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الدورة الرابعة عشرة
٢٠١٥تشرين الثاين/نوفمرب ٢٦-١٨الهاي، 

رشيحاتالمعنية بالتاالستشاريةتعيين أعضاء اللجنة

األمانةمنمذكرة

من القرار ٢٥كتب عمال بالفقرة الذي اعتمده امل(2)بالتقريررحبت اجلمعية ICC-ASP/9/Res.5،(1)ب القرارمبوج
ICC-ASP/9/RES.3 مجعية الدول لقيام عداد اإليف لبدء اكتب املمن وطلبت أيضا التوصيات الواردة فيه.صادقت على و

هذه قضاة احملكمة اجلنائية الدولية وفقا الختصاصات اتيحرتشاملعنية بأعضاء اللجنة االستشارية بانتخاب األطراف 
.األخرية

، من نظام روما األساسي على ما يلي:٣٦املادة من (ج) ٤الفقرة وتنص 

ويف هذه . شيحاترت تعىن بالجلنة استشارية تقرر، إذا كان ذلك مناسبا، إنشاء لدول األطراف أن اجلمعية "(ج) 
".طراف بتحديد تكوين اللجنة وواليتهال األاحلالة، تقوم مجعية الدو 

:املعنية بالرتشيحاتاختصاصات اللجنة االستشارية 

بتوافقبتعيينهماألطرافالدولمجعيةتقومالذيناألطراف،الدولرعايامنأعضاء،تسعةمناللجنةتتألف"
يفالرئيسيةالقضائيةالنظماللجنةستعكأنوينبغيأيضاً،اآلراءبتوافقاجلمعيةمكتبمنتوصيةعلىبناءاآلراء،

كانون ٢١-١٢راف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة العاشرة نيويورك، الوثائق الرمسية جلمعية الدول األط(1)
لد،)ICC-ASP/10/20(٢٠١١األوا/ديسمرب  .١٩الفقرة،ICC-ASP/10/Res.5الثالث،اجلزءاألول،ا

طراف عية الدول األواعتمدت مج). ICC-ASP/10/36(الدولية قضاة احملكمة اجلنائيةشيحات ارية معنية برت ششاء جلنة استتقريرب املكتب عن إن(2)
ا الثالثة املعنية االستشاريةاللجنةاختصاصاتمن٦الفقرةيفألغت القيد الواردحيث،ICC-ASP/13/DEC.2املستأنفة القرارعشرةيف دور

تيسري استمرارية، وذلك لوىلاملعينني يف الدفعة األاللجنةعضاءمن أالذي مينع إعادة انتخاب أربعة) ICC-ASP/10/36القرار مرفق(بالرتشيحات 
.اللجنةعمل
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الدولعددإىلاستناداً اجلنسني،لكالدل العاالتمثيلعنفضالالعادل،اجلغرايفالتمثيلفيهايتوافروأنالعامل،
(3)".األساسيرومانظاميفاألطراف

ا اجللسة األوىل ، قررت اجلمعية يف بناء على توصية من املكتبو  تشرين ١٤، بتاريخ رةاحلادية عشمن دور
ا نتخبوا لاُ املعنية بالرتشيحاتبتوافق اآلراء تسعة أعضاء يف اللجنة االستشارية ، أن تعّني ٢٠١٢نوفمرب الثاين/ والية مد

الرابعة عشرة.االلجنة يف دورهذه اجلمعية جتديد عضوية سيكون على وفقا لذلك، و (4).ثالث سنوات

ا الثالثة عشرةعتمدت مجعية بتوافق اآلراء او  (5)قرراملاملستأنفة الدول األطراف يف دور
ICC-ASP/13/DEC.2

-ICCمن اختصاصات اللجنة االستشارية املعنية بالرتشيحات (مرفق القرار ٦القيد الوارد يف الفقرة بإلغاء الذي يقضي 

ASP/10/36(األوىل، وذلك لتيسري استمرارية عمل الذي مينع إعادة انتخاب أربعة من أعضاء اللجنة املعينني يف الدفعة
ومن مث فإن كل أعضاء اللجنة مؤهلون إلعادة االنتخاب يف الدورة الرابعة عشرة.اللجنة.

بوعا متتد من أس١٢لتكون ، فرتة الرتشيح ٢٠١٥مارس آذار/٩املنعقد يف ، الثاينهيف اجتماعوقد حدد املكتب 
بيان من الدول صاحبة الرتشيحات تقدمي لب (بتوقيت وسط أوروبا). وطُ ٢٠١٥سبتمرب أيلول/٢٠إىل هيونيحزيران/٢٩

املكتب فرتة مّدد ٢٠١٥أيلول/سبتمرب٢١ويف اختصاصات اللجنة االستشارية.الواردة يف عايريَ املنياملرشحعن استيفاء 
/أكتوبر (بتوقيت وسط أوروبا).ولرين األتش٤غاية لرتشسحات بأسبوعني إىل ا

عضو يتألف من تابع لهمل ا، إنشاء فريق ع٢٠١٥هيونيحزيران/٢٩الثامن، املنعقد يف هاجتماعب يف وقرر املكت
اجلمعيةقوم تاملكتب و دِّمهم ليقحني تحديد تسعة مرشَّ بهيف نيويورك وسيتم تكليفواحد من كل جمموعة إقليمية، سيجتمع

م صاصات اللجنة.عليها يف اختاملتطلبات املنصوص ضمان احرتام ب، و بانتخا

.يف اللجنة االستشاريةحني للمقاعد التسعة املتاحةمرشَّ ١٠مت تقدمي ٢٠١٥تشرين األول/أكتوبر ٤وإىل غاية 

ا اإلقليمية  يف اللجنة االستشارية الفريق العامل التابع للمكتب لتكون أعضاءَ ومت ترشيح الدول اآلتية من جمموعا
.وهنغاريا،واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية،وشيلي،والسنغال،امجهورية كورياملعنية بالرتشيحات: 

).ICC-ASP/14/42(املعنية بالرتشيحاتاللجنة االستشارية ه عن تقرير العامل يف الفريق توصياتترد و 

ذه املذكرة.وترد الرتشيحات اليت تلقتها األمانة يف مرفق 

من املرفق. ١قرة املرجع نفسه، الف(3)
لد،)ICC-ASP/11/20(٢٠١٢... عشرةاحلادية الدورة ... الوثائق الرمسية (4) . ٥٥و٥٤الفقرتان ،ولاألاجلزءاألول،ا
القضاة.ة انتخاب أربعة من أعضاء اللجنة اللجنة االستشارية املعنية برتشيحات القيد الذي مينع إعادإلغاء (5)
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المرفق
سماء المرشحين (مع بيانات المؤهالت)قائمة أبجدية بأ

توياتاحمل

الصفحةاالسم واجلنسية
.........................................................................................................................................توما (بوروندي) ،انكيتسي-١ ٤

..........................................................................................................................................ت (سلوفينيا)سإرن،يتشبرت -٢ ٧

١١.............................................................................................................................................مونيكا (األرجنتني)بنتو، -٣

١٩....................................................................................................................................................برونو (أملانيا)،سيما-٤

٢٢...............................................................................................................................ريكا)مانويل (كوستا،لسبفنتورا رو -٥

٣٤............................................................................................................................................هريوشي (اليابان)،فوكودا-٦

.................................................................................................................................أدريان (اململكة املتحدة)،لفوردفو -٧ ٣٧

٤٠..................................................................................................................................................برونو (فرنسا)كوت، -٨

٤٤.................................................................................................................................................فيليب (كندا)كريش، -٩

٥٥...........................................................................................................................(أوغندا)ل دافيد يداني،ريكوسِ نْ ْنتاندا -١٠
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توما (بوروندي)،بارانكيتسي-١

ليزية][األصل: إجن

مذكرة شفوية

اهولندالدى مملكةبورونديمجهوريةدي سفارة الدوليةاجلنائيةللمحكمةاألطرافالدولعيةمجألمانةحتيا
برتشيحات قضاة املعنية االستشاريةبارانكيتسي وسريته الذاتية لعضوية اللجنةتوماالسفريإليها ترشيححتيلبأنوتتشرف

احملكمة اجلنائية الدولية.

بيان المؤهالت

رسلتها أمانة مجعية الدول األطراف وأICC-ASP/14/SP/06املرجعيإىل املذكرة الشفهية اليت حتمل الرقمباإلشارة-١
االستشارية املعنية برتشيحات السفري توما بارانكيتسي لعضوية اللجنةالدول األطراف، قررت حكومة بوروندي ترشيحإىل

.احملكمة اجلنائية الدوليةقضاة

.ذا البيانه الذاتية املرفقةكبرية كما تبني ذلك سريتتوما بارانكيتسي موظف قانوين يتمتع خبربةوالسفري-٢

ممارس بارز يف جمال القانون حيث عمل بوجه خاص قاض مث نائبا لوكيل اجلمهورية، فوكيال للجمهورية، مث وهو-٣
يف بوروندي على التوايل. ومفوضا عاما للشرطة ورئيس مكتب اإلنرتبولأول للمدعي العام لدى حمكمة االستئناف،نائبا

سيعني واألدبية املطلوب توفرها يف القاضي الذينفهم أنه على متام املعرفة بالقدرات الفكريةمن السهل أنوعليه
.لالضطالع مبهمته على أفضل وجه

اضطلع بدور إشرايف حموري عامًا يف وزارة العدل ببوروندي. وقدالتوضيح أن املرشح املقرتح عمل مديراً وجيدر-٤
.الوطينة على املستوىاملنصب يف تعيني القضاعند توليه هذا

يتعلق بنظام روما األساسي بارانكيتسي كان عضوا فعاًال جداً، فيمااإلشارة أيضًا إىل أن السفري توماوجتدر-٥
مايو/الدولية يف الفرتة من أيارالدائمة لبوروندي لدى احملكمة اجلنائيةاجلنائية الدولية، حيث كان منسقًا للبعثةواحملكمة
.أتيحت له الفرصة للمشاركة يف دورات عديدة جلمعية الدول األطراف يف الهايوقد.٢٠١٣مايو /أيارإىل٢٠٠٨

قضائيا الذي أتاح له إىل أن املرشح، باإلضافة إىل عمله ملحقايتعلق بالقانون الدويل، من املهم اإلشارةوفيما-٦
يف أكادميية القانون الدويل يف الهاي.اجلامعية بدورة يف القانون الدويل اخلاصتعزيز خربته، استكمل دراسته

اية املطاف إىل أن السفريوجتدر-٧ املسؤولية اليت شغلها توما بارانكيتسي اكتسب يف املناصب العاليةاإلشارة يف 
قوياقدرة كبرية للغاية .للتقييم واحلكمعلى التحليل، كما اكتسب حسا

بدرجة من األخالق ال غبار عليها.عحكومة مجهورية بوروندي أن املرشح يتمتوتؤكد-٨
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املزايا، يستويف املعايري بأن املرشح املقرتح، الذي يتمتع بكل تلكوال تزال حكومة مجهورية بوروندي على قناعة-٩
.اُختري هلذا املنصبسيقدم إسهامات قّيمة إناملطلوبة وأنه

البيانات الشخصية

ارانكيتسيباللقب:
تومااالسم:

١٩٥٥بوهيغا، بوروندي –نكورونود وتارخيه:امليالحمل
موظف قانويناملهنة: 
متزوجاملدنية:احلالة

بوروندياجلنسية:

المهنيةالخبرة

الدويلاخلارجية والتعاونمساعد وزير الشؤونسفري،:اآلنإىل٢٠٠٤يوليه /متوز
ق قضائي بسفارة بوروندي لدى ملحدبلوماسي،: ٢٠١٤يوليه /متوزإىل٢٠٠٧ديسمرب/األولكانون

العظمى جمموعة بنيلوكس واململكة املتحدة لربيطانيا
بني البعثة األورويب، منسقوأيرلندا الشمالية واالحتاد

اجلنائية الدولية وحمكمة الدائمة لبوروندي واحملكمة
حظر األسلحة الكيميائية، ومنظمةالعدل الدولية

إدارة التشريع الوطنيةرئيس:٢٠٠٧ديسمرب /ن األولكانو إىل٢٠٠٧يناير/الثاينكانون
مستشار –يف نقابة احملامني ببوروندي، حمامضوع:٢٠٠٧يناير /كانون الثاينإىل١٩٩٨ديسمرب/األولكانون

حدود البلجيكية ومكتب متعاون مع منظمة حمامني بال
حلقوق اإلنسان ببوروندياملفوضية السامية

األول للمدعي العام لدى حمكمة االستئنافالنائب:١٩٩٨سبتمرب /أيلولإىل١٩٩٧أغسطس/آب
جومبوراو بب

املفوض العام للشرطة القضائية ورئيس املكتب املركزي :١٩٩٧أغسطس /آبإىل١٩٩٣أغسطس/آب
لإلنرتبول يف بوروندي

ةعام بوزارة العدل، ورئيس اللجنة التقنيمدير:١٩٩٣أغسطس/آبإىل١٩٩٠مايو/أيار
الصفقات للتعويضات، ورئيس اللجنة الوطنية ملنازعات

العمومية
وزارة العدل الشؤون القضائية واملنازعات لدىمدير: ١٩٩٠مايو /أيارإىل١٩٨٧نوفمرب/الثاينتشرين

ونقيب احملامني بالدولة
باملعهد منتدبلشرطة وأستاذ لاملدرسة الوطنية مدير١٩٨٧نوفمرب /تشرين الثاينإىل١٩٨٣مايو /أيار

العايل لإلطارات العسكرية
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وكيل اجلمهورية يف جيتيغا:١٩٨٣مايو /أيارإىل١٩٨٢مارس/آذار
وكيل اجلمهورية يف بوجومبورانائب:١٩٨٢مارس/آذارإىل١٩٧٩نوفمرب/الثاينتشرين

والدورات التدريبية ذات الصلةدراساتال

القانون اخلاص يف أكادمييةدروس يف القانون الدويل: ٢٠٠٩يوليه /متوز
الدويل بالهاي

مجاعية يف اللغة اإلنكليزية، بروكسلدورة:٢٠٠٩فرباير /شباط–يناير/الثاينكانون
ملتقى عن القانون الدويل، بروكسل:٢٠٠٨يونيه /حزيران
لدبلوماسيني، بوجومبوراوإعالمي لملتقى تدرييب:٢٠٠٨فرباير /شباط
دورة تدريبة على الصياغة القانونية، والقانون الدويل٢٠٠٧ونوفمرب /تشرين الثاين–أكتوبر/األولتشرين

العام، وتقنيات املرافعة والتخطيط االسرتاتيجي،
بوجومبورا

القائم على ملتقى لتدريب املدربني على النهج الربناجمي:٢٠٠٦مارس /آذار
حقوق اإلنسان، بوجومبورا

تدريبية على العدالة الدولية، بوجومبورادورة :٢٠٠٣أكتوبر /األولتشرين
على القانون اإلنساين الدويل، بوجومبورادورة تدريبية:٢٠٠١مايو/أيار

على اإلجراءات اجلنائية، بوجومبورادورة تدريبية:٢٠٠٠سبتمرب /أيلول
دورة تدريبية على أخالقيات مهنة احملاماة، بوجومبورا٢٠٠٠سبتمرب /أيلول

للغاتا

يةالفرنس-
ليزيةاإلجن-
السواحلية-
الكريوندي-

المنشورات

- L’accession immobilière en Droit positif burundais
)االلتصاق بالعقار يف القانون الوضعي البوروندي(

- Etude sur l’harmonisation de la pratique foncière au Burundi
)عن مواءمة املمارسة العقارية يف بورونديدراسة(

- Déclaration du Gouvernement du Burundi   devant la Cour Internationale de Justice sur la
Conformité au Droit international de la déclaration unilatérale d’indépendance du
Kosovo

)للقانون الدويلسوفو األحاديبشأن امتثال إعالن استقالل كو حكومة بوروندي أمام حمكمة العدل الدوليةيان(ب
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)سلوفينيا(إرنست ،بتريتش-٢

]ليزيةإجن: األصل[

مذكرة شفوية

ا إىل أمانة مجعية الدول األطراف يف احملكمة اجلنائية الدولية  دي وزارة الشؤون اخلارجية جلمهورية سلوفينيا حتيا
ستاذ الدكتور إرنست برتيتش لعضوية اللجنة االستشارية أن حكومة مجهورية سلوفينيا قررت ترشيح األبوتتشرف بإبالغها 

.املعنية برتشيحات قضاة احملكمة اجلنائية الدولية
قرار سلوفينيا يعد و . احملكمة اجلنائية الدولية وأنشطتها منذ إنشائهالفد كانت مجهورية سلوفينيا مؤيدا قويا ألعمال

اتقدمي مرشحها عالمة أخرى على التزامها باألداء  . الفعال للمحكمة الذي يتوقف على جودة القضاة املرشحني للعمل 
.بد أن ميثل التقييم املستقل للمرشحني ملناصب القضاء يف احملكمة اخلطوة احلامسة عند اختاذ قرار الرتشيحفال

ز، وهو حاليا ولذلك قررت سلوفينيا أن ترشح هذا احملامي والقاضي والدبلوماسي واألستاذ اجلامعي الدويل البار 
وجتدون . عضو يف اللجنة االستشارية املعنية برتشيحات قضاة احملكمة اجلنائية الدولية، إلعادة انتخابه عضوا يف هذه اللجنة

.طي هذه املذكرة وصفا تفصيليا ملؤهالت األستاذ الدكتور برتيتش وسريته الذاتية

بيان المؤهالت

تاذ الدكتور إرنست برتيتش إلعادة انتخابه عضوا يف اللجنة االستشارية قررت حكومة مجهورية سلوفينيا ترشيح األس
.املعنية برتشيحات قضاة احملكمة اجلنائية الدولية

ويشغل األستاذ الدكتور إرنست برتيتش حاليا منصب قاض باحملكمة الدستورية جلمهورية سلوفينيا اليت سبق له أن 
االت القانونية والدبلوماسية ترأسها، وقد تراكمت لديه خالل مسريته امل ّ                                                  هنية خربة قي مة وحقق إجنازات كربى يف ا

.واألكادميية

وتشمل مسريته الدبلوماسية شغل منصب سفري مجهورية يوغوسالفيا االحتادية االشرتاكية السابقة يف اهلند، عندما  
جلمهورية سلوفينيا يف الواليات املتحدة وقد كان أيضا أول سفري . كانت يوغوسالفيا السابقة ترأس حركة عدم االحنياز

ويف وقت الحق، شغل منصب وزير الدولة يف وزارة الشؤون اخلارجية، ومنصب املمثل الدائم لدى األمم املتحدة . األمريكية
منظمة األمن والتعاون يف(يف نيويورك، ومنصب سفري يف النمسا، ومنصب املمثل الدائم لدى املنظمات الدولية يف فيينا 

أوروبا، ومنظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية، ومكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية، ومنظمة معاهدة احلظر 
).الشامل للتجارب النووية، والوكالة الدولية للطاقة الذرية

مقالة ١٠٠نشر أكثر من وقد. وتشمل مسريته األكادميية عمله أستاذا يف جامعة ليوبليانا يف سلوفينيا ويف إثيوبيا
ما : ونشر مؤخرا كتابه السادس بعنوان "السياسة اخلارجية. يف القانون الدويل والعالقات الدولية واملواضيع ذات الصلة 

األساس النظري والتطبيقي"، الذي أثبت مثل كتبه السابقة ثراء خربته وإجنازاته املهنية يف الدبلوماسية والقانون الدويل ويف 
.ال األكادمييا
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والدكتور برتيتش عضو يف جلنة القانون الدويل لوالية ثانية، وسبق انتخابه رئيسا ومقررا للجنة أثناء فرتة واليته 
.وقد اعرتف له نظراؤه مرارا بالكفاءة يف القانون الدويل، سواء يف احملافل الوطنية أو الدولية. األوىل

لنزاهة والكفاءة املهنية، وإذا ما مت انتخابه، فمن شأن التزامه الشخصي ويتحلى الدكتور برتيتش بأعلى درجات ا
ا احملكمة اجلنائية الدولية أن يرشده يف مداوالته وتقييماته املتعلقة باملرشحني ملناصب القضاء يف  باألعمال الفعالة اليت تقوم 

.احملكمة

التعليم

)١٩٦٥(وبليانا دكتوراه يف القانون الدويل، كلية احلقوق، جامعة لي-
)١٩٦٤-١٩٦٣(شهادة الدراسات العليا من جامعة فيينا -
)١٩٦٠(ماجستري يف القانون مبرتبة الشرف، كلية احلقوق، جامعة ليوبليانا -

تعليم إضافي

)١٩٧٩(معهد ماكس بالنك للقانون الدويل والقانون العام، هايدلربغ -
)١٩٧٣(أكادميية القانون الدويل، الهاي -
)١٩٧٢(ك ويلتون بار -
)١٩٧٢(معهد القانون الدويل، جامعة تيسالونيكي -
)١٩٥٨(جامعة لوند -

الخبرة المهنية

)إىل اآلن٢٠١٣(قاضى يف احملكمة الدستورية جلمهورية سلوفينيا -
)٢٠١٣-٢٠١٠(رئيس احملكمة الدستورية جلمهورية سلوفينيا -
)آلنإىل ا٢٠٠٨(قاضي يف احملكمة الدستورية جلمهورية سلوفينيا -
)إىل اآلن٢٠٠٨(أستاذ القانون الدويل والعالقات الدولية، كلية العلوم االجتماعية، جامعة ليوبليانا -
)إىل اآلن٢٠٠٨(أستاذ القانون الدويل، الكلية األوروبية للقانون يف نوفا غوريتسا -
-٢٠٠٢(يف فيينا سفري مجهورية سلوفينيا لدى مجهورية النمسا وممثلها الدائم لدى املنظمات الدولية-

)٢٠٠٤-٢٠٠٢(ولدى منظمة األمن والتعاون يف أوروبا ) ٢٠٠٨
لدى ) غري مقيم(املمثل الدائم جلمهورية سلوفينيا لدى األمم املتحدة يف نيويورك وسفري مجهورية سلوفينيا -

)٢٠٠٢-٢٠٠٠(مجهورية الربازيل االحتادية 
)٢٠٠٠-١٩٩٧(ينيا وزير الدولة بوزارة الشؤون اخلارجية جلمهورية سلوف-
) غري مقيم(سفري مجهورية سلوفينيا لدى الواليات املتحدة األمريكية ولدى الواليات املكسيكية املتحدة -

)١٩٩٧-١٩٩١(
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) غري مقيم(سفري مجهورية يوغوسالفيا االحتادية االشرتاكية لدى مجهورية اهلند ولدى مملكة نيبال -
)١٩٩١-١٩٨٩ (

انون الدويل، كلية علم االجتماع والعلوم السياسية والصحافة، جامعة ليوبليانا أستاذ العالقات الدولية والق-
)١٩٨٩-١٩٨٦(

)١٩٨٦-١٩٨٣(أستاذ العالقات الدولية والقانون الدويل، جامعة أديس أبابا -
أستاذ العالقات الدولية والقانون الدويل، رئيس شعبة العلوم السياسية والعالقات الدولية، كلية علم -

)١٩٨٣-١٩٧٢(ع والعلوم السياسية والصحافة، جامعة ليوبليانا االجتما 
أستاذ جامعي أكرب يف العالقات الدولية والقانون الدويل، كلية الدراسات السياسية، جامعة ليوبليانا -

)١٩٦٧-١٩٦٥(

المنشورات

ستة كتب يف موضوعات القانون الدويل والعالقات الدولية-
انون الدويل والعالقات الدولية واملواضيع ذات الصلةمقالة عن مواضيع الق١٠٠أكثر من -

المهارات اإلدارية

)اآلنإىل ٢٠١٢(عضو اللجنة االستشارية املعنية برتشيحات قضاة احملكمة اجلنائية الدولية -
يف جنيف) ٢٠١٠-٢٠٠٩(ورئيسها ) اآلنإىل ٢٠٠٦(عضو جلنة القانون الدويل -
لس ) ٢٠٠٧-٢٠٠٥(اقة الذرية عضو جملس حمافظي الوكالة الدولية للط- يف ) ٢٠٠٧-٢٠٠٦(ورئيس ا

فيينا
)١٩٨٩-١٩٨٧(عميد كلية علم االجتماع والعلوم السياسية والصحافة، جامعة ليوبليانا -
-١٩٨٧(مدير مركز البحوث يف كلية علم االجتماع والعلوم السياسية والصحافة، جامعة ليوبليانا -

١٩٨٩(
لس التنفيذ) وزير(عضو - جلمهورية سلوفينيا االشرتاكية، مسؤول عن العلم والتكنولوجيا ) احلكومة(ي يف ا

)١٩٧٢-١٩٦٧(
)١٩٧٢- ١٩٦٧(عضو اجلمعية الوطنية السلوفينية -

الخبرة اإلضافية في مجال السياسة الخارجية والقانون الدولي

لتنمية يف امليدان االقتصاديعضو خبري يف الوفود املشاركة يف املؤمترات العامة لليونسكو ومنظمة التعاون وا-
ممثل مجهورية يوغوسالفيا االحتادية االشرتاكية لدى جلنة السياسات العلمية والتكنولوجية التابعة ملنظمة -

التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي
ال العلمي والتقين- عضو اللجنة اليوغوسالفية اإليطالية املعنية بالتعاون يف ا
غوسالفية اليونانية للتعاون العلمي والتقينعضو اللجنة اليو -
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)إلى اآلن١٩٦٢(العمل البحثي 

حصل على منح ملشاريع حبثية وعلمية مستقلة يف مسائل القانون الدويل والعالقات الدولية وحقوق -
اإلنسان والتسوية السلمية للمنازعات بني الدول وتقرير املصري ومحاية األقليات والطرد وغري ذلك.

.)١٩٧٧(على أعلى مكافأة على العمل العلمي حائز -

اللغات

يتكلم اإلنكليزية واألملانية والصربية والكرواتية والروسية واإليطالية.-
يفهم الفرنسية واإلسبانية.-

بيانات شخصية

متزوج وله ثالثة أوالد-
والية  (حدة األمريكية حصل على أومسة من كل من مجهورية يوغوسالفيا االحتادية االشرتاكية والواليات املت-

ومجهورية النمسا، حائز على أعلى وسام للعمل املدين من مجهورية سلوفينيا.) كولورادو
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مونيكا (األرجنتين)بنتو، - ٣

ليزية]إجن:[األصل

شفويةمذكرة

ا إىل سفارة مجهورية األرجنتني دي  يف األطرافوفقا لقرار مكتب مجعية الدول و كمة اجلنائية الدولية، احملحتيا
جرى الذي سيُ رتشيحاتلاملعنية بابشأن انتخاب أعضاء اللجنة االستشارية ٢٠١٥مارس آذار/٩يفاجتماعه الثاين 

ا عادة إلبنتوالسيدة مونيكا برتشيحالدورة الرابعة عشرة للجمعية، تتشرف مجهورية األرجنتني خالل  ة يفعضو انتخا
اللجنة املذكورة.

ا سيضمن يف اللجنة و احاليةعضو بنتوالسيدة و  وكذلك التمثيل واجلنساين املنصف اجلغرايف التوازن إعادة انتخا
اخرب بني اليت تلسيدة بنتو لمرفق طيه السرية الذاتية و العادل للنظم القانونية الرئيسية يف العامل.  ا.ا ومهارا

بيان المؤهالت
١٩٨٣دكتوراه يف القانون عام على مث ) ١٩٧٥(حصلت على إجازة يف القانون نتينية، أرجمونيكا بنتو السيدة 

جامعة بوينس آيرس.من

امعة بوينس آيرس جبكلية احلقوقلقانون الدويل العام والقانون الدويل حلقوق اإلنسان يف  أستاذة يف اوالسيدة بنتو 
ا تعملك). ٢٠١٨إىل ٢٠١٤و٢٠١٤إىل ٢٠١٠عميد (تعمل بصفة حيث  ربنامج حقوق لةأيضا منسقما أ

.٢٠٠٧اإلنسان يف اجلامعة منذ عام 

يف كلية احلقوق جبامعة  ةزائر بصفة أستاذة ست درّ و ). ٢٠٠٧ست يف أكادميية الهاي للقانون الدويل (درّ قد و 
جامعة )، ويف٢٠٠٩و ٢٠٠٥و١٩٩٧(الثانية باريس" ساسأ- بانتيون"جامعة ويف )، ٢٠٠٣و ٢٠٠١كولومبيا (

باللغة الدراسات للحلقة الدراسية ةكانت مدير و ). ٢٠٠٨(األوىل جامعة بانتيون السوربون باريسيف ) و ٢٠٠٧روان (
املعهد يف ةزائر بصفة أستاذة عملت و ). ٢٠٠٠الفرنسية يف القانون الدويل العام يف أكادميية الهاي للقانون الدويل (

ومعهد األمم املتحدة للتدريب والبحوث باالشرتاك مع )، ٢٠١٥، ٢٠٠٨،٢٠١٢إىل ٢٠٠٤(حلقوق اإلنسانالدويل 
خالل كانت أستاذة ). و ٢٠١٢، ٢٠٠٨إىل ٢٠٠٧، ٢٠٠٤، ٢٠٠٢إىل ٢٠٠١أكادميية الهاي للقانون الدويل (

معهد يف تعمل أستاذة هي و ). ٢٠١١إىل ٢٠٠٦بوينس آيرس (يف لحقوق ل"ساوث وسرتن"الربنامج الصيفي يف كلية 
يف جامعة ةزائر أستاذة كانت و . ٢٠٠٧، كوستاريكا منذ عام حلقوق اإلنسان يف سان خوسيهةاألمريكيلدول دانالبل
ا كانت باحثة زائرة يف أكما). ٢٠٠٩جامعة سان كارلوس دي غواتيماال ()، ويف٢٠٠٢("الكاال دي هيناريس"

.)١٩٨٨جامعة ميشيغان، آن أربور، الواليات املتحدة األمريكية (

جامعة يف دورات املاجستري والدراسات العليا يف القانون الدويل حلقوق اإلنسان يف كلية احلقوق ةمدير وعملت 
جامعة بوينس آيرسيف حلقوق االعميد يف كلية ة) ومساعد٢٠٠٦إىل ٢٠٠٢عميد (الةنائبكانتو . بوينس آيرس

جامعة بوينس آيرسيف ودار نشر كلية احلقوق ) ٢٠٠٦إىل ١٩٩٨(الكليةاجتماعات )، ورئيسة٢٠٠٦إىل ١٩٩٤(
).٢٠١٠إىل ٢٠٠٧(-
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ةيف اللجنة التوجيهية للمشروع املتعلق باحملاكم اخلاصة الدولية، وجامعة نيويورك وجامعة لندن؛ وعضو ةعضو وهي 
وبية للقانون الدويل؛ واجلمعية األور اجلمعية الفرنسية للقانون الدويلوعضوة يفيف اجلمعية األمريكية للقانون الدويل؛ 

لس األرجنتيين للعالقات الدولية.  ومستشارة يف ا

وعملت )؛ ٢٠٠٩للبنك الدويل (منذ عام اخلاصةاإلداريةرئيس احملكمةةونائبيةقاضالسيدة مونيكا بنتو كانت و 
هيئات حقوق عدد منمامأوقد ظهرت). ٢٠١٤للتنمية (منذ ةاألمريكيالدول بنك لاخلاصةيف احملكمة اإلدارية يةقاض

.معاةبري خو ية حمامبصفة وحمكمة العدل الدولية اخلاصة التحكيم حماكموأمام، اخلاصةاإلنسان واحملاكم

معهد البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان يف سان خوسيه،  عضوة يفتعمل بصفةيف جمال حقوق اإلنسان، و 
اللجنة الدولية يفاملعهد الدويل حلقوق اإلنسان يف سرتاسبورغ و ويفالتعذيب يف جنيف، عرابطة منويفكوستاريكا، 

يف جنيف.لفقهاء القانون

لس حقوق اإلنسان يف األمم املتحدة (ةاملعنيةاصاخلةقرر وهي امل إىل ٢٠١٥باستقالل القضاة واحملامني 
). ٢٠١٥إىل ٢٠١٢نائية الدولية (حملكمة اجلقضاة ارتشيحات املعنية بيف اللجنة االستشارية ة). وكانت عضو ٢٠١٨

يف تقين جملس أمناء صندوق التربعات للتعاون اليفعضوة األمني العام لألمم املتحدة قبل نتو من مت تعيني السيدة بلقد 
لدراسة ةمستقلةخبري )؛ واضطلعت قبل ذلك مبهمة ٢٠١١إىل ٢٠٠٩و٢٠٠٨إىل ٢٠٠٦جمال حقوق اإلنسان (

إىل حيث كانت ترفع تقاريرها) ٢٠٠٥إىل ٢٠٠٤) وتشاد (١٩٩٦إىل ١٩٩٣واتيماال (حالة حقوق اإلنسان يف غ
جلنة األمم املتحدة حلقوق اإلنسان.

اختيارها ومها منصبان متحقوق اإلنسان يف وزارة الشؤون اخلارجية يف األرجنتني ومسؤولة عن ةكانت مدير و 
التعاون والعالقات الدولية ةكانت مدير و ). ٢٠٠٧ىل إ٢٠٠٢و٢٠٠٠إىل ١٩٩٤مسابقة عامة (لشغلهما عن طريق

؛)٢٠٠١إىل ٢٠٠٠يف وزارة العدل وحقوق اإلنسان (

اجلمعية األمريكية للقانون هامنحتو ؛ ٢٠٠٨يف عام وسام االستحقاق الوطينوقد منحتها اجلمهورية الفرنسية 
Golerغولري ت. بوتشر (الدويل ميدالية  T. Butcher( مسامهتها يف القانون الدويل حلقوق عن٢٠٠٩يف عام

مدينة بوينس ورشحتها؛ ٢٠٠٩يف األرجنتني جائزة حقوق اإلنسان يف عام "بناي بريث"منظمةومنحتها اإلنسان؛ 
" من االحتاد األرجنتيين ونسدي بتلقت "جائزة مارغريتاو ؛ ٢٠١١" يف عام شخصية بارزة حلقوق اإلنسان"للقب آيرس 

"املواطن للقب مدينة بوينس آيرس ورشَّحها ، ٢٠١٣" يف عام أمن املسار القانوينجائزة "و ،٢٠١٢لمرأة يف عام ل
.٢٠١٥يف عام " املتميز

هيمخسة كتب بنتومونيكا وقد ألفت 
- Las fuentes del derecho internacional en la era de la globalización (ed., Bs.As. 2009),

)العوملةمصادر القانون الدويل يف عصر(

- L’Amérique latine et le traitement des violations systématiques des droits de l’homme (Paris, 2007),

)مريكا الالتينية ومعاجلة االنتهاكات املنهجية حلقوق اإلنسانأ(
- El Derecho Internacional, Vigencia y desafíos en un escenario globalizado (Bs.As., 2004),

)فعالية والتحديات يف سيناريو العوملةالالقانون الدويل، (
- Temas de Derechos Humanos (Bs.As., 1997)
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- La denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Bs.As., 1993)

شكوى أمام جلنة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان)(ال

شرت يف أمريكا الالتينية وأوروبا.العديد من املقاالت اليت نُ إىل جانب 

وهي متزوجة ولديها ابنتان
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(ألمانيا)برونو،سيما-٤

ليزية]إجن:[األصل

شفويةمذكرة

اأملانيا االحتاديةمجهوريةسفارةدي  يف نظام روما األساسي للمحكمة إىل أمانة مجعية الدول األطرافحتيا
بإبالغ األمانة تتشرف٢٠١٥مارس/آذار١٣يفاملؤرخةICC-ASP/14/SP/06األمانةمذكرةالدولية، وباإلشارة إىلاجلنائية

االستشارية املعنيةبرونو سيما إلعادة انتخابه عضوا يف اللجنةالدكتوراألستاذمجهورية أملانيا االحتادية ترشيحبقرار
.بالرتشيحات

ذه املذكرةُ  َ وت رف   الرفيع وخربته ّ            وبيان مبؤهالته الذي يوث ق حتليه باخللقالذاتية لألستاذ الدكتور برونو سيماالسريةق 
.الدويلالواسعة يف جمال القانون

بيان المؤهالت

اللجنة االستشارية املعنية األستاذ برونو سيما إلعادة انتخابه عضوًا يفرشيح قّررت مجهورية أملانيا االحتادية ت
احملكمة اجلنائية الدولية.برتشيحات قضاة

ذا البيان، يفي كل الوفاء باملتطلبات احملددة يف اختصاصات اللجنةاألستاذ سيما، املرفق سريته الذاتية و 
ا مجعية الدول األطراف  يلي:واليت تنص على ماICC-ASP/10/Res.5القرار يفاالستشارية اليت اعتمد

أعضاء اللجنة من بني األشخاص املعنيني واملهتمني البارزين الذين يتحلون بأخالق رفيعة والذين يتمتعون "ُخيتار
الدويل."القانون اجلنائي أو القانون بكفاءة ثابتة وخربة يف

املهنية املمتدة على األستاذ سيما طيلة حياته املهنية والشخصية أرفع املعايري األخالقية. ومشلت سريتهأبدىلقد 
يف مؤسسات دولية ويف حمكمة العدل الدولية يف الهاي، باإلضافة إىل االضطالع بوظائف من أربعني عامًا مدى أكثر

ما أتاح له اجلمع بني النهج األكادميي الصارم واملمارسة التخصيصية وهو أحناء العامل، تدريس يف جامعات يف شىتالأنشطة 
دويل.يف جمال القانون ال

قاض يف حمكمة توىل منصب عمل األستاذ سيما يف املؤسسات الدولية للقانون الدويل األكثر متيزاً. وقبل أن يو 
-١٩٩٦، كان عضوًا يف جلنة األمم املتحدة املعنية بالقانون الدويل (٢٠١٢إىل عام ٢٠٠٣العدل الدولية من عام

). ١٩٩٦- ١٩٨٧ملعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية (األمم املتحدة ا)، بعد أن كان عضوًا يف جلنة٢٠٠٣
مناسبات خمتلفة.وقد توىلَّ دور احملكَّم يف قضايا حتكيم دويل يف

أبرز العلماء يف أحد األستاذ سيما ف. متفوقة بشكل مماثليف جمال القانون الدويلخبري أكادمييمؤهالته كن أكما 
مطلِّع على مجيع النظم القانونية الرئيسية. وهو انيا ويتمتع بشهرة ممتازة يف مجيع أحناء العامل. القانون الدويل يف أملجمال
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شغان، آن أربور، الوالياتيتحاليًا وليم كوك ألساتذة القانون العاملي يف كلية احلقوق يف جامعة مسيماويعمل األستاذ 
.املتحدة األمريكية

عمل بصفة أستاذ للقانون الدويل وقانون اجلماعة األوروبية وبصفة مدير ٢٠٠٣إىل عام ١٩٧٣ويف الفرتة من عام 
-١٩٨٤القانون الدويل التابع جلامعة ميونخ. وكان خالل هذه الفرتة أيضًا أستاذًا زائرًا يف جامعة سيينا بإيطاليا (ملعهد

يف كلية املنتسبني من وراء البحار )، وعضواً ١٩٩٢-١٩٨٧)، وأستاذًا للقانون (١٩٩٥و١٩٨٦زائرًا () وأستاذاً ١٩٨٥
ا) ومدير ١٩٩٥(اكما أنه عمل حماضر . تشغان يف آن أربوريمعهد القانون التابع جلامعة م) يف١٩٩٧(اعتبارًا من عام 

القانون الدويل يف الهاي.) يف أكادميية١٩٨٢و١٩٧٦دراسات (لل

دويل.القانون الضوعاتكثرية يف مجيع مو كتبا  األستاذ سيما  ألف و 

من خربة مهنية وصفات اشأن ما يتمتع به األستاذ سيمأن من الثقة من على متام مجهوريَة أملانيا االحتادية إن
عمل اللجنة االستشارية املعنية برتشيحات قضاة احملكمة اجلنائية الدولية.علىكبريةفائدةستعود بشخصية 

البيانات الشخصية

.١٩٤١آذار/مارس ٢٩ملانيا بتاريخ لد يف كريشيد (منطقة السار) بأو 

صب التي شغلها على الصعيد الدوليالمنا

)-٢٠١٢طالبات الواليات املتحدة (مباحملكمة اخلاصة -قاض/حمّكم يف قضية إيران -
).٢٠١٢-٢٠٠٣قاض يف حمكمة العدل الدولية (-
ر سان خوانقاض خمصص يف قضية - ) نيكاراغوا ضد كوستاريكاقضية(إنشاء طريق يف كوستاريكا على امتداد 

)٢٠١٣-٢٠١٢.(
) قضية كوستاريكا ضد نيكاراغوا(ترسيم احلدود البحرية يف البحر الكارييب واحمليط اهلادئقاض خمصص يف قضية -

)٢٠١٤-.(
).٢٠٠٣- ١٩٩٦لقانون الدويل (لعضو يف جلنة األمم املتحدة -
). ١٩٩٦-١٩٨٧االجتماعية والثقافية (عضو يف جلنة األمم املتحدة املعنية باحلقوق االقتصادية و -
)، وللتحكيم ٢٠٠٥-٢٠٠٣" بني بلجيكا وهولندا (ين احلديدياالر حمكَّم للتحكيم يف قضية خط سكة احلديد "-

إىل اليوم) ٢٠١١(وللتحكيم بني كرواتيا وسلوفينيا)، إىل اليوم٢٠١٠كيشنغانغا بني باكستان واهلند (يف قضية
األجنيب (املعاهدات الثنائية بشأن االستثمار) وقضايا التحكيم عدد من قضايا االستثمارلتحكيم يفباإلضافة إىل ا

عضو يف حمكمة التحكيم املعنية بالرياضة. وهو التجارية الدولية. 
)إىل اليوم٢٠١٢قضاة احملكمة اجلنائية الدولية (اترتشيحاملعنية بعضو يف اللجنة االستشارية -
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األكاديميةوظائف ال

؛ يف إجازة ٢٠١٢، آن أربور، الواليات املتحدة األمريكية (منذ عام ميشيغانتاذ القانون، كلية احلقوق جبامعة أس-
خالل فرتة الوالية لدى احملكمة اخلاصة باملطالبات بني إيران والواليات املتحدة).

).٢٠٠٣-١٩٧٣امعة ميونخ (أستاذ القانون الدويل وقانون اجلماعة األوروبية، مدير معهد القانون الدويل يف ج-
-١٩٨٧)، وأستاذ للقانون (١٩٩٥و١٩٨٦). أستاذ زائر (١٩٨٥-١٩٨٤أستاذ زائر يف جامعة سيينا بإيطاليا (-

) يف كلية ٢٠١٢-١٩٩٥) وأستاذ لدى جمموعة وليام دبليو كوك ألساتذة القانون على الصعيد العاملي (١٩٩٢
)، ٢٠٠٩و١٩٩٥). حماضر (٢٠٠٩و١٩٩٥ملتحدة األمريكية (احلقوق جبامعة ميتشغان، آن أربور، الواليات ا

) يف أكادميية الهاي للقانون الدويل.١٩٨٢و١٩٧٦دراسات (الومدير 
عضو ؛يف معهد القانون الدويلعضو منتسب ؛)٢٠٠٧-٢٠٠٤وبية للقانون الدويل (الرئيس األول للجمعية األور -

لس الدويل لسعضو يف ؛لقانون البيئةيف ا االستشاري ملعهد ماكس بالنك للقانون العام األجنيب والدويل ا
؛)١٩٩٣-١٩٨٩) ونائب لرئيسه (١٩٨٧األملانية للقانون الدويل (منذ عضو يف جملس اجلمعية؛يف هايدلربغ

خمتلفة.عضو يف رابطات مهنية أخرى 
لة األوروبية للقانون الدويلمشارك يف تأسيس - الت االستشاريةالسمن اعضو يف عدد ؛ويف حتريرهاا

الدويل.معنية بالقانونخمتلفةوحوليات 
عضو يف اهليئات االستشارية املعنية بالقانون الدويل ومسائل األمم املتحدة يف وزارة الشؤون اخلارجية االحتادية -

). ٢٠٠٢األملانية (حىت عام 
تدئني التابع لوزارة الشؤون اخلارجية االحتادية األملانية حماضر يف القانون الدويل يف مركز تدريب الدبلوماسيني املب-

)١٩٨٩-١٩٨١.(
). أستاذ مساعد (حماضر جماز) يف القانون الدويل ١٩٧٢-١٩٦٧مساعد يف كلية القانون جبامعة إنسربوك (-

).١٩٧١والعالقات الدولية (
فة عضو يف نقابة احملامني يف إنسربوك ). مارس احملاماة بص١٩٦٦وك بالنمسا (سرب يف القانون من جامعة إناهدكتور -

)١٩٦٧.(
) منحتها اجلمعية األمريكية للقانون ٢٠١٣) وميدالية مانلي أو. هدسون (١٩٩٦حائز على شهادة االستحقاق (-

).٢٠٠٥متميز لدى كلية احلقوق جبامعة نيويورك (عاملي زميل ؛الدويل
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فنتورا روبليس، مانويل (كوستاريكا)-٥
انية]إسب[األصل: 

مذكرة شفوية

املعنية أعضاء اللجنة االستشارية نتخابات التقدمي املرشحني وأتشرف باإلشارة إىل أهدي حتيايت إىل سعادتكم
اجلنائية الدولية.احملكمةقضاة اترتشيحب

ربة خبيتمتعلسيد فنتورا . واالفرتة احملددة هلذا الغرضيف يسرتشيح السيد مانويل فنتورا روبلبتتشرف حكوميت و 
وقد شغل منصب أمني .ألكثر من مخسة وعشرين عاماً متتد واسعة يف املسائل املتعلقة حبقوق اإلنسان والقانون الدويل 

كانون يف  وتنتهي مدة واليته ، نفسهايف احملكمةقاضياً حالياً هو يعمل حمكمة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان، و 
األعمال ، وتعتقد كوستاريكا أن خربته الواسعة ستسهم يف أكادميي معروفباحث و . وهو أيضاً ٢٠١٥األول/ديسمرب 

ا  .املذكورةاللجنةاهلامة اليت تقوم 

الشخصية.بصفتههذه اللجنةيفمهامهبأداءانتخابه،حاليففينتورا،وسيقوم السيد

قضاةاملعنية برتشيحاتاريةاالستشاللجنةإنشاءبشأناملكتبتقريريفاحملددةواملرشح يستويف املتطلبات
والتوزيعوالكفاءةواخلربةالرفيعةاالعتبارات األخالقيةحيثوذلك من،)ICC-ASP/10/36(احملكمة اجلنائية الدولية 

القانونية العاملية.املنصف والتمثيل العادل للنظماجلغرايف

.روبليسفنتوراللسيدالذاتيةومرفق طيه السرية

بيان المؤهالت

. وقد أمت ١٩٤٨حزيران/يونيه ١٦روبليس يف مدينة سان خوسيه بكوستاريكا يف فينتورا. إمانويلالسيد لد وُ 
، حصل ١٩٧٤دراسته االبتدائية والثانوية يف مدرسة "ال سال" وحصل على الثانوية العامة يف العلوم واآلداب. ويف عام 

وعلى اعتماد ملمارسة مهنة موثِّق. ويف تلك السنة نفسها، التحق على ليسانس احلقوق من كلية احلقوق جبامعة كوستاريكا 
بنقابة احملامني يف كوستاريكا. وهو متزوج من السيدة غلوريا رودريغيز تشافيز ولديه ثالثة أبناء.

ول وأعادت الد٢٠٠٤وقد انُتخب قاضياً يف حمكمة الدول األمريكية حلقوق اإلنسان اعتباراً من كانون الثاين/يناير 
٣و٢األطراف يف االتفاقية األمريكية حلقوق اإلنسان انتخابه بالتزكية أثناء الدورة العادية التاسعة والثالثني املعقودة يومي 

ندوراس. وكان القاضي فينتورا روبليس نائبًا لرئيس حمكمة البلدان األمريكية ٢٠٠٩حزيران/يونيه  يف سان بيدرو سوال 
.٢٠١٣ة من كانون الثاين/يناير إىل كانون األول/ديسمرب حلقوق اإلنسان خالل الفرت 

مناصب شىت يف القطاع اخلاص ويف اإلدارة العامة على السواء، وعلى وجه روبليس فينتوراالسيدالقاضي وشغل 
التحديد يف السلك الدبلوماسي لكوستاريكا بالسفارة الكوستاريكية يف واشنطن العاصمة وكذلك بالبعثة الدائمة 

كوستاريكا لدى منظمة الدول األمريكية. وَشَغل منصب أمني حمكمة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان يف الفرتة من  ل
. وكان قبل ذلك قد َشَغل منصب نائب األمني خالل الفرتة ٢٠٠٣حىت كانون األول/ديسمرب ١٩٩٠كانون الثاين/يناير 
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وباإلضافة إىل ذلك، ألقى حماضرات بشأن نظرية الدولة يف كلية . ١٩٨٩إىل آذار/مارس ١٩٧٩من كانون األول/ديسمرب 
احلقوق جبامعة كوستاريكا وعمل أستاذًا زائرا باجلامعة املستقلة ألمريكا الوسطى وبالرابطة الوطنية للنهوض االقتصادي. 

نظمات دولية أخرى. وباملثل، عمل حماضراً زائرا لدى مؤسسات خمتلفة مكرسة حلقوق اإلنسان ومنظمات غري حكومية وم
وعمل كذلك حماضرًا زائرا جبامعة كوستاريكا؛ وجامعة نافارا يف بامبلونا بإسبانيا وباجلامعة الكاثوليكية البابوية بشيلي؛ 

إكوادور؛ ومبعهد البحوث القضائية باجلامعة املستقلة و،الكاثوليكية يف كيتإكوادر وبكلية  احلقوق جبامعة شيلي؛ وجبامعة 
شبيلية؛ وجامعة كولومبيا بنيويورك؛ وجامعة خافرييانا دى سانتايف البابوية يف بوغوتا، بكولومبيا؛ وكلية إوجامعة باملكسيك؛

دي بول للحقوق يف شيكاغو، بوالية إيلينوي؛ ومركز العدالة والقانون الدويل؛ ومفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق 
يرس باألرجنتني؛ واملعهد الكوستاريكي للقانون الدستوري؛ آليا مبقاطعة بوينس اإلنسان؛ وجامعة أوتاوا؛ وحمكمة العدل الع

وحمكمة العدل العليا الربازيلية؛ واجلامعة الوطنية املستقلة باملكسيك؛ وجامعة السلفادور؛ وجامعة خوسيه ماتياس ديلغادو 
األمريكيالربتغايلاإلسبايناألمحر؛ واملعهدبإسبانيا؛ واللجنة الدولية للصليبإيناريسديبالسلفادور؛ وجامعة ألكاال

والدائرة الدستورية مبحكمة العدل العليا يف كوستاريكا؛ وحمكمة العدل العليا للجمهورية الدويل؛للقانونالفلبيين
؛ والوكالةالدومينيكية؛ وحمكمة العدل العليا بالسلفادور؛ واحلركة العاملية من أجل الدميقراطية؛ ومؤسسة كونراد أديناور

التقين (برلني)؛ ووزارة الداخلية بكولومبيا؛ واملعهد الوطين للسجون بكولومبيا؛ وجامعة أنتيوكيا؛ وجامعة للتعاوناألملانية
يرس؛ واجلامعة الكاثوليكية البابوية باألرجنتني؛ ومعهد البلدان آسان بوينافنتورا بكولومبيا؛ املدعي العام ملقاطعة بونيس 

األوروبية و اخلارجية الشؤون قوق اإلنسان؛ وجلنة احلقوقيني الدولية؛ واللجنة القانونية للبلدان األمريكية؛ ووزارة األمريكية حل
العام احملامي وجامعة جزر اهلند الغربية؛ و ؛واملعهد الدويل حلقوق اإلنسان؛بفرنسا؛ واحملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان

وجامعة ال ؛ جامعة االمريكتني الدوليةبكوستاريكا؛ واملعهد الربازيلي حلقوق اإلنسان؛ ميات واحملااحملامني كلية بكوستاريكا؛ و 
سال؛ وجامعة ميناس خريايس االحتادية؛ ومدرسة القانون احلرة؛ ونقابة حمامي أمريكا الالتينية التابعة ملعهد حقوق اإلنسان.

الدويل على السواء بشأن مواضيع تتعلق حبقوق وشارك أيضًا يف حلقات دراسية شىت على الصعيدين الوطين و 
، ٢١، و٢٠، و١٩، و١٤اإلنسان وبنظام بلدان أمريكا الالتينية حلماية حقوق اإلنسان. وقد شارك يف الدورات العادية 

للجمعية العامة ملنظمة الدول ٣٣، و٣٢، و٣١، و٣٠، و٢٩، و٢٨، و٢٧، و٢٦، و٢٥، و٢٤، و٢٣، و٢٢و
األمريكية.

للجمعية ٤٢إنه شارك، بصفته نائب رئيس حمكمة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان، يف الدورة العادية وباملثل ف
، ويف الدورة ٢٠١٢حزيران/يونية ٥إىل ٣العامة ملنظمة الدول األمريكية اليت ُعقدت يف كوتشابامبا ببوليفيا يف الفرتة من 

٦إىل ٤ة اليت ُعقدت يف "ال أنتيغوا" بغواتيماال يف الفرتة من للجمعية العامة ملنظمة الدول األمريكي٤٣العادية 
.٢٠١٣حزيران/يونيه 

عضويته في الجمعيات

عضو يف كل من: "رابطة القانون الدويل"، و"اجلمعية األمريكية للقانون الدويل"؛ ومدير جملس إدارة "املعهد
ضو بـ "جملس حترير جملة املعهد الربازيلي حلقوق اإلنسان"؛ وعضو الدويل"؛ وعللقانونالفلبييناألمريكيالربتغايلاإلسباين

فخري يف "اجلمعية الكوستاريكية للقانون الدويل"؛ وعضو حبكم منصبه يف اجلمعية العامة ملعهد البلدان األمريكية حلقوق 
اإلنسان.
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التكريم

املستقلة.العسكريةمالطافرسانُمنح رتبة فارس مبنظمة-
الكوستاريكية للقانون الدويل مبنحه جائزة "مانويل ماريا دي بريالتا" إلسهامه يف القانون الدويل ويف كرمته اجلمعية -

السياسة الدولية والدبلوماسية.
الرئيس الفخري لـ "املعهد الكولوميب حلقوق اإلنسان".-
حه جائزة حقوق اإلنسان لعام حصل على تكرمي، يف "فورتاليسا" بالربازيل، من املعهد الربازيلي حلقوق اإلنسان مبنْ -

ا.٢٠١٤ ، ملسريته املهنية الواسعة واملثمرة بصفته أمني حمكمة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان وبصفته قاضياً 
السابق حملكمة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان الرئيسُ ،ترينداديكانسادوأوغوستوأنطونيومنحه السيد -

املعهد الربازيلي حلقوق ورئيسُ ، سيزار أوليفيريا دي باّروس لِيالوالسيد لعدل الدولية، والقاضي احلايل مبحكمة ا
تريندادي".كانسادوأوغوستو"أنطونيوميداليةَ ،اإلنسان

لعام رودولفو بيزا إسكاالنتيه""كرمته نقابة احملامني الكوستاريكية، يف سان خوسيه بكوستاريكا، مبنحه جائزة -
يف توسيع نطاق حقوق اإلنسان يف كوستاريكا وتقّبلها وتعزيزها.ه نظري إسهام٢٠١٥

المنشورات 
- Vieja y Nueva Política. 1970. Ensayo político que circuló restringidamente

. مقال سياسي ُنشر على نطاق ضيق)١٩٧٠، السياسة القدمية واجلديدة(
- Algunos Aspectos de la Representación Política Legislativa en Costa Rica.  1974.  Tesis para optar

al título de Licenciado en Derecho de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica

موضوع رسالة لنيل شهادة ليسانس احلقوق من  . ١٩٧٤، بعض جوانب السياسة التشريعية التمثيلية يف كوستاريكا(
)وق جبامعة كوستاريكاكلية احلق

- "Discriminación Geográfica en la Elección de Diputados".  Artículo publicado en Posdata,
suplemento cultural del periódico Excelsior el 7 de setiembre de 1975, pág. 6

بتاريخ "ِإكسلسيور"لدورية الثقايف ، امللحق‘بوسداتا’مقال منشور يف"التمييز اجلغرايف يف انتخاب النواب".(
٧/٩/١٩٧٥(

- "Costa Rica y la Corte Interamericana de Derechos Humanos" [Costa Rica and the Inter-American
Court of Human Rights]. 1983. Article published in: La Nación Internacional, edition No. 80 for the
week of June 16 to 22, 1983, p. 11; Revista Judicial, Supreme Court of Justice, San José, Costa
Rica. Year VIII, No. 27. December 1983, p. 9-13; Human Rights Law Journal, Vol. 4 (1983), Part.
3, p. 273-281

ال ناسيون ’صحيفة شر يف:. مقال نُ ١٩٨٣"كوستاريكا وحمكمة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان"، (
لة القضائية؛ ويف ١٩٨٣حزيران/يونيه ٢٢إىل ١٦لألسبوع املمتد من ٨٠العدد رقم ‘ إنرتناسيونال ، حمكمة ا

جملة قانون (؛ ويف١٩٨٣. كانون األول/ديسمرب ٢٧. السنة الثامنة، رقم العدل العليا يف سان خوسيه بكوستاريكا
لد حقوق اإلنسان،  )٣)، اجلزء ١٩٨٣(٤ا

- La Representación Política.  1984.  Editorial Juricentro. San José, Costa Rica:

)سان خوسيه، كوستاريكا. ١٩٨٤.التمثيل السياسي(
- Presentación de la obra Neutralidad y No Intervención del autor Héctor Gros Espiell. 1985.

Instituto Interamericano de Derechos Humanos.  San José, Costa Rica
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، سان ١٩٨٥الذي وضعه املؤلِّف هيكتور غروس إسبييل. ‘احلياد وعدم التدخل’عرض املصنَّف املعنون(
)خوسيه، كوستاريكا

- "El Proyecto de Estatuto de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 1979" en La Corte
Interamericana de Derechos Humanos: Estudios y Documentos.  1986.  Instituto Interamericano
de Derechos Humanos. San José, Costa Rica: También publicado en: 2a. ed. San José, C.R.: Corte
Interamericana de Derechos Humanos, Unión Europea, 1999.  Págs. 209-248:

حمكمة "" يف املؤلف املعنون ١٩٧٩النظام األساسي حملكمة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان لعام "مشروع(
معهد البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان. سان .١٩٨٦."البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان: دراسات ووثائق

حمكمة البلدان األمريكية حلقوق وُنشر أيضًا يف إصدار ثاٍن يف سان خوسيه بكوستاريكا:؛خوسيه، كوستاريكا
)١٩٩٩اإلنسان، االحتاد األورويب، 

- "Corte Interamericana de Derechos Humanos". Opiniones y Resoluciones. 1983". Revista de
Derecho Público, (Venezuela), N° 22, págs. 207-213, abril - junio 1985:

، ٢٢(فنزويال)، العدد جملة القانون العام. ١٩٨٣اإلنسان". آراء وقرارات. "حمكمة البلدان األمريكية حلقوق(
)١٩٨٥حزيران/يونيه -نيسان/أبريل

- "Corte Interamericana de Derechos Humanos. Opiniones y Resoluciones.  1984". Revista de
Derecho Público, (Venezuela), N° 25, págs. 165-174, enero - marzo 1986:

، ٢٥(فنزويال)، العدد جملة القانون العام. ١٩٨٤"حمكمة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان". آراء وقرارات. (
١٩٨٦(

- "Corte Interamericana de Derechos Humanos.  Opiniones y Resoluciones. 1985". Revista de
Derecho Público, (Venezuela), N° 28, págs. 173-179, octubre - diciembre 1986:

، ٢٨(فنزويال)، العدد جملة القانون العام. ١٩٨٥"حمكمة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان". آراء وقرارات. (
١٩٨٦(

- "Corte Interamericana de Derechos Humanos. Opiniones y Resoluciones. 1986". Revista de Derecho
Público,(Venezuela), N°32, págs. 165-176, octubre - diciembre 1987:

، ٣٢(فنزويال)، العدد جملة القانون العام. "١٩٨٦"حمكمة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان". آراء وقرارات. (
١٩٨٧(

- Ventura Robles, Manuel E. y Zovatto G., Daniel.  "La naturaleza de la función consultiva de la
Corte Interamericana de Derechos Humanos". Revista IIDH., N° 7: 159 -197, enero - junio 1988:

"طبيعة الوظيفة االستشارية حملكمة البلدان األمريكية حلقوق ‘. دانييل زوفاتو ج.’و‘ مانويل إ. فينتورا روبليس’(
)١٩٨٨، ٧العدد جملة معهد البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان،اإلنسان". 

- "Corte Interamericana de Derechos Humanos. Opiniones y Resoluciones. 1983,1984, 1985".
Revista Judicial, Corte Suprema de Justicia, San José, Costa Rica.  Año  XII, N°43.  Págs. 117-132,
junio 1988:

لة القضائية،. "١٩٨٥، و١٩٨٤، ١٩٨٣ت. "حمكمة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان". آراء وقرارا( حمكمة ا
)١٩٨٨، ٤٣العدل العليا، سان خوسيه، كوستاريكا. السنة الثانية عشرة، العدد 

- "Jurisprudencia internacional: Corte Interamericana de Derechos Humanos: Opiniones y
resoluciones 1986". Revista Judicial (C.R.), 12 (44): 83-91, setiembre 1988:

لة القضائية ".١٩٨٦"السوابق القضائية الدولية: حمكمة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان: آراء وقرارات، ( ا
)١٩٨٨)، ٤٤(١٢(كوستاريكا)، 

- Ventura Robles, Manuel E. y Zovatto G., Daniel.  "Corte Interamericana de Derechos Humanos:
Garantías judiciales de los derechos humanos en estados de emergencia". Revista de Derecho
Público (Venezuela), N°   36: 176-189, octubre - diciembre 1988:
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"حمكمة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان: الضمانات القضائية‘. دانييل زوفاتو ج.’و‘ مانويل إ. فينتورا روبليس’(
)١٩٨٨، ٣٦العدد رقم ،(فنزويال)جملة القانون العامحلقوق اإلنسان أثناء حاالت الطوارئ". 

- Ventura Robles, Manuel E. y Zovatto G., Daniel. La función consultiva de la Corte Interamericana
de Derechos Humanos: Naturaleza y principios, 1982-1987.  1. ed. Prólogo de Héctor Gros
Espiell.  San José: Instituto Interamericano de Derechos Humanos; Madrid: Editorial Civitas,
1989.  463 págs.

الوظيفة االستشارية حملكمة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان: ’‘. دانييل زوفاتو ج.’و‘ مانويل إ. فينتورا روبليس’(
الطبعة األوىل. تصدير بقلم هيكتور غروس إسبييل. سان .١٩٨٧-١٩٨٢تقوم عليها، طبيعتها واملبادئ اليت

)١٩٨٩، خوسيه: معهد البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان
- "Jurisprudencia internacional: Corte Interamericana de Derechos Humanos: Sentencias y opiniones

consultivas". Revista Judicial (C.R.), 13 (46): 179-196, junio 1989:

لة القضائية "."السوابق القضائية الدولية: حمكمة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان: أحكام وفتاوى( ا
)١٩٨٩، )٤٦(١٣(كوستاريكا)، 

- "La Convención Americana sobre Derechos Humanos y su vigencia en América Latina". Revista
de Ciencias Jurídicas (C.R.), N° 64: 89-94, setiembre-diciembre 1989:

ا يف أمريكا الالتينية".( ، ٦٤(كوستاريكا)، العدد جملة العلوم القضائية"االتفاقية األمريكية حلقوق اإلنسان وسريا
١٩٨٩(

- "La protección internacional de los derechos humanos en América". PUNTOS... (El Salvador) 1
(11): 5, 15 de abril 1993:

)١٩٩٣، )١١(١(السلفادور) ‘... بونتوس’"احلماية الدولية حلقوق اإلنسان يف أمريكا". (
- Presentación del libro "La Convención Americana sobre Derechos Humanos y los votos de la Sala

Constitucional de Costa Rica" del Licenciado Hermes Navarro del Valle:

"االتفاقية األمريكية حلقوق اإلنسان وأصوات الدائرة الدستورية مبحكمة العدل العليا لكوستاريكا"عرض لكتاب (
)‘هريميس نافاّرو ِدل فالييه’للمجاز يف القانون: 

- "Los artículos 50 y 51 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos" en: Nieto Navia,
Rafael, Editor.  En: La Corte y el Sistema Interamericanos de Derechos Humanos, San José, C.R.:
Corte Interamericana de Derechos Humanos, 1994.  Págs. 553-569:

احملكمة ونظام ، حمرر. يف: ‘ييتو نافيارافائيل ن’"، يف: من االتفاقية األمريكية حلقوق اإلنسان٥١و٥٠"املادتان (
)١٩٩٤سان خوسيه، كوستاريكا: حمكمة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان، البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان،

- "El valor de la declaración universal de los derechos humanos" en: Trindade, Antônio Augusto
Cançado, Ed.  En: The Modern World of Human Rights-El mundo moderno de los derechos
humanos: Essays in Honour of Thomas Buergenthal/Ensayos en Honor de Thomas Buergenthal.
San José, C.R.: Instituto Interamericano de Derechos Humanos, 1996.  Págs. 255-265:

العامل املعاصر ، حمرر. يف: ‘قوق اإلنسان" يف: أنطونيو أوغوستو كانسادو تريندادي"قيمة اإلعالن العاملي حل(
سان خوسيه، كوستاريكا: معهد البلدان األمريكية توماس بويرخينتال.’حلقوق اإلنسان: مقاالت أُعدت تكرمياً لـ 

)١٩٩٦حلقوق اإلنسان، 
- Ventura Robles, Manuel E. Sistematización de la jurisprudencia contenciosa de la Corte

Interamericana de Derechos Humanos = Systematization of the Contentious Jurisprudence of the
Inter-American Court of Human Rights, 1981-1991/Manuel E. Ventura Robles... [et al.], Presentado
por Héctor Fix-Zamudio-San José, C.R.: Corte Interamericana de Derechos Humanos, 1996:

إضفاء الطابع املنهجي على النظر يف السوابق القضائية املثرية للخالف الصادرة عن مانويل إ. فينتورا روبليس. (
هيكتور ’/مانويل إ. فينتورا روبليس...[وآخرون]، عرض ١٩٩١-١٩٨١حمكمة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان، 

)١٩٩٦ريكية حلقوق اإلنسان، ، سان خوسيه، كوستاريكا: حمكمة البلدان األم‘ساموديو-فيكس
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- "El Desistimiento y el Allanamiento de la Jurisprudencia en la Corte Interamericana de Derechos
Humanos".  En Héctor Gros Espiell, Amicorum Liber. Persona Humana y Derecho Internacional.
Emile Bruylant, S.A., Bruselas, Bélgica, 1997:

، كتاب ‘هيكتور غروس إسبييل’وقف األخذ بفقه قضاء حمكمة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان وجتميده. يف: (
)١٩٩٧إمييل بريلون، بروكسل، بلجيكا، شخص اإلنسان والقانون الدويل.الصداقة. 

- "La Corte Interamericana de Derechos Humanos". Informativo Académico del Instituto Superior de
Ciencias Policiales de Carabineros de Chile, 12 (31): 22-29, 1997:

١٢اإلعالم األكادميي للمعهد العايل لعلوم الشرطة لشرطة شيلي،"حمكمة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان".(
)١٩٩٧)، ٣١(

- "Contribución del Juez Héctor Fix-Zamudio a la evolución institucional de la Corte Interamericana
de Derechos Humanos durante los años 1987-1997".  En Liber Amicorum, Héctor Fix-Zamudio.
San José, Costa Rica: Corte IDH, 1998. vol. I, págs. LIII-LXVII: También publicado en: Revista
Judicial (Costa Rica), vol. 23 (77): 11-23, Marzo, 2001:

يف التطّور الدستوري حملكمة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان أثناء ‘ ساموديو-هيكتور فيكس’إسهام القاضي (
. سان خوسيه، كوستاريكا: حمكمة ‘ساموديو-هيكتور فيكس’كتاب الصداقة: ". يف ١٩٩٧-١٩٨٧الفرتة 

لد األول١٩٩٨البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان،  لة القضائية ُنشر أيضًا يف: (؛ . ا لد ا ٢٣(كوستاريكا)، ا
)٢٠٠١، )٧٧(

- "El desistimiento y el allanamiento en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos". En: Bertolini, Anarella y Fernández, Herbert, eds. La jurisdicción constitucional y su
influencia en el estado de derecho. 1. ed. San José, C.R.: UNED, 1998. Tomo II: págs. 245-260:

هريبرت ’و‘ أناريليا بريتوليين’وقف األخذ بفقه قضاء حمكمة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان وجتميده. يف: (
وىل. سان خوسيه، كوستاريكا: جامعة الطبعة األالقضاء الدستوري وتأثريه يف دولة القانون.، حمرران. ‘فرينانديس

لد الثاين)١٩٩٨الدولة للدراسة عن بعد،  . ا
- "La Convención Americana sobre Derechos Humanos".  En: Fix-Zamudio, Héctor, Coordinador.

México y las Declaraciones de Derechos Humanos.  México: Corte Interamericana de Derechos
Humanos, Universidad Nacional Autónoma de México, 1999.  Págs. 167-173:

ساموديو، منّسق. املكسيك وإعالنات حقوق - هيكتور فيكس’"االتفاقية األمريكية حلقوق اإلنسان". يف: (
)١٩٩٩، اإلنسان. املكسيك: حمكمة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان، اجلامعة الوطنية املستقلة باملكسيك

- "Interrogantes Decisivas".  En: La Nación (Costa Rica), domingo 21 de noviembre de 1999, pág.
15ª:

)١٩٩٩تشرين الثاين/نوفمرب ٢١(كوستاريكا)، األحد ال ناثيونيف صحيفة: "أسئلة حامسة".(
- "La evolución institucional de la Corte Interamericana de Derechos Humanos durante los años

1987-1997".  En Persona y Derecho. Servicio de Publicaciones, Universidad de Navarra,
Pamplona, España, vol. 41-1999, págs. 239-261:

لقانون.الفرد وا". يف: ١٩٩٧- ١٩٨٧"التطّور الدستوري حملكمة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان أثناء الفرتة (
لد دائرة املنشورات، جبامعة نافارّا، يف بامبلونا، بإسبانيا )١٩٩٩، ٤١، ا

- "El desistimiento y el allanamiento en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos". En: ILSA Journal of International and Comparative Law. Volume 5, Summer 1999,
Number 3, págs. 689-706:

اليت جملة القانون الدويل واملقارنيف: "وقف األخذ بفقه قضاء حمكمة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان وجتميده."(
لد  )٣، العدد ١٩٩٩، صيف عام ٥تصدر عن رابطة دراسات القانون الدويل. ا

- "El futuro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos".  En: Ruptura, Revista Anual de la
Asociación Escuela de Derecho.  No. 43: 47-71, 2000, Quito, Ecuador: También publicado en dos
partes en: Mundo Diplomático (Costa Rica), 3 (18): 10-17, marzo-abril, 2001 y 3 (19): 7-10, mayo-
junio, 2001: También publicado en: Revista IIDH (Costa Rica), 30-31: 129-150. 2001:
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لة السنوية لرابطة‘روبتورا’"مستقبل حمكمة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان". يف: ( ، ٤٣كلية احلقوق. العدد ، ا
١٧-١٠): ١٨(٣، (كوستاريكا)العامل الدبلوماسيُنشر أيضًا يف جزأين يف: جملة ؛ ، كيتو، إكوادور٢٠٠٠

جملة ُنشر أيضًا يف: ؛ ٢٠٠١حزيران/يونيه، -أيار/مايو١٠-٧): ١٩(٣، و٢٠٠١نيسان/أبريل، -آذار/مارس
)٢٠٠١: ٣١-٣٠(كوستاريكا)، املعهد الدويل حلقوق اإلنسان

- "El caso Velásquez Rodríguez".  En: Iudicium et Vita, No. 7, (Edición Especial): 269-277, diciembre
2000:

)٢٠٠٠(طبعة خاصة)، كانون األول/ديسمرب ٧، العدد ‘يوديسيوم و فيتا’"قضية فيالسكويس رودريغيس". يف:(
- "El Compromiso de la Comunidad Internacional con la Protección Internacional efectiva de los

Derechos Humanos y las Implicaciones Financieras del Fortalecimiento del Sistema Interamericano:
El caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos".  En Seminario "El sistema
interamericano de protección de los derechos humanos en el umbral del siglo XXI" (23-24 nov.
1999: San José, Costa Rica). Memoria del Seminario El sistema interamericano de protección de los
derechos humanos en el umbral del siglo XXI.  San José, Costa Rica: Corte I.D.H., 2001.  Vol. I:
págs. 265-276:

تمع الدويل بشأن احلماية الدولية الفعالة حلقوق اإلنسان( عنواآلثار املالية املرتتبة "احلل التوفيقي الذي أخذ به ا
تعزيز نطام البلدان األمريكية يف هذا الصدد: حالة حمكمة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان". يف احللقة الدراسية 

تشرين الثاين/نوفمرب ٢٤-٢٣ماية حقوق اإلنسان يف القرن احلادي والعشرين" (املعنونة: "نظام البلدان األمريكية حل
يف ذكرى احللقة الدراسية املتعلقة بنظام البلدان األمريكية حلماية حقوق : سان خوسيه، كوستاريكا). ١٩٩٩

. ٢٠٠١إلنسان، اإلنسان يف القرن احلادي والعشرين. سان خوسيه، كوستاريكا: حمكمة البلدان األمريكية حلقوق ا
لد األول )ا

- "Paz y Derechos Humanos: La Experiencia Histórica Centroamericana".  En: Revista do Instituto
Brasileiro de Direitos Humanos, 2 (2): 171-187, 2001:

): ٢(٢ازيلي حلقوق اإلنسان،جملة املعهد الرب . يف: "السالم وحقوق اإلنسان: التجربة التارخيية يف أمريكا الوسطى"(
٢٠٠١(

- "El futuro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos".  En: Revista IIDH, 30-31: 129-150,
2001:

، ٣١- ٣٠جملة معهد البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان،مستقبل حمكمة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان". يف: "(
٢٠٠١(

- "La Corte Interamericana de Derechos Humanos: Camino hacia un Tribunal Permanente".  En:
Revista IIDH, 32-33: 271-310, julio 2000-junio 2001

جملة معهد البلدان األمريكية : الطريق املؤدي إىل حمكمة دائمة". يف: "حمكمة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان(
)٢٠٠١، ٣٣-٣٢حلقوق اإلنسان،

- "La Corte Interamericana de Derechos Humanos: Camino hacia un Tribunal Permanente".  En:
OEA.  Comité Jurídico Interamericano.  Curso de Derecho Internacional, XXVIII.  Washington, D.
C.: Secretaría General, Subsecretaría de Asuntos Jurídicos, 2002.  Págs. 93-129:

منظمة الدول األمريكية، اللجنة : الطريق املؤدي إىل حمكمة دائمة". يف: "حمكمة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان(
واشنطن العاصمة: األمانة العامة، األمانة القانونية للبلدان األمريكية. دورة القانون الدويل، الدورة الثامنة والعشرون.

)٢٠٠٢قانونية، الفرعية للشؤون ال
- Trindade, Antônio Augusto Cançado, Ventura Robles, Manuel E. El Futuro de la Corte

Interamericana de Derechos Humanos. San José, Costa Rica: Corte Interamericana de Derechos
Humanos, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, 2003:
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مستقبل حمكمة البلدان األمريكية حلقوق . ‘مانويل إ. فينتورا روبليس’و‘ أنطونيو أوغوستو كانسادو تريندادي’(
سان خوسيه، كوستاريكا: حمكمة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان، مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون اإلنسان.

)٢٠٠٣الالجئني، 
- Ventura Robles, Manuel E. “Los principales aportes del Juez Rodolfo E. Piza Escalante a la Corte

Interamericana de Derechos Humanos (1979-1988).” En: Justicia, libertad y derechos humanos:
Ensayos en homenaje a Rodolfo E. Piza Escalante. San José, Costa Rica: Corte Interamericana de
Derechos Humanos, Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, Instituto Interamericano de Derechos
Humanos, Colegio de Abogados de Costa Rica, 2003, 253-285:

يف أعمال حمكمة البلدان ‘ رودولفو إ. بيسا إسكاالنتيه’اإلسهامات الرئيسية للقاضي . "‘مانويل إ. فينتورا روبليس’(
رودولفو إ. ’يف: العدالة واحلرية وحقوق اإلنسان: مقاالت تكرميًا لـ ).١٩٨٨-١٩٧٩األمريكية حلقوق اإلنسان (

لبلدان األمريكية حلقوق اإلنسان، وحمكمة العدل العليا سان خوسيه، كوستاريكا: حمكمة ا‘. بيسا إسكاالنتيه
).٢٠٠٣لكوستاريكا، ومعهد البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان، ونقابة احملامني بكوستاريكا، 

- Trindade, Antônio Augusto Cançado; Ventura Robles, Manuel E. El Futuro de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos. -2 ed.- San José, Costa Rica: Corte Interamericana de
Derechos Humanos, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, 2004:

مستقبل حمكمة البلدان األمريكية حلقوق . ‘مانويل إ. فينتورا روبليس’و‘ أنطونيو أوغوستو كانسادو تريندادي’(
عة الثانية، سان خوسيه، كوستاريكا: حمكمة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان، مفوضية األمم الطباإلنسان.

)٢٠٠٤املتحدة السامية لشؤون الالجئني، 
- Ventura Robles, Manuel E. El Acceso Directo de la Víctima a la Corte Interamericana de Derechos

Humanos: Un Ideal y una Lucha de Antônio A. Cançado Trindade. En: Rumbos del derecho
internacional dos derechos humanos: Estudios en homenaje al profesor Antônio Augusto Cançado
Trindade. Porto Alegre, Brasil: Sergio Antonio Fabris, Editor. 2005, págs. 213-275:

وصول الضحية مباشرة إىل حمكمة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان: مثل أعلى . ‘مانويل إ. فينتورا روبليس’(
. يف: اجتاهات القانون الدويل حلقوق اإلنسان: دراسات ‘أنطونيو أوغوستو كانسادو تريندادي’اعتنقه وكفاح خاضه 

ربازيل: سريخيو أنطونيو بورتو أليغري، ال‘. أنطونيو أوغوستو كانسادو تريندادي’ُوضعت تكرميًا لألستاذ اجلامعي 
)٢٠٠٥فابريس، حمرر. 

- Trindade, Antônio Augusto Cançado; Ventura Robles, Manuel E. El Futuro de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos. - 3 ed.- San José, Costa Rica: Corte Interamericana de
Derechos Humanos, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, 2005:

مستقبل حمكمة البلدان األمريكية حلقوق . ‘مانويل إ. فينتورا روبليس’و‘ أنطونيو أوغوستو كانسادو تريندادي’(
الطبعة الثالثة، سان خوسيه، كوستاريكا: حمكمة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان، ومفوضية األمم اإلنسان.
)٢٠٠٥السامية لشؤون الالجئني، املتحدة 

- "Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Materia de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales".  En: Revista IIDH, 40: 87-132, 2005:

قتصادية واالجتماعية "فقه قضاء حمكمة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان يف جمال احلقوق اال(-
)٢٠٠٥: ٤٠جملة معهد البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان،. يف: والثقافية"

- “La Corte Interamericana de Derechos Humanos: La Necesidad Inmediata de Convertirse en un
Tribunal Permanente”. En: Revista CEJIL, Año 1, Número 1, Diciembre de 2005:

: جملة مركز العدالة حلقوق اإلنسان: احلاجة العاجلة إىل حتّوهلا إىل حمكمة دائمة". يف"حمكمة البلدان األمريكية(
)٢٠٠٥، كانون األول/ديسمرب ١العام األول، العدد والقانون الدويل،

- “La Corte Interamericana de Derechos Humanos: La Necesidad Inmediata de Convertirse en un
Tribunal Permanente”. En: Revista do Instituto Brasileiro de Direitos Humanos, Año 6, Volumen 6,
Número 6, 2005:
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: جملة املعهد الربازيلي حلقوق اإلنسان: احلاجة العاجلة إىل حتّوهلا إىل حمكمة دائمة". يف"حمكمة البلدان األمريكية(
لد السادس، العدد السنة الحلقوق اإلنسان، )٢٠٠٥، ٦سادسة، ا

- "Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Materia de Derechos Civiles y
Políticos".  En: Revista IIDH, 42: 37-86, 2005:

جملة معهد البلدان لسياسة". يف: "فقه قضاء حمكمة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان يف جمال احلقوق املدنية وا(
)٢٠٠٥: ٤٢األمريكية حلقوق اإلنسان،

- "Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Materia de Derechos Civiles y
Políticos".  En: Agenda Internacional, Año XII, No. 23. Instituto de Estudios Internacional de la
Pontificia Universidad Católica del Perú, 2005, págs. 93-134:

جدول األعمال ’"فقه قضاء حمكمة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان يف جمال احلقوق املدنية والسياسة". يف:(
)٢٠٠٥ة يف بريو،. معهد الدراسات الدولية باجلامعة الكاثوليكية البابوي٢٣، السنة الثانية عشرة، العدد ‘الدويل

- “La Determinación de la Responsabilidad Internacional del Estado por Actos de Terceros en el caso
de la “Masacre de Mapiripán” contra Colombia”. En: Jornadas de Derecho Internacional,
Universidad de Ottawa. Organización de los Estados Americanos, 2006, págs. 381-405:

حتديد املسؤولية الدولية للدولة عن األفعال اليت ارتكبتها أطراف ثالثة يف قضية "جمزرة مابرييبان" ضد كولومبيا. "(
)٢٠٠٦منظمة الدول األمريكية، مؤمتر القانون الدويل، جامعة أوتاوا.يف: 

- Ventura Robles, Manuel E. Estudios sobre el Sistema Interamericano de Protección de los
Derechos Humanos - 1 ed. - San José, Costa Rica, 2007:

سان الطبعة األوىل.–دراسات بشأن نظام البلدان األمريكية حلماية حقوق اإلنسان مانويل إ. فينتورا روبليس. (
)٢٠٠٧خوسيه، كوستاريكا، 

- “La Supervisión del Cumplimiento de las Sentencias en el Sistema Interamericano de Protección de
los Derechos Humanos”. En: Anuario Hispano-Luso-Americano de Derecho Internacional, No. 18.
Instituto Hispano-Luso-Americano de Derecho Internacional. 2007, págs. 169-206:

حولية املعهد يف: األحكام يف إطار نظام البلدان األمريكية حلماية حقوق اإلنسان"."اإلشراف على تنفيذ(
املعهد  اإلسباين الربتغايل األمريكي حلقوق اإلنسان. .١٨اإلسباين الربتغايل األمريكي للقانون الدويل، العدد 

٢٠٠٧(
- “Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Materia de Derechos

Económicos, Sociales y Culturales”. En: Novas Perspectivas do Direito Internacional
Contemporâneo, Estudos em Homenagem ao Profesor Celso D. de Alburquerque Mello. Renovar,
2008, págs. 533-574:

اإلنسان يف جمال احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية". يف: "فقه قضاء حمكمة البلدان األمريكية حلقوق (
سيلسو د. دي ألبوركريكيه ’مناظري جديدة للقانون الدويل املعاصر. دراسات ُوضعت تكرميًا لألستاذ اجلامعي 

)٢٠٠٨رينوفار، ‘.ميليو
- “Análisis de la Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Materia de

Derechos Civiles y Políticos”. En: Derecho Público para Administrativistas. Librería Editora
Platense, 2008, págs. 25-78:

القانون العام املدنية والسياسية". يف: "حتليل فقه قضاء حمكمة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان يف جمال احلقوق(
)٢٠٠٨جل خرباء  القانون اإلداري.من أ

- “La Necesidad de Determinar Procesalmente el papel de la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos en el Proceso Contencioso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Como
Consecuencia de Haberle Otorgado Locus Standi In Judicio a la Presunta Víctima o a sus
Representantes en el Reglamento Aprobado en 2000”. En: Derecho Internacional de los Derechos
Humanos, Culturas y Sistemas Jurídicos Comparados. Universidad Nacional Autónoma de México,
2008, págs. 119-148:
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ورة القيام إجرائيًا بتحديد دور جلنة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان يف عملية التقاضي أمام حمكمة البلدان "ضر (
على منح حق املثول أمام احملكمة ٢٠٠٠يف الالئحة املعتمدة يف عام األمريكية حلقوق اإلنسان نتيجًة للنص 

م ضحايا أو ملمثليهم". يف:  الدويل حلقوق اإلنسان والثقافات والنظم القانونية القانونلألشخاص املدَّعى أ
)٢٠٠٨اجلامعة الوطنية املستقلة للمكسيك، املقارنة.

- “El Derecho a la Libertad de Pensamiento y Expresión en la Jurisprudencia de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos”, así como un epistolario dedicado al Dr. Fix-Zamudio. En:
La Ciencia del Derecho Procesal Constitucional: Estudios en Homenaje a Héctor Fix-Zamudio en
sus Cincuenta Años como Investigador del Derecho, Tomos I y IX. Universidad Nacional Autónoma
de México e Instituto Mexicano de Derecho Procesal Constitucional, 2008, págs. 203-204 y 667-
698:

"احلق يف حرية الفكر والتعبري يف جمال فقه قضاء حمكمة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان"، باعتبار ذلك رسالة (
هيكتور ’دراسات ُأجريت تكرميًا لـ علم قانون اإلجراءات الدستورية:ساموديو. يف: - مهداة إىل الدكتور فيكس

لدان األول والتاسعملا قضاه من مخسني عامًا كباحث يف جمال ‘ ساموديو-فيكس . اجلامعة الوطنية القانون، ا
)٢٠٠٨املستقلة باملكسيك واملعهد املكسيكي لقانون اإلجراءات الدستورية، 

- “Comentario a la Sentencia 1996-1633”. En: 20 Años de Justicia Constitucional 1989-2009. Sala
Constitucional de la República de Costa Rica y Universidad Estatal a Distancia, 2009, págs. 367-
374:

الدائرة الدستورية .٢٠٠٩-١٩٨٩عامًا من القضاء الدستوري ٢٠". يف: ١٦٣٣-١٩٩٦"تعليق على احلكم (
)٢٠٠٩جلمهورية كوستاريكا وجامعة الدولة للدراسة عن بعد، 

- “Algunos Ejemplos de los Efectos de la Aplicación de la Doctrina y la Jurisprudencia de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos en Costa Rica, Guatemala y la República Dominicana”. En:
Recepción Nacional del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y Admisión de la
Competencia Contenciosa de la Corte Interamericana. Universidad Autónoma de México,
Secretaría de Relaciones Exteriores y Corte Interamericana de Derechos Humanos, 2009, págs. 221-
244:

بعض أمثلة اآلثار املرتتبة على تطبيق عقيدة وفقه حمكمة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان يف كوستاريكا "(
القبول الوطين للقانون الدويل حلقوق اإلنسان وإقرار اختصاص حمكمة وغواتيماال واجلمهورية الدومينيكية". يف: 
للمكسيك، وأمانة العالقات اخلارجية، وحمكمة البلدان اجلامعة املستقلةالبلدان األمريكية بالفصل يف املنازعات.

)٢٠٠٩األمريكية حلقوق اإلنسان، 
- “La Jurisdicción Militar en la Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”.

En: Política Criminal en el Estado Social de Derecho. Editorial Jurídica Continental. 2010, págs.
309-320:

: "االختصاص العسكري يف األحكام القضائية الصادرة عن حمكمة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان". يف(
)٢٠١٠االجتماعية.القانونالسياسة اجلنائية يف دولة

- “Algunos Ejemplos de los Efectos de la Aplicación de la Doctrina y la Jurisprudencia de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos en Costa Rica, Guatemala y la República Dominicana”. En:
El Derecho Internacional: Entre lo Jurídico y lo Político. Homenaje al Profesor Rafael Nieto
Navia. Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, LASIL-SLADI, Grupo Editorial Ibañez, 2010,
págs. 339-358:

"بعض أمثلة اآلثار املرتتبة على تطبيق عقيدة وفقه حمكمة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان يف كوستاريكا (
القانون الدويل: بني اجلانبني القانوين والسياسي. ُوضعت تكرميًا لألستاذ وغواتيماال واجلمهورية الدومينيكية". يف: 

)٢٠١٠يف بوغوتا، جامعة خافرييانا ‘.رافائيل نييتو نافيا’اجلامعي 
- Ventura Robles, Manuel E. Estudios sobre el Sistema Interamericano de Protección de los

Derechos Humanos Tomo II.  San José, Costa Rica, 2011:
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لد الثايندراسات بشأن نظام البلدان األمريكية حلماية حقوق اإلنسان،مانويل إ. فينتورا روبليس. ( . سان ا
)٢٠١١خوسيه، كوستاريكا، 

- Ventura Robles, Manuel E. (2011). “Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos en materia carcelaria”. En: III Simposio Internacional Penitenciario  y de Derechos
Humanos. Medellin. Págs.37-85:

). "فقه قضاء حمكمة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان يف جمال السجون". يف: ٢٠١١ينتورا روبليس (مانويل إ. ف(
)ميديلني.الندوة الدولية الثالثة املتعلقة بالسجون وحبقوق اإلنسان.

- Ventura Robles, Manuel E. (2011). “Las Reparaciones en la jurisprudencia de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos”.  En: Revista De Derecho VOX JURIS 21: Temas de
Derechos Humanos. Perú. Págs. 41-52:

جملة ). "التعويضات يف قضاء حمكمة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان". يف: ٢٠١١مانويل إ. فينتورا روبليس ((
)بريوسان.مواضيع حقوق اإلن‘: ٢١الصوت القانوين ’احلقوق 

- Ventura Robles, Manuel E. (2011).  “La Función Judicial y la Humanización del Derecho: El Caso
de las Reparaciones Dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos”. En: Revista do
Instituto Brasileiro de Direitos Humanos, Año 11, Volumen 11, Número 11, 2011:

: حالة التعويضات "الوظيفة القضائية وإضفاء الطابع اإلنساين على القانون). ٢٠١١مانويل إ. فينتورا روبليس ((
لد ١١السنة جملة املعهد الربازيلي حلقوق اإلنسان،اليت تفرضها حمكمة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان. يف:  ، ا

)٢٠١١، ١١، العدد ١١
- Ventura Robles, Manuel E. (2011). “Seminario del Funcionamiento del Sistema Interamericano”

En: Revista de la Asociación Americana de Juristas de diciembre 2011, págs. 136-153:

جملة رابطة مريكية". يف: "حلقة دراسية عن سري العمل يف نظام البلدان األ).٢٠١١مانويل إ. فينتورا روبليس ((
)٢٠١١كانون األول/ديسمرب احلقوقيني األمريكية، 

- Ventura Robles, Manuel E. (2012). “La jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos en materia de reparaciones”. En: Obra Jurídica Enciclopédica. En homenaje a la Escuela
Libre de Derecho en su Primer Centenario. Mexico, págs. 127-139:

). "فقه قضاء حمكمة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان يف جمال التعويضات". ٢٠١٢مانويل إ. فينتورا روبليس ((
ا.األعمال القانونية املوسوعية. ُوضعت تكرمياً ملدرسة القانون احلرة يف القرن األول من يف:  )املكسيكحيا

- Ventura Robles, Manuel E. (2012). “Impacto de las reparaciones ordenadas por la Corte
Interamericana de Derechos Humanos y aportes a la justiciabilidad de los derechos económicos,
sociales y culturales”. En: Revista IIDH, 56. Págs. 139-156, 2012:

التعويضات اليت تفرضها حمكمة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان، "تأثري). ٢٠١٢مانويل إ. فينتورا روبليس ((
جملة معهد البلدان واإلسهام يف حتقيق إمكانية التقاضي بشأن احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية". يف: 

)٢٠١٢األمريكية حلقوق اإلنسان،
- Ventura Robles, Manuel E. (2012). “Impacto de las reparaciones ordenadas   por la Corte

Interamericana de Derechos Humanos y aportes a la justiciabilidad de los derechos económicos,
sociales y culturales”. En: Revista Red pensar, Vol.2, No.1. Págs. 73-89, 2013:

التعويضات اليت تفرضها حمكمة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان، "تأثري). ٢٠١٢يل إ. فينتورا روبليس (مانو (
،‘ريد بينسار’جملة واإلسهام يف حتقيق إمكانية التقاضي بشأن احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية". يف: 

٢٠١٢(
- Ventura Robles, Manuel E. (2013). “El control de convencionalidad y el   impacto de las

reparaciones emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos”.  En: Revista do Instituto
Brasileiro de Direitos Humanos, Año 13, Vol. 13, Número 13 – 2013, la cual se publicó en
homenaje especial al Juez Manuel E. Ventura Robles:
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"مراقبة االمتثال، وتأثري التعويضات اليت تفرضها حمكمة البلدان األمريكية ).٢٠١٣مانويل إ. فينتورا روبليس ((
لد ١٣السنة جملة املعهد الربازيلي حلقوق اإلنسان،حلقوق اإلنسان". يف:  ، وهو ما ٢٠١٣–١٣، العدد ١٣، ا

)را روبليسُنشر على سبيل التكرمي اخلاص للقاضي مانويل إ. فينتو 
- Ventura Robles, Manuel E. (2014). “La relación entre los derechos humanos y la justicia penal

internacional”. En: Revista IIDH, 59. Págs. 303-344, 2014:

لة معهد جم"العالقة بني حقوق اإلنسان والقضاء اجلنائي الدويل". يف: ).٢٠١٤مانويل إ. فينتورا روبليس ((
)٢٠١٤. ٥٩البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان، 

- Ventura Robles, Manuel E. (2014). “El derecho a la libertad de pensamiento y expresión en la
jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”. En: Revista Virtual
Especializada en Derechos Humanos y Desarrollo del Instituto de Derechos Humanos y Desarrollo
de la Universidad de San Martín de Porres, Perú:

"احلق يف حرية الفكر والتعبري يف الفقه القضائي حملكمة البلدان األمريكية ).٢٠١٤مانويل إ. فينتورا روبليس ((
لة االفرتاضحلقوق اإلنسان". يف:  الصادرة عن معهد حقوق اإلنسان ية املتخصصة يف حقوق اإلنسان والتنمية،ا

)ة سان مارتني دي بورّيس، يف بريووالتنمية جبامع
- Ventura Robles, Manuel E. y Ferrer Mac-Gregor Poisot, E. (2014). “El derecho a un juez o tribunal

imparcial: análisis del artículo 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (A la luz
del Caso del Pueblo Indígena Mapuche Vs. Chile)”. En: Revista del Instituto Federal de Defensoría
Pública del Poder Judicial de la Federación. México, N° 18, págs. 293-330:

"احلق يف وجود قاض حمايد أو حمكمة ).٢٠١٤‘ (غريغور بواسو- إ. فريّير ماك’و‘ مانويل إ. فينتورا روبليس’(
قضية الشعب األصلي مابوتشيه ضد من االتفاقية األمريكية حلقوق اإلنسان (على ضوء ١- ٨حمايدة: حتليل  املادة 

).١٨كسيك، العدد املشيلي)". يف جملة املعهد االحتادي للدفاع العام عن السلطة القضائية لالحتاد املكسيكي،
- Ventura Robles, Manuel E. (2014). “La jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos

Humanos en materia de reparaciones”.  En: 48 Período Extraordinario de Sesiones de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos en México: Diálogo Jurisprudencial e Impacto de sus
Sentencias de la Suprema Corte de Justicia de La Nación. México, págs. 95-107:

). "الفقه القضائي حملكمة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان يف جمال ٢٠١٤‘ (مانويل إ. فينتورا روبليس’(
بلدان األمريكية حلقوق اإلنسان يف املكسيك: حوار بشأن الفقه حملكمة ال٤٨الدورة االستثنائية التعويضات". يف: 

)عن حمكمة العدل العليا يف الدولة. املكسيكالقانوين وتأثري أحكامها على األحكام الصادرة
- Ventura Robles, Manuel E. y Ferrer Mac-Gregor Poisot, E. (2015).  “El derecho de acceso a la

justicia interamericana y la regla del agotamiento de los recursos internos (a propósito del caso
Brewer Carías Vs. Guatemala)”. En: Derecho Constitucional Contemporáneo: Homenaje al
Profesor Rubén Hernández Valle. Costa Rica, págs. 609-650:

"احلق يف إمكانية الوصول إىل عدالة ).٢٠١٥‘ (غريغور بواسو-فريّير ماكإ. ’و‘ مانويل إ. فينتورا روبليس’(
البلدان األمريكية وقاعد استنفاد سبل االنتصاف احمللية (خبصوص قضية بروَور كارياس ضد غواتيماال)". يف: 

).كوستاريكاالقانون الدستوري املعاصر: على سبيل تكرمي األستاذ اجلامعي روِبن هرينانديس فالييه.
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(اليابان)هيروشيفوكودا،-٦

]ةليزيإجن:[األصل

شفويةمذكرة

ا إىلدي األساسي للمحكمة اجلنائية أمانة مجعية الدول األطراف يف نظام روماسفارة اليابان يف هولندا حتيا
مها بأن حكومة بإعال،٢٠١٥مارس /آذار١٣يف املؤرخةICC-ASP/14/SP/06استنادا إىل املذكرةالدولية وتتشرف،

يف اللجنة االستشارية احملكمة العليا يف اليابان والعضو احلايلَّ                                            اليابان قر رت ترشيح السيد هريوشي فوكودا، القاضي السابق يف
جلمعية الدول األطراف اللجنة اليت ستجري خالل الدورة الرابعة عشرةهذه أعضاء خلوض انتخاباترتشيحات، الاملعنية ب

.٢٠١٥نوفمرب /الثاينتشرين٢٦إىل ١٨يف الهاي من

ْ َ  وتـ ر ف ق .هريوشي فوكودا وبيان مبؤهالتهذه املذكرة السرية الذاتية للسيدُ

بيان المؤهالت

اللجنة االستشارية اليت تنص على اختصاصاتالواردة يف ملعايري اعلى حنو كاملستويف السيد هريوشي فيكودا يإن
تار: "ما يلي رفيعة والذين يتمتعون واملهتمني البارزين الذين يتحلون بأخالقمن بني األشخاص املعنينيأعضاء اللجنة ُ   خي 

."يف القانون اجلنائي أو القانون الدويلبكفاءة ثابتة وخربة

. اجلنائي والقانون الدويل على السواءيف القانونة وخربة واسعتني درايما يتمتع به من ِّ تبني  ياقاضو اماسيو دبلفسريته
ماسية و الدبلخربة يف القانون الدويل خالل ممارسته،١٩٦٠اخلارجية يف عامفقد اكتسب، منذ انضمامه إىل وزارة الشؤون

،)١٩٩٣- ١٩٩٠(ً                  وسفريا  لليابان يف ماليزيا،)١٩٩٥-١٩٩٣(ً                     إذ عمل نائبا  لوزير الشؤون اخلارجيةً عاما ،٣٥طيلة 
).١٩٩٠-١٩٨٩(ً     ً              ومديرا  عاما  ملكتب املعاهدات

وخالل. ١٩٩٥يف احملكمة العليا يف اليابان يف عامُ ِّ                                             ً ع ني  السيد هريوشي فيكودا بعد مغادرته الوزارة قاضيا  وقد
االحرتام، يف حتقيق العدالة من خالل ماً          حنو صارم، بصفته قاضيا  حيظى بفائقواليته اليت امتدت عشر سنوات أسهم على

ً بصفته وكيال  من سلك القضاء، لتحقيق سيادة القانونسه، بعدما تقاعدالسيد فوكودا نفنذر وقد.أصدره من أحكام
لتسوية ً              َّ              أيضا  عضو يف فريق حمك مي املركز الدويلوهو)، نيشيمورا وأساهيمكتب(اليابانملكتب حماماة خاص رائد يف
.النزاعات يف جمال االستثمار

َ    اجلنائي، وخربته الضافية املكتس بة يفالقانون الدويل والقانونودرايته العميقة بالواسعة املكتسبة يف امليدانتهخرب إن
َ                         عمل  اللجنة االستشارية املعنية بصورة كبرية ناسبان تدولية، سياقات يف ّ                 لعمل مع أشخاص من شىت  اخللفيات الثقافيةا

ا هذه اللجنةيف األنشطة اليتقضاة احملكمة اجلنائية الدولية، كما ظهربرتشيحات .حىت اآلناضطلعت 

وهوة.من ذوي املناقب األخالقية الرفيعأنه شخصعلى واسع النطاق باعرتاف السيد هريوشي فيكودا حظي لقد
الشمس الوشاح األكرب لوسام على٢٠٠٧حصل يف عاموقد.٢٠٠٩منذ عاماحملامني اليابانينينقابة كبري مديري 

.املشرقة
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الشخصيةالبيانات

افوكودهريوشياالسم:
١٩٣٥أغسطس/آب٢امليالد:تاريخ

ذكراجلنس:
يابايناجلنسية:

الحاليةالوظيفة

)٢٠٠٦عاممنذ(وأساهينيشيمورااحملاماةلدى مكتبيعملحمام

الوظائف السابقة

اليابانيفالعليااحملكمةيفقاض-
اخلارجيةالشؤونوزارةاخلارجية،الشؤونوزيرنائب-
يزياماليفاليابانسفري-
اخلارجيةالشؤونوزارةيفاملعاهداتملكتبالعاماملدير-

التعليم

)القانونيففخريةدكتوراه(كارلتونمعهد١٩٩٦
)القانونيفماجستري(للقانونيالمعهد١٩٦٢
)القانونيفإجازة) (اخلاصالقانونيفدورة(طوكيوجامعة١٩٦٠
)القانونيفإجازة) (لعاماالقانونيفدورة(طوكيوجامعة١٩٥٩

المهنيةالخبرة

الدوليةاجلنائيةاحملكمةقضاةبرتشيحاتاملعنيةاالستشاريةاللجنةعضوإىل اليوم٢٠١٢
اليابانيةاملوسيقيةاملؤسسةأمناءجملسعضوإىل اليوم٢٠١٢
)االستثمارجماليفالنزاعاتلتسويةالدويلاملركز(االستثمارجماليفالنزاعاتإىل اليوم٢٠١٢
الدويلللسلمكاجيمامعهدأمناءجملسعضوإىل اليوم٢٠١٠
اليابانينياحملامنيرابطةمديريكبريإىل اليوم٢٠٠٩
اليابانينياحملامنيرابطةيفالدويلالتبادلجلنةرئيسإىل اليوم٢٠٠٨
املسؤوليةاحملدودةيةالبحر القابضةللشركاتطوكيومؤسسةحساباتمراجعإىل اليوم٢٠٠٦
اليابانيفالعليااحملكمةيفقاض٢٠٠٥- ١٩٩٥
اخلارجيةالشؤونوزارةاخلارجية،الشؤونوزيرنائب١٩٩٥- ١٩٩٣
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ماليزيايفاليابانسفري١٩٩٣- ١٩٩٠
اخلارجيةالشؤونوزارةيفاملعاهداتملكتبالعاماملدير١٩٩٠- ١٩٨٩
ناكاسوينلوزراءالرئيسالتنفيذياملساعد١٩٨٧- ١٩٨٦
اخلارجيةالشؤونوزارةيفاآلسيويةالشؤونملكتبالعاماملديرنائب١٩٨٦- ١٩٨٥
اخلارجيةالشؤونبوزارةالوزيرأمانةيفاملوظفنيقسممدير١٩٨٥- ١٩٨٣
األمريكيةاملتحدةالوالياتيفاليابانيةالسفارةيفمستشار١٩٨٣- ١٩٨٠
مكتبيف،)وكندااملتحدةالوالياتمعالسياسيةالشؤون(الشماليةريكاألماألولالقسممدير١٩٨٠- ١٩٧٨

اخلارجيةالشؤونبوزارةاألمريكيةالشؤون
مكتبيف،)وكندااملتحدةالوالياتمعاالقتصاديةالشؤون(الشماليةألمريكاالثاينالقسممدير١٩٧٨- ١٩٧٦

اخلارجيةالشؤونبوزارةاألمريكيةالشؤون
مكتبيف) االقتصاديامليدانيفوالتنميةالتعاونمنظمةشؤون(الدوليةللمنظماتالثاينالقسممدير١٩٧٦- ١٩٧٥

اخلارجيةالشؤونبوزارةاالقتصاديةالشؤون

المنشورات

أساسيةوثائق: العصريةالدوليةالعالقات٢٠١٣أغسطس/آب
السياسينيمنالكبريالعددهذاوجودوراءمنالكاالسببهوما"بعنوانمقالة٢٠٠٩نوفمرب/الثاينتشرين

لداهلادئ،واحمليطآسياجملة،"اليابان؟يفبالوراثة .١٤- ١الصفحات،)٢(١٦ا

األوسمة

املشرقة.الشمسالوشاح األكرب لوسام٢٠٠٧أبريل/نيسان

اللغات
)بطالقة(ليزيةاإلجن-
)األماللغة(اليابانية-
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المتحدة)(المملكةأدريان ،فولفورد-٧

ليزية][األصل: إجن

شفويةمذكرة

ا ألمانةُ      دي سفارة  صاحبة روما األساسي للمحكمة اجلنائية مجعية الدول األطراف يف نظامُ            اجلاللة الربيطانية  حتيا
ين يف يف اجتماعه الثااملتخذ(ICC-ASP/14/SP/06)األطرافوباإلشارة إىل قرار مكتب مجعية الدولالدولية،

فولفورد لعضوية قررت ترشيح القاضي اللورد أدريانأن اململكة املتحدةبتتشرف بإبالغ األمانة ،٢٠١٥مارس/آذار٩
.املعنية بالرتشيحاتاللجنة االستشارية

احملاكمة األوىلوترأس٢٠١٢إىل٢٠٠٣اجلنائية الدولية من عاملقد عمل القاضي اللورد فولفورد قاضيا يف احملكمة
.طيه السرية الذاتية للقاضي اللورد فولفورداحلكم األول بشأن التعويضات. ومرفقللمحكمة، مبا يف ذلك

نظام روما األساسي. من(جو(بو(الفقرات أ،٣٦يف املادة إن القاضي اللورد فولفورد يستويف املتطلبات الواردة
. ١٩٩٤وحصل على صفة حمامي امللكة عام ،١٩٧٨يلز يف عام ّ                    عضوا يف هيئة حمامي  املرافعة يف اجنلرتا وو فقد أصبح

وأصبح قاض لدى احملكمة العليا )،٢٠٠١تعيينه يف عام وأعيد١٩٩٥يف حمكمة التاج (يف عام ُ                    ٍ وع ني اللورد فولفورد قاض  
كم الدوائر يف املقرر أن يبدأ فرتة سنتني يف منصب قاض مشرف على رؤساء حما من. و٢٠٠٢الثاينتشرين/نوفمرب٢١يف

من هذا الدور، سيكون املسؤول الرئيسي على تقييم حاليا منصب نائب القاضي املشرف. وكجزءوهو يشغلوويلز. إجنلرتا
املناصب القيادية الرئيسية. وهو شخص يتحلى باخللق الرفيع واحلياد القدرة القضائية للقضاة يف البالد وعن تعيني القضاة يف

أعلى املناصب القضائية يف إجنلرتا وويلز.ؤهالت املطلوبة لتعيينه يفوميتلك املوالنزاهة

المؤهالتبيان

حكومة اململكة املتحدة وتتشرف.٠٧٠/٢٠١٥املتحدة الشفوية تقدمي هذا البيان عمال مبذكرة اململكةيتم
االستشارية املعنية برتشيحات قضاة اللجنةأدريان فولفورد لعضوية وأيرلندا الشمالية برتشيح القاضي اللوردلربيطانيا العظمى
.الدوليةاحملكمة اجلنائية

ا املنصوص عليها يف اختصاصات اللجنةاللورد فولفورد يستويف متاما املتطلباتوالقاضي االستشارية اليت اعتمد
واخلربة الثابتتان يف لكفاءةفهو يتحلى باخللق الرفيع ولديه ا، (ICC-ASP/10/Res. 5)األطراف مبوجب القرار مجعية الدول

والدويل.القانون اجلنائي

اجلنائية ولديه اخلربة كقاض القاضي اللورد فولفورد الكفاءة الثابتة يف القانون اجلنائي وقانون اإلجراءاتولدى
االت ذاتوحمامي دفاع، نسان، وخربة حقوق اإلالصلة يف القانون الدويل، ال سيما قانونكما أن لديه الكفاءة يف ا

عدد كبري من القضايا وميلك اللورد القاضي فولفورد خربة قانونية يفاألخالقيات املهنية يف جمال القانون.واسعة يف جمال
واإلرهاب؛ ولديه وأعمال العنف اخلطرية مثل جرائم القتلمبا يف ذلك العنف ضد النساء واألطفال؛احملددة ذات الصلة،
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مبا يف ذلك محاية اجلنائية والتعامل مع املعلومات احلساسة،ملسائل املتعلقة باألدلة يف القضايااخربة عملية واسعة يف
.ُ                           هامة ون شرت له كتابات على نطاق واسعقانونيةإصدارات أنه قام بتحرير كما. الضحايا واملصادر

العليا عمل قاض يف احملكمةو اماة. اجلنائي طوال حياته املهنية يف احملمارس القاضي اللورد فولفورد القانونلقد
وويلز وهو قاض يف حمكمة االستئناف يف إجنلرتا،٢٠١٣مايو /أيارحىت٢٠٠٢نوفمرب/الثاينتشرين٢٢إلجنلرتا وويلز من

.٢٠١٣مايو /أيار١٠منذ

حملاكمة األوىل اوترأس٢٠١٢إىل٢٠٠٣اجلنائية الدولية من عاموعمل القاضي اللورد فولفورد قاض يف احملكمة
٢٠٠٧األوىل من عامالقاضي الذي ترأس الدائرة االبتدائيةوكاناحلكم األول بشأن التعويضات.للمحكمة، مبا يف ذلك

.٢٠١٢إىل ٢٠٠٨ورئيس الشعبة االبتدائية من،٢٠١٢إىل 

على رؤساء حماكم الدوائر يف سنتني يف منصب القاضي املشرف فرتةومن املقرر أن يبدأ القاضي اللورد فولفورد قريبا
املشرف والنائب، معنيان مبعاجلة القاضياملنصبني،وويلز. وهو يشغل حاليا منصب نائب القاضي املشرف. وكالإجنلرتا

تعيني القضاة يف اللورد فولفورد مسؤول بشكل رئيسي عنالقضاة يف اململكة املتحدة. والقاضيالقدرة القضائية جلميع
كل قاض يف ورؤساء حماكم الدوائر، وختصيصالتاج،حماكماملقيم يف كل حمكمة منرئيسية وهي: القاضيمناصب قيادية 

بشأن أي من القضاة الذين ً                      أنه سيكون مسؤوال  أيضا عن اختاذ القراراتكمااجللسات فيها. البالد للمحاكم اليت يرتأسون
اللورد فولفورد وخربته املعرتف تدل هذه املناصب على قدرة القاضيحماكمات جرائم القتل وحماولة القتل. و سيقومون بإجراء

ً                                          الكبرية جدا . ودعما هلذه النقطة، فقد شارك القاضي اللوردصفات املرشحني لشغل املناصب القضائيةما للقيام بتقييم
وعلى يف إجنلرتا وويلز، مبا يف ذلك،اجلنائيةعن جلنة التعيينات القضائية لقضاة احملاكمفولفورد يف إجراءات االختيار نيابة

.يف هذا الصدداالختبارات للمقابالت والتقييمات املكتوبةمدى عدد من السنوات، وضع أسئلة

البيانات الشخصية

امللكةالقاضي اللورد أدريان فولفورد حمامي االسم:
١٩٥٣كانون الثاين/يناير ٨تاريخ امليالد:

بريطايناجلنسية: 

ةلمهنياخبرة ال

القاضي يف إجنلرتا وويلز، وسيكون قريبا نائب القاضي املشرف على رؤساء حماكم الدوائر :٢٠١٥
ملدة عامنياملشرف 

حمكمة دائرة منطقة اجلنوب الشرقي يف إجنلرتا وويلزرئيس :٢٠١٣
قاضي لدى حمكمة االستئناف:٢٠١٣
نائية الدوليةرئيس الشعبة االبتدائية للمحكمة اجل: ٢٠١٢–٢٠٠٨
قاضي لدى احملكمة اجلنائية الدولية: ٢٠١٢–٢٠٠٣
قاضي لدى احملكمة العليا: ٢٠١٣–١٠٠٢
حمكمة التاجقاضي يف : ١٩٩٦
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امللكة حمامي صفة احلصول على : ١٩٩٤
(ميدل متبل)للمرافعة احلصول على التأهيل: ١٩٧٨

خبرات مهنية أخرى:

وجملس حمامي املرافعة والسلطة القضائية (حتت رعاية جملس حمامي املرافعات لدىحماضر: ٢٠٠١–١٩٩٩
.١٩٩٨الدراسات القضائية) بشأن قانون حقوق اإلنسان لعام 

(لكال جملس اإلدارة مفوضية خدمات املساعدة القانونية يف اللجنة اإلقليمية رئيس : ٢٠٠٢–١٩٨٨
)املفوضيةو 

لدى حمامي املرافعاتاملعنية بالشكاوى املهنية والسلوكلجنةالعضو : ٢٠٠٠–١٩٩٧
اجلنائية اتّ       حمامي  املرافعنقابة يف اللجنة (جلنة ااجلنائية عضو املرافعات ّ ه نقابة حمامي  تانتخب: ١٩٩٩–١٩٩٧

املتعلقة بالقانون املبدئية مجيع القضايا املعاصرة جيري فيه بالتفصيل تناول عبارة عن منتدى 
تقرير وزارة عن مفصلة ردودا لجنة النشرت ١٩٩٨على سبيل املثال، يف عام و ي. اجلنائ

اهتماما الردود أولت هذه و . للرتهيبأو املعرضني للخطر معاملة الشهود بشأن الداخلية 
.األطفال الشهود وضحايا االغتصاب واجلرائم املماثلة)ضعو لخاصا ومفصال 

جملس حمامي املرافعاتالعالقات العرقية يفعضو جلنة :١٩٩٩
حمامي املرافعاتجملس يف اإلجراءات التأديبية مسؤول :١٩٩٧
الدفاع، يف ميدل متبلجمال حماضر يف إىل اليوم:١٩٩٤
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(فرنسا)برونو،كوت-٨

]فرنسية[األصل: 

مذكرة شفوية 

ا إىللدى هولندا فرنساسفارة دي  وتتشرف بأن )مجعية الدول األطرافأمانة (احملكمة اجلنائية الدوليةحتيا
املعنية أعضاء اللجنة االستشارية اتنتخابالتبلغها بأن حكومة اجلمهورية الفرنسية قررت ترشيح القاضي برونو كوت 

.٢٠١٥نوفمرب تشرين الثاين/عقد خالل الدورة الرابعة عشرة جلمعية الدول األطراف يف الهاي يف لرتشيحات اليت ستُ با
ا ملتزمة بتأسيسهااحملكمة اجلنائية الدولية منذ نسا باستمرار على دعم لقد عملت فر  نوعية وفعالية كما أ

املكونات األساسية ملكافحة اإلفالت من العقاب.تشكلهلا اليت اعمأ

نية املعاللجنة االستشارية عضوية قاض سابق يف احملكمة اجلنائية الدولية لرجل قانون متميز و قرار فرنسا ترشيح إن 
حملكمة اجلنائية الدولية بااملتعمقة ة القاضي كوت باإلضافة إىل معرفو . إزاء احملكمةقضاة يتمشى مع التزامها الاترتشيحب
معروف مبستوى عال من النزاهة واحلياد.ه إنفأعماهلا، بو 

بيان المؤهالت

)، فرنسا٦٩٠٠٢يف ليون (١٩٤٥يونيه حزيران/١٠ولد يف

أحفادل وسبعة ثالثة أطفاولهتزوجم

التعليم

والسنةليون،يفالثانيةوالسنةبوردو،يفاألوىلالسنة: ١٩٦٩-١٩٦٧(للقضاءالوطنيةاملدرسة١٩٦٦
)باريسيفالثالثة

ليونجامعةاخلاص،القانونيفالعلياالدراساتدبلوم١٩٦٨
ليونجامعةالعام،القانونيفوماسرتبكالوريوس١٩٦٦- ١٩٦٢
ليونيفالثانويالتعليم١٩٦٢- ١٩٥٥

معهد فرنسا

العلوم التابعة ألكادمييةشعبة القانون والتشريع والفقهيفاعضو مت انتخابه ، ٢٠١٠ديسمرب عام كانون األول/١٠يف 
)األخالقية والسياسية الفرنسية
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القضائي والخبرة المهنيةالمسار المهني 

احملكمة اجلنائية الدولية يف الهاي (هولندا). لدىقاض : ٢٠١٤يونيه حزيران/١-٢٠٠٨يونيه حزيران/١
املدعي العام ضد جريمان  قضية الدائرة الثانية (رئيس 

مجعية الدول األطراف انتخبته). كاتانغا وماتيو نغودجولو
٢٠٠٧نوفمرب تشرين الثاين/٣٠يف قاض 

الفرنسيةالنقض حملكمة نابةباإلالرئيس األول: ٢٠٠٧مايو وأيار/أبريل، نيسان/مارس، آذار/
الفرنسية النقض حمكمة يف اجلنائية الغرفة رئيس :٢٠٠٨مايو أيار/-٢٠٠٠هيونيحزيران/

اجلنائية)غرفةالفرنسية (الالنقض كمة حملدىنائب عام :٢٠٠٠يونيه حزيران/-١٩٩٥أكتوبر تشرين األول/
االبتدائيةكمة باريسحموكيل اجلمهورية لدى:١٩٩٥أكتوبر تشرين األول/-١٩٩٠سبتمرب أيلول/
فرساييفنائب عام لدى حمكمة االستئناف:١٩٩٠سبتمرب أيلول/-مايوأيار/

وزارة العدللدى مدير الشؤون اجلنائية والعفو:١٩٩٠مايو أيار/-١٩٨٤فرباير شباط/
مديرية الشؤون اجلنائية يف يةائب مدير العدالة اجلنائن:١٩٨٤فرباير شباط/-١٩٨٣مايوأيار/

العفو بوزارة العدلو 
يف حمكمة االستئناف يف لنائب العاممكلف مبهمة لدى ا:١٩٨٣مايو أيار/-١٩٨١أكتوبر تشرين األول/

للنيابة العامةاعاماأمينبصفته باريس
النقضألول حملكمة لرئيس امكلف مبهمة لدى ا:١٩٨١أكتوبر تشرين األول/-١٩٨٠أكتوبر تشرين األول/

(الشؤون االقتصادية الدعوى العمومية رئيس مكتب :١٩٨٠أكتوبر تشرين األول/-١٩٧٥سبتمرب أيلول/
واملالية واالجتماعية)، مديرية الشؤون اجلنائية والعفو

االبتدائية (الشعبةحمكمة ليون وكيل اجلمهورية يف نائب :١٩٧٥سبتمرب أيلول/-١٩٧٣سبتمرب أيلول/
ة)واملاليةاالقتصادي

رئيس مكتب يف اإلدارة املركزية يف وزراة العدل. قاض:١٩٧٣سبتمرب أيلول/-١٩٧٠يناير كانون الثاين/
مدير الشؤون اجلنائية والعفو

األوسمة الشرفية

٢٠٠٥يونيه حزيران/١٤، برتبة قائدالشرفجوقوسام -
٢٠٠١يونيه حزيران/١٤برتبة قائد،االستحقاق الوطين الفرنسيوسام -

العضوية في الرابطات والجمعيات المهنية

مجعية الدراسات القانونية املقارنة-
Le(مجعية خرباء الدستور- Cercle des Constitutionnalistes(
)PARIS AIDE aux VICTIMES(دعم ضحايا اجلرائم اجلنائيةباريس لمجعية -
لشرطة لليا عضو سابق يف جملس إدارة املدرسة الوطنية الع-
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اللجان

االعقوبات اليت مراجعة حاليا رئيس جلنة - سيتم (٢٠١٤مارس آذار/٣١يف حافظة األختام العدلةوزير أنشأ
)٢٠١٥اية عاميف إيداع التقرير 

سابق يف العديد من اللجان مبا يف ذلك:عضو -
)ظ األختامحافوزير العدل بادينرت،ري(برئاسة روبالعقوبات نة مراجعة قانون جل-
)لوتجورج ستاذ(برئاسة األةاجلنائياإلجراءات جلنة مراجعة قانون -
ماريت)-مرياي دملاسستاذة (برئاسة األ"العدالة اجلنائية وحقوق اإلنسان"جلنة -
ة ، رئيس شعبة الشؤون املالية التابعماسو(برئاسة جان املتعمدةجلرائم غري املعنية بالنظر يف املعاقبة على الجنةال-

جملس الدولة)يف 

المؤتمرات وهيئات المحلفين

العدالة اجلنائية جمال خمتلف اجلامعات الفرنسية، ال سيما يف ويفلقضاء الوطنية لشارك يف العديد من املؤمترات يف مدرسة 
.الدولية واحملكمة اجلنائية الدولية

المنشورات

تشمل على وجه اخلصوص:

اية عام - ٢٠١٥سيتم نشره يف 
“Un juge français à la Cour pénale internationale” in Liber Amicorum

بادينرتريتكرميا لروب
:٢٠١٥يوليه متوز/-

“Etre directeur des affaires criminelles et des grâces en France lors des attentats terroristes des années
1980.

)لشؤون اجلنائية والعفو يف وزارة العدل الفرنسيةملتقى املئوية الثانية ملديرية ا(
.الحقاً تنشر وقائع امللتقى س
-٢٠١١:

“L'article 64 du Statut de Rome sur les fonctions et les pouvoirs de la Chambre de première instance”
ماريان ساراكوباإلشرتاك مع 

صدر يف عمل مجاعي بعنوان:
“Commentaire du Statut de Rome de la Cour Pénale Internationale”

وإمانويل ديكو سريج سورقيادة األستاذين و ) Centre Thucyditeمركز توسيديت (بإدارة
-٢٠١٠ :

“La manifestation de la vérité en droit pénal international”
بالتعاون مع جوليان سريوسي مشرتك 

Archives de philosophie du droit
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-٢٠٠٧:
“La place du droit européen dans la répression des infractions Douanières”

تكرمياً جلاك بوري*عمل مصنَّف، كريستوف سوالرد بالتعاون مع  
“La création du droit jurisprudentiel”

-٢٠٠٦:
“Ultimes et brèves réflexions sur le rôle de la Chambre criminelle de la Cour de cassation”

عمل مجاعي بعنوان:يف 
“De la Justice dans l'affaire Dreyfus” (Fayard, 2006)

-٢٠٠٦:
“Les délits non intentionnels. La loi Fauchon: 5 ans après”

٢٠٠٦مارس آذار/١جملس الشيوخ يف مداخلة يف 
-٢٠٠٦:

“Que reste-t-il du code de procédure pénale”
:بعنوانسلسة حماضرات

“La procédure pénale en quête de cohérence”

-٢٠٠١:
“Le choix de la peine”

بعنوان:مشرتكعمل 
“De Saleilles à aujourd'hui” (Erès, 2001)

-٢٠٠٠:
“Quelques réflexions sur la dignité du Juge”

:بعنوانملتقى 
“La protection de la dignité et les réponses du droit”

-١٩٩٧:
“La délinquance d'affaires”

ث و ، مدير األحباث يف املركز الوطين للبحاألستاذة ماري بول لوكا دو ليياك والسيد بيار السكوممع اشنقلقاء و 
١٩٩٧ديسمرب كانون األول/٦جامعة نانتري، ة، العلمي

-١٩٩٧:
“Le rôle de la Prokuratura dans la défense des droits des citoyens contre les décisions illégales de
l’administration”

عمل مجاعي عن:
“La Prokuratura dans un Etat gouverne par la règle de droit”

١٩٩٨منشورات جملس أوروبا، نيسان/أبريل 
-١٩٩٦:

“Sanction et Thérapeutique”.

احلادي والعشرين للجمعية الفرسنية للعلوم اجلنائية عن "الصحة ونظام السجون" مداخلة يف املؤمتر
وقائع املؤمتر غري منشورة.

-١٩٨٨:
“Sanctions pénales. Alternatives pour la peine privative de liberté”.

بعنوان: مشرتكعمل 
“Criminal law in action” (Kluwer Law and taxation Publishers, Deventer/ Netherlands)
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)فيليب (كندا،كيرش-٩
ة]ليزي[األصل: إجن

مذكرة شفوية

ا إىل أمانة مجعية الدول األطراف، وتتشرف باإلشارة إىل قرار مكتب مملكة هولندا حتيالدى سفارة كندا دي 
تخاب أعضاء اللجنة االستشارية املعنيةانبشأن،٢٠١٥آذار/مارس ٩ثاين بتاريخ يف اجتماعه الاُختذالذي ،معيةاجل

.عشرة للجمعيةرابعة برتشيحات قضاة احملكمة اجلنائية الدولية الذي سيجري يف الدورة ال

وكان القاضي  اللجنة.عادة انتخابه عضوا يف كومة كندا ترشيح القاضي فيليب كريش، حمامي امللكة، إلويطيب حل
ا ثالث سنوات اضطلع بوالية ورة احلادية عشرة جلمعية الدول األطراف، و كريش قد اُنتخب عضوا يف اللجنة يف الد مد

٢٠٠٩إىل عام ٢٠٠٣احملكمة اجلنائية الدولية من عام قاضًيا يف د عمل القاضي كريش وهو مؤهل إلعادة انتخابه. فق
بإنشاء املعينضنيللمفوَّ الدبلوماسيللجنة اجلامعة ملؤمتر األمم املتحدةوكان قبل ذلك قد توىل رئاسة ارئيس هلا. وكان أول

سريته ذه املذكِّرةوتُرفق حمكمة جنائية دولية (مؤمتر روما)، وترأَّس أيضًا اللجنة التحضريية للمحكمة اجلنائية الدولية. 
الذاتية.

من نظام روما األساسي. وهو عضو يف٣٦ج) من املادة أ) وب) و يف مقتضيات الفقرات ستو القاضي كريش يو 
شخص يتحلَّى باملناقب األخالقية هو . و ١٩٨٨مللكة يف عام حصل على صفة حمامي اقد كان ك، و يحمامي إقليم كيبة نقاب

عترب القاضي كريش املؤهالت اليت يستلزمها التعيني يف أعلى املناصب القضائية يف كندا. ويُ لديه الرفيعة، وباحلياد والنزاهة، و 
يتقن و ، باحملكمة اجلنائية الدوليةوافية الدويل والقانون الدويل العام، ويتمتع خبربة نون اجلنائيواحدًا من أبرز املراجع يف القا

.اللغتني الفرنسية واإلنكليزية

بيان المؤهالت

البيانات الشخصية

فيليب كريش، حمامي كندا، حمامي امللكةاالسم: 

١٩٤٧نيسان/أبريل ١تاريخ امليالد:

المسار المهني

٢٠١٥- ٢٠٠٩:

رئيس هيئة االستئناف املخصصة يف استئناف السيد دومينيك كينيدي ضد قرار إداري صادر عن األمني العام -
.٢٠١٥متوز/يوليه ١٤حملكمة التحكيم الدائمة، السيد هوجو سيبليس، املؤرخ يف 

.٢٠١٥-٢٠١٢ألطراف، ، مجعية الدول ابرتشيحات قضاة احملكمة اجلنائية الدوليةرئيس اللجنة االستشارية املعنية -
: ٢٠رئيس الفريق العامل املعين بسيادة القانون: احلق يف جرب ضرر فعال لضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان، فيينا+-

.٢٠١٣النهوض حبماية حقوق اإلنسان، مؤمتر اخلرباء الدويل، 
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لتقّصي احلقائق، مؤمتر اخلرباء عضو جلنة الصياغة، مبادئ ساراغوسا التوجيهية للهيئات الدولية واإلقليمية والوطنية-
املعين بأفضل املمارسات للجان التحقيق الدولية والوطنية، املعهد الدويل للدراسات العليا يف العلوم اجلنائية، 

.٢٠١٣ساراغوسا، 
-٢٠١٢حملامنيلنقابات امعهد حقوق اإلنسان التابع للرابطة الدوليةبورما،-ي احلقائق يف ميامناربعثة تقصِّ عضو -

٢٠١٣.
عضو فريق املهنيني املعنيني بالرصد واإلبالغ وتقصي احلقائق: برنامج عن السياسة الدولية والبحث يف النزاعات، -

.٢٠١٤- ٢٠١٢جامعة هارفارد، 
) يف حمكمة العدل مسائل بشأن واجب املقاضاة أو التسليم، (بلجيكا ضد السنغالقاضي خمصص يف قضية -

٢٠١٢- ٢٠٩٩الدولية، 
جملس حلقوق اإلنسان يف ليبيا، الدويللقانوناعي به من انتهاكات ما ادُّ كافة ة الدولية للتحقيق يف  رئيس اللجن-

إىل اليوم.٢٠١١، قوق اإلنساناألمم املتحدة حل
,٢٠١١عضو جلنة التحقيق املستقلة يف البحرين-

احملكمة اجلنائية الدولية: ٢٠٠٩- ٢٠٠٣

دائرة االستنئاف فيها.رئيس احملكمة اجلنائية الدولية وقاضي يف-

يةكند: احلكومة ال٢٠٠٣- ١٩٧٢

.٢٠٠٣-١٩٩٩، لدى مملكة السويدسفري كندا -
.٢٠٠٣-١٩٩٩، حمكمة العدل الدوليةاملعروضة علىاستعمال القوة شرعية سفري كندا ووكيلها يف قضية-
مساعد نائب الوزير للشؤون و ؛ ١٩٩٩-١٩٩٤أوتاوا، مستشار قانوين يف دائرة الشؤون اخلارجية والتجارة الدولية-

.١٩٩٦-١٩٩٤أوتاوا، القانونية والقنصلية يف وزارة الشؤون اخلارجية والتجارة الدولية
.١٩٩٨-١٩٩٥، املعروضة على حمكمة العدل الدوليةمصائد األمساكيف قضية االختصاص سفري كندا ووكيلها يف -
.١٩٩٤-١٩٩٢،أوتاوا، اخلارجية والتجارة الدوليةاملدير العام ملكتب الشؤون القانونية يف وزارة الشؤون -
.١٩٩٢-١٩٨٨، سفري كندا ونائب ممثلها الدائم لدى األمم املتحدة يف نيويورك-
.١٩٨٨-١٩٨٣،أوتاوا، العمليات القانونية يف وزارة الشؤون اخلارجيةشعبة مدير -
")، منطقة بريتانيا"لورنس (التحكيم يف قضيةباستخدام الشباك يف خليج سانت املتعلق اع نز سفري كندا ووكيلها يف ال-

١٩٨٦- ١٩٨٥.
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ا،  ١٩٧١-١٩٧٢املهام اليت ُكلف 

-١٩٧٥، ١٩٧٣-١٩٧٢أوتاوا،، الواليات املتحدة يف وزارة الشؤون اخلارجيةشعبة القانونية و عمليات الشعبة -
١٩٧٧.

.١٩٨١-١٩٧٧، نيويورك،البعثة الكندية لدى األمم املتحدة-
.١٩٧٥-١٩٧٣، مع اعتماد لدى بوليفيا، بريودية يفالسفارة الكن-

)٢٠٠٣-١٩٧٢(اخلربة املهنية ذات الصلة

القانون اجلنائي الدويل
.٢٠٠٢-١٩٩٩، رئيس اللجنة التحضريية للمحكمة اجلنائية الدولية-
.١٩٩٨، ة دوليةبإنشاء حمكمة جنائياملعينضني للمفوَّ لوماسيبرئيس اللجنة اجلامعة ملؤمتر األمم املتحدة الد-
بقمع أعمال املعينالتابعة للجمعية والفريق العامل للجنة السادسة (القانونية) املخصصة ألمم املتحدة ارئيس جلنة -

، متويل اإلرهاباإلرهابية بالقنابل واالتفاقية الدولية لقمعاإلرهاب، الذي اعتمد االتفاقية الدولية لقمع اهلجمات
.١٩٧٩، املعنية باإلرهاب الدويلاملؤقتة ب لكندا يف اللجنة املمثل املناو ؛ و ١٩٩٩- ١٩٩٧

الذي العامةةجمعيللجنة السادسة (القانونية) التابعة للالفريق العامل رئيس و املخصصة ألمم املتحدة ارئيس جلنة -
.١٩٩٤-١٩٩٣ا واملوظفني املرتبطنياالتفاقية بشأن سالمة موظفي األمم املتحدةاعتمد

ب يف رتكتُ ر الدويل لقانون اجلو املعين بإعداد بروتوكول خاص بقمع أعمال العنف غري املشروعة اليترئيس املؤمت-
والعشرين للجنة القانونية رئيس الوفد الكندي إىل الدورة السادسةو املطارات اليت يستخدمها الطريان املدين الدويل؛ 

.١٩٨٨-١٩٨٧ع هلذه اللجنةملنظمة الطريان املدين الدويل ورئيس الفريق العامل التاب
رئيس و البحرية؛ رئيس اللجنة اجلامعة للمؤمتر الدويل املعين بقمع األعمال غري املشروعة اليت تستهدف سالمة املالحة-

١٩٨١اللجنة التحضريية للمنظمة البحرية الدولية
وتدريبهمومتويلهمواستخدامهماتفاقية دولية ملكافحة جتنيد املرتزقةإعداد نائب رئيس اللجنة املخصصة املعنية ب-

١٩٧٩.
.١٩٧٩أخذ الرهائنرئيس الوفد الكندي يف اللجنة املخصصة املعنية بإعداد اتفاقية دولية ملناهضة-

القانون الدويل اإلنساين

.٢٠٠٣-٢٠٠٠عضو فريق املستشارين الدوليني للجنة الدولية للصليب األمحر-

املؤمترشرين للصليب األمحر واهلالل األمحر ورئيس جلنة الصياغة يف هذانائب رئيس املؤمتر الدويل السابع والع-
١٩٩٩.

.١٩٩٩- ١٩٩٨لقانون اإلنساينلرئيس اللجنة الوطنية الكندية -
.١٩٩٨رئيس الوفد الكندي إىل االجتماع الدوري األول للدول األطراف يف اتفاقيات جنيف-
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.١٩٩٥لعشرين للصليب األمحر واهلالل األمحررئيس جلنة الصياغة يف املؤمتر الدويل السادس وا-
رئيس األفرقة العاملة الدولية احلكومية ؛ و ١٩٩٣رئيس جلنة الصياغة يف املؤمتر الدويل املعين حبماية ضحايا احلروب-

.١٩٩٥- ١٩٩٣احلروباملؤلَّفة من خرباء حكوميني واملعنية حبماية ضحاياالتحضريية والالحقة

م واملنظمات الدوليةالقانون الدويل العا

.١٩٩٩-١٩٩٥، عضو حمكمة التحكيم الدائمة-
-١٩٩٣، لس أوروباالتابعة ممثل كندا يف اللجنة املخصصة للمستشارين القانونيني املعنية بالقانون الدويل العام-

لس ممثل كندا لدى جلنة اخلرباء املعنية بالقانون الدويل العام؛ و ١٩٩٤ .١٩٨٥-١٩٨٣أوروباالتابعة 
املتحدة من االتفاق بني كندا والواليات١٨ل عمًال بالفصل كِّ رئيس الوفد الكندي لدى فريق اخلرباء الذي شُ -

، كيبيك، وتوزيعه وبيعهباحلرارة الفائقة منعاجلبشأن التجارة احلرة فيما يتعلق بنظام بورتو ريكو السترياد احلليب امل
١٩٩٣.

اجلمعية العامة لألمم للجمعية العامة لألمم املتحدة وعضو مكتبالتابعة رئيس اللجنة السادسة (القانونية)-
ر الفريق العامل التابع للجنة السادسة املعين رئيس ومقرِّ ؛ و ١٩٨٠، ونائب رئيسها؛ ١٩٨٣-١٩٨٢املتحدة،

، ١٩٨٤، ١٩٨٦، ١٩٨٧، ١٩٩١- ١٩٨٨، وممثل كندا يف اللجنة السادسة، ١٩٨٠، بتسوية الرتاعات سلمياً 
.١٩٨٠-١٩٧٧ممثل كندا يف اللجنة السادسة؛ و ١٩٨٢

)، االستعمارتصفيةجلنتها السياسية اخلاصة وجلنتها الرابعة (يف ممثل كندا يف اجلمعية العامة لألمم املتحدة، و -
١٩٩١- ١٩٨١.

،١٩٨١-١٩٨٠، نائب رئيس اللجنة اخلاصة لألمم املتحدة املعنية بعمليات حفظ السالم ورئيس فريقها العامل-
١٩٩٢- ١٩٨٩.

؛ ١٩٩٠، العراقعلى نائب رئيس اللجنة املعنية بالعقوبات ؛ و ١٩٩٠- ١٩٨٩، نائب ممثل كندا يف جملس األمن-
.١٩٩٠، رئيس اللجنة الفرعية املعنية بالدول اليت تواجه مشكالت اقتصادية نتيجة للعقوباتو 

نائب رئيس ؛ و البحارحكمة الدولية لقانونلبحار وللملرئيس الوفد الكندي يف اللجنة التحضريية للسلطة الدولية -
األمم املتحدة الثالث مستشار الوفد الكندي إىل مؤمتر؛ و ١٩٨٨-١٩٨٤)، اللجنة اخلاصة الثانية (املعنية باملشاريع

.١٩٧٤، كاراكاس،  قانون البحارل
املصادر الربية، برنامج األمم رئيس فريق اخلرباء العامل املعين حبماية البيئة البحرية من التلوث البحري الناجم عن-

.١٩٨٥-١٩٨٣، املتحدة للبيئة
، الدويلاملندوب الرئيسي املناوب لكندا إىل الدورة اخلامسة والعشرين (االستثنائية) جلمعية منظمة الطريان املدين-

١٩٨٤.
.١٩٨٣، ونوالدياملمثل املناوب لكندا يف مؤمتر األمم املتحدة املعين بتوارث الدول للمال واحملفوظات-
.١٩٨١، ١٩٨٣رئيس اللجنة املعنية بطلب إعادة النظر يف األحكام الصادرة عن احملكمة اإلدارية لألمم املتحدة-
، باملؤسسات الوطنيةة السلوك، جلنة األمم املتحدة املعنيةنممثل كندا يف الفريق العامل الدويل احلكومي املعين مبدو -

١٩٨٢.
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بقانون عامل املعين بالنظام االقتصادي الدويل اجلديد، جلنة األمم املتحدة املعنيةاملراقب الكندي لدى الفريق ال-
.١٩٨١، التجارة الدولية

ا الفرعية القانونية والعلمية والتقنيةمندوب إىل اللجنة املعنية باالستعماالت السلمية للفضاء اخلارجي وجلا-
١٩٨١- ١٩٧٩.

.١٩٨١-١٩٧٧، لعالقات مع البلد املضيفنائب رئيس جلنة األمم املتحدة املعنية با-

التعليم والتدريب المهني

١٩٧٩أكادميية القانون الدويل، الهاي، -
١٩٧٢، جامعة مونرتيال، سرت يف القانونما-
١٩٧٠، أصبح مؤهال للعمل يف هيئة حمامي كيبيك وقُبل فيها-
١٩٦٩جامعة مونرتيال، إجازة يف القانون، -
١٩٦٦ستانيسالس، مونرتيال، كليةثانوية العامة،  الشهادة -

الرابطات المهنية

، نادي ناربون.١٧٠٠عضو الروتاري العاملي، املنطقة -
إىل اليوم.٢٠١٢، احلقائقي رد بشأن بعثات الرصد واإلبالغ وتقصِّ ااملهنيني املعين مبشروع هارفعضو فريق -
إىل اليوم.٢٠١٢بريل، صدرها دار النشري جمموعة القوانني اجلنائية الدولية اجلديدة اليت تر عضو هيئة حمرِّ -
إىل ٢٠١٢، عضو هيئة املستشارين املعنيني باملشروع املشرتك بني رابطة احملامني األمريكية واحملكمة اجلنائية الدولية-

اليوم
إىل اليوم.٢٠١٢عضو اهليئة التنفيذية للمجلس الدويل للحتياجات اخلاصة، -
لس عضو - إىل اليوم.٢٠٠٩للعدالة الدوليةالفخري للمركز الكندي ا
إىل اليوم.٢٠٠٥، عضو معهد القانون الدويل-
إىل اليوم.٢٠٠٢، الربملانيني من أجل العمل العامليعضو هيئة املستشارين لشبكة-
اليوم.٢٠٠٢، عضو هيئة مستشاري جملة العدالة اجلنائية الدولية-
.١٩٩٩-١٩٩٤، يلعضو اللجنة التنفيذية للمجلس الكندي للقانون الدو -
.١٩٩٩-١٩٩٤، عضو اجلمعية األمريكية للقانون الدويل-
إىل اليوم.١٩٧٠)، متقاعد(حمامي إقليم كيبيكهيئة عضو -

األوسمةالتشريفات و 

.٢٠١٠) شباط/فرباير رغو كسمبو صليب االستحقاق السندياين برتبة آمر (ل-
.٢٠٠٩كانون األول/ديسمرب ،  وسام االستحقاق الكندي برتبة ضابط-
.٢٠٠٩، أيلول سبتمرب للتاج البلجيكيصليب االستحقاق األكرب-
.٢٠١٣جائزة رافاييل ملكني الدولية، كانون األول/ديسمرب -
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.٢٠١٣إنشاء معهد فيليب كريش، -
[نسبة إىل مدينة نامور البلجيكية اليت ولد فيها].٢٠٠٩ُمنح لقب ناموري (أجنيب) عام -
، جامعة كايس ، مركز القانون الدويلةبالعدالة العامليالنهوض لعمل اإلنساين على كوكس الدولية لك.  جائزة فردريك-

.٢٠٠٥، تشرين الثاين/نوفمرب Case Western Reserveوسرتن ريزيرف 
.٢٠٠٤، كندا، أيار/مايو جائزة السالم العاملية من احلركة الفدرالية العاملية-
تمع لقانون و بسيادة االنهوض جمالز يف يجائزة اإلجناز املتم- ، الربيطانيةاألهلي، كلية القانون يف جامعة كولومبياا

.٢٠٠٣أيلول/سبتمرب 
.٢٠٠٣، أيار/مايو ميدالية كلية القانون يف جامعة مونرتيال-
.٢٠٠٢، سويد يف جمال حقوق اإلنسانالو ا جوائز كند-
.٢٠٠١، يالربملانيني من أجل العمل العاملجائزة الدفاع عن الدميقراطية من شبكة-
.١٩٩٩، ميدالية وليم ج. بتلر حلقوق اإلنسان-
.١٩٩٩، جائزة وزير الشؤون اخلارجية لالمتياز يف جمال السياسة اخلارجية-
.١٩٩٩، تفاك التذكارية حلقوق اإلنسانلِ .جائزة روبرت س-
.١٩٨٨عام مللكةاحمامي عنيِّ -

:الدكتوراه الفخرية يف القانون منشهادات 

لس- .٢٠٠٧، شباط/فرباير ألكادميية أوديسا الوطنية للقانونالعلمي ا
.٢٠٠٤، حزيران/يونيه يرلنداأاجلامعة الوطنية يف -
.٢٠٠٤، حزيران/يونيه جامعة أوتاوا-
.٢٠٠٣، تشرين األول/أكتوبر جامعة مونرتيال-
.٢٠٠٣، أيار/مايو جامعة كيبيك يف مونرتيال-

داخالتالمنشورات والم

- “Libya” (with Mohamed Helal) in “The United Nations Security Council in the Age of Human
Rights”, edited by Jared Genser and Bruno Stagno Ugarte, Cambridge University Press, 2014

لألمم املتحدة")شرتاك مع حممد هالل)، يف: "جملس األمن التابع("ليبيا"، (باإل
- Prólogo, in « Intervención humanitaria: ¿derecho, deber o prohibición?, by Éric Tardif,

Universidad nacional autónoma de México, México, 2012

ممنوع")واجب أو أم مقدمة يف "التدخل اإلنساين: حق(
- “La Cour pénale internationale : de Rome à Kampala », in Commentaire du Statut de Rome de la

Cour pénale internationale, Éditions A. Pedone 2012

("احملكمة اجلنائية الدولية: من روما إىل كامباال"، يف: "تعليق على نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية")
- “La Cour pénale internationale: de Rome à Kampala », Annuaire français des relations

internationales (2011), Vol. 12
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(احملكمة اجلنائية الدولية: من روما إىل كامباال)
- « The Work of the International Commission of Inquiry for Libya” in “New Challenges for the UN

Human Rights Machinery” (What Future for the UN Treaty Body System and Human Rights
Council Procedures?), Intersentia, December 2011

التحديات اجلديدة اليت تواجه جهاز األمم املتحدة اخلاص حبقوق("عمل اللجنة الدولية للتحقيق يف ليبيا"، يف "
؟)نظام جمموعة معاهدات األمم املتحدة وإجراءات جملس حقوق اإلنساناإلنسان (أي مستقبل ل

- “The International Criminal Court: from Rome to Kampala”, 43 J. Marshall L. Rev. Volume 43,
spring 2010, Number 3

(احملكمة اجلنائية الدولية: من روما إىل كامباال)
- « Vers une mise en dialogue des modèles de justice? » in Trois défis pour la Justice du XXIe siècle

Cahiers de la Justice 5, Dalloz, 2010/1

("حنو بعث حوار بني مناذج العدالة"، يف: "ثالثة حتديات أمام عدالة القرن احلادي والعشرين")
- “The International Criminal Court: Building on the Principal Legal Systems of the World”, in

Multiculturalism and Contemporary International Law: Essays in Honor of Edward McWhinney,
edited by Sienho Yee and Jacques-Yves Morin, Brill Academic Publishers, 2009

(احملكمة اجلنائية الدولية: االستفادة من النظم القانونية الرئيسية يف العامل)
- “ICC marks five years since entry into force of Rome Statute” in The Emerging Practice of the

International Criminal Court, edited by Carsten Stahn et Göran Sluiter, Martinus Nuihof
Publishers, Leiden - Boston 2009

الدولية منذ دخول نظام روما األساسي حيزالنفاذ"، يف: "املمارسة اجلنائية اخلمس األوىل للمحكمة السنوات ("
الناشئة للمحكمة اجلنائية الدولية")

- Introduction to Commentary on the Rome Statute of the International Criminal Court: Observers’
Notes, Article by Article, edited by Otto Triffterer, Second Edition, Hart Publishing, Oxford, 2008

ا األساسي: مالحظات املراقبني مادًة مادًة)(توطئة لتعليق على نظام روم
- An introduction to The ICC and Domestic Legal Order, Volume II: Constitutional Issues,

Cooperation and Implementation, edited par Bruce Broomhall and al., 2005

لد الثاين: املسائل الدستورية والتعاون والتنفيذ)(مدخل إىل احملكمة اجلنائية الدولية والنظام القانوين ال داخلي، ا
- Introduction to Archbold: International Criminal Courts: Practice, Procedure and Evidence, edited

by Karim Khan & Rodney Dixon, 2005

")جراءات واألدلةاحملاكم اجلنائية الدولية: املمارسة واإل"آرتشبولد:صنَّف (توطئة مل
- “The International Criminal Court and the Enforcement of International Justice”, Nineteenth

Annual Blaine Sloan Lecture on International Law, Pace International Law Review, vol. XVII, No.
1, Spring 2005

)وإنفاذ الدولية اجلنائية احملكمة، حماضرة بلني سالون السنويةة"، لعدالة الدوليا("احملكمة اجلنائية الدولية وإنفاذ 
- “The International Criminal Court: a New and Necessary Institution Meriting Continued

International Support”, Fordham International Law Journal, vol. 28, No.  2, January 2005

)تستحق الدعم الدويل املستمركمة اجلنائية الدولية: مؤسسة جديدة وضروريةاحمل(
- “The International Criminal Court and International Criminal Justice”, in Developing a Culture of

Conflict Prevention, Anna Lindh Programme on Conflict Prevention, 2004
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"، يف: "إرساء ثقافة منع النزاعات") اجلنائية الدوليةية الدولية والعدالةاحملكمة اجلنائ("
- “International Tribunals and Courts” published in The Security Council in the Post-Cold War

Era”, edited by David Malone, Lynne Rienner Publisher, 2004

"جملس األمن يف حقبة ما بعد احلرب الباردة")"، يف:احملاكمو الدولية ("احملاكم 
- Introduction to Elements of War Crimes under the Rome Statute of the International Criminal

Court – Sources and Commentary, edited by Knut Dörmann, Cambridge University Press, 2003

)مصادر وتعليق–جب نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدوليةأركان جرائم احلرب مبو إىل(مدخل 
- “The Highway to the International Criminal Court: all Roads lead to Rome”, Journées

Maximilien-Caron, 1-2 May 2003, Canadian Institute for the Administration of Justice and Faculty
of Law of the University of Montreal, 2003

(أسرع السبل إىل احملكمة اجلنائية الدولية: كل الطرق تؤدي إىل روما) 
- “International Humanitarian Law and the ICC Statute: Problems and Process”, in International

Criminal Court, A new dimension in international justice.  Questions and Prospects for a new
humanitarian order, Proceedings of the Santorini Colloquium, edited by Professor S. Perrakis,
2002

احملكمة اجلنائية املشكالت واملسار"، يف: "للمحكمة اجلنائية الدولية:األساسيوالنظامالدويل اإلنساين(القانون 
إنساين جديد، أعمال ندوة العدالة الدولية. املسائل واآلفاق فيما خيص العمل من أجل نظامجديد يفٌد الدولية، بع
)سانتوريين

- “La Cour pénale internationale face à la souveraineté des Etats » in Crimes internationaux et
juridictions internationales, A. Cassese and M. Delmas-Marty (director), P.U.F., 2002

") اجلرائم الدولية واحملاكم الدولية("احملكمة اجلنائية الدولية أمام سيادة الدول"، يف: "
- "Reaching Agreement at the Rome Conference", "Referral by State Parties" and "Initiation of

Proceedings by the Prosecutor" (with Darryl Robinson); "The Post-Rome Conference Preparatory
Commission" (with Valerie Oosterveld), and "The Contribution of the Rome Statute to International
Criminal Law" (with the Board of Editors), in The Rome Statute of the International Criminal Court
- A Commentary, edited by Antonio Cassese, Paola Gaeta and John R.W.D. Jones, Oxford
University Press, 2002

("التوصل إىل اتفاق يف مؤمتر روما"، "اإلحالة من جانب الدول األطراف" و"مباشرة املدعي العام لإلجراءات) (مع 
أوسرتفلد)، و"مسامهة نظام روما األساسي يف داريل روبنسون) و"اللجنة التحضريية ملا بعد مؤمتر روما" (مع فالريي 

تعليق")–نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية القانون اجلنائي الدويل" (مع هيئة احملررين) يف "
- "The Preparatory Commission for the International Criminal Court", Fordham International Law

Journal, vol. 25, No.3, March 2002

(اللجنة التحضريية للمحكمة اجلنائية الدولية)
- "Terrorisme, Crimes contre l'humanité et la Cour pénale internationale", in Livre Noir, edited by

S.O.S. Attentats, February 2002

اب األسود")("اإلرهاب واجلرائم ضد اإلنسانية واحملكمة اجلنائية الدولية"، يف: "الكت
- Introduction to Reflections on the International Criminal Court - Essays in Honour of Adriaan Bos,

edited by Herman A.M. Von Hebel, Johan G. Lammers and Jolien Schukking, Kluwer Academic
Publishers, 2001
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)مقاالت تنشر تكرمياً ألندريان بو–ولية (مدخل إىل تأمالت يف احملكمة اجلنائية الد
- "The International Criminal Court: Current Issues and Perspectives", and Law and Contemporary

Problems, School of Law, Duke University, vol. 64, No.1, Winter 2001

(احملكمة اجلنائية الدولية: املسائل الراهنة واآلفاق)
- "The Work of the Preparatory Commission", in The International Criminal Court: Elements of

Crimes and Rules of Procedure and Evidence, edited by Roy S. Lee, Transnational Publishers, 2001

ئم وقواعد اإلثبات والقواعد ("أعمال اللجنة التحضريية"، يف: "احملكمة اجلنائية الدولية: أركان اجلرا
اإلجرائية")

- "Negotiating an Institution for the Twenty-First Century: Multilateral Diplomacy and the
International Criminal Court" (with Valerie Oosterveld), McGill Law Journal, vol. 46, No.4,
August 2001

)ن احلادي والعشرين: الدبلوماسية املتعددة األطراف واحملكمة اجلنائية الدوليةالتفاوض بشأن مؤسسة للقر (
- "The International Criminal Court", McGill Law Journal, vol. 46, No.1, November 2000

)احملكمة اجلنائية الدولية(
- "The Preparatory Commission Today", in Establishment of the International Criminal Court, UM

Publications of the Ministry of Foreign Affairs (Finland), February 2000

(اللجنة التحضريية اليوم)
- "The International Criminal Court: Consensus and Debate on the International Adjudication of

Genocide, Crimes Against Humanity, War Crimes, and Aggression", Cornell International Law
Journal, vol. 32, Number 3, 1999

األحكام الدولية يف جرائم اإلبادة اجلماعية واجلرائم ضد التوافق والتباحث بشأن إصدار: احملكمة اجلنائية الدولية(
)اإلنسانية وجرائم احلرب وجرمية العدوان

- Introduction to Commentary on the Rome Statute of the International Criminal Court: Observers'
Notes, Article by Article, edited by Otto Triffterer, Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden, 1999

(توطئة لتعليق على نظام روما األساسي: مالحظات املراقبني مادًة مادًة)
- "The Rome Conference on an International Criminal Court: The Negotiating Process" (with John T.

Holmes), The American Journal of International Law, vol. 93, No.1, 1999

(مؤمتر روما بشأن إنشاء حمكمة جنائية دولية: عملية التفاوض)
- "The Development of the Rome Statute", in The International Criminal Court: The Making of the

Rome Statute: Issues, Negotiations, Results, edited by Roy S. Lee, Kluwer Law International,1999

)إعداد نظام روما األساسي(
- "The Birth of the International Criminal Court: The 1998 Rome Conference" (with John T.

Holmes), The Canadian Yearbook of International Law, Volume XXXVI, 1998

) ١٩٨٨(ميالد احملكمة اجلنائية الدولية: مؤمتر روما لعام 
- "The Convention on the Safety of United Nations and Associated Personnel", Conference "Les

casques bleus: policiers ou combattants? / Blue Helmets: policemen or combatants?", Faculty of
Law (Civil Law), University of Ottawa, 1995; Collection Bleue, Wilson & Lafleur ltée, Montreal,
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1997

ا"، "مؤمتر القبعات الزرقاء: شرطة أم مق اتلون؟")("االتفاقية بشأن سالمة األمم املتحدة واملوظفني املرتبطني 
- "Legal Aspects of Peacekeeping", Canadian Defence Quarterly, vol. 23, No.1, Special No.2,

September 1993

(اجلوانب القانونية حلفظ السالم)
- "International Law and Arms Control in Outer Space: New Approaches for a New Era", in Outer

Space in the 1990's: The Role of Arms Control - Security, Technical and Legal Implications.
Proceedings of the Symposium at McGill University, Montreal, November 1992, McGill Institute of
Air and Space Law Association Newsletter, Winter 1992-1993

ج جديدة لعهد جديد"، يف: "الفضاء اخلارجي يف (القانون الدويل واحلد من األ ُ سلحة يف الفضاء اخلارجي: 
التبعات األمنية والتقنية القانونية"، أعمال الندوة اليت عقدت يف جامعة -التسعينيات: دور احلد من األسلحة 

)١٩٩٢ماكجيل، مونرتيال، تشرين الثاين/نوفمرب 
- "Weaponry and Institutions", chapter 9 in Glen Plant, Environmental Protection and the Law of

War: a "fifth Geneva Convention" on the Protection of the Environment in Time of Armed Conflict,
Belhaven Press, London and New York, 1992

حلرب: "اتفاقية حنيف خامسة" بشأن محاية محاية البيئة وقانون ا("األسلحة واملؤسسات"، الفصل التاسع يف: "
)البيئة يف زمن النزاعات املسلحة

- "The Expanding Peacemaking Role of the United Nations", Proceedings of the 86th Annual
Meeting of the American Society of International Law, Washington, D.C., 1992; Moscow Journal of
International Law, No.3, 1992

األمريكية السادس والثمانني للجمعيةالجتماع أعمال ا"، حفظ السالميفتوسيع نطاق دور األمم املتحدة("
)للقانون الدويل

- "L'impact des événements actuels sur Ie droit de la paix et de la sécurité internationales", Revue
québécoise de droit international, vol. 7, No.2, 1991-1992

)لدولينيالسالم واألمن ااألحداث الراهنة على قانون أثر(
- "The Changing Role of the Security Council", Occasional Papers Series, No. II, The Ralph Bunche

Institute on the United Nations, The City University of New York, New York, 1990

لس األمن) (الدور املتغري 
- "The 1988 ICAO and IMO Conferences: an International Consensus against Terrorism", Dalhousie

Law Journal, vol. 12, No.1, April 1989

)دويل ضد اإلرهابملنظمة الطريان املدين الدويل واملنظمة البحرية الدولية: توافق ١٩٨٨(مؤمترا عام 
- "The Law of the Sea Preparatory Commission after Six Years" (with Douglas Fraser), Canadian

Yearbook of International Law, vol. XXVI, 1988

(ست سنوات على اللجنة التحضريية لقانون البحار)
- "Law-Making through International Institutions" (with Professor D .M. McRae) in International

Law: Critical Choices for Canada 1985 - 2000, Queen's Law Journal, 1986

(التشريع من خالل املؤسسات الدولية (باإلشرتاك مع األستاذ د. م. ماكري)، يف: "القانون الدويل: اختيارات 
)٢٠٠٠-١٩٨٥لكندا 
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- Numerous speeches, lectures and interviews (television, radio and written media) on international
Criminal justice, international humanitarian law and public international law

العدالة عن ) يف وسائل اإلعالم املرئية واملسموعة واملكتوبةمن اخلطابات واحملاضرات واملقابالت (الكثري -
.، والقانون الدويل العاماإلنساين الدويلئية الدولية، والقانوناجلنا

اللغات:

الفرنسية -
ليزيةاإلجن-
اإلسبانية-
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دانييل دافيد (أوغندا)،وريكِ س  ْ ن  نتاندا-١٠

]ةليزيإجن: [األصل

شفويةمذكرة

ا إىل أمانة مجعية الدول األطرافحتلدول البينيلوكس واالحتاد األورويبسفارة مجهورية أوغندا والبعثة الدائمةدي يا
،٢٠١٥مارس/آذار١٣يفة املؤرخASP/14/SP/06املذكرةاإلشارة إىل با،بإعالمهيف احملكمة اجلنائية الدولية، وتتشرف

ريكونالقاضي دانييل ديفيد نتانداترشححكومة أوغندابأن االستشارية املعنية بالرتشيحات وذلك يف لعضوية اللجنةِ    س 
تشرين٢٦إىل ١٨الرابعة عشرة جلمعية الدول األطراف املقررة يف الهاي، هولندا، منالدورةيفاليت ستحري االنتخابات 

.٢٠١٥نوفمرب/الثاين

ريكو، العضو حاليا يفو  ا نظرا  ِ                   القاضي نس  ِّ            املتمي ز يف القانون ولعلمهخلربته كقاضً اللجنة، شخصية مرموقة معرتف 
عن مهاراته  فضالاإلنسان،والقانون اإلنساين الدويل وقانون حقوقالدويل،ون اجلنائي، والقانون اجلنائيوالقانالدويل،

.الداعمةالذاتية، وبيان املؤهالت وغريها من املستنداتُ            كقاض وحمامي حماكمات. وت رفق طيه سريته

المؤهالتبيان

ريكو ي االستشارية املعنية ً         ت إعادة انتخابه عضوا  يف اللجنةتطلباميفستو ِ      إن القاضي دانييل دافيد نتاندا نس 
:بالرتشيحات، فهو

.العليا يف أوغندابسمعة أخالقية رفيعة وباحلياد والنزاهة بصفة قاض وحمام يف احملكمةيتمتع

االستئناف ً        واإلجراءات اجلنائية. وهو يعمل يف الوقت الراهن قاضيا  يف دائرةوميتلك كفاءة ثابتة يف القانون اجلنائي
لشعبة ً يف احملكمة اجلنائية الدولية وكان رئيسا  ً                 عمل قبل ذلك قاضيا  يف دائرة االستئنافيف احملكمة اخلاصة بلبنان. وقد
ذه الصفة القانون أمام احملاكماحملكمة العليا يف أوغندااالستئناف فيها. وهو حمام يف العليا واحملاكم الفرعية يف ومارس 

ريكو، قبل انتخابهُ أ  أوغندا، وقد ِ                  در ج اسم القاضي نس  قائمة احملامني املؤهلني ليتم ً                           قاضيا  يف احملكمة اجلنائية الدولية، يفِ              
ين عليهم أمامتعيينهم .احملكمة اجلنائية الدوليةلتمثيل املتهمني وا

ريكو يتمتع و  ا دوليا يفبِ     القاضي نس  والقانون اجلنائي ن اجلنائيجمال القانون الدويل والقانو كفاءة ثابتة ومعرتف 
االتفاإلنساين الدويل وقانون حقوق اإلنسان. الدويل والقانون من القانون كقاض قد اكتسب خربة عملية كبرية يف هذه ا

َّ                      ودر س هذه املواضيع يف جامعة ، أثناء ممارسته القانونالدولية واحملكمة اخلاصة بلبنان وكذلكيف كل من احملكمة اجلنائية
ً       ً                                                أستاذا  ورئيسا  لقسم القانون. وقام ببحوث ونشر مقاالت علمية/فقهيةيف أوغندا ويف جامعة بوتسوانا حيث عملكرييريما 

االت، مثل إصدارً                                     كثرية يف أعمال مشهورة دوليا . كما شارك يف أنشطة مهنية تستلزم امتالك آراء ناصية القانون يف هذه ا
اجلامعة جرائم احلرب التابع ملعهد القانون يفالستشارية التابعة ملكتب البحوث يفاتخصصة والعمل يف اللجنةمقانونية 

احتقيق يف انتهاكات حلقوق اإلنسان وللقانوناألمريكية واالضطالع مبهمات .َّ           اإلنساين مد عى بارتكا

ريكو و  .ية الدوليةيف اللجنة االستشارية املعنية برتشيحات قضاة احملكمة اجلنائحاليا عضو ِ     القاضي نس 
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ً        جييد اللغة اإلنكليزية كتابة  وشفاهة.وهو

ريكو، املنحد ر من منطقةإن ِ           انتخاب القاضي ن س             ِ سيليب احلاجة إىل متثيل أفريقيا ومن بلد يسود فيه القانون العريف،ْ
ً إنصافا .متثيل أفريقيا يف اللجنة املعنية أكثرالقانونية الرئيسية يف العامل؛ وسيجعلالنظم

ريكو ونزاهته،ظروبالن ا دوليا  يف القانونِ             إىل قوة شخصية القاضي نس  اجلنائي واإلجراءات َ         ً           وكفاءته املعرت ف 
تشهد به (كمااإلنسانوالقانون اإلنساين الدويل، وقانون حقوقالقانون الدويل، والقانون اجلنائي الدويل،اجلنائية، وكذلك
.االستشاريةعمل اللجنةسيستمر يف تقدمي مسامهة كبرية يفيعاد انتخابه،فال مندوحة من أنه، عندما سريته الذاتية)،

البيانات الشخصية

ريكواالسم:- ِ     القاضي دانييل دافيد نتاندا ن س  ْ
أوغندياجلنسية:-
ذكراجلنس:-
متزوج:الة املدنيةاحل-

تعليمال

عة نيويورك، نيويورك، والية نيويورك، من معهد القانون التابع جلاميةالقانونالعلوم دكتوراه يف :١٩٧٥- ١٩٧٣
الواليات املتحدة األمريكية

ماجستري يف القانون من معهد القانون التابع جلامعة نيويورك، نيويورك، والية نيويورك، :١٩٧١
الواليات املتحدة األمريكية

شهادة يف القانون الدويل من أكادميية الهاي:١٩٧٢
ن من معهد القانون التابع جلامعة هوارد، واشنطن العاصمة، َ ماجستري يف الفقه املقار  :١٩٧٠

الواليات املتحدة األمريكية
إجازة يف القانون من جامعة أفريقيا الشرقية يف دار السالم بتنزانيا:١٩٦٨

المهنيالوضع 

حمام يف احملكمة العليا يف أوغنداإىل اليوم:١٩٧٢
ين املؤهلني لاجلنائية الدولية قائمة حمامي احملكمة على مدرج :٢٠٠٨- ٢٠٠٧ َّ           تعيينهم لتمثيل املت همني أو ا

عليهم أمامها

المهنيةالخبرة

قضاة احملكمة اجلنائية الدوليةاترتشيحاملعنيةباللجنة االستشاريةعضو إىل اليوم:٢٠١٢
عمل بصفة القاضي ؛قاض يف دائرة االستئناف يف احملكمة اخلاصة بلبنان، يف الهاي هولنداإىل اليوم:٢٠١٢

:املقرر يف االستئنافات التالية
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َ القرار  بشأن استئناف حمامي السيد مرعي قرار ، نياملدعي العام ضد عياش وآخر ) ١(
٢١، الصادر عن الدائرة االبتدائيةإدارة احملاكمة وأسباب ضم األطراف"بشأن "قراراملعنون 

؛٢٠١٤أيار/مايو 
قرار َ         القرار  املعنون "، قرار بشأن استئناف الدفاع نير املدعي العام ضد عياش وآخ) ٢(

ام املعدلة"  آب/أغسطس ٥الدائرة االبتدائية، الصادر عن العيوب املزعومة بشكل قائمة اال
؛٢٠١٣

الدائرة االبتدائية إعادة َ ، قرار استئناف الدفاع قرار  نياملدعي العام ضد عياش وآخر ) ٣(
.٢٠١٢تشرين الثاين/نوفمرب ١ا، احملاكمة غيابيقرار النظر يف 

ولندا:٢٠١٠- ٢٠٠٩ .رئيس شعبة االستئناف يف احملكمة اجلنائية الدولية، يف الهاي 
ولندا (يف الشعبة االبتدائية من كانون :٢٠١٢- ٢٠٠٨ قاض يف احملكمة اجلنائية الدولية يف الهاي 

إىل ٢٠٠٨آب/أغسطس ، ويف شعبة االستئناف من٢٠٠٨هالثاين/يناير إىل متوز/يولي
).٢٠١٢آذار/مارس 

:الدائرة يف دعاوى االستئناف التاليةترأس 
اهللا بندا أبكر نورين وصاحل َّ               حالة دارفور بالسودان، قضية املد عي العام ضد عبد)١(

"قرار بشأن طلب املعنون ، دعوى استئناف قرار الدائرة االبتدائية الرابعة حممد جربو جاموس
-ICC)األمر برتمجة بيانات الشهوداملعنون "مسوغات ن باستئناف القرار ِّ       االد عاء اإلذ

"والتعليمات األخرى املتعلقة بالرتمجة(02/05-03/09-199

"قرار بشأن القرار املعنون ، دعوى استئناف حكومة كينيا مجهورية كينيااحلالة يف )٢(
) من ١٠(٩٣ً        يا عمال  باملادة ُ ِّ                              طلب املساعدة الذي ق د م بالنيابة عن حكومة مجهورية كين

متوز/يوليه ٤من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات"، ١٩٤النظام األساسي والقاعدة 
؛٢٠١١

، دعوى َّ                                 َّ                         املد عي العام ضد روتو وآخرين وقضية املد عي العام ضد ماثورا وآخرين)٣(
يف مقبولية ً بشأن الطلب الذي قدمته حكومة كينيا طعنا  َ لقرار  ااستئناف حكومة كينيا 

؛٢٠١١هحزيران/يوني٢٠(ب) من النظام األساسي، )٢(١٩ً        القضية عمال  باملادة 
القرار : دعوى استئناف َّ                                            املد عي العام ضد جرمان كاتانغا وماتيو نغوجولو شوي)٤(

"قرار بشأن التماس الدفاع عن جرمان كاتانغا القضاء بعدم قانونية احتجازه وتعليق املعنون 
؛٢٠١٠متوز/يوليه ١٢"، اإلجراءات

: دعوى استئناف السيد  َّ                                            املد عي العام ضد جرمان كاتانغا وماتيو نغوجولو شوي)٥(
حزيران/يونيه ١٢"قرار شفوي صادر عن الدائرة االبتدائية الثانية يف القرار املعنون كاتانغا 
٢٠٠٩أيلول/سبتمرب ٥-٢بشأن مقبولية القضية"، ٢٠٠٩

"قرار بشأن َ        القرار  املعنون : دعوى استئناف الدفاع ضد جوزيف كوينَّ         املد عي العام )٦(
٢٠٠٩أيلول/سبتمرب ١٦) من النظام األساسي"، ١(١٩مقبولية القضية مبوجب املادة 

.لقانون يف جامعة بتسوانا يف غابورونيف اأستاذ :٢٠٠٧- ١٩٩٦
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.لقانون يف جامعة بتسوانايف اأستاذ مساعد :١٩٩٦- ١٩٩٢
.حماضر رئيسي يف القانون يف جامعة بتسوانا:١٩٩٢- ١٩٨٤
أستاذ يف القانون ضمن جمموعة ولرت ستوارت أوين للمحاضرين، يف كلية القانون جبامعة  :١٩٩٤- ١٩٩٣

.كوملبيا الربيطانية يف فانكوفر، كندا
.ركنيويو ، املتحدة للتنمية والشؤون اإلنسانيةاألمم مسؤول الشؤون االجتماعية يف مركز :١٩٨٣
مركز األمم املتحدة للتنمية االجتماعية ، خبري استشاري يف الوقاية من اجلرمية والعدالة اجلنائية:١٩٨٤- ١٩٨٣

.نيويورك،والشؤون اإلنسانية
.كمباال بأوغنداحمامي متفرغ يف القانون اخلاص،  :١٩٨٢- ١٩٧٨
.وغنداجامعة ماكرييري يف كمباال بأ،حماضر رئيسي يف القانون:١٩٧٨- ١٩٧٥
.حماضر يف القانون يف جامعة ماكرييري:١٩٧٥- ١٩٧١
.يف كمباال بأوغنداللمحامني حمام متدرب يف مكتب كيوانوكا وشركاه :١٩٦٨

األنشطة المهنية

ممارسة احملاماة

متفرغا ) مث ١٩٧٦–١٩٧٢يف مرحلة أوىل (غري متفرع (يف جمال القانون اخلاص ارس مم:٢٠٠٧- ١٩٧٢
َّ     ِّ                                                 مث ل موك ليه يف قضايا جنائية وقضايا مدنية أمام حماكم الصلح، )؛١٩٨٢–١٩٧٦(

ص يف بعض القضايا اليت رافع فيها إىل قرارات ُ واحملكمة العليا، وحمكمة االستئناف. وقد خل  
ً كان ملحقا  ٢٠٠٧إىل عام ٢٠٠٣سوابق قضائية؛ ويف الفرتة املمتدة من عام أصبحت 
ني ندو وشركامها، يف كمباال بأوغندمبكتب احملاماااستشاريابصفة خبري  نديغ وس  ِ   ُ                           ة س  ا.ِ      

مراقب حماكمات

َ                                                                    عمل مراقب  حماكمات يف أثيوبيا باسم منظمة العفو الدولية؛ مشلت مهامه مراقبة احملاكمة :١٩٩٦
ّ                                            اجلنائية ألكثر من مخسني شخصا  مد عى عليهم من بني مسؤويل حكومة أثيوبيا السابقة    ً

ً                  رائم ضد اإلنسانية، وأعد تقريرا  سريا  شامال  عن هذه احملاكمة يف متهمني باإلبادة اجلماعية وجب      ً    ً
.ضوء معايري حقوق اإلنسان الدولية

َ                                                                     عمل مراقب  حماكمات يف سوازيلند باسم منظمة العفو الدولية؛ فاضطلع مبهام منها مراقبة :١٩٩٠
سياسي، وأعد ّ                             احملاكمة اجلنائية لزهاء عشرة أشخاص مد عى عليهم متهمني جبرائم ذات طابع

ً                                               تقريرا  سريا  شامال  عن هذه احملاكمة يف ضوء معايري حقوق اإلنسان الدولية     ً     ً.
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مهمات خاصة

لتحقيق يف ادعاءات بانتهاك حقوق لً                                    عمل رئيسا  لوفد ملنظمة العفو الدولية إىل ليسوتو :١٩٩٨
وبوتسوانا اإلنسان والقانون اإلنساين ومعاينة ظروف السجن يف أعقاب تدخل جنوب أفريقيا

.العسكري يف ذلك البلد
ُ                                   عمل يف بعثة من شخصني ملنظمة العفو الدولية أ وفدت إىل سوازيلند للتحقيق يف ادعاءات :١٩٩١

.ّ                       بتجاوزات متس حقوق اإلنسان ومعاينة ظروف السجن. وتوىل  إعداد تقرير هذه البعثة

خبري/استشاري

األقليات بكتابة رأي قانوين ختصصي يف قضية  قام بناء على طلب من الفريق الدويل حلقوق:٢٠٠٧
.كانت معلقة أمام اللجنة األفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب

يف الدورة اخلامسة املستأنفة جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي اشارك بصفة خبري :٢٠٠٧
، ٢٠٠٧شباط/فرباير ٢كانون الثاين/يناير إىل٢٩للمحكمة اجلنائية الدولية، يف نيويورك من 

ً                                                 حيث ع ين جبرمية العدوان ممث ال  للتحالف الدويل للمنظمات غري احلكومية من أجل احملكمة  ِّ                 ُ
.اجلنائية الدولية

يف اجتماع من اجتماعات ما بني الدورتني عقده الفريق العامل اخلاص املعين اشارك بصفة خبري :٢٠٠٦
طراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية جبرمية العدوان والتابع جلمعية الدول األ

ً                         ، ممث ال  للتحالف الدويل للمنظمات ٢٠٠٥هالدولية، يف برينستون بنيوجريزي يف حزيران/يوني ِّ
غري احلكومية من أجل احملكمة اجلنائية الدولية

الدورتني ً       ً                                                   مل مستشارا  قانونيا  لوفد حكومة أوغندا إىل ثاين اجتماع من اجتماعات ما بنيع:٢٠٠٥
الذي عقده الفريق العامل اخلاص املعين جبرمية العدوان التابع جلمعية الدول األطراف يف نظام 

١٣إىل ١١روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، يف جامعة برينستون بنيوجريزي من 
,٢٠٠٥هحزيران/يوني

ّ                              قام بناء  على طلب املد عي العام الرئيسي للمحكمة اجلنا:٢٠٠٤ ئية الدولية بكتابة رأي قانوين ختصصي ً           
ة.يتعلق بتفسري ونطاق بعض أحكام نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدويل

ً       ً                                                             مل مستشارا  قانونيا  لوفد حكومة أوغندا إىل اجتماع من اجتماعات ما بني الدورتني عقده ع:٢٠٠٤
الدول األطراف يف نظام روما األساسي الفريق العامل اخلاص املعين جبرمية العدوان التابع جلمعية 

هحزيران/يوني٢٣إىل ٢١للمحكمة اجلنائية الدولية، يف جامعة برينستون بنيوجريزي من 
٢٠٠٤

َّ                           شارك يف ندوة املائدة املستديرة للخرباء األفارقة املعنية باملد ونات االنتقالية اخلاصة مبشروع :٢٠٠٤
يت نظمها معهد الواليات املتحدة للسالم واملركز األيرلندي العدالة اجلنائية ملا بعد النزاعات، ال
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٨و٧َ  حلقوق اإلنسان التابع جلامعة غالواي الوطنية األيرلندية، يف أبوجا بنيجرييا يوم ي 
.٢٠٠٤هحزيران/يوني

ً                                                                   عمل عضوا  يف الوفد احلكومي األوغندي إىل الدورة األوىل جلمعية الدول األطراف يف النظام :٢٠٠٢
أيلول/سبتمرب١١إىل ٣ُ                 سي للمحكمة اجلنائية الدولية، اليت ع قدت يف نيويورك من األسا

٢٠٠٢.
ُ    يف الدورة التاسعة للجنة التحضريية للمحكمة اجلنائية الدولية، اليت ع قدت اشارك بصفة خبري :٢٠٠٢

ً                            ، ممث ال  لتحالف املنظمات غري احلكومية ٢٠٠٢نيسان/أبريل ١٩إىل ٨يف نيويورك من  من ِّ
.ً       ً                                    أجل احملكمة اجلنائية الدولية ورئيسا  مشاركا  لفريق هذا التحالف املعين جبرمية العدوان

ُ      يف الدورة الثامنة للجنة التحضريية للمحكمة اجلنائية الدولية، اليت ع قدت يف اشارك بصفة خبري :٢٠٠١
ً    ، ممث ال  لت٢٠٠١تشرين األول/أكتوبر ٥أيلول/سبتمرب إىل ٢٤نيويورك من  حالف املنظمات ِّ

ً      ً                              غري احلكومية من أجل احملكمة اجلنائية الدولية ورئيسا  مشاركا  لفريق هذا التحالف املعين جبرمية 
.العدوان

وكانون هومتوز/يوليهارك بصفة خبري يف اجللسات اخلامسة والسادسة والسابعة (حزيران/يونيش:٢٠٠٠
بوصفه عضوا يف ً عضوا  ئية الدولية) للجنة التحضريية للمحكمة اجلنا٢٠٠٠األول/ديسمرب 

.حتالف املنظمات غري احلكومية من أجل احملكمة اجلنائية الدولية
يف اقانونياً        ً                                                     عمل خبريا  استشاريا  لدى احملكمة اجلنائية الدولية لرواندا، فكتب للمحكمة رأي:١٩٩٩

.َّ                          مسائل قانونية معق دة يف قضية معروضة على احملكمة
ً                                                       خبري، بناء  على دعوة من حتالف املنظمات غري احلكومية من أجل إنشاء حمكمة شارك بصفة :١٩٩٨

ُ   جنائية دولية، يف املؤمتر الدبلوماسي للمفوضني املعين بإنشاء حمكمة جنائية دولية، الذي ع قد 
,١٩٩٨متوز/يوليه ١٧حزيران/يونيه إىل ١٥يف روما بإيطاليا من 

سطس واجتماع كانون األول/ديسمرب للجنة التحضريية شارك بصفة خبري يف اجتماع آب/أغ:١٩٩٧
ُ                  ً         لألمم املتحدة املعنية بإنشاء حمكمة جنائية دولية، اللذين ع قدا يف نيويورك، عضوا  يف حتالف 

.املنظمات غري احلكومية من أجل إنشاء حمكمة جنائية دولية
ين عليهم يف اجلرا:١٩٩٥ ئم وحاالت إساءة استعمال السلطة شارك يف اجتماع لفريق خرباء معين بـ "ا

يف السياق الدويل" عقدته شعبة األمم املتحدة ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية يف فيينا بالنمسا، 
ين عليهم يف  ُ      ِّ  ً                                                                     وانت خب مقر را  هلذا االجتماع. وقد أعد هذا الفريق خطة عمل شاملة ملنع إيذاء ا

ً يتهم وتقدمي املساعدة إليهم، وذلك عمال  اجلرائم وحاالت إساءة استعمال السلطة وحلما
.بإعالن األمم املتحدة املتعلق بضحايا اإلجرام

ً                                                                       عمل عضوا  يف جلنة اخلرباء املعهود إليها باستعراض مشروع النظام األساسي للمحكمة اجلنائية :١٩٩٥
ائي ومعهد َ       ُ                     الدولية واقرتاح تعديالت له. وقد أنشأت هذه اللجنة  الرابطة  الدولية للقانون اجلن

.ماكس بالنك للقانون اجلنائي األجنيب والدويل
لدى األمم املتحدة على مشروع يتعلق بإعداد خطط إلصالح ااستشارياعمل بصفة خبري :١٩٨٥

نظام العدالة اجلنائية يف ناميبيا. روما، إيطاليا
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َ                                  عمل خبريا  استشاريا  ملؤمتر ي األمم املتحدة ملنع اجلرمية ومعاملة ا:١٩٨٥ ُ            رمني، اللذين ع قدا يف ميالنو ً         ً    
)؛ والجتماعات حتضريية إقليمية وآقاليمية ١٩٨٠) و يف كاراكاس بفنزويال (١٩٨٥بإيطاليا (

ولندا ( )، ويف لوساكا بزامبيا ١٩٧٨)، ويف أديس أبابا بإثيوبيا (١٩٨٠ُ                   ع قدت يف الهاي 
)١٩٧٥.(

لة اجلنائية التابعة ملركز األمم املتحدة للتنمية ً        ً                        عمل خبريا  استشاريا  لشعبة منع اجلرمية والعدا:١٩٨٤
االجتماعية والشؤون اإلنسانية، وشارك يف إعداد نص إعالن األمم املتحدة املتعلق حبقوق 

.ضحايا اإلجرام

العمل بصفة اختصاصي/حماضر زائر

سة قلم ألقى كلمة بشأن "مناداة احملاميات األفريقيات" يف إطار محلة قادها مكتب رئي-:٢٠١١
٦احملكمة اجلنائية الدولية، يف فندق إمبرييال ريزورت بيتش، يف أنتييب بأوغندا بتاريخ 

؛٢٠١١أيار/مايو 
ألقى حماضرة بشأن "احملكمة اجلنائية الدولية: استعراض للسمات األساسية وآلخر -

١٠بتاريخ ُ                 املستجدات" يف كلية القانون يف جامعة كوازولو ناتال يف د ربان جبنوب أفريقيا
؛٢٠١١أيار/مايو 

ألقى حماضرة بشأن "احملكمة اجلنائية الدولية: استعراض للسمات األساسية وآلخر -
١٠ُ                         املستجدات" يف كلية القانون يف جامعة كوازولو ناتال يف د ربان جبنوب أفريقيا بتاريخ 

٢٠١١أيار/مايو 
ال الستعراض النظام األساسي واملسائل "اآلفاق اجلديدة بعد مؤمتر كمبارقة عن َّ    قد م و -:٢٠١٠

ُ                                                         األفريقية" يف ملتقى سالزب رغ الدراسي القانوين الثاين عشر املعين بالقانون اجلنائي الدويل، 
آب/أغسطس ٢٠إىل ١٢ُ              والقانون اإلنساين وحقوق اإلنسان، يف سالزب رغ بالنمسا من 

؛٢٠١٠
فرتة ما بعد استعمارها والنجاة من ً                                 ترأس نقاشا  يف إطار فريق معين بـ"دول أفريقيا يف-

العقاب" يف مؤمتر بشأن أفريقيا ومستقبل العدالة اجلنائية الدولية يف معهد وتسواترند للقانون 
؛٢٠١٠همتوز/يولي١٦إىل ١٤يف جوهانسربغ جبنوب أفريقيا، من 

مؤمتر شارك يف حلقة نقاش بشأن "اجلرائم ضد اإلنسانية ومسؤولية الدولة عن منعها" يف-
بشأن صوغ اتفاقية خاصة باجلرائم ضد اإلنسانية، دعا إليه معهد القانون التابع جلامعة 
واشنطن، ضمن إطار مبادرة من معهد ويتين روبسون هاريس العاملي للقانون، وذلك يف 

,٢٠١١آذار/مارس ١٢و١١َ  معهد بروكنغس يف واشنطن العاصمة يوم ي 
يف النزاعات املسلحة واحملكمة اجلنائية الدولية" يف املؤمتر الدويل "األطفال عن َّ       قد م ورقة -:٢٠٠٩

٢٠٠٩كانون األول/ديسمرب ١٤إىل ١١َ               العاشر لكبار قضاة العامل، يف ل كناو باهلند، من 
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"أفريقيا واحملكمة اجلنائية الدولية" يف حلقة عمل خاصة بأعضاء الربملان بعنوان َّ       قد م ورقة -
حزيران/يونيه ٣٠نيون من أجل العمل العاملي" يف كمباال بأوغندا بتاريخ َّ               نظ متها شبكة "برملا

؛٢٠٠٩
"السمات األساسية للمحكمة اجلنائية الدولية" يف دورة تدريب لقضاة عن ألقى حماضرة -

٢٢َّ                    َّ                                             ومد عني عامني من األردن، نظ مها منتدى الهاي للخربة القضائية، يف الهاي بتاريخ 
؛٢٠٠٩نيسان/أبريل 

ا "ست سنوات من عمل احملكمة اجلنائية الدولية" يف املؤمتر بشأن مستقبل - َّ                                                                          قد م ورقة عنوا
العدالة اجلنائية الدولية، الذي دعا إليه مركز ويست بوينت املعين بسيادة القانون، يف قسم 
القانون يف األكادميية العسكرية للواليات املتحدة األمريكية، يف ويست بويت يف نيويورك، 

,٢٠٠٩نيسان/أبريل ١٧إىل ١٥من 
"حقوق األطفال واحملكمة اجلنائية الدولية" يف املؤمتر الدويل التاسع لكبار عن َّ       قد م ورقة -:٢٠٠٨

؛٢٠٠٨كانون األول/ديسمرب ١٥َ                  قضاة العامل، يف ل كناو باهلند بتاريخ 
يف املؤمتر الدويل املعين "اإلجراءات االبتدائية يف احملكمة اجلنائية الدولية"عن َّ       قد م ورقة -

َّ                                                         باحملكمة اجلنائية الدولية الذي نظ مته احملكمة العليا لألكادميية القضائية الفلبينية بالتشارك مع 
.٢٠٠٨أيلول/سبتمرب ٢٦و٢٥َ  السفارة اإليطالية يف مانيال بالفلبني، يوم ي 

زمبيقية برعاية مؤسسة املو يف حلقة تدارس نظمتها رابطة احملامني اختصاصيا عمل بصفة :٢٠٠٦
بيق بتاريخ امحمكمة للمستقبل" يف مابوتو مبوز إيربت بشأن "احملكمة اجلنائية الدولية:شِ   فر دري

ا "احملكمة اجلنائية الدولية: جتربة بوتسوانا٢٠٠٦آذار/مارس ٩ ."، فقدم ورقة عنوا
ا "العالقات بني احمل:٢٠٠٥ كمة اجلنائية الدولية وجملس األمن ً      ً                                   عمل حماضرا  زائرا ، فألقى حماضرة عنوا

دراسي املعين بالقانون، يف ُ    التابع لألمم املتحدة"، يف الدورة السابعة مللتقى سالسرب غ ال
.٢٠٠٥آب/أغسطس ١٠إىل ٨رغ بالنمسا من و سالسب

لدولية ً      ً                                                            عمل حماضرا  زائرا ، فألقى حماضرة عن جرمية اإلبادة اجلماعية، يف دورة احملكمة اجلنائية ا:٢٠٠٤
ِ                          لتدريب املسؤولني احلكوميني األفارقة اليت نظمتها جامعة نوت نغهام وجامعة كيب تاون، يف  

.٢٠٠٤متوز/يوليه ٣حزيران/يونيه إىل ٢٨كيب تاون جبنوب أفريقيا من 
التقديرية لالدعاء أمام احملاكم الوطنية سلطةً      ً                    عمل حماضرا  زائرا ، فألقى حماضرة عن "ال:٢٠٠٣

ٍ                                                  تندرج ضمن سلسلة  من حماضرات زائري مكتب املدعي العام للمحكمة اجلنائية والدولية"،
ولندا بتاريخ  : انظر املوقع٢٠٠٣كانون األول/ديسمرب ١٩الدولية، وذلك يف الهاي 

http://www.icc-cpi/otp/lecturers_dn.html.

يف جامعة ديلي ستودي دي ً      ً                                       عمل حماضرا  زائرا  أمام طلبة ماجستري القانون يف قسم القانون:٢٠٠٢
. فألقى حماضرات يف ٢٠٠٠آذار/مارس ١شباط/فرباير إىل ٢٥تريامو يف إيطاليا، من 

وضع الفرد مبوجب القانون الدويل، ويف استخدام القوة مبوجب ميثاق األمم املتحدة، ويف 
َ                        جرمييت  اإلبادة اجلماعية والعدوان
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ري القانون يف كلية القانون يف جامعة كيب تاون جبنوب ً     ً                 عمل حماضرا  زائرا  أمام طلبة ماجست:٢٠٠١
َ                        . ألقى حماضرات حول جرمييت  العدوان واإلبادة اجلماعية٢٠٠١أفريقيا يف آب/أغسطس 

ً                                                         عمل اختصاصيا  يف حلقة عمل خاصة بالنساء األفريقيات بشأن العدالة بني اجلنسني :٢٠٠٠
العامالت من أجل حتقيق العدالة بني واحملكمة اجلنائية الدولية، نظمتها مجاعة النساء

اجلنسني يف جامعة  قضايا األعراق اجلنسني بالتعاون مع وحدة البحوث يف جمال القانون و 
.٢٠٠٠آب/أغسطس ٢٦إىل ٢٤كيب تاون يف كيب تاون جبنوب أفريقيا من 

ُ                                   عمل حماضرا  زائرا  يف ملتقى سالسرب غ الدراسي املعين بالقانون اجلنائي الد:٢٠٠٠ رغ بو ويل، يف سالسً     ً              
َ                         . فألقى حماضرات يف جرمييت  العدوان واإلبادة اجلماعية ٢٠٠٢بالنمسا يف آب/أغسطس 

ويف شأن احملكمة اجلنائية الدولية لرواندا
ً     ً                                                                     عمل مديرا  علميا  ملعهد غابورون للدراسات املتعلقة بالواليات القضائية اجلنائية الدولية، يف :١٩٩٩

).١٩٩٩األول/أكتوبر غابورون ببوتسوانا (تشرين 
بالنمسا. سالسبورغ لقانون الدويل، يف لالدراسي سالسبورغ ً     ً          عمل حماضرا  زائرا  يف ملتقى :١٩٩٩

.فألقى حماضرات يف جرمية اإلبادة اجلماعية
ً                ِّ                                                عمل اختصاصيا  يف دورة تدريب ملد ريب الشرطة ملنظمة التعاون اإلقليمي لرؤساء الشرطة يف :١٩٩٩

َّ                                            ، نظمها مفو ض األمم املتحدة السامي حلقوق اإلنسان، يف غابورون اجلنوب األفريقي
.ببوتسوانا

العضوية يف شىت اهليئات

يف اجلامعة األمريكية مكتب البحوث املعين جبرائم احلربعضو اللجنة االستشارية يف :٢٠٠٨- ٢٠٠٦
.بواشنطن العاصمة

لس االستشاري الدويل :٢٠٠٦ يف جامعة كولونيا بأملانياات الدكتوراهملعهد االمتياز لدراسعضو ا
جملة القانون اليت تصدرها جامعة بوتسواناعضو هيئة حترير إىل اليوم:٢٠٠٥
قانون ألفريقيا الشرقيةالمجعية عضو إىل اليوم:٢٠٠٤
مجعية القانون األوغنديةعضو إىل اليوم:١٩٧٢
ح القانون اجلنائيجملس اجلمعية الدولية إلصالعضو إىل اليوم:١٩٨٨
لة الدولية منتدى القانون اجلنائيعضو هيئة حترير إىل اليوم:١٩٩٠ ا
العنف والعدوان واإلرهابعضو هيئة حترير جملة:١٩٩٠- ١٩٨٦
الكنيسة والدولةعضو جملس حترير جملة إىل اليوم:١٩٨٥
ديةاألمحر األوغنللجنة الصليب اللجنة التنفيذية عضو :١٩٨٠- ١٩٧٥
لس القانوين (اللجنة التنفيذية) :١٩٨٠- ١٩٧٥ جلمعية القانون األوغنديةعضو ا
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األنشطة األكاديمية

التدريس

القانون الدويل العام، والقانون اجلنائي الدويل، والقانون الدويل :جامعة بوتسوانا، يف بوتسوانا:٢٠٠٧- ١٩٨٤
جلنائية، واألدلة، والقانون الدستوري، حلقوق اإلنسان، والقانون اجلنائي، واإلجراءات ا

.والقانون اإلداري، واألخالقيات يف جمال القانون
القانون الدويل حلقوق اإلنسان:بكندا، نكوفراجامعة كولومبيا الربيطانية، ف:١٩٩٤- ١٩٩٣
املدنية، القانون الدويل العام، واإلجراءات اجلنائية، واإلجراءات:جامعة ماكرييري، أوغندا:١٩٧٨- ١٩٧١

واألدلة، وقانون األسرة، وقانون رابطات األعمال

القيادة األكادميية

القانون يف جامعة بوتسوانادائرة ً  عمل مديرا  ل:١٩٩٣- ١٩٨٥
ن  تطبيق املعايري ل" الدى اجلامعات املعنية "مراقبممتحنا خارجيا عمل ه(بصفتخارجيِ  ممتح 

)وأشرف على األطروحاتالعلمية؛ فأقر االمتحانات، ودقق يف أوراقها،
سوازيلند، جامعة سوازيلند، كوالوسيين:٢٠٠٦- ٢٠٠٣
جامعة دار السالم، تنزانيا/:٢٠٠٢- ١٩٩٨
سوازيلند، جامعة سوازيلند، كوالوسيين/:١٩٩٣
ليسوتو،ـجامعة ليسوتو الوطنية، روما:١٩٩٣- ١٩٩٢
زامبيا، جامعة زامبيا، لوساكا:١٩٩٣- ١٩٩١
كينيا،ويب، نريويبجامعة نري :١٩٩٠- ١٩٨٧

ِّ       العمل بصفة مقي م خارجي

َّ                          عمل يف إطار جلنة لشهادة الدكتوراه يف جامعة أمسرتدام املكل فة بتقييم مدى جودة أطروحة :٢٠١١- ٢٠١٠
َّ                                مقد مة لنيل درجة الدكتوراه يف القانون

إىل مرتبة األستاذ َّ         املرش حني للرتقيةأرواق جامعة دار السالم: قرأ لدى ِّ ً       ً  مقي ما  خارجيا  عمل :٢٠٠٠
ً  املشارك واملرش حني للرتقية إىل مرتبة األستاذ وكتب تقييما  مفص ال   عنهاَّ                                     ً    َّ

َّ          املرش حني للرتقية أوراق جامعة الغوس، أكوكا، يابا، نيجرييا: قرأ دى ِّ ً       ً   عمل مقي ما  خارجيا  ل:١٩٩٤
ً  إىل مرتبة األستاذ املشارك وكتب تقييما  مفص ال   هاهنً    َّ

التم يف َّ العمل بصفة حمك   ا

لة القانونية جلنوب أفريقيا و ّ      حك م مقاال:٢٠٠٤ نشرا للجودمدى بشأن املشورةقدم ُ ِّ                                   ق د م إىل ا
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نشرا للجودمدى بشأن املشورةقدم و ُ ِّ                              ق د م إىل جملة ملبورن للقانون الدويل ّ      حك م مقاال:٢٠٠٠

المنشورات

:الكتب

- Criminal Law in Botswana (3rd ed.) Frank Verbruggen ed. (Wolters Kluwer, The Netherlands,
2015)       ISBN 978-90-411-3621-3) [forthcoming]

(القانون اجلنائي يف بوتسوانا)
- Criminal Law in Uganda (in the International Encyclopaedia of Laws Criminal Law, (3fd ed.),

Frank Verbruggen ed., Volters Kluwer, The Netherlands, 2013, ISBN 978-90-654-4937-5) [410
pages]

(القانون اجلنائي يف اوغندا)
- -With K. Solo, Legal Ethics in Botswana: Cases and Materials/ (University of Botswana,

Department of Law, Private Bag 0022 Gaborone. 2004). ISBN No. 99912-949-5-3) [448 pages]

)مع ك. سولو، باالشرتاك ومواد ذات صلةقضايا األخالقيات يف جمال القانون يف بتسوانا: (
- Constitutional Law in Botswana (in the International Encyclopaedia of Laws (Kluwer International

Publishers, Deventer, The Netherlands. 2002. ISBN 90 6544 9442 and ISBN 90K 330 022X).
Republished by Pula Press, Gaborone, Botswana, 2012. ISBN 978-99912-619-7-3   [307 pages]

- Twejjukanye Oluganda [Luganda Language Grammer] (University of Botswana 2001) ISBN
99912-950-0-3 [150 pages]

)قواعد لغة اللوغندا(
- Criminal Procedure in Botswana: Cases and Materials (3rded.) (Pula Press, Gaborone.2002. ISBN

99912-61-61-3). [506 pages]

)اإلجراءات اجلنائية يف بتسوانا: قضايا ومواد ذات صلة(
- Eddembe Lyaffe [a treatise written in the Luganda language, literally meaning "Our Rights"; it

discusses various aspects of human rights and has four appendices which are translations of key UN
human rights instruments], (Nabinene Emporium Ltd., P.O. Box 3675 Kampala, Uganda. 1995).
Published with the assistance of the Danish Agency for International Development (DANIDA).
[201 pages]

ا يعين حرفيا  "حقوقنا"؛ وت بح ث فيها شىت  جوانب حقوق اإلنسان وهلا أربعة ( َ          ّ                             رسالة مكتوبة بلغة اللوغندا، عنوا  ُ             ً
)ترمجات ألهم صكوك األمم املتحدة اخلاصة حبقوق اإلنسانتذييالت تضم 

- English - Luganda Law Dictionary (University of Botswana. 1993 ISBN 99912 0 082 7). (Indexed
in The African Book Publishing Record, West Sussex, England, 1994). [149 pages]

ي)قاموس قانوين إنكليزي لوغند(
- Antigone: a Greek Play by Sophocles (a translation into the Luganda Language. Marianum Press,

Kampala,Uganda. 1989). [63 pages]

)(ترمجة إىل لغة اللوغنداون: مسرحية سوفوكليس اإلغريقية أنتيغ(
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مطبوعات بآلة النسخ

- The International Protection of Refugees

)١٩٧٥ام نيويورك يف عِّ                                طروحة دكتوراه قد مت إىل معهد القانون التابع جلامعة ، أاحلماية الدولية لالجئني(
- Police Powers and the Rights of the Individual in Uganda (Makerere University Kampala, Uganda

1973).  [134 pages]

دا)صالحيات الشرطة وحقوق الفرد يف أوغن(
:فصول يف كتب

- “The Rule of Law, the International Criminal Court and Africa,”/ in Lipton, Suzannah, Simpson,
Gerry, Schabas, William (eds), For the Sake of Present and Future Generations: Essays in Honour
of Roger Clark (Brill/Nijhoff, 2015 ISBN13: 978004270718) [forthcoming]

) [سيصدر قريبا]الدويل وأفريقياالنظام القضائي القانون، ادة (سي
- "The Special Tribunal for Lebanon and the Global Response to Terrorism", Essay in Honour of

Judge Flavia Lattanzi) - [2015 forthcoming]

]٢٠١٥سيصدر الحقا يف احملكمة اخلاصة بلبنان والرد العاملي على اإلرهاب" [(
- "Preliminary Rulings Regarding Admissibility" and (with Christopher Hall and Manuel J.

Ventura),"Challenges to the Jurisdiction of the Court or the Admissibility of a Case", in Otto
Triffterer and Kai Ambos (eds.), Commentary on the Rome Statute of the International Criminal
Court (3rd ed.) (Nomos Verlagsgesellschaft Baden-Baden, Germany, 2015. ISBN 3-7890-6173 5)
[forthcoming]

اختصاص طعون يف القرارات األولية املتعلقة باملقبولية" و(باملشاركة مع كريستوفر هول ومانويل ج. فنتورا)، "ال"(
سيصدر الحقا)(روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية ، تعليق على نظام "احملكمة أو مقبولية الدعوى

- “The International Criminal Court and Africa,” in Manisuli Ssenyonjo. (ed.) African regional
Human Rights System: Thirty Years after the Adoption of the African Charter on Human and
Peoples’ Rights (Koninklijke Brill NV, Leiden, 2011)

النظام اإلقليمي األفريقي حلقوق اإلنسان: ثالثون سنة بعد إقرار امليثاق )، يف (مة اجلنائية الدولية وأفريقيااحملك(
)األفريقي حلقوق اإلنسان وحقوق الشعوب

- “Cooperation with the Court in Matters of Arrest and Surrender of Indicted Fugitives: Lessons from
the ad hoc Tribunals and National Jurisdictions,” in Jose Doria, Hans-Peter Gasser and M. Cherif
Bassiouni, The Legal Regime of the International Criminal Court: Essays in (eds) Honour of
Professor Igor Blishshenku, (Martinus Nijhoff Publishers, 2009) ISBN 978 90-041630-89 [at
pp.975-999]

ِّ                                 َ             التعاون مع احملكمة يف أمور توقيف املتهمني الفار ين وتقدميهم إىل احملكمة: الدروس املستخل صة من احملاكم (
ً                 النظام القانوين للمحكمة اجلنائية الدولية: مقاالت تكرميا  للربوفيسور إيغور ة) يف: املخصوصة واحملاكم الوطني

.بليشنكو
- “Sentencing at the International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia” in Andre Klip and

Goran Sluiter (eds), Annotated Leading Cases of International Criminal Tribunals: The
International Criminal Tribunal for Yugoslavia, Vol. XV (Intersentia, Antwerp, 2008) ISBN 978-
90-5095-794-6 [at pp.723-730]

شروح بشأن قضايا بارزة نظرت فيها ة) يف: احملكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السابق(إصدار األحكام يف 
احملاكم اجلنائية الدولية: احملكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا

- “Participation in Crime in Botswana” in Ulrich Sieber (ed.) Participation in Crime: Criminal
Liability of Leaders of Criminal Groups and Networks – A Comparative Analysis (Max Planck
Institute for Foreign and International Criminal Law. Freiberg. 2007
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موعات والشبكات( رن)ُ  اإلجرامية ـ حتليل م قااملشاركة يف اجلرائم: املسؤولية اجلنائية لزعماء ا
- Expeditious Trial” in Andre Klip and Goran Sluiter (eds), Annotated Leading Cases of

International Criminal Tribunals: The Special Court for Sierra Leone, Vol 9 (Intersentia, Antwerp,
2006. ISBN 90-5095.[at pp. 690-697]

نشروح بشأن قضايا بارزة نظرت فيها احملاكم اجلنائية الدولية: احملكمة اخلاصة بسرياليو السريعة) يف تااكم(احمل
- “Right to Counsel” in Andre Klip and Goran Sluiter (eds), Annotated Leading Cases of

International Criminal Tribunals: The International Criminal Tribunal for Yugoslavia, Vol. 8
(Intersentia, Antwerp, 2005. ISBN 90-5095-397-2) [at pp. 375-386]

شروح بشأن قضايا بارزة نظرت فيها احملاكم اجلنائية الدولية: احملكمة اجلنائية الدولية يف: )احلق يف توكيل حمام(
ليوغوسالفيا

- “Forcible Transfer of Children” in Shelton, Dinah (ed.) Encyclopaedia of Genocide and Crimes
Against Humanity, 3 vols. (Detroit, Mich: Macmillan Reference USA, 2005. ISBN 0028658477) [at
pp. 370-376]

(النقل القسري لألطفال) يف: موسوعة اإلبادة اجلماعية واجلرائم ضد اإلنسانية
- “The Indictment”, in Andre Klip and Goran Sluiter (eds), Annotated Leading Cases of International

Criminal Tribunals: The International Criminal Tribunal for Rwanda, Vol.6 (Intersentia, Antwerp,
2003. ISBN 90-5095-319-0) [at pp. 49–58]

ام)، يف:  اجلنائية الدولية: احملكمة اجلنائية الدولية لروانداشروح بشأن قضايا بارزة نظرت فيها احملاكم(اال
- “Preliminary Matters: the Indictment”, in Adre Klip and Goran Sluiter (eds), Annotated Leading

Cases of International Criminal Tribunals: The International Criminal Tribunal for Yugoslavia,
Vol. IV (Intersentia, Antwerp, 2002. ISBN 90-5095-213-5) [at pp. 58-68]

ام) يف:  شروح بشأن قضايا بارزة نظرت فيها احملاكم اجلنائية الدولية: احملكمة اجلنائية (املسائل التمهيدية: اال
الدولية ليوغوسالفيا

- “Social Change and Organised Crime in Southern Africa”, in Apollo Rwomire (ed.), Social
Problems in Africa (Praeger Publishers, Westport, CT., U.S.A., 2001. ISBN 0-275-96343-8) [at
pp.209-228]

املشكالت االجتماعية يف أفريقيا) يف: أفريقياجنوب ّ                      َّ     التحو ل االجتماعي واجلرمية املنظ مة يف (
- “The African Great Lakes Region and the International Criminal Tribunal for Rwanda”, in ELSA

(eds.), International Law as we enter the 21st Century (Berlin Verlag Arno Spitz GmbH, 2001.
ISBN 3-8305-0249-4) [at pp. 73–85]

القرن احلادي يف مستهل انون الدويل الق) يف: منطقة البحريات الكربى يف أفريقيا واحملكمة اجلنائية الدولية لرواندا(
والعشرين

- “The Implementation of the ICC Statute within the Southern African Community (SADC)”, in
Claus Kress & Flavia Lattanzi (eds.), The Rome Statute and Domestic Legal Orders Volume I:
General Aspects and Constitutional Issues (Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden, Germany,
2000. ISBN 88-8784-00-2) [at pp. 169-182

نظام روما ) يف: تنفيذ النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية ضمن اجلماعة اإلمنائية للجنوب األفريقي(
لد األول: اجلوا نب العامة واملسائل الدستوريةاألساسي واألوامر القانونية الوطنية ـ ا

- “Genocide: A Crime Against Mankind”, in Gabrielle Kirk McDonald and Olivia Swak-Goldman
(eds.), The Law and Enforcement of International Offences – The Experience of International and
National Courts (Kluwer Law International, The Hague, The Netherlands, 1999. ISBN 90-411-
1133-6) [at pp. 113-140]

القانون وإنفاذه فيما يتعلق باجلرائم الدولية ـ جتربة احملاكم الدولية ) يف: اإلبادة اجلماعية: جرمية ضد اإلنسانية(
واحملاكم الوطنية

- "Controlling Executive Power in Southern Africa: the Role of the Courts and Administrative
Tribunals", in Hugh Corder and Tiyanjana Maluwa (eds.), Administrative Justice in Southern Africa
(University of Cape Town, Cape Town, 1997. ISBN 0-7992-1892-8) [at pp. 95-116]
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جنوب أفريقياالقضاء اإلداري ) يف: : دور احملاكم واحملاكم اإلداريةمراقبة السلطة التنفيذية يف أفريقيا اجلنوبية(
- "Reparations in the Criminal Law: the Case of Uganda", in Albin Eser and Susanne Walther

Wiedergutmachung im Strafrecht: Internationale Perspektiven (edition iuserim, Max-Planck
Institute for Foreign and International Criminal Law, Freiburg, Germany, 1997. ISBN 3-86113-971-
5) [at pp. 319-354]

) يف: جرب األضرار يف قانون العقوبات: املنظور الدويلجرب األضرار يف القانون اجلنائي: حالة أوغندا(
- "Issues of Implementation and Co-ordination", with Roger Clark, in Yael Danieli, Nigel Rodley and

Lars Weisaeth (eds) International Responses to Traumatic Stress (Baywood Publishing Company,
Amityville, N.Y., 1995. ISBN 0-89503-132-9) [at pp. 425-437]

ج عن الصدماتالردود الدولية حيال التوتر النات) يف: مسائل التنفيذ والتنسيق(
- "Victims of Crime and their Rights", in T.M. Mushanga (ed.) Criminology in Africa, (United

Nations International Crime and Justice Research Institute, Rome, 1992. ISBN 92-9078-021-6) [at
pp. 21-42]

ين عليهم يف اجلرائم وحقوقهم( جرام يف أفريقياعلم اإل) يف: ا

- “The Rights of Children in Botswana", in The Rights of the Child (Initiative Ltd., Nairobi 1989.
ISBN 9966-42-001-0) [at pp. 25-31]

الطفلحقوق ) يف: حقوق األطفال يف بتسوانا(
- "Human Rights: A Legal Perspective", in D. Rubadiri (ed.), Human Rights and You D. Rubadiri

(ed.), (Macmillan Botswana Ltd. 1989. ISBN 0-333 52364-4) [at pp. 11-16]

) يف: حقوق اإلنسان وأنتمحقوق اإلنسان: املنظور القانوين(
- "Arbitrary Deprivation of Life: Controls on Permissible Deprivations", in B.G. Ramcharan (ed) The

Right to Life in International Law, (Martinus Nijhoff Publishers, The Netherlands, 1985. ISBN 90-
247-3074-0) [at pp. 245-283]

احلق يف احلياة وفق القانون الدويلاجلائزة) يف: ُّ                                      احلرمان التعس في من احلياة: ضوابط مراقبة حاالت احلرمان (

:عرض الكتب

- Review of D. Dyzenhaus, Hard Cases in Wicked Legal Systems: South African Law in the
Perspective of Legal Philosophy (Oxford: Clarendon Press 1991) 28 Canadian Journal of African
Studies 150-3 (1994)

اوس ب أفريقيا من منظور فلسفة "احلاالت الصعبة يف النظم القانونية الرديئة: قانون جنو عرض كتاب د.ديز
لة الكندية للدراسات األفريقية، القانون ا

ّ  مقاالت ن شر ت يف جمالت عاملية اليت حيك م النظراءفيهاُ َ                    

- "The ICC and Complementarity in Practice" 26 Leiden Journal of International Law (2013)

)احملكمة اجلنائية الدولية والتكامل يف املمارسة(
- “The Kampala Review Conference: The Capstone of the Rome System” 22 Criminal Law Forum:

An International Journal 511-518 (2011)

)ذروة نظام روما:مؤمتر كمباال الستعراض نظام روما األساسي(
- “The Role of Victims in Criminal Proceedings – Lessons National Jurisdictions can take from the

ICC” 21 Criminal Law Forum: An International Journal 399-414 (2010); DOI 10.1007/s10609-
010-9126-6

ين عليهم يف اإلجراءات اجلنائية ـ الدروس اليت ميكن أن تستخلصها احملاكم الوطنية من احملكمة اجلنائية ( دور ا
)الدولية
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- “The Role of International Criminal Tribunals in the Promotion of Peace: the Case of the
International Criminal Court” 19 Criminal Law Forum: An International Journal 373-393 (2008)

)دور احملاكم اجلنائية الدولية يف النهوض بالسالم: حالة احملكمة اجلنائية الدولية(
- “The Abuse of Process Doctrine in the Administration of Criminal Justice before National Courts

and International Tribunals”, 7 University of Botswana Law Journal 29-71 (2008).

)الدوليةإساءة استعمال مبدأ احملاكمة يف إقامة العدالة اجلنائية أمام احملاكم الوطنية واحملاكم (
- “Relationship between the International Criminal Court and the United Nations Security Council”,

13 Zetschrift Für Internationale Starfrechtsdogmatik 500 (2007) (http://www..zis-online.com)

)حملكمة اجلنائية الدولية وجملس األمن التابع لألمم املتحدةالعالقة بني ا(
- “Bringing Aggressors to Justice: From Nuremberg to Rome” 4 University of Botswana Law

Journal 4-32 (2005)

)إىل رومانبريغ مقاضاة املعتدين: من نور (
- “The SADC Protocol against Corruption: Example of the Region’s Response to an International

Scourge”, with Zein Kebonang,1 University of Botswana Law Journal 85-119 (2005)

)ّ                         بروتوكول اجلماعة اإلمنائية للجنوب األفريقي اخلاص مبكافحة الفساد: مثال على تصد ي املنطقة هلذه اآلفة الدولية(
- “Prosecutorial Discretion before National Courts and International Tribunals”, 2 Journal of

International Criminal Justice 124-144 (2005)

)أمام احملاكم الوطنية والدوليةلالدعاء التقديرية سلطة ال(
- “Triggering the Jurisdiction of the International Criminal Court”, 4 African Human Rights Law

Journal 256-274 (2004)

)إثارة اختصاص احملكمة اجلنائية الدولية(
- “Defining the Crime of Aggression: An Important Agenda Item for the Assembly of States Parties

to the Rome Statute of the International Criminal Court”, Acta Juridica Journal 256-286 (2003)
[University of Cape Town, South Africa]

تعريف جرمية العدوان: بند هام من بنود جدول أعمال مجعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة (
)اجلنائية الدولية

- “Aggression under the Rome Statute of the International Criminal Court” 71 The Nordic Journal of
International Law, 497-521 (2002)

)نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدوليةيف العدوان (
- “The Ethical Obligations of Counsel in Criminal Proceedings: Representing an Unwilling Client”,

12 Criminal Law Forum: an International Journal 487–507 (2001)

)ِّ         امات األخالقية للمحامي يف اإلجراءات اجلنائية: متثيل موك ل غري راغبااللتز (
- “Genocidal Conflict and the International Criminal Tribunal for Rwanda”, 48 Netherlands

International Law Review 31-65 (2001)

)لروانداالنزاعات املنطوية على إبادة مجاعية واحملكمة اجلنائية الدولية(
- “Minimum Sentences and their Effect on Judicial Discretion", 31 Crime, Law and Social Change:

An International Journal 363-384 (1999)

)العقوبات الدنيا وأثرها على سلطة القضاء التقديرية(
- "Crime Prevention in Southern Africa: A Legal Perspective", 32 The Comparative and

International Law Journal of Southern Africa 247-265 (1999)

)أفريقيا: منظور قانوينجنوب منع اجلرمية يف (
- "The International Criminal Court: Jurisdictional and Related Issues", 10 Criminal Law Forum: An

International Journal 87-120 (1999)

)ااحملكمة اجلنائية الدولية: مسائل االختصاص وما يتعلق (
- “Police Informers and Agents Provocateurs: Accomplices or Handmaidens of the Law?

Perspectives from the Courts of Eastern and Southern Africa” 9 Criminal Law Forum: An
International Journal 151-169 (1998/99)
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َ                           خمربو الشرطة والعمالء املستدر جون: أه م  متواطئون أم خ د مة للقانون؟ منظور احملاكم يف (  َ               ْ  ُ واجلنوب أفريقيا شرق ِ      
)األفريقي

- “Indigenous Justice Systems: An Eastern African Perspective”, 24 Indian Socio-Legal Journal 23-
30 (1998)

)ألصليني: منظور ألفريقيا الشرقيةنظم العدالة للسكان ا(
- “When Crime Crosses Borders: A Southern African Perspective”, 41 Journal of African Law 192-

200 (1997) (University of London)

اأفريقيجنوب عندما جتتاز اجلرمية احلدود: منظور 
- "Witchcraft as a Criminal Defence, From Uganda to Canada and Back", 24 Manitoba Law Journal

38-59 (1996) (University of Manitoba)

)، ً       ً الشعوذة بوصفها جرمية جنائية، من أوغندا إىل كندا ذهابا  وإيابا  (
- "Rules of Procedure and Evidence of the International Tribunal for the Former Yugoslavia" 5

Criminal Law Forum: An International Journal 507-555 (1994). Reprinted as a chapter in Roger
Clark and Madeleine Sann (eds.), The Prosecution of International Crimes (Transaction Publishers,
Rutgers - The State University of New Jersey, New Brunswick, N.J., 1996. ISBN 1-56000-269-7)
[at p. 293-341]

يف  أعيد طبعه مبثابة فصل)؛ القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات للمحكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة(
كتاب: "مقاضاة اجلرائم الدولية")

- "Victims of Abuse of Power, with Special Reference to Africa" 28 University of British Columbia
Law Review 171-192 (1994). Reprinted in 60 The Review of the International Commission of Jurists
199-219 (1998)

)ضحايا إساءة استعمال السلطة، مع إشارة خاصة إىل أفريقيا(
- "The Poisoned Tree: Responses to Involuntary Confessions in Criminal Proceedings in Botswana,

Zambia, and Uganda" 5 African Journal of International & Comparative Law 609-633 (1993).
(London). Reprinted as a chapter in M. Cherif Bassiouni and Ziyad Motala (eds), The Protection of
Human Rights in African Criminal Proceedings (Martinus Nijhoff Publishers, Dordrecht, The
Netherlands. 1995) [at 83-102]

أعيد )، ملسمومة: املواقف إزاء االعرتافات غري الطوعية يف اإلجراءات اجلنائية يف بتسوانا وزامبيا وأوغندالشجرة اا(
يف كتاب: "محاية حقوق اإلنسان يف اإلجراءات اجلنائية األفريقية")طبعه مبثابة فصل

- "The Police, Human Rights, and the Constitution: An African Perspective", 15 Human Rights
Quarterly 465-484 (1993) (John Hopkins University Press). This article was abstracted in the 1994
International Political Science Abstracts (27 Rue Saint-Gallium, 75341 Paris Cedex 07, France)

)الشرطة، وحقوق اإلنسان، والدستور: منظور أفريقي(
- "Religious Liberty and the Law in Botswana Today," 34 Journal of Church and State 843-862

(1992) (Baylor University)

)تسوانا اليومو احلرية الدينية والقانون يف ب(
- "La religion et la Loi au Botswana aujourd'hui" 43 Conscience et Liberté 89-93 (1992) (Bern,

Switzerland)

)الدين والقانون يف بتسوانا اليوم(
- "Extenuating Circumstances in Capital Offences in Botswana", 2 Criminal Law Forum: An

International Journal 235-268 (1991)

)تسواناو َ                   ة يف اجلرائم اليت يعاق ب عليها باإلعدام يف بِّ الظروف املخف ف(
- "Compensating the Victims of Crime in Botswana", 33 Journal of African Law 157-171 (1989)

(University of London)

ين عليهم يف اجلرائم يف ب( )واناوتستعويض ا
- "The Right to Legal Representation in Botswana", (1988) Israel Yearbook on Human Rights 211-

227 (Tel-Aviv University)



ICC-ASP/14/24

24-A-021115٧١

)تسواناو احلق يف التمثيل القانوين يف ب(
- "Religion, the Law and the State in Africa" 28 Journal of Church and State 268-287 (1986) (Baylor

University)

)الدين والقانون والدولة يف أفريقيا(
- "The Right to Return Home in International Law", 21 Indian Journal of International Law 335-351

(1981)

)احلق يف العودة إىل الوطن مبوجب القانون الدويل(
- "The Nature and Function of Marriage Gifts in Customary African Marriages", 23 American

Journal of Comparative Law 682-704 (1975) (University of California)

)األفريقيةالعرفية طبيعة ووظيفة هدايا الزواج يف الزجيات (
- "The Consul as a Defendant: His Amenability to the Jurisdiction of the Receiving State", 15 Indian

Journal of International Law 333-350 (1975)

)َّ                                                     قنصل بصفته مد عى عليه: إمكانية إخضاعه للوالية القضائية للدولة املضيفةال(
- "The International Court, Impartiality and Judges Ad Hoc", 13 Indian Journal of International Law

207-230 (1973). [This article was included in J.C. Merrills' A Current Bibliography of International
Law, (Butterworths, London, 1978) 188

)، والقضاة املخصصوناحلياداحملكمة الدولية، و (
- "The Tanzania Nationalisation Laws", 3 Eastern African Law Review 1-23 (1970) (The University

of Dar Es Salaam)

)قوانني التأميم يف تنزانيا(

ؤمترات وغريها من األوراقُ ِّ      أوراق ق د مت يف م

- "The Role Lawyers before International Courts: the case of the Special Tribunal for Lebanon",
Paper presented at a conference organized by Council of Bars and Law Societies of Europe, The
Hague, Netherlands 23 April 2015

ُ                           ورقة ق دمت يف مؤمتر نظمه جملس احملاماة . مني أمام احملاكم الدولية: قضية احملكمة اخلاصة بلبناندور احملا(
)٢٠١٥نيسان/أبريل ٢٣ومجعيات القانون األوروبية، الهاي، هولندا 

- "Justice and the International Criminal Tribunals", Lecture delivered at Friedensau Adventist
University, Berlin, Germany, 16 March 2015

آذار/مارس ١٦العدالة واحملاكم اجلنائية الدولية"، حماضرة ألقيت يف جامعة فريدينساو السبتية، برلني، أملانيا، (
٢٠١٥ (

- "The Evolution of the Status of the Individual under International Law", Paper presented at the
Hague Summit on International Law & Human Rights, The Hague, Netherlands, 4th, 5th February
2015

ُ                                      تطور الوضع القانوين للفرد مبوجب القانون الدويل"، ورقة ق دمت يف مؤمتر قمة الهاي حول القانون وحقوق (
)٢٠١٥شباط/فرباير ٥، ٤اإلنسان الدولية، الهاي، هولندا، 

- "Obwenkanya Obw'obutonde mu Litulica Omuganda" ["Natural Justice in the Luganda Literature"],
Lecture delivered at the Institute of Languages, Makerere University, Kampala, Uganda, 6 October
2014

٦رييري، كمباال، أوغندا، ، حماضرة ألقيت يف معهد اللغات، جامعة ماكيلوغاندالالعدالة الطبيعية يف األدب (
)٢٠١٤تشرين األول/أكتوبر 

- "The Law's Response to the Plight of Victims of Trauma in the Context of International Criminal
Justice", Paper presented at the Conference on Trauma and Resilience, Berlin, Germany, July 2014
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ُ                  نون حملنة ضحايا الصدمات النفسية يف سياق العدالة اجلنائية الدولية"، ورقة ق دمت يف مؤمتر الصدمة استجابة القا(
)٢٠١٤والصمود، برلني، أملانيا، متوز/يوليه 

- "The Relationship between the African Union and the International Criminal Court, Seminar of the
International Criminal Law Society, Rabat, Kingdom of Morocco, June 2014

العالقة بني االحتاد األفريقي واحملكمة اجلنائية الدولية، ندوة جلمعية القانون اجلنائي الدويل، الرباط، اململكة املغربية، (
)٢٠١٤حزيران/يونيه 

- "The international Legal System and its relevance to the Rule of Law in Africa", the Benedicto
Kiwanuka Memorial Lecture, organized by the Foundation for African Development, 14 November
2013, Makerere University, Kampala, Uganda

التذكارية، الذي النظام القانوين الدويل وأمهيته بالنسبة لسيادة القانون يف أفريقيا"، حماضرة بينيديكتو كيوانوكا (
)، جامعة ماكرييري، كمباال، أوغندا٢٠١٣تشرين الثاين/نوفمرب ١٤تنظمها مؤسسة التنمية األفريقية، 

- "The Evolution of Intemational Criminal Law and the International Criminal Court in Context",
Address to the Parliament of Uganda, Kampala, Uganda, September 2013

تطور القانون اجلنائي الدويل واحملكمة اجلنائية الدولية يف السياق" خطاب أمام الربملان يف أوغندا، كمباال، أوغندا، (
)٢٠١٣أيلول/سبتمرب 

- Religious Tolerance, Sustainable Development and the Law in Africa", Paper delivered at the All-
Africa Religious Liberty Congress, Yaounde, Cameroon, 6- 10 August 2013

ُ                                                التسامح الديين والتنمية املستدامة والقانون يف أفريقيا "، ورقة ق دمت يف مؤمتر احلرية الدينية لعموم أفريقيا، ياوندي، (
)٢٠١٣آب/أغسطس ١٠-٦الكامريون، 

- "Appraising the Work of the ICC in its first Decade: Challenges and Ways Forward", paper
presented at the Conference on "International Criminal Law: the Rome Statute - Ten Years After
and Ahead" held at the University of Copenhagen, Faculty of Law, Denmark, 14 November 2012

ُ                    دولية يف عقدها األول: التحديات وسبل التقدم"، ورقة ق دمت يف مؤمتر "القانون تقييم عمل احملكمة اجلنائية ال(
بعد عشر سنوات واملستقبل" الذي عقد يف جامعة كوبنهاغن، كلية -اجلنائي الدويل: نظام روما األساسي 

)٢٠١٢تشرين الثاين/نوفمرب ١٤القانون، الدمنارك، 
- "Promoting Religious Freedom in Secularity: A Legal Perspective", Conference of the International

Religious Liberty Association, Punta Cana, Dominican Republic, April 2012

تعزيز احلرية الدينية يف العلمانية: وجهة النظر القانونية"، مؤمتر اجلمعية الدولية للحرية الدينية، بونتا كانا، مجهورية (
)٢٠١٢يكان، نيسان/أبريل الدومين

- "The ICC Targets Impunity, not Africa", article published in the newsletter of the Uganda Coalition
on the International Criminal Court, Kampala, Uganda, July 2011

قالة نشرت يف النشرة اإلخبارية الئتالف احملكمة اجلنائية الدولية تستهدف اإلفالت من العقاب، وليس أفريقيا"، م(
)٢٠١١أوغندا حول احملكمة اجلنائية الدولية، كمباال، أوغندا، متوز/يوليه 

- "Reparations for Victims of Crime in Uganda" in Eduardo Vetere & David Pedro, Victims of Crime
and Abuse of Power: Festschrift in honour of Irene Melup (11th UN Congress on Crime Prevention
and Criminal Justice, Bangkok, April 2005)

ين عليهم يف اجلرائم يف أوغندا( ين عليهم يف اجلرائم وإساءة استعمال السلطة: جمموعة ) يف: جرب أضرار ا ا
َ        ً                                         مقاالت ت نش ر تكرميا  إليرين ميلوب (مؤمتر األمم املتحدة احلادي عشر  ُ   املعين مبنع اجلرمية والعدالة اجلنائية، الذي ع قد ُ 

يف: ).٢٠٠٥يف بانكوك يف نيسان/أبريل 
- “Bringing Aggressors to Justice: From Nuremberg to Rome” presented as an inaugural lecture at

the University of Botswana, Gaborone, 13 April 2005
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١٣ُ ِّ                                                   غ إىل روما"، مقال ق د م مبثابة حماضرة افتتاحية يف جامعة بتسوانا يف غابورون يف ري بنمقاضاة املعتدين: من نور (
)٢٠٠٥نيسان/أبريل 

- “The Right to Legal Representation before the International Tribunal for the former Yugoslavia”,
presented at the 18th International Conference of the International Society for the Reform of
Criminal Law, Montreal, Canada, 8 – 12 August 2004

ُ ِّ                       احلق يف التمثيل القانوين أمام احملكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة"، مقال ق د م يف املؤمتر الدويل الثامن (
آب/أغسطس ١٢إىل ٨ِ                     ق د يف مونرتيال بكندا من ُ عشر للجمعية الدولية إلصالح القوانني اجلنائية الذي ع  

٢٠٠٤(
- “The Independence of the Judiciary” presented at the SADC Chief Justices’ Conference, Kasane,

Botswana, July, 2004

ُِ           الذي ع ق د يف كازان ُ ِّ                                                مقال ق د م يف مؤمتر كبار قضاة اجلماعة اإلمنائية للجنوب األفريقية)،القضائيالسلطة استقالل (
)٢٠٠٤ببتسوانا يف متوز/يوليه 

- “Prosecutorial Discretion before National and International Tribunals” delivered as part of a series
of Guest Lectures at the Office of the Prosecutor of the International Criminal Court, The Hague,

Netherlands, and 19 December 2003. See website: http://www.icc-cpi/otp/lecturers_dn.html.
ِّ                                                          َّ                  الد عاء أمام احملاكم الوطنية والدولية"، حماضرة من سلسلة حماضرات قد مها حماضرون زائرون لالتقديرية سلطة ال(

ولندا (ملكتب امل ). انظر املوقع٢٠٠٣كانون األول/ديسمرب ١٩َّ                                                د عي العام للمحكمة اجلنائية الدولية يف الهاي 
cpi/otp/lecturers_dn.html-http://www.icc(

- “Implementation of the Rome Statute: Making the National Criminal Justice Systems Able in Law”
presented at the Annual International Criminal Law Network, The Hague, Netherlands 17-19
December 2003

ُ ِّ                   تنفيذ نظام روما األساسي: التمكني القانوين لنظم القضاء اجلنائي الوطين"، مقال ق د م يف االجتماع السنوي (
ولندا من للشبكة الدولية )٢٠٠٣كانون األول/ديسمرب ١٩إىل ١٧ُِ                    للقانون اجلنائي، الذي ع ق د يف الهاي 

- “Triggering the Jurisdiction of the International Criminal Court” presented at a Symposium on
“Civil Society and Justice in Zimbabwe”, Johannesburg, South Africa, 11-13 August 2003

تمع األهلي والقضاء يف زمبابوي"، ع ق د ثارةإ( ِ   اختصاص احملكمة اجلنائية الدولية"، مقال ق د م يف ندوة بشأن "ا  ُ                                                ِّ ُ
)٢٠٠٣آب/أغسطس ١٣إىل ١١جبنوب أفريقيا من يف جوهانسربغ

- “The Definition of the Crime of Aggression: Challenge facing the Assembly of States Parties”
presented at the International Conference on ‘The International Criminal Court: Some Questions
and Answers from the Arab Region” at Cairo, Egypt 9–11 May 2002

لدويل بشأن "احملكمة ُ ِّ           تعريف جرمية العدوان: التحدي الذي يواجه مجعية الدول األطراف" مقال ق د م يف املؤمتر ا(
١١إىل ٩ُِ                    اجلنائية الدولية: بعض األسئلة الواردة من املنطقة العربية واألجوبة عنها"، الذي ع ق د يف القاهرة مبصر من 

)٢٠٠٢أيار/مايو 
- “Rwandan Adventists on Trial for Genocide” (2000) Adventist Lawyer 36

اك مون ( َ     السبتيون الروانديون الذين حي  )إلبادة اجلماعيةلى اعُ 
- “Treatment of Prisoners and the International Law of Human Rights", paper presented at the

Seminar for Heads of Penitentiary Institutions of African Countries, Harare, Zimbabwe, 23
February - 5 March, 1988

ُ ِّ                                      ويل حلقوق اإلنسان"، ورقة ق د مت يف حلقة التدارس اخلاصة برؤساء مؤسسات معاملة السجناء والقانون الد"(
)١٩٨٨آذار/مارس ٥شباط/فرباير إىل ٢٣ُِ                        السجون يف البلدان األفريقية، اليت ع ق دت يف هراري بزمبابوي من 

- "The Death Penalty in Botswana", a paper presented at the "Reform of the Criminal Law"
Conference, Inns of Court, London, July 26-29, 1987. (Cited by Roger Hood in The Death Penalty
(Oxford University Press, Oxford 1989)
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ُ                        عقوبة اإلعدام يف بتسوانا"، ورقة ق د مت يف مؤمتر "إصالح القانون اجلنائي" الذي ع قد يف دور إعداد احملامني يف (                                      ِّ ُ
). استشهد به روجيه هود يف "عقوبة اإلعدام١٩٨٧متوز/يوليه ٢٩إىل٢٦لندن من 

- "The Prisoner and Human Rights", in Frimpong, K.(ed.), The Law, The Convict And The Prisons
(Mimeograph), University of Botswana, Gaborone, 1987 [at p. 210-224]

١٩٨٧واملدانون والسجون (نسخ) جامعة بوتسوانا، غابورون، القانون)، يف السجني وحقوق اإلنسان(
- "Capital Punishment in Botswana" with M.J.A. Glickman in United Nations, Crime and Criminal

Justice Newsletter, 12 and 13 (November 1986), 51

)تحدة، النشرة اإلخبارية للعدالة اجلنائيةاألمم امل) مع م. ج. أ. كلكمان يف: عقوبة اإلعدام يف بوتسوانا(
- "A Magna Carta for Victims of Crime", in Departmental Seminar Papers Vol. I (1985/86)

ين عليهم يف اجلرائم( )ميثاق شامل من أجل ا
- "Christianity and Human Rights", a paper presented at a Workshop organised by the Department of

Theology and Religious Studies (University of Botswana 1985)

ُ ِّ                َّ                                                 املسيحية وحقوق اإلنسان، ورقة ق د مت يف حلقة عمل نظ مها قسم الالهوت والدراسات الدينية يف جامعة بتسوانا (
)١٩٨٥عام 

- "Group Victims of Crime and other Illegal Acts Linked to the Abuse of Public Power with Special
Reference to Africa",(paper prepared for the Crime Prevention and Criminal Justice Branch of the
United Nations Centre for Social Development and Humanitarian Affairs, New York, 1983). Cited
in the Working Paper Prepared by the UN Secretariat for the 7th UN Congress on the Prevention of
Crime and Treatment of Offenders, Milan, Italy. UN Doc. A/CONF.121/6, 1 August 1985

ين عليهم يف اجلرائم وسائر األفعال غري القانونية املرتبطة بإساءة استعمال السلطة العامة مع إشارة ( جمموعات ا
ُ  َّ                                                                          ورقة أ عد ت من أجل شعبة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية التابعة ملركز األمم املتحدة للتنمية )، إىل أفريقياخاصة

ا األمانة العامة لألمم ١٩٨٣االجتماعية والشؤون اإلنسانية يف نيويورك عام  ا يف ورقة عمل أعد  ِ                    َّ                      ) است شه د   ُ
رمني الذي ع ق د يف ميالنو بإيطاليااملتحدة للمؤمتر السابع املعين مبنع اجلرمية وم ُِ                   عاملة ا

- "The Church in an Emerging Legal System: The Case of Uganda", a paper presented at the
International Christian Lawyers' Conference, Geneva, Switzerland, 1981

ِ   ة ق د مت يف املؤمتر الدويل للمحامني املسيحيني الذي ع ق د الكنيسة يف النظام القانوين الناشئ: حالة أوغندا"، ورق(  ُ                                       ِّ ُ
)١٩٨١يف جنيف بسويسرا عام 

- "Torture: A Crime Against Human Dignity", an article published in The Exposure (magazine,
Kampala, Uganda. 1980)

)١٩٨٠، كمباال، أوغندا The Exposureجملةالتعذيب: جرمية ضد الكرامة اإلنسانية"، مقال نشرته (

الجوائز

أملانيا، رغو ، فرايبمعهد ماكس بالنك للقانون اجلنائي األجنيب والدويلفقيه زائر، : ٢٠٠٦
ً               نكوفر بكندا، تقديرا  إلسهامه يف إصالح ا، يف فاجلمعية الدولية إلصالح القانون اجلنائيحائز ميدالية : ١٩٩٦

.ن والقانون اجلنائيالقانون الدويل حلقوق اإلنسا

رغ بأملانياو فرايبمعهد ماكس بالنك للقانون اجلنائي األجنيب والدويلفقيه زائر، : ١٩٩٥
هولندا، ، الهايأكادميية الهاي للقانون الدويلزميل، معهد حبوث القانون الدويل والعالقات الدولية، : ١٩٨٢

____________


