسانية وجرائم احلرب 

- ١٩٧٥واإلبادة اجلماعية اليت ارتكبت خالل الفرتة 
أثناء حكم نظام اخلمري احلمر، مبا يف ذلك إصدار ١٩٧٩

أيضاً  القرارات بشأن مشاركة الضحايا وجرب ضررهم. عمل 
كعضو نشيط يف اجللسات العامة وجلنة القواعد 

واإلجراءات وجلنة اإلدارة القضائية
رمني يف أستاذ مبعهد األمم املتحدة ملنع اجلرمية٢٠١٢متوز/يوليه -٢٠٠٤حزيران/يونيه  ومعاملة ا

آسيا والشرق األقصى، وزارة العدل: عمل على تعزيز 
املعايري الدولية وتقوية التعاون بني الدول األعضاء يف األمم 

املتحدة يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية
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نيسان/أبريل -٢٠٠٤حزيران/يونيه 
٢٠١٤

شؤون حمام، املكتب الدويل للشؤون القانونية، شعبة ال
القانونية الدولية، وزارة الشؤون اخلارجية: توىل إسداء 
املشورة القانونية بشأن سيادة القانون والعدالة اجلنائية 

الدولية والقانون اإلنساين الدويل
حزيران/يونيه -٢٠٠٤نيسان/أبريل 

٢٠٠٤
مدع عام (رئيس قسم الشؤون اخلارجية وقسم جرائم 

ة مبنطقة طوكيو، فرع األحداث، مكتب النيابة العام
عن التحقيقات هاتشيوجى)، وزارة العدل: كان مسؤوالً 

اجلنائية واملالحقات يف القضايا الواقعة يف طوكيو الغربية
مستشار، مكتب املستشار العام ملصرف التنمية اآلسيوي: ٢٠٠٤آذار/مارس -٢٠٠٠آذار/مارس 

وضع ونفذ أنشطة املصرف يف مكافحة غسل األموال 
تصدي لتمويل اإلرهاب لتعزيز امتثال الدول األعضاء وال

شارك كذلك يف متويل املشاريع و للمعايري الدولية. 
واملساعدة التقنية اليت يقدمها املصرف

آذار/مارس -١٩٩٦نيسان/أبريل 
٢٠٠٠

أستاذ، معهد البحوث والتدريب، وزارة العدل: كان 
وإلقاءوضع برامج التدريب وتنفيذهاعن مسؤوالً 

لفائدة (أ) املدعني العامني اليابانيني فيها احملاضرات 
ممارسي القانون من و وغريهم من مسؤويل الوزارة (ب) 

البلدان النامية يف آسيا يف إطار الربامج اليابانية للمساعدة 
اإلمنائية الرمسية

آذار/مارس -١٩٨٥نيسان/أبريل 
١٩٩٦

يقات عن التحقمدع عام، وزارة العدل: كان مسؤوالً 
اجلنائية واملالحقات واحملاكمات والطعون يف أنواع خمتلفة 
من اجلرائم، مبا يف ذلك اجلنايات، يف مكاتب النيابة العامة 

يف املقاطعات
األنشطة المهنية األخرى

 لس االستشاري، اللجنة الرئاسية املعنية بالتحقيق يف الشكاوى املتعلقة باملفقودين، سري عضو ا
النكا

لس التحرير، سلسلة بريل للقانون اجلنائي الدويلعضو جم
لس االستشاري، منتدى القانون اجلنائي الدويل والقانون اإلنساين الدويل عضو ا
لس االستشاري، شبكة كايس ماتريكس نيتوورك عضو ا
لس االستشاري، جلنة العدل املعنية باحلياة الربية عضو ا
يف املعهد الصيفي األول والثاين ملبادرة آسيا للعدالة الدولية عضو هيئة التدريس ٢٠٠٩–٢٠٠٨

(بانكوك وبايل)
 زميل زائر يف كلية احلقوق جبامعة ييل، مركز شيل ٢٠٠٧آب/أغسطس -٢٠٠٦أيلول/سبتمرب

حلقوق اإلنسان الدولية، زميل زائر يف برنامج دراسات اإلبادة اجلماعية يف مركز ماكميالن 
واإلقليمية التابع جلامعة ييل (أشرف على حبوث يف جمال العدالة اجلنائية الدولية)للدراسات الدولية 
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 عضو هيئة التدريس يف املعهد الدويل للدراسات العليا يف العلوم اجلنائية، الدورة ٢٠٠٧أيار/مايو
رياكوزا، الدراسية السادسة للتخصص يف القانون اجلنائي الدويل، العدالة فيما بعد انتهاء النزاعات، س

إيطاليا
 مهين زائر، رئاسة احملكمة اجلنائية الدولية (أجرى حبوثا يف ٢٠٠٥متوز/يوليه -٢٠٠٥حزيران/يونيه

إطار التحضري النضمام اليابان إىل نظام روما األساسي)
 أستاذ زائر، جامعة واشنطن، كلية القانون، سياتل، ١٩٩٣آب/أغسطس -١٩٩٢أيلول/سبتمرب

حدةالواليات املت

أهم المنشورات

 الصندوق ٧، الفصل ٢احملكمة اجلنائية الدولية، الفصل يف أخطر اجلرائم الدولية، الطبعة ،
، باللغة اليابانية)٢٠١٤االستئماين للضحايا وأنشطته (توشيندو، 

 لد ، التنفيذ الدويل للقانون الدويل حلقوق ٤سلسلة حماضرات القانون الدويل حلقوق اإلنسان، ا
، اهليكل القانوين والتحديات العملية يف الدوائر االستثنائية يف احملاكم ٢٥نسان، الفصل اإل

)، باللغة اليابانية٢٠١١الكمبودية (شينزانشا، 

أهم الندوات

 الهاي٢٠١٥إعادة التأهيل النفسي للضحايا، آذار/مارس ،
 العنف اجلنسي واجلنساين،  اخلطة االسرتاتيجية للصندوق االستئماين للضحايا وتقريره عن ضحايا

، نيويورك٢٠١٤كانون األول/ديسمرب 
 دعم الناجيات من العنف اجلنسي باملساعدة والتعويضات عن طريق الصندوق االستئماين للضحايا

، لندن٢٠١٤يف احملكمة اجلنائية الدولية، حزيران/يونيه 
ن ذوي اخلربة يف الفصل يف أطباء من أجل حقوق اإلنسان: قضاة من احملاكم الوطنية والدولية م

، لندن٢٠١٤قضايا العنف اجلنسي يف حاالت النزاع، حزيران/يونيه 
 ،الدورة الثانية عشرة جلمعية الدول األطراف، اجللسة العامة السادسة: مناقشة بشأن الضحايا

٢٠١٣الهاي، تشرين الثاين/نوفمرب 
للضحايا يف مشال أوغندا ويف مجهورية إطالق عملية التقييم اخلارجي لربامج الصندوق االستئماين

٢٠١٣منظور للتدخالت املقبلة، الهاي، تشرين الثاين/نوفمرب وضع الكونغو الدميقراطية، 
٢٠١٢سنوات من عمل احملكمة اجلنائية الدولية: الرتكيز على الضحايا، تالني، أيلول/سبتمرب ١٠
 ٢٠١١لية، الهاي، املؤمتر اخلتامي إلطار خرباء اإلجراءات اجلنائية الدو
 املنظمة االستشارية القانونية اآلسيوية األفريقية، اجتماع اخلرباء القانونيني بشأن نظام روما األساسي

٢٠١١للمحكمة اجلنائية الدولية: القضايا والتحديات، كواالملبور، 
 لزبورغ، : حنو سيادة القانون على الصعيد الدويل، سا٢٠١٠معهد برانديز للقضاة الدوليني لعام

٢٠١٠
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 ،٢٠١٠الندوة الدولية حول إنفاذ القانون وأنشطة محاية الشهود والضحايا، جاكرتا
 ،٢٠٠٩ندوة حول مستجدات القانون اجلنائي الدويل، بيجني
 ،حتديات حماكمات اخلمري احلمر، الندوة الدولية حول دراسات اإلبادة اجلماعية وبناء السالم

٢٠٠٨جامعة طوكيو، 
 ٢٠٠٧العدالة اجلنائية الدولية، تورينو، إيطاليا، مؤمتر حول

المعلومات األخرى ذات الصلة

 ،شهادة اإلجناز، التدريب املتقدم على األمن يف امليدان، إدارة األمم املتحدة لشؤون السالمة واألمن
٢٠١٣متوز/يوليه 

____________


