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تعيين أعضاء
اللجنة االستشارية المعنية بالترشيحات
مذكرة من األمانة
 -2تنص الفقرة ( 4ج) من املادة  36من نظام روما األساسي على ما يلي:
’’( ج) جلمعية الدول األطراف أن تقرر ،إذا كان ذلك مناسبا ،إنشاء جلنة استشارية
تعىن بالرتشيحات .ويف هذه احلالة ،تقوم مجعية الدول األطراف بتحديد تكوين اللجنة
وواليتها‘‘.
 -1ومبوجب القرار  ،ICC-ASP/10/Res.5أنشأت اجلمعية جلنة استشارية معنية برتشيحات
القضاة .وتنص اختصاصات اللجنة االستشارية( )2على ما يلي:
’’ تتألف اللجنة من تسعة أعضاء ،من رعايا الدول األطراف ،الذين تقوم مجعية الدول
األطراف بتعيينهم بتوافق اآلراء ،بناء على توصية من مكتب اجلمعية بتوافق اآلراء أيضا،
وينبغي أن تعكس اللجنة النظم القضائية الرئيسية يف العامل ،وأن يتوافر فيها التمثيل اجلغرايف
العادل ،فضال عن التمثيل اجلغرايف العادل لكال اجلنسني ،استنادا إىل عدد الدول األطراف يف
()1
نظام روما األساسي‘‘.
 -3ويف اجتمـ ـاعه الثالث املعـ ـقود يـ ـوم  19كـ ـانون الثاين/يناير  ،1028ق ـ ـرر املكتب أن متتد فرتة
الرتشيح  21أسبوعا من  6حزيران/يونيه إىل  18آب/أغسطس ( 1028بتوقيت وسط أوروبا).
وطلب إىل الدول اليت تقدم ترشيحات أن تدرج بيانا عن كيفية استيفاء املرشحني للمعايري احملددة يف
اختصاصات اللجنة االستشارية.
 -4ومبا أن عدد املرشحني كان أقل من عدد املقاعد الشاغرة عند انتهاء فرتة الرتشيح ،ونظرا لعدم
تقدمي مرشحني من مجيع اجملموعات اإلقليمية ،مدد املكتب فرتة الرتشيح إىل غاية  22أيلول/سبتمرب،
مث إىل  15أيلول/سبتمرب وبعد ذلك إىل  9تشرين األول/أكتوبر ( 1028بتوقيت وسط أوروبا) .وعند
انتهاء فرتة الرتشيح  9تشرين األول/أكتوبر  ، 1028بلغ عدد املرشحني املقدمني لشغل املقاعد التسعة
الشاغرة يف اللجنة االستشارية مثانية مرشحني.
( )2تقرير املكتب عن إنشاء جلنة استشارية معنية برتشيح القضاة للمحكمة اجلنائية الدولية ( ،)ICC-ASP/10/36املرفق.
( )1املرجع نفسه ،املرفق ،الفقرة .2
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 -5وقرر املكتب ،يف اجتماعه املعقود يف  19كانون الثاين/يناير  ،1028أن ينشئ فريق عمل
تابعا للمكتب ،يتألف من عضو واحد من كل جمموعة إقليمية ،يكلف باختيار تسعة مرشحني
ليقدمهم املكتب وتنتخبهم اجلمعية ،وبضمان احرتام الشروط املنصوص عليها يف اختصاصات اللجنة.
 -6ومبا أنه اتضح أن من غري املمكن إنشاء الفريق العامل التابع للمكتب املذكور أعاله ،قامت
األمان بإعداد مشروع تقرير املكتب حتت إشراف رئيس اجلمعية .ويف  25تشرين الثاين/نوفمرب
 ، 1028قرر املكتب أن ينظر يف مؤهالت املرشحني الثمانية املتقدمني لشغل مقاعد اللجنة االستشارية
املعنية برتشيحات القضاة وأن يقوم بتقديرها وبتقدمي تقريره.
وترد توصيات املكتب يف تقريره بشأن اللجنة االستشارية املعنية بالرتشيحات (ICC-
-7
).ASP/17/21
 -8وترد الرتشيحات اليت تلقتها األمانة يف مرفق هذه املذكرة.
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 -2براك بن حمد ،أحمد محمد (دولة فلسطين)
(األصل :اإلنكليزية)
مذكرة شفوية
هتــدي املمثليــة الدائمــة لدولــة فلســطني لــدئ احملكمــة اجلنائيــة الدوليــة حتياهتــا إىل أمانــة مجعيــة الــدول األط ـراف يف
نظــام رومــا األساســي وتتشــرف بإبالغهــا ب ـأن حكومــة دولــة فلســطني قــررت أن ترشــح الــدكتور أمحــد ب ـراك ،النائــب العــام
لدولة فلسطني ،لعضوية اللجنة االستشارية املعنية برتشيحات القضاة عن جمموعة دول آسيا واحمليط اهلادئ.
بيان المؤهالت
تتشرف دولة فلسطني برتشـيح الـدكتور أمحـد بـراك النتخابـه عضـوا يف اللجنـة االستشـارية املعنيـة برتشـيحات قضـاة
احملكمة اجلنائية الدولية.
ويقــدم هــذا البيــان عمــال بــالفقرة ( 4ج) مــن املــادة  36مــن نظــام رومــا األساســي ،املتعلقــة بعمليــة التحضــري لقيــام
مجعيــة الــدول األط ـراف بانتخــاب أعضــاء اللجنــة االستشــارية املعنيــة برتشــيحات قضــاة احملكمــة اجلنائيــة الدوليــة ،ووفقــا
لالختصاص ــات احمل ــددة عن ــد إنش ــاء اللجن ــة االستش ــارية املعني ــة برتش ــيحات قض ــاة احملكم ــة اجلنائي ــة الدولي ــة ،الـ ـواردة يف
الوثيقة .ICC-ASP/10/36
وال ــدكتور أمح ــد بـ ـراك يف ــي بكام ــل املتطلب ــات احمل ــددة يف اختصاص ــات اللجن ــة االستش ــارية ال ــيت اعتم ــدهتا مجعي ــة
الــدول األطـراف مبوجــب القـرار  .ICC-ASP/10/Res.5فهــو يتمتــع بدرجــة عاليــة مــن األخــالو والنزاهــة ،وقــد أثبــت كفاءتــه
وخربته الواسعتني يف القانون اجلنائي والقانون الدويل.
والــدكتور ب ـراك يتــوىل حاليــا مهــام النائــب العــام لدولــة فلســطني ،ولــه خــربة قانونيــة يف طائفــة واســعة مــن اجملــاالت
اجلنائية وكفاءة ثابتـة يف القـانون اجلنـائي واإلجـراءات اجلنائيـة .وقـد شـغل الـدكتور بـراك مناصـب هامـة يف النظـام القضـائي
منــذ أكثــر مــن  15ســنة .فقــد تــوىل مهــام املــدعي العــام العســكري يف الفــرتة  ،1000-2994مث شــغل منصــب رئــيس
النياب ــة العام ــة يف تل ــف احملافظ ــات الفلس ــطينية يف الف ــرتة  ،1020-1001مث منص ــب النائ ــب الع ــام املس ــاعد لدول ــة
فلسطني بني عامي  1021و .1026
وباإلضــافة إىل مس ـريته املهنيــة االســتثنائية ،نشــر الــدكتور ب ـراك العديــد مــن الكتــب حــول مواضــيع التش ـريع اجلزائــي
وأج ــرئ العدي ــد م ــن األمي ــاو األكاد ي ــة ح ــول تل ــف جوان ــب نظ ــام العدال ــة اجلنائي ــة ،مب ــا يف ذل ــك اجل ـرائم اإللكرتوني ــة
والفساد وقضاء األحداو.
وأدئ شــغف الــدكتور بــاراك باملســائل القانونيــة اجلنائيــة وخربتــه فيهــا إىل قيامــه بتنظــيم العديــد مــن ورشــات العمــل
وب ـراما التــدريب اهلادفــة إىل حتســني نظــام العدالــة اجلنائيــة .وعلــى وجــه ا صــوص ،مت تعيينــه رئيســا للجنــة إعــداد مســودة
تعديالت قانون اإلجراءات اجلزائية.
وط ـوال دراســاته القانونيــة ،أثبــت الــدكتور ب ـراك قدرتــه علــى حتقيــق التفــوو األكــاد ي بانتظــام .فقــد حصــل علــى
شهادة الدكتوراه يف القانون اجلنائي من جامعة القاهرة بتقدير ’’جيد جدا‘‘.
وبصرف النظر عن جمال عمله املختار ،دأب الدكتور براك على التحلي بدرجة عالية من النزاهة.
ودول ــة فلس ــطني واثق ــة م ــن أن شخص ــية ال ــدكتور ب ـراك ال ــيت ال تش ــوها ش ــائبة ،ومؤهالت ــه وخربات ــه املهني ــة الواس ــعة
ستساعد اللجنة على الوفاء بواليتها.
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البيانات الشخصية
اجلنسية :فلسطيين
اجلنس :ذكر
تاريخ امليالد 27 :كانون الثاين/يناير 2970
مكان الوالدة :مصر

الشهادات الجامعية والمؤهالت
 دكتوراه يف القانون اجلنائي من جامعة القاهرة ،مصر ،1009 ،بتقدير جيد جدا املاجستري يف القانون العام من جامعة القاهرة ،مصر1004 ، بكالوريوس يف القانون من جامعة القاهرة ،مصر2991 ، دبل ــوم العل ــوم القض ــائية م ــن جامع ــة الق ــاهرة ،املرتب ــة األوىل يف دفعت ــه ،ح ــائز عل ــى ج ــائزة اجلامع ــة التقديري ــة يفالتفوو العلمي1004 ،
 دبلوم القانون العام من جامعة طنطا بتقدير جيد جدا1005 ، -شهادة الثانوية العامة من مدرسة املعادي الثانوية ،القاهرة ،مصر2988 ،

الخبرة المهنية

 النائب العام لدولة فلسطني1026 ، النائب العام املساعد لدولة فلسطني1026-1021 ، رئ ـيس النياب ــة العام ــة ،دائ ــرة الت ــدريب القض ــائي يف مكت ــب النائ ــب الع ــام ،النياب ــة العام ــة الفلس ــطينية ،رام ا ،فلسطني1021-1020 ،
 النيابة العامة املدنية1009 ، النيابة العامة الفلسطينية ،رام ا  ،فلسطني1020 ، رئيس النيابة العامة ،نيابة بيت حلم ،فلسطني1009-1008 ، رئيس النيابة العامة ،نيابة أرحيا ،فلسطني1008 ، رئيس النيابة العامة ،نيابة جنني ،فلسطني1007-1006 ، رئيس النيابة العامة ،قلقيلية ،سلفيت ،فلسطني1006-1001 ، رئيس النيابة العامة املدنية ،نابلس1001-1000 ، مدعي عام عسكري للمحافظات الشمالية بالضفة الغربية1000-2994 ، حمامي مزاول يف مجهورية مصر العربية ،مسجل لدئ نقابة حمامني مصر2994-2991 ، أســتاذ حماضــر يف اجلامعــات الفلســطينية (جامعــة فلســطني األهليــة ،جامعــة بريزيــت ،جامعــة النجــا الوطنيــة،الكلية العصرية اجلامعية ،املعهد القضائي الفلسطيين)1008 ،
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اإلنجازات األكاديمية (المنشورات والبحوث والتعليقات):

الكتب
 العدالــة التصــاحلية لألحــداو يف فلســطني :الوســاطة اجلزائيــة كنمــوذج ،دار الشــامل للنشــر والتوزيــع ،فلســطني،1027
 إصدار مؤلف بعنوان ’’مبادئ اإلجراءات اجلزائية يف القانون الفلسطيين ،جزءان‘‘1023 ، إصدار مؤلف بعنوان ’’مبادئ القسم العام من التشريع العقايب الفلسطيين‘‘1023 ، إصــدار مؤلــف بعن ـوان ’’تنفيــذ اجل ـزاء اجلنــائي يف التش ـريع الفلســطيين‘‘ ،دار الثقافــة ،عمــان ،دراســة حتليلي ــة،1025
 إصــدار مؤلــف بعن ـوان ’’العقوبــة الرضــائية يف الش ـريعة اإلســالمية واألنظمــة اجلنائيــة املعاصــرة‘‘ ،دراســة مقارنــة،دار النهضة ،القاهرة1009 ،

البحوو
 مي ــث استعرض ــه األق ـران بعن ـوان ’’املواجه ــة التش ـريعية للجر ــة املعلوماتي ــة ب ــني الواق ــع وامل ــأمول‘‘ ،جمل ــة جامع ــةاألزهر ،اجمللد  ،29عدد خاص ،قطاع غزة ،فلسطني1027 ،
 ’’جر ة الواسطة واحملسوبية يف القانون الفلسطيين‘‘ ،منشورات مؤسسة أمان ،رام ا  ،فلسطني1024 ، ’’جرائم الفساد بني إشكالية النص والتطبيق العملي‘‘ ،منشورات مؤسسة أمان ،رام ا  ،فلسطني1024 ، ’’القضاء العشائري يف فلسطني ،التدخل واإلصال ‘‘ ،بدعم من برناما األمم املتحدة اإلمنائي1021 ، ’’القضاء العشائري وأثره على عدالة األحداو‘‘ ،بدعم من مؤسسة أرض اإلنسان ’’اجته ــاد ح ــول ال ــدفع ب ــالتحكيم يف ا ص ــومة املدني ــة وطبيعت ــه القانوني ــة واحملكم ــة املختص ــة مبس ــائله‘‘ ،جمل ــةدستورية التحكيم ،رام ا  ،نوفمرب/تشرين الثاين  ،1009املركز الفلسطيين الستقالل احملاماة والقضاء (مساواة)
 ’’دراســة نقديــة لعدالــة األحــداو يف مرحلــة التحقيــق االبتــدائي‘‘ ،جملــة العدالــة والقــانون ،رام ا  ،نيســان/أبريل ،1009املركز الفلسطيين الستقالل احملاماة والقضاء (مساواة)
 ’’ف ــن املرافع ــة يف ال ــدعوئ اجلزائي ــة‘‘ ،جمل ــة العدال ــة والق ــانون ،رام ا  ،تش ـ ـرين األول/أكت ــوبر  ،1008املرك ــزالفلسطيين الستقالل احملاماة والقضاء (مساواة)
 ’’جرائم ا طف‘‘ ،رام ا  ،نيسان/أبريل  ،1008املركز الفلسطيين الستقالل احملاماة والقضاء (مساواة) ’’اســتجواب املــتهم ومســاع الشــهود يف الــدعوئ اجلزائيــة‘‘ ،رام ا  ،أيلــول/ســبتمرب  ،1007املركــز الفلســطيينالستقالل احملاماة والقضاء (مساواة)
 ’’جر ــة انتهــاك حرمــة املســجد االقصــى وحميطــه يف منظــور القــانون اجلنــائي الــدويل‘‘ ،صــحيفة القــدس13 ،كانون األول/ديسمرب  ،1009وعلى املوقع الشبكي للنيابة العامة
 ’’التنفي ــذ العق ــايب يف ض ــوء السياس ــة العقابي ــة املعاص ــرة‘‘ ،رام ا  ،نيس ــان/أبري ــل  ،1007املرك ــز الفلس ــطيينالستقالل احملاماة والقضاء (مساواة)
 ’’العقوبــة الرضــائية يف الشـريعة اإلســالمية واألنظمــة اجلنائيــة املعاصــرة‘‘ ،جملــة العدالــة والقــانون ،رام ا  ،كــانوناألول/ديسمرب  ،1006املركز الفلسطيين الستقالل القضاء واحملاماة (مساواة)
 تقادم الدعوئ اجلزائية يف ظل قانون اإلجراءات اجلزائية الفلسطيين رقم ( )3لسنة 10026
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 جر ة انتهاك حرمة املسجد االقصى وحميطه من منظور القانون اجلنائي الدويل مكافحة جرائم الفساد يف ضوء أحكام الشريعة اإلسالمية وعوملة القانون جر ة االجتار بالنفوذ يف التشريع العقايب املقارن نظام الوساطة اجلنائية وقضاؤنا العشائري اجلهل والغلط يف القانون بني القاعدة القانونية واعتبارات العدالة القتل بدافع الشفقة واملسؤولية اجلزائية للطبيب يف ضوء آفاو الطب احلديث خصخصة حق الدولة يف العقاب إشكالية دور النيابة العامة يف الدعوئ الدستورية يف فلسطني نظرات باالختصاص اجلنائي يف التشريع العريب :بني الواقع واملأمول مبدأ املساواة أمام القضاء يف الشريعة اإلسالمية والقانون الوضعي املرشد السري يف التشريع اجلنائي حرية الصحافة وطنيا ودوليا أزمة العدالة اجلزائية :األسباب وسبل العالج حنو قانون للمخالفات العامة قاضي تنفيذ العقوبة بني الفكر التقليدي والفكر احلديث القصور التشريعي وسلطة القاضي اجلنائي إشكالية العالقة بني اإلعالم والقضاء قراءة يف املذكرة اإليضاحية لقانون العقوبات الفلسطيين اجلديد قانون الكسب غري املشروع ومدئ دستوريته السياسة اجلنائية املعاصرة يف مكافحة التحرش اجلنسي التنفيذ العقايب يف ضوء السياسة العقابية املعاصرة الطبيعة القانونية للنيابة العامة نظرات يف نظام جلان التوفيق يف املنازعات اإلدارية احلق يف احملاكمة السريعة :بني النظرية والتطبيق عقوبة اإلعدام والسياسة العقابية املعاصرة استجواب املتهم ومساع الشهود يف الدعوئ اجلزائية بني النظرية والتطبيق مبدأ األمن القانوين ’’إسكان الشعب‘‘ تعد قانونا جديدا للتصرف يف أراضي الدولة العقوبات السالبة للحرية يف ميزان السياسة العقابية املعاصرة ’’رؤية حول عدم جواز رد أعضاء النيابة العامة ومأموري الضبط القضائي‘‘ عقوبة العمل للمصلحة العامة :بني اعتبارات السياسة العقابية املعاصرة والواقع العريب فن املرافعة يف الدعوئ اجلزائية سيادة القانون19A261118
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 الدفع بالتحكيم يف ا صومة املدنية ( دراسة مقارنة ) بني القانونني الفلسطيين واملقارن قصور محاية الشهود يف التشريع اجلنائي الفلسطيين والعريب مالمح عامة ألحكام التعذيب يف القانون الفلسطيين مفهوم العدل بني الشريعة اإلسالمية والقانون الوضعي والية املرأة للقضاء عدالة األحداو يف فلسطني بني الواقع واملأمول قراءة يف املرسوم الرئاسي ا اص بتعديل قانون العقوبات ضمانات املتهم يف مرحلة التحقيق االبتدائي والية وصالحيات القضاء العسكري يف فلسطني دور النيابة العامة يف جتسيد العدالة بني الواقع والطمو جرائم ا طف بني النظرية والتطبيق االدعاء العام يف الشريعة اإلسالمية القانون اجلنائي لأللعاب الرياضية ’’وا العظيم أقول احلق‘‘ -حنو قانون عقايب موحد وعصري للبالد العربية

الفعاليات في إعداد مشاريع القوانين
 رئيس جلنة إعداد مسودة تعديالت قانون اإلجراءات اجلزائية ،مركز مساواة ،رام ا 1021 ، شارك يف إعداد قانون املختربات اجلنائية1021-1022 ، شارك يف تعديل قانوين املياه والكهرباء1022 ، شارك يف إعداد قانون املساعدة القانونية1021-1022 ، إعداد مسودة قانون املسنني حتت اشراف وزارة الشؤون االجتماعية1022 ، رئ ــيس جلن ــة إع ــداد مس ــودة ق ــانون األح ــداو املخ ــالفني للق ــانون ،حت ــت إشـ ـراف وزارة الش ــؤون االجتماعي ــة،1022
 أمني سر إعداد مسودة قانون العقوبات الفلسطيين من قبل وزارة العدل1022 ، -شارك يف إعداد مسودة قانون األحكام العسكرية مع مركز مساواة ،رام ا 1009-1008 ،

أنشطة أخرى
 ألقــى كلمــة بعن ـوان ’’األســاليب والتقنيــات احلديثــة واســتخدامها يف منــع التعــذيب أثنــاء التحقيــق‘‘ يف امل ـؤمترالسنوي مبناسبة اليوم العاملي حلقوو اإلنسان ،رام ا 1027 ،
 أدىل ببيـ ــان حـ ــول دور القـ ــانون والنظ ـ ــام القـ ــانوين يف فلسـ ــطني وتأثريمهـ ــا عل ـ ــى البيئـ ــة االقتصـ ــادية ض ـ ــمن دوراحلكوم ـ ــة بش ـ ــكل ع ـ ــام ،يف أس ـ ــبوع فلس ـ ــطني التكنول ـ ــوجي ( ،)EXPOTECHاحت ـ ــاد ش ـ ــركات أنظم ـ ــة املعلوم ـ ــات
الفلسطينية ( ،)PITAرام ا 1027 ،
 افت ــتح حلق ــة عم ــل ح ــول إج ـراءات التش ــغيل املوح ــدة لوح ــدة حق ــوو اإلنس ــان التابع ــة ملكت ــب النائ ــب الع ــام،برناما األمم املتحدة اإلمنائي ،برناما سواسية ،رام ا 1027 ،
8
19A261118

ICC-ASP/17/19

 شارك يف الدورة الثانية والعشرين للجمعية الدولية ألعضاء النيابة العامة ،بيجني ،الصني1027 ، افتتح حلقة عمل حول تعديل قانوين املياه والكهرباء ،جلنة تعديل قانوين املياه والكهرباء ،رام ا 1027 ، افتتح ورشة عمل حول حقوو امللكية الفكرية ،وزارة ا ارجية األمريكية ،رام ا 1027 ، افتتح برناما التدريب ملساعدي النيابة العامة ،املعهد القضائي الفلسطيين ،رام ا 1027 ، افتــتح املـؤمتر األول املشــرتك بــني النيابــة العامــة والشــرطة الفلســطينية ،بــدعم مــن مشــروع مســاعدة قطــاع العدالــة ،JSAP IVرام ا 1027 ،
 شـارك يف املـؤمتر ا ـاص لعــرض مســتجدات ا طـة االسـرتاتيجية حلمايـة األحــداو للفــرتة  ،1010-1026راما 1027 ،
 شــارك يف االجتمــاع النهــائي بشــأن إقامــة الشــبكات وإحالــة قضــايا العنــف املنــزيل والعنــف ضــد امل ـرأة والطفــل،بعثة الشرطة األوروبية  ،EUPOL COPPSرام ا 1027 ،
 أدىل ببي ــان يف امل ـ ـؤمتر الفلس ــطيين األول بعن ـ ـوان ’’الق ــانون والط ــب‘‘ ،جامع ــة فلس ــطني األهلي ــة ،بي ــت حل ــم،1027
 افت ــتح املرك ــز اجل ــامع للنس ــاء واألطف ــال الن ــاجني م ــن العن ــف املن ــزيل ،منظم ــة األم ــم املتح ــدة للمـ ـرأة ،رام ا ،1027
 أدىل ببيان املنرب اجلنساين اإلقليمي ،برناما احلوار الوطين ،رام ا 1027 ، افتــتح دورة تــدريب املــدعني العــامني علــى التفتــي القضــائي ،مشــروع مســاعدة قطــاع العدالــة  ،JSAP IVراما 1027 ،
 ترأس املؤمتر السنوي السابع للنيابة العامة ،أرحيا1027 ، شارك يف املؤمتر الدويل الثاين للمساعدة القانونية يف نظم العدالة اجلنائية ،األرجنتني1026 ، افتتح الدورة التدريبية للمكاتب القضائية لسلطة املياه ،سلطة املياه الفلسطينية ،رام ا 1026 ، افتتح حلقة العمل املشرتكة بني رؤساء احملـاكم ورؤسـاء النيابـات العامـة ،مشـروع مسـاعدة قطـاع العدالـة JSAP ،IVأرحيا1026 ،
 افتــتح دورة تــدريب رؤســاء النيابــات العامــة علــى التفتــي القضــائي ،مشــروع مســاعدة قطــاع العدالــة ،JSAP IVرام ا 1026 ،
 افتتح حلقة عمل حـول مراكـز التميـز التابعـة للنيابـة العامـة ،مشـروع مسـاعدة قطـاع العدالـة  ،JSAP IVرام ا ،1026
 شارك يف املؤمتر القضائي السابع املعنون ’’القضاء املستقل :اإلجنازات والتطلعات‘‘ ،رام ا 1026 ، اختــتم حلقــة عمــل حــول املعــايري الدوليــة لقضــاء األحــداو واملمارســات العمليــة لتطبيــق الق ـوانني الفلســطينيةلألطفال واألحداو يف التجربة الفلسطينية ،برناما سواسية ،رام ا 1026 ،
 افتتح أعمال توسيع مبىن احملكمة االبتدائية والنيابة العامة ،جنني1026 ، شــارك يف املشــاورات الوطنيــة بشــأن مســودة قــانون الشــرطة الفلســطينية لعــام  ،1026اللجنــة املســتقلة حلقــوواإلنسان ،رام ا 1026 ،
 شــارك يف املشــاورات الوطنيــة بشــأن املســودة النهائيــة لقــانون محايــة األســرة ،جملــس الــوزراء الفلســطيين ،رام ا ،1026
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 افتتح برناما التدريب األساسي ملساعدي النيابة العامة ،املعهد القضائي الفلسطيين ،رام ا 1026 ، شارك يف مؤمتر قضاء األحداو يف الضفة الغربية ،رام ا 1026 ، افتتح دورة تدريبية حول محاية حقوو امللكية الفكرية ،املعهد القضائي األردين ،عمان1026 ، افت ــتح حلق ــة عم ــل ه ــي األوىل م ــن نوعه ــا ح ــول إنف ــاذ احلماي ــة القانوني ــة للعالم ــات التجاري ــة ،وزارة االقتص ــادالفلسطينية ،رام ا 1026 ،
 افتــتح اجتماعــا خاصــا حــول ق ـرار تأســيس نيابــة عامــة متخصصــة يف محايــة األســرة مــن العنــف ،برنــاما األمــماملتحدة اإلمنائي ،برناما سواسية ،رام ا 1026 ،
 شارك يف حفل وضع حجر األساس ملبىن احملكمة والنيابة العامة يف دورا ،ا ليل1026 ، ترأس املؤمتر السنوي السادس للنيابة العامة ،أرحيا1026 ، افتتح دورة تدريبية حول جرائم االحتيال ،مشروع مساعدة قطاع العدالة  ،JSAP IVرام ا 1026 ، ترأس اجتماعا استشاريا ملناقشة دليل اإلجراءات اجلنائية ،مشروع شراكة ،رام ا 1026 ، افتــتح دورة تدريبيــة حــول عدالــة األطفــال بــني املعــايري الدوليــة والتش ـريعات الوطنيــة ،احلركــة العامليــة للــدفاع عــناألطفال ،رام ا 1026 ،
 ترأس االجتماع األول للجنة املعنية بتنفيذ قرارات جملس األمن ،رام ا 1026 ، شــارك يف جلســة مناقشــة حــول فعاليــة واســتقالل دور النيابــة العامــة الفلســطينية ملكافحــة اجلـرائم االقتصــادية يفالتصدي لتلف املواد الغذائية واألدوية ،مؤسسة أمان ،رام ا 1026 ،
 قدم ورقة ميث يف مؤمتر احملاكمة العادلة يف فلسطني ،رام ا 1024 ، شارك يف دورة حول القانون اجلنائي املقارن ،كندا1024 ، ق ــدم ورق ــة مي ــث يف مـ ـؤمتر جامع ــة ال ــدول العربي ــة لرؤس ــاء النياب ــات العام ــة ح ــول العقوب ــات البديل ــة ،ب ــريوت،1023
 شارك يف دورة حول تدريب املدربني ألعضاء النيابة العامة ،الواليات املتحدة1023 ، شارك يف دورة تدريب املدربني القضائيني ،فنلندا1021 ، ش ــارك يف اجتم ــاع املائ ــدة املس ــتديرة لربن ــاما يورومي ــد ل ــدول ح ــوض البح ــر األب ــي املتوس ــط ح ــول مكافح ــةاإلرهاب ،فرنسا1020 ،
 قدم ورقة ميث يف املؤمتر الفلسطيين الثاين ملناهضة عقوبة اإلعدام ،رام ا 1009 ، قـدم ورقـة ميـث يف مـؤمتر العدالـة الفلسـطيين الثالـث بعنـوان ’’أي نظـام قضـاء دسـتوري مالئـم لفلسـطني ومـدئاحلاجة حملكمة دستورية فلسطينية كإحدئ متطلبات بناء الدولة‘‘ ،رام ا 1009 ،
 قدم ورقة ميث يف مؤمتر احملكمة الدستورية العليا يف فلسطني ،رام ا 1009 ، شــارك يف حلقــة عمــل حــول برنــاما التعــاون بــني الســلطة الوطنيــة الفلســطينية ووزارة الداخليــة واجمللــس الــوطينومكتـب األمـم املتحــدة املعـين باملخــدرات واجلر ـة يف جمــال الوقايـة مــن تعـاطي املخــدرات ومكافحتهـا والنشــاطات
اإلجرامية املتعلقة ها ،رام ا 1008 ،
 شارك يف دورة تدريبية حول القضاء األملاين ،أملانيا1008 ، شــارك يف دورة تدريبيــة حــول القضــاء األمريكــي يف إطــار برنــاما زيــارات القيــادات الدوليــة ،الواليــات املتحــدة،1003
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 -2بيرسان ،كورنيليو (رومانيا)

(األصل :اإلنكليزية)

مذكرة شفوية

هتدي سفارة رومانيا لدئ مملكة هولندا حتياهتا إىل أمانة مجعية الدول األطراف يف نظام روما
األساسي وإىل مجيع الدول األطراف يف نظام روما األساسي وتتشرف بإبالغها بأن وزارة العدل يف
رومانيا تقدم األستاذ الفخري الدكتور كورنيليو بريسان مرشحا النتخابات أعضاء اللجنة االستشارية
املعنية بالرتشيحات ،اليت ستجرئ خالل الدورة السابعة عشرة جلمعية الدول األطراف (الهاي-5 ،
 21كانون األول/ديسمرب .)1028
وقد أثبت األستاذ الفخري الدكتور كورنيليو بريسان أخالقه الرفيعة وحياده ونزاهته طيلة مسرية
مهنية مرموقة امتدت أكثر من مخسة عقود ،تفاىن خالهلا يف خدمة قضية حقوو اإلنسان ،مسامها يف
تطوير نظام قانوين دويل قائم على مبادئ العاملية وعدم القابلية للتجزئة واملشاركة واملساءلة والشفافية
وعدم التمييز .وقد ظل الدكتور بريسان يشارك على املستوئ األكاد ي يف تنسيق وإصال نظام
التعليم العايل ،فكسب با ستمرار ثقة السلطات الوطنية املختصة يف قدراته على مواءمة وتطوير نظام
التعليم العايل يف رومانيا ،وهي قدرات تستند إىل خربته الواسعة يف التدريس واإلدارة .وبصفته قاضيا يف
احملكمة األوروبية حلقوو اإلنسان ،سعى الربوفيسور الفخري الدكتور كورنيليو بريسان دون كلل أثناء
فرتة توليه منصبه القضائي إىل تعزيز شرعية احملكمة األوروبية حلقوو اإلنسان يف نظر املهن القضائية
والسياسية يف الدول املتعاقدة ،إذ وضع ’’رأس املال األخالقي‘‘ للمحكمة يف أعلى مرتبة ممكنة ،ومن
مث عزز مطالبها بالشرعية على الصعيد اجملتمعي .وطوال فرتة توليه منصبه القضائي ،برهن الدكتور
بريسان على كفاءته العالية يف العمل ضمن فريق يف بيئة دولية يتم فيها متثيل العديد من األنظمة
القانونية .وتشمل املناصب القضائية األخرئ اليت توالها عضوية اللجنة األوروبية حلقوو اإلنسان سابقا
( )2998-2995وحمكمة التحكيم الدائمة يف الهاي (.)2990

بيان المؤهالت

يقدم هذا البيان عمال بالفقرة ( 4ج) من املادة  36من نظام روما األساسي ،املتعلقة بعملية
التحضري ل قيام مجعية الدول األطراف بانتخاب أعضاء اللجنة االستشارية املعنية برتشيحات قضاة
احملكمة اجلنائية الدولية ووفقا لالختصاصات احملددة عند إنشاء اللجنة االستشارية املعنية برتشيحات
قضاة احملكمة اجلنائية الدولية ،الواردة يف الوثيقة .ICC-ASP/10/36
وتتوفر يف األستاذ الفخري الدكتور كورنيليو بريسان ،من مجيع النواحي ،شروط الرتشيح
املنصوص عليها يف الفقرة  1من القرار املذكور أعاله :فهو يتمتع بأخالو رفيعة ال يدنو منها شك
وباالستقامة والنزاهة ،وله خربة واسعة باعتباره راعيا حلقوو الفرد وحرياته األساسية ،وقد سعى باستمرار
إىل إجياد التوازن بني وجهات النظر اليت تؤكد حقوو اإلنسان كحقوو عاملية من ناحية ،واحلقوو
النسبية اليت تؤكد التعددية ،من ناحية أخرئ.
و تل ك األستاذ الفخري الدكتور كورنيليو بريسان خربة متكاملة يف القانون اجلنائي والقانون
املدين ،مع معرفة واضحة بالنظام القانوين الوطين يف رومانيا ،والقانون الدويل العام ،والقانون العام،
وقانون سرتاسبورغ ،وحقوو اإلنسان.
وبصفته قاضيا يف احملكمة األوروبية حلقوو اإلنسان ،سعى الربوفيسور الفخري الدكتور كورنيليو
بريسان دون كلل أثناء فرتة توليه منصبه القضائي إىل تعزيز شرعية احملكمة األوروبية حلقوو اإلنسان يف
نظر املهن القضائية والسياسية يف الدول املتعاقدة ،إذ وضع ’’رأس املال األخالقي‘‘ للمحكمة يف
أعلى مرتبة ممكنة ،ومن مث عزز مطالبها بالشرعية على الصعيد اجملتمعي.
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وطوال فرتة توليه منصبه القضائي ،برهن الدكتور بريسان على كفاءته العالية يف العمل ضمن
فريق يف بيئة دولية يتم فيها متثيل العديد من األنظمة القانونية .فقد سخر شخصيته املهنية القوية
وسلوكه املهذب واستخدم مهاراته يف إقامة العالقات ويف التواصل لفرض النزاهة القضائية داخل
احملكمة .و لك األستاذ الفخري الدكتور كورنيليو بريسان القدرة على التواصل باللغتني الرمسيتني
للمحكمة (اإلنكليزية والفرنسية) وعلى فهم وصياغة وثائق القضايا هاتني اللغتني.
وتتعزز حقيقة أن األستاذ الفخري الدكتور كورنيليو بريسان يفي جبميع املعايري األخالقية
الضرورية ألداء وظائف هذا املنصب اهلام بكون مؤهالته اليت ال تشوها شائبة تشكل شرطا أساسيا من
شروط تويل مناصب القضاء يف احملكمة األوروبية حلقوو اإلنسان ،وفقا لبيان املؤهالت املنصوص عليه
يف املادة  ) 2( 12من االتفاقية األوروبية حلقوو اإلنسان ،اليت حتدد معايري مناصب القضاء يف احملكمة
وتشدد على أن ’’يكون القضاة من ذوي األخالو الرفيعة‘‘.
وقد دأب األستاذ الفخري الدكتور كورنيليو بريسان على أداء واجباته كقاض يف احملكمة
األوروبية حلقوو اإلنسان بنزاهة تامة ،وهي حجر الزاوية يف أي والية قضائية دولية تتسم بالفعالية.
وعالوة على ذلك ،فإن تأثري فقه القضاء القائم يف احملكمة األوروبية حلقوو اإلنسان على
القانون اجلنائي الدويل أمر ال جدال فيه ،إذ يشكل نظام حقوو اإلنسان الذي تتعهده حمكمة
سرتاسبورغ عنصرا أساسيا يف إجياد توازن معياري بني اإلجراءات اجلنائية ومنح احلماية وضمانات
حقوو اإلنسان لألفراد.
وقد توىل كورنيليو بريسان عدة مناصب أكاد ية وقانونية وقضائية غري منصبه القضائي يف
احملكمة األوروبية .فهو أستاذ فخري يف كلية القانون جبامعة بوخارست ،وأستاذ يف كرسي القانون
ا اص يف كلية نيكوالي تيتوليسكو للقانون ،وعضو يف جمالس اختبارات الدكتوراه يف كلية القانون
جبامعة روبرت شومان ،وجامعة سرتاسبورغ الثالثة وجامعيت نيس-صوفيا أنتيبوليس وباريس بانتيون-
السوربون األوىل.
ويف الفرتة املمتدة بني عامي  2997و  ،2999كان عضوا يف هيئيت التدريس مبعهد
الدراسات الدولية املتقدمة وجامعة روبرت شومان (سرتاسبورغ الثالثة) حيث ألقى حماضرات وأدار
ندوات حول االنضمام إىل االتفاقيات الدولية حلقوو اإلنسان وتنفيذها يف رومانيا .ويف أعوام 2994
و  2996و  ،2998شغل األستاذ بريسان منصب حماضر يف احلماية الدولية ميقوو اإلنسان يف
جامعة بانتيون -السوربون (باريس األوىل) املتوجة بدبلوم الدراسات املتقدمة يف القانون الدستوري
املقارن.
ومن مناصبه القضائية األخرئ عضويته يف اللجنة األوروبية حلقوو اإلنسان سابقا (-2995
 )2998ويف حمكمة التحكيم الدائمة يف الهاي (من  2990إىل الوقت احلاضر).
وعلى املستوئ األكاد ي ،دأب الدكتور بريسان على املشاركة يف تنسيق وإصال نظام التعليم
العايل .وتشمل املسامهات اليت قدمها الوالية املنوطة به يف الفرتة  2998-2994ضمن اجمللس الوطين
للتقييم األكاد ي واالعتماد ،ومنصبه كعضو يف اجمللس الوطين إلصال التعليم ،الذي شغله بني عامي
 2998و  . 1008وقد أكدت هذه الواليات ثقة السلطات املختصة يف قدراته على مواءمة وتطوير
نظام التعليم العايل يف رومانيا ،وكفاءاته القائمة على خربته الواسعة يف التدريس واإلدارة.
وإىل جان ب أنشطته القضائية واألكاد ية واملذهبية اليت قام ها طوال حياته املهنية ،قام أيضا
بأنشطة استشارية تشريعية ،حيث مت تعيينه يف جلان صياغة مشاريع القوانني يف وزارة العدل ،وأمهها جلنة
صياغة القانون املدين ومدونة األسرة ( .)2986-2975كما إنه كان عضوا يف اجمللس القانوين لوزارة
التجارة ا ارجية (.)2985-2981
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ويف عام  ، 2977بعد توسيع نطاو ختصصه ليشمل جمال التجارة الدولية ،مت تعيني األستاذ
الفخري الدكتور كورنيليو بريسان قاضيا للتحكيم يف جلنة التحكيم التجاري الدويل التابعة لغرفة التجارة
والصناعة يف رومانيا ،حيث شغل ذلك املنصب إىل غاية عام  ،2990مث استعاده يف عام ،1024
بعد انتهاء واليته كقاض يف احملكمة األوروبية حلقوو اإلنسان .وهو مسجل حاليا يف كل من قائمة
قضاة التحكيم وقائمة قضاة التحكيم األعلى اليت تتعهدمها جلنة التحكيم الدويل يف غرفة التجارة يف
رومانيا.
وهذا يدل على ا لقدرات الفائقة اليت لكها األستاذ بريسان يف التكيف مع متطلبات أية مهام
مهنية ،مع وضع الفرو الشاسع بني مهام القضاء ومهام التحكيم يف االعتبار .فإذا كان القضاة
يستمدون صالحياهتم وسلطاهتم من الدولة ،فإن قضاة التحكيم يستمدوهنا من األطراف املعنية
ويستخدمون التحكيم الدويل لتوفري عملية حمايدة لتسوية املنازعات ،حيث يطبقون القانون على
احلقائق بشكل مستقل ،مما يعزز بدوره شرعية التحكيم الدويل.
ويشجع األستاذ بريسان آليات التحكيم الدويل ،مثل آليات الوساطة والتفاوض ،اليت تتحقق
من خالهلا أهداف التحكيم الدويل مبزيد من الكفاءة.
والنتيجة الطبيعية ملسامهته الكبرية يف التطوير املذهيب للقانون العام وا اص ،سواء يف رومانيا أو
على املستوئ الدويل ،تتمثل يف تعيينه يف عام  1027عضوا مناظرا يف أبرز مؤسسة أكاد ية وطنية،
وهي األكاد ية الرومانية.
لقد برهن األستاذ الفخري الدكتور كورنيليو بريسان على ميزاته األخالقية الرفيعة وحياده
ونزاهته طيلة مسريته املهنية املرموقة ،اليت امتدت ألكثر من مخسة عقود ،واليت تفاىن أثناءها يف خدمة
قضية حقوو اإلنسان ،مسهما يف تطوير نظام قانوين دويل قائم على مبادئ العاملية وعدم القابلية
للتجزئة واملشاركة واملساءلة والشفافية وعدم التمييز.

الخبرة المهنية

حاصل على ال دكتوراه ،أستاذ فخري ،كلية احلقوو ،جامعة بوخارست ،عضو مناظر يف
األكاد ية الرومانية.

األنشطة المهنية ذات الصلة

قاضي مبحكمة التحكيم التجاري الدويل ،غرفة التجارة والصناعة الرومانية.
2998-2977
عضو يف اجلمعية الفرنسية للتشريع املقارن ( Société de Législation
 2977حىت اآلن
.)Comparée
قاضي مبجلس التحكيم ،االحتاد الروماين للتعاونيات احلرفية.
2998-2992
حمامي ،نقابة احملامني ،بوخارست.
منذ عام 2990
عضو مبحكمة التحكيم الدائمة ،الهاي.
-2990حىت اآلن
 11آذار/مارس  32-2995عضو روماين يف اللجنة األوروبية حلقوو اإلنسان ،سرتاسبورغ.
تشرين األول/أكتوبر 2998
قاضي باحملكمة األوروبية حلقوو اإلنسان.
1023-2998
عضو فخري بنقابة احملامني ،بوخارست.
-1001حىت اآلن
عضو فخري بالنقابة الوطنية الرومانية للمحامني.
-1004حىت اآلن
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المهام القانونية غير القضائية
يف  11يناير  ،2967بعد إمتام ا دمة العسكرية ،عني الدكتور بريسان مساعدا متدربا ألستاذ كرسي
القانون ا اص ،كلية احلقوو ،جامعة بوخارست .وواصل مسريته املهنية الحقا يف نفس الكرسي على
النحو التايل:
حماضر مبتدئ.
2970-2967
حماضر مساعد ،عن طريق التوظيف التنافسي-مواد التدريس :القانون
2976-2970
املدين ،قانون األسرة ،القانون الدويل ا اص ،القانون التجاري الدويل.
حماضر ،عن طريق التوظيف التنافسي.
2990-2976
حماضر أول ،عن طريق التوظيف التنافسي.
2991-2990
منذ  25شباط/فرباير  2991أستاذ ،عن طريق التوظيف التنافسي ،متخصص يف القانون املدين،
والقانون التجاري الدويل ،وقانون اجملموعة األوروبية (قانون االحتاد
األورويب حاليا) ،والقانون الدويل حلقوو اإلنسان.
مستشار يف اختبارات شهادات الدكتوراه ،كلية احلقوو ،جامعة
-2993حىت اآلن
بوخارست.
أستاذ فخري ،كلية احلقوو ،جامعة بوخارست.
-1024حىت اآلن
عضو هيئة التدريس ،معهد الدراسات الدولية املتقدمة ،جامعة روبرت
2999-2997
شومان (سرتاسبورغ الثالثة).
 2994و  2996و  2998حماضر يف احلماية الدولية حلقوو اإلنسان ،جامعة بانتيون-السوربون
(باريس األوىل).

األنشطة المهنية غير القانونية

 10كانون الثاين/يناير -2990
 15حزيران/يونيه 2998
 15حزيران/يونيه 2993
 15-حزيران/يونيه 2998

عميد منتخب ،كلية احلقوو ،جامعة بوخارست.
مدير معهد نيكوالي تيتوليسكو-هنري كابيتان الفرنسي الروماين
لقانون األعمال التجارية والتعاون الدويل ،وكلية القانون الفرنسية-
الرومانية ،كلية احلقوو ،جامعة بوخارست.

األنشطة األخرى

عضو اجمللس االستشاري القانوين ،وزارة التجارة ا ارجية الرومانية.
2986-2981
عضو جلنة صياغة القانون املدين اجلديد وقانون األسرة ،وزارة العدل.
2985-2975
عضو اجمللس األكاد ي للمعهد الروماين للدراسات الدولية ،بتعيني من وزير
منذ عام 2993
الشؤون ا ارجية ورئيس األكاد ية الرومانية.
عضو اجمللس الوطين إلصال التعليم ،بتعيني من وزير التعليم.
2998-2993
عضو اجمللس الوطين للتقييم األكاد ي ،بعد أن اشرتك يف انتخابه الربملان
2998-2994
الروماين (مبجلسيه).
رئيس منتخب للرابطة الرومانية لدراسات اجملتمع ،املنتسبة إىل الرابطة األوروبية
2994
ألمن الشركات ،بروكسل.
منذ  30متوز/يوليه  1027عضو مناظر باألكاد ية الرومانية.
عضو يف جلان اإلدارة يف العديد من دوريات استعراض القانون الروماين اليت مت
منذ عام 1000
حتريرها يف اآلونة األخرية ،ومنها ’’ ‘‘Curierul judiciarو ’’ Revista română de
 ‘‘drept comunitarوغريمها.
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منذ عام 2999

عضو يف جلنة فحص أطروحات الدكتوراه بكلية احلقوو ،جامعة روبرت شومان،
سرتاسبورغ الثالثة ،جامعة نيس-صوفيا أنتيبوليس وجامعة باريس األوىل بانتيون-
السوربون.

التعليم والمؤهالت األكاديمية األخرى-في رومانيا
2962
2966-2962
2977

شهادة البكالوريا.
بكالوريوس يف احلقوو ،كلية احلقوو ،جامعة بوخارست.
دكتوراه يف العلوم القانونية ،كلية احلقوو ،جامعة بوخارست-أطروحة عن ’’اآلثار
القانونية حلسن النية يف القانون املدين الروماين‘‘.

التعليم والمؤهالت األكاديمية األخرى-في الخارج
ربيع 2972
ربيع 2971
ربيع 2974
2975-2974

األلقاب الفخرية
2977
2992
2994
2997
1003
-1001حىت اآلن
-1004حىت اآلن
1005
1006
1020
1023
1024
1025
1025
1026

الدورة األوىل للكلية الدولية للقانون املقارن ،سرتاسبورغ.
الدورة الثانية للكلية الدولية للقانون املقارن ،سرتاسبورغ.
الدورة الثالثة للكلية الدولية للقانون املقارن ،سانتياغو دي كومبوستيال (إسبانيا).
شهادة الدراسات املتقدمة يف القانون املقارن ،املركز اجلامعي األورويب ،نانسي،
شعبة القانون ،قسم القانون ا اص.

عضو يف اجلمعية الفرنسية للتشريع.
شهادة اجلدارة العلمية الفخرية من مركز الدراسات القانونية الدولية ،سالزبرغ،
النمسا.
دكتوراه فخرية يف القانون من كلية نيو إنغلند للقانون ،بوسطن ،الواليات املتحدة
األمريكية.
شهادة فخرية من االحتاد الوطين للمحامني ،رومانيا.
دكتوراه فخرية من جامعة باريس األوىل بانتيون-السوربون.
عضو فخري يف نقابة احملامني ،بوخارست.
عضو فخري يف النقابة الوطنية الرومانية للمحامني.
جائزة ميخايل إليسكو من احتاد احلقوقيني يف رومانيا عن ’’ Convenția Europeană
.‘‘a Drepturilor Omului – comentariu pe articole
شهادة فخرية من رابطة القضاة يف رومانيا.
دكتوراه فخرية من جامعة الغرب يف تيميشوارا.
جائزة ميخايل إليسكو الحتاد احلقوقيني يف رومانيا عن ’’Drepturile ،Drept Civil
.‘‘reale principale în reglementarea Noului Cod Civil
أستاذ فخري بكلية احلقوو ،جامعة بوخارست.
دكتوراه فخرية من جامعة غااليت لنهر الدانوب األدىن.
إعالن اجمللة الرومانية للقانون ا اص عن االحتفال بسنة  1025باعتبارها ’’سنة
كورنيليو بريسان‘‘.
جائزة ’’ ‘‘Matei Cantacuzino Opera Omniaعن منجزاته طوال احلياة يف جمال
القانون ا اص ،اليت متنحها اجمللة الرومانية للقانون ا اص والرابطة الوطنية الرومانية
للمحامني.
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المنشورات والمؤلفات

نشر القاضي بريسان  15مؤلفا (دورات دراسية جامعية وأطروحات وميوو) مبفرده أو
كمؤلف مشارك ،إىل جانب أكثر من  250مقالة ،ودراسات وتعليقات بشأن ممارسة القضاء،
وورقات علمية يف رومانيا وا ارج .وترد فيما يلي أهم تلك املؤلفات:
˗ ( Drept civil: Teoria generală a drepturilor realeالقانون املدين :النظرية العامة للحقوو العينية)
(مؤلف مشارك) ،TUB ،بوخارست.2980 ،
˗ ( Subiectele colective de drept în Româniaالشخصية القانونية للشركات يف رومانيا) (مؤلف
مشارك) ،Editura Academiei ،بوخارست.2982 ،
˗ ( Tratat de drept civil Teoria generală a obligațiilorأطروحة يف القانون املدين :النظرية العامة
لاللتزامات) (مؤلف مشارك) ،Editura Academiei ،بوخارست ،2982 ،أعيد طبعها يف األعوام
.1004 ،1002 ،2998 ،2995 ،2994 ،2993 ،2991 ،2992
˗ ( Regimul juridic al bunurilor imobileقانون املمتلكات العقارية)Editura Științifică și ،
 ،Enciclopedicăبوخارست.2983 ،
˗ ( Rechte beim Reisenاحلقوو أثناء السفر) (باللغة األملانية ،مؤلف مشارك)Verlag Die ،
 ،Wirtschaftبرلني.2974 ،
˗ ( Conctractul în contrapartidă: Probleme juridiceعقود الطرف املقابل-املسائل القانونية)
(مؤلف مشارك) ،IEM ،بوخارست.2984 ،
˗ ( Clauza penală în contractele comerciale internaționaleاألحكام اجلزائية يف العقود التجارية)
(مؤلف مشارك) ،IEM ،بوخارست.2985 ،
˗ اجلوانب القانونية ملمارسة األعمال التجارية يف أوروبا الشرقية-رومانيا (باللغة اإلجنليزية)Kluwer ،
 ،West Publishing Co ،Law and Taxation Publishersسنت بول ،مينسوتا ،الواليات املتحدة،
 ،2986مت تنقيحه يف .2990
˗ ( Exportul în contrapartidâ: Probleme economice și juridiceصادرات األطراف املقابلة:
املسائل االقتصادية والقانونية) (مؤلف مشارك) ،Editura Academiei ،بوخارست.2987 ،
˗ ( Drept civil: Drepturile realeالقانون املدين :احلقوو العينية) (مؤلف مشارك) .2997 ،IASI
˗ ( Dreptul comerțului internaționalالقانون التجاري الدويل) (مؤلف مشارك) ،اجمللد األول،
 ،2988اجمللد الثاين.2990 ،
˗ ( Societățile comercialeالشركات التجارية) ،بوخارست.2991 ،
˗ ( Drept civil: Drepturile reale principaleالقانون املدين :احلقوو العينية) ،بوخارست.1002 ،
˗ ( Convenţia europeană a drepturilor omului-Comentariu pe articoleاالتفاقية األوروبية حلقوو
اإلنسان-شر وتعليق) اجمللد األول ،1005 ،اجمللد الثاين.1006 ،
˗ ( Convenţia europeană a drepturilor omului-Comentariu pe articoleاالتفاقية األوروبية حلقوو
اإلنسان-شر وتعليق) ،1020 ،الطبعة الثانية.
˗ ( Drept civil: Drepturile reale principaleالقانون املدين :احلقوو العينية) ،بوخارست،1027 ،
الطبعة الثالثة.

الدراسات والمقاالت والتعليقات على فقه القانون وورقات البحوث

مؤلفات حول مسائل القانون املدين ،والقانون التجاري الدويل ،وقانون األسرة ،وقانون
اجملموعة األوروبية/قانون االحتاد األورويب ،واحلماية الدولية ميقوو اإلنسان ،نشرت بشكل رئيسي باللغة
الرومانية ،ولكن أيضا يف اجملالت القانونية باللغتني الفرنسية واألملانية.
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ومنذ سبتمرب/أيلول  ، 1001دأب األستاذ الفخري الدكتور كورنيليو بريسان على نشر
تعليقات على األحكام الصادرة عن احملكمة األوروبية حلقوو اإلنسان يف جملة  ،Dallozوكذلك يف
جمليت  Revue pénale et pénitentiaireو  ،Petites affichesفرع القانون األورويب وفرع حقوو اإلنسان.

اإلحاالت المرجعية

˗  6 458إحالة مرجعية وردت يف  2 432من الدورات الدراسية اجلامعية واألطروحات
والبحوو يف رومانيا.
˗  2 101إحالة مرجعية وردت يف مقاالت نشرت يف جمالت رومانية.
˗  108إحاالت مرجعية وردت يف منشورات فرنسية (.)Dalloz

األوسمة
اللغات

˗ 2999
˗ 1007

وسام الفيلق الفخري برتبة فارس ،فرنسا
وسام جنم رومانيا برتبة فارس ،الفئة املدنية

˗ طالقة يف اللغتني الفرنسية واالنكليزية
˗ اللغة الرومانية كلغة أم
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 -3كوت ،برونو (فرنسا)

(األصل :الفرنسية)

مـذكرة شفوية

هتدي سفارة فرنسا يف الهاي حتياهتا إىل احملكمة اجلنائية الدولية (أمانة مجعية الدول األطراف)
وتتشرف بإبالغها بقرار السلطات الفرنسية بتقدمي ترشيح السيد برونو كوت ينتخب لوالية ثانية عضوا
يف اللجنة االستشارية املعنية برتشيحات القضاة أثناء االنتخابات اليت ستجرئ خالل الدورة السابعة
عشرة جلمعية الدول األطراف.
فمنذ إنشاء احملكمة اجلنائية الدولية ،قدمت هلا فرنسا دعما متواصال وأولت أمهية كبرية جلودة
وفعالية أعماهلا ،وهي عناصر ضرورية ملكافحة اإلفالت من العقاب.
والقرار الذي اختذته فرنسا بالتماس جتديد والية السيد برونو كوت تدخل يف إطار هذا االلتزام
بدعم احملكمة .وبصفته عضوا يف اللجنة االستشارية املعنية برتشيحات القضاة منذ ثالو سنوات
وقاضيا سابقا يف احملكمة اجلنائية الدولية ،يتميز السيد كوت بشكل خاص مبعرفة متعمقة باحملكمة
اجلنائية الدولية وبأساليبها يف أداء وظائفها .وباإلضافة إىل ذلك ،ويف مجيع املناصب اليت توالها باعتباره
خبريا قانونيا بارزا ،دأب السيد كوت دائما على التحلي بـن ـ ـزاهة وحياد كبريين.

بيان المؤهالت

قررت فرنسا أن تلتمس جتديد والية السيد برونو كوت ترقبا النتخابات أعضاء اللجنة
االستشارية املعنية برتشيحات القضاة.
ويقدم هذا البيان وفقا للفقرة ( 4ج) من املادة  36من نظام روما األساسي بشأن عملية
التحضري لالنتخابات اليت جتريها مجعية الدول األطراف ألعضاء اللجنة االستشارية املعنية برتشيحات
القضاة.
وترشيح السيد برونو كوت ،الذي توجد سريته الذاتية طي هذا البيان ،يستويف مجيع الشروط
املنصوص عليها يف اختصاصات اللجنة االستشارية املعنية برتشيحات القضاة ،املرفقة بالقرار ICC-
 ASP/10/Res.5الذي اعتمدته مجعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية
الدولية.
وتنص الفقرة  1من ذلك اإلطار املرجعي على أن ’’خيتار أعضاء اللجنة من بني األشخاص
املعنيني واملهتمني البارزين الذين يتح لون بأخالو رفيعة والذين يتمتعون بكفاءة ثابتة وخربة يف القانون
اجلنائي أو القانون الدويل .وترشيح السيد برونو كوت يفي متاما ومن مجيع اجلوانب هذه املعايري احملددة
للرتشيحات.
فهو يتمتع يف املقام األول مبعرفة شاملة باحملكمة اجلنائية الدولية وبأساليب عملها على وجه
ا صوص .والسيد كوت عضو حايل يف اللجنة االستشارية املعنية برتشيحات القضاة ،اليت يشارك يف
أعماهلا بنشاط منذ عام  1025مبينا خصاله الرفيعة ،كما إنه عمل قاضيا باحملكمة اجلنائية الدولية يف
الفرتة املمتدة من  2حزيران/يونيه  1008إىل  2حزيران/يونيه  1024عقب انتخابه يف اجلولة األوىل
من االقرتاع الذي أجري يف  30تشرين الثاين/نوفمرب  .1007وقد توىل رئاسة الدائرة االبتدائية الثانية.
وإىل جانب ا ربة اليت اكتسبها يف احملكمة اجلنائية الدولية ،أمضى السيد برونو كوت مسارا
مهنيا غنيا بصفته خبريا قانونيا حمنكا .وبصفته من أعضاء القضاء األعلى الفرنسي ،فقد شغل منصب
رئيس الدائرة اجلنائية مبحكمة النق طيلة مثاين سنوات ،منها عدة شهور يف منصب الرئيس األول
هلذه احملكمة ،وهي أعلى هيئة تصة يف الرتتيب القضائي يف فرنسا .وكان السيد كوت قبل ذلك مدير
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الشؤون اجلنائية وشؤون العفو يف وزارة العدل ،ومدعيا عاما يف حمكمة االستئناف يف فرساي ،ومدعي
اجلمهورية لدئ حمكمة القضاء األعلى يف باريس ،مث حماميا عاما يف حمكمة النق  .وبالتايل فإن السيد
كوت يتمتع بكفاءات ثابتة يف جمال القانون اجلنائي واإلجراءات اجلنائية ،فضال عما يلزم من خربة يف
احملاكمات اجلنائية ،سواء بصفته قاضيا أو مدعيا عاما أو حماميا.
وباإلضافة إىل ذلك ،ويف مجيع املهام اليت توالها ،اتسم السيد برونو كوت دائما بنزاهته الثابتة
وحياده الذي ال تشوبه شائبة ،وبصورة أعم ،بصفاته األخالقية الرفيعة.
وإن فرنسا على ثقة بأن خربة السيد برونو كوت ومؤهالته املهنية كنها االستمرار يف خدمة
عمل اللجنة االستشارية املعنية برتشيحات القضاة على حنو يفيدها.

المعلومات الشخصية
تاريخ امليالد 20 :حزيران/يونيه  2945يف ليون ،فرنسا (.)96001
متزوج وله ثالثة أبناء وسبعة أحفاد.

الشهادات والدراسات األكاديمية
2966
2969-2967
2968
2966-2961
2961-2955

معهد

الدخول إىل املدرسة الوطنية للقضاء
متابعة التعليم يف املدرسة الوطنية للقضاء-السنة األوىل :بوردو؛ السنة الثانية:
ليون؛ السنة الثالثة :باريس
دبلوم الدراسات العليا يف القانون ا اص ،جامعة ليون
البكالوريوس واملاجستري يف القانون العام ،جامعة ليون
التعليم الثانوي يف ليون -شهادة الباكالوريا ،شعبة الفلسفة

Institut de France

انتخب يف  20كانون األول/ديسمرب  1020عضوا يف أكاد ية العلوم األخالقية والسياسية،
قسم القانون والتشريع واالجتهاد.

السيرة القضائية والخبرة المهنية
1028-1025

 2حزيران/يونيه 2-1008
حزيران/يونيه 1024

عضو يف اللجنة االستشارية املعنية برتشيحات قضاة احملكمة اجلنائية
الدولية
قاض يف احملكمة اجلنائية الدولية ،الهاي (هولندا) انتخب قاضيا يف
اجلولة األوىل من االقرتاع يف  30تشرين الثاين/نوفمرب  1007رئيس
الدائرة االبتدائية الثانية (تسيري ورئاسة جلسات قضية ’’املدعي العام ضد
جريمان كاتانغا وماتيو نغودجولو‘‘)
رئيس أول بالنيابة حملكمة النق يف فرنسا
رئيس الدائرة اجلنائية مبحكمة النق يف فرنسا

آذار/مارس-أيار/مايو 1007
حزيران/يونيه -1000
أيار/مايو 1008
تشرين األول/أكتوبر  -2995حمام عام لدئ حمكمة النق يف فرنسا (الدائرة اجلنائية)
حزيران/يونيه 1000
أيلول/سبتمرب-2990تشرين مدعي اجلمهورية مبحكمة القضاء األعلى يف باريس
األول/أكتوبر 2995
شباط/فرباير -2984أيار/مايو مدير الشؤون اجلنائية وشؤون العفو يف وزارة العدل
2990
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أيار/مايو –2983شباط/فرباير نائب مدير شعبة العدالة اجلنائية يف إدارة الشؤون اجلنائية وشؤون العفو
يف وزارة العدل
2984
تشرين األول/أكتوبر  –2982مكلف مبهمة لدئ املدعي العام مبحكمة االستئناف يف باريس ،بصفته
األمني العام ملكتب املدعي العام بتلك احملكمة
أيار/مايو 2983
تشرين األول/أكتوبر  -2980مكلف مبهمة لدئ الرئيس األول حملكمة النق يف فرنسا
تشرين األول/أكتوبر 2982
أيلول/سبتمرب –2975تشرين رئيس مكتب األعمال العامة (اإلجرام االقتصادي واملايل واالجتماعي)
بإدارة الشؤون اجلنائية وشؤون العفو بوزارة العدل
األول/أكتوبر 2980
نائب مدعي اجلمهورية لدئ حمكمة القضاء األعلى ليون (شعبة اإلجرام
أيلول/سبتمرب –2973
االقتصادي واملايل)
أيلول/سبتمرب 2975
قاض يف اإلدارة املركزية لوزارة العدل رئيس مكتب مدير الشؤون اجلنائية
كانون الثاين/يناير –2970
وشؤون العفو
أيلول/سبتمرب 2973

األوسمة

 وسام الفيلق الفخري برتبة قائد 24 ،حزيران/يونيه 1005 منذ كانون األول/ديسمرب  :1027عضو جملس وسام الفيلق الفخري -وسام االستحقاو الوطين برتبة قائد 24 ،حزيران/يونيه 1002

األنشطة ذات الصلة بالعدالة الجنائية الدولية
1025
1026

1028-1024
1028-1027
منذ عام 1024

انتخب عضوا يف اللجنة االستشارية املعنية برتشيحات قضاة احملكمة اجلنائية الدولية
بناء على طلب رئيسة احملكمة ا اصة للبنان :أجنز مهمة ا ربة بشأن أساليب عمل
احملكمة
عضو الفريق العامل يف الهاي ،وهو فريق غري رمسي يتوىل إمعان النظر يف سري العدالة
اجلنائية الدولية
حمرر مشارك يف صياغة إعالن باريس بشأن تعزيز فعالية العدالة اجلنائية الدولية
(بالتعاون مع رؤساء كل من احملكمة اجلنائية الدولية ،واحملكمة ا اصة للبنان ،والدوائر
املتخصصة يف كوسوفو ،واحملكمة الدولية ليوغوسالفيا السابقة
شارك يف العديد من الدورات الدراسية واملؤمترات املتعلقة بالعدالة اجلنائية الدولية
واحملكمة اجلنائية الدولية يف مؤسسات منها على ا صوص معهد ،Institut de France
ومعهد الدراسات العليا يف الدفاع الوطين ،واملدرسة الوطنية للقضاء ،ومعهد باريس
للدراسات السياسية ،وكلية احلقوو يف باريس-نانتري ورين وليل وبواتيي وغريها،
ومدرسة ضباط اململكة املغربية (الرباط)
عضو يف ثالو جلان ل تقييم األطروحات حول املسائل ذات الصلة بالقانون اجلنائي
الدويل :كلية نانتري ( )1وكلية ليون ()1
عضو اللجنة العلمية املعنية بدبلوم القانون اجلنائي الدويل جامعة باريس-نانتري
شارك يف العديد من الندوات واملوائد املستديرة واملنتديات بشأن موضوع العدالة اجلنائية
الدولية يف جامعة باريس األوىل (بانتيون-السوربون) ووزارة الشؤون ا ارجية الفرنسية وغريمها
ألف العديد من املقاالت واملشاركات حول العدالة اجلنائية الدولية ،منها على
ا صوص كتاباته حول ’’وظيفة القاضي‘‘ يف ’’موسوعة العدالة اجلنائية‘‘ حتت
إشراف السيد أوليفيي بوفايل ،ومشاركته املعنونة ’’قاض فرنسي يف احملكمة اجلنائية
الدولية‘‘ ،املدرجة يف ’’كتاب األصدقاء‘‘ الذي أهدي لذاكرة املرحوم األستاذ روبري
بادنتري ،وغريها
10
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العضوية في الهيئات

 اللجنة العلمية ملعهد الدراسات العليا حول العدالة (باريس) الرابطة الفرنسية للقانون املقارن حلقة خرباء القانون الدستوري رابطة باريس ملساعدة الضحايا -عضو سابق يف جملس إدارة املدرسة الوطنية العليا للشرطة (فرنسا)

العضوية في اللجان

تشرين األول/أكتوبر  – 1027مسؤول مشارك يف جلنة التأمل املعنية مبوضوع ’’معىن العقوبة‘‘ ،بناء
على طلب السيدة نيكول بيلويب ،حافظة األختام ووزيرة العدل (فرنسا)
كانون الثاين/يناير 1028
 32آذار/مارس  25 - 1024رئيس جلنة مراجعة قانون العقوبات ،بناء على طلب السيدة كريستيان
توبريا ،حافظة األختام ووزيرة العدل (فرنسا)
كانون األول/ديسمرب1025

خالل الفترة السابقة لعام 2014

عضو يف العديد من اللجان ،يذكر منها ما يلي:
 جلنة مراجعة قانون اإلجراءات اجلنائية (برئاسة األستاذ جورج ليويت) جلنة مراجعة القانون اجلنائي (برئاسة روبري بادنتري ،حافظ األختام ووزير العدل) جلنة العدالة اجلنائية وحقوو اإلنسان (برئاسة األستاذة مرياي ديلماس-ماريت) اللجنة املعنية باملعاقبة على اجلرائم غري املتعمدة (برئاسة جان ماسو ،رئيس قسم الشؤوناملالية مبجلس الدولة)

المنشورات

 متوز/يوليه ’’ :1025وظيفة مدير الشؤون اجلنائية وشؤون العفو يف فرنسا أثناء فرتة اهلجماتاإلرهابية يف مثانينات القرن العشرين‘‘  ،ندوة الذكرئ املئوية الثانية لتأسيس إدارة الشؤون اجلنائية
وشؤون العفو بوزارة العدل الفرنسية
 ’’ :1022املادة  64من نظام روما األساسي بشأن مهام الدائرة االبتدائية وسلطاهتا‘‘،بالتعاون مع السيدة ماريان ساراكو املؤلف اجلماعي املعنون ’’تعليق على نظام روما األساسي
للمحكمة اجلنائية الدولية‘‘ ،حتت إشراف مركز توسيديدس بتوجيه من األستاذين سريج سور
وإ انويل ديكو
 ’’ :1020ظهور احلقيقة يف القانون اجلنائي الدويل‘‘ ،بالتعاون مع جوليان سريوسي،حمفوظات فلسفة القانون
  ’’ :1007مكانة القانون األورويب يف قمع اجلنايات اجلمركية‘‘ ،بالتعاون مع كريستوفسوالر ،مناقشات على شرف جاك بوري ’’إنشاء قانون السوابق القضائية‘‘
  ’’ :1006مالحظات هنائية موجزة بشأن دور الدائرة اجلنائية مبحكمة النق ‘‘ ،املؤلفاجلماعي املعنون ’’العدالة يف قضية دريفوس‘‘ ،منشورات فايار1006 ،
 ’’ :1006اجلرائم غري املتعمدة -قانون فوشون بعد  5سنوات‘‘ ،كلمة أمام جملس الشيوخيف  2آذار/مارس 1006
 ’’ :1006ما بقي من مدونة اإلجراءات اجلنائية‘‘ ،دورة احملاضرات اليت نظمتها حمكمةالنق يف فرنسا حول موضوع ’’سعي اإلجراءات اجلنائية إىل حتقيق االتساو‘‘
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 ’’ :1002اختيار العقوبة‘‘ ،املؤلف اجلماعي املعنون ’’من عصر ساالي إىل اليوم‘‘،منشورات إيريس1002 ،
 ’’ :1000تأمالت يف كرامة القاضي‘‘ ،ندوة عن ’’محاية الكرامة واستجابات القانون‘‘،جامعة الرو القدس يف الكسليك ،لبنان 24 ،نيسان/أبريل 1000
 ’’ :2997قضايا األعمال التجارية‘‘ ،ندوة مناقشة يف كلية القانون باريس-نانتري ،معالسيدة األستاذة ماري-بول لوكا دو ليساك والس يد بيري الكوم ،مدير األمياو باملركز الوطين
للبحث العلمي
  ’’ :2997دور االدعاء العام يف الدفاع عن حقوو املواطنني ضد القرارات اإلدارية غريالقانونية‘‘ ،املؤلف اجلماعي املعنون ’’االدعاء العام يف دولة القانون‘‘ ،منشورات جملس أوروبا،
نيسان/أبريل 2998
 ’’ :2996العقاب والعالج‘‘  ،كلمة أمام املؤمتر احلادي والعشرين للرابطة الفرنسية علماجلر ة حول موضوع ’’ الصحة ونظام السجون‘‘ ،دجيون
 ’’ :2988العقوبات اجلنائية -بدائل احلكم باحلرمان من احلرية‘‘ ،املؤلف اجلماعي املعنون’’تطبيق القانون اجلنائي‘‘ ،منشورات كلوفر القانونية والضريبية ،ديفنرت ،هولندا
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 -4فولفورد ،أدريان (المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية)

(األصل :اإلنكليزية)

مذكرة شفوية

هتدي سفارة صاحبة اجلاللة ملكة بريطانيا حتياهتا إىل أمانة مجعية الدول األطراف يف نظام
روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية ،وباإلشارة إىل قرار مكتب مجعية الدول األطراف (ICC-
 ،) ASP/17/SP/03املتخذ يف اجتماعها الثالث املعقود يف  19كانون الثاين/يناير  ،1028وتتشرف
بإبالغ األمانة بأن اململكة املتحدة قررت ترشيح اللورد القاضي أدريان فولفورد إلعادة انتخابه عضوا
اللجنة االستشارية املعنية برتشيحات القضاة أثناء االنتخابات املقرر إجراؤها خالل الدورة السابعة
عشرة جلمعية الدول األطراف يف الهاي يف الفرتة من  5إىل  21كانون األول/ديسمرب .1028
وتتشرف اململكة املتحدة بأن ترفق طيه بيان مؤهالت اللورد القاضي فولفورد ونسخة من
سريته الذا تية .واململكة املتحدة ترئ أن اللورد القاضي فولفورد يفي مبتطلبات املعايري احملددة يف
اختصاصات اللجنة االستشارية املعنية برتشيحات القضاة .فقد متت دعوة اللورد القاضي فولفورد
لالنضمام إىل نقابة احملامني يف عام 2978،وأصبح حماميا مللكة بريطانيا يف عام  .2994ومت تعيينه
مسجال حملكمة التاج الربيطاين يف عام  ،2995مث أعيد تعيينه يف عام  1002قبل أن يصبح قاضيا يف
احملكمة العليا يف  12تشرين الثاين/نوفمرب  .1001وانتخب اللورد القاضي فولفورد ليكون واحدا من
قضاة احملكمة اجلنائية الدولية الثمانية عشر يف عام  1003ملدة تسع سنوات ،وعني يف الشعبة
االبتدائية .وإىل حني توليه رئاسة جلسات احملاكمة يف قضية لوبانغا يف عام  ،1005ظل يعمل قاضيا
يف احملكمة العليا ،حيث ترأس اجللسات يف عدد من القضايا البارزة ،منها حماكمة املتهمني بتفجريات
 12متوز/يوليه  1005يف لندن .وترأس اهليئة القضائية بالدائرة اجلنوبية الشرقية من عام  1009إىل أن
مت تعيينه يف منصب اللورد قاضي االستئناف يف  20أيار/مايو  ،1023وأصبح نائب الرئيس األول
للمحكمة العليا يف إنكلرتا وويلز يف  2كانون الثاين/يناير  .1025مث شغل منصب كبري قضاة
احملاكمات من  2كانون الثاين/يناير  1026إىل  32آذار/مارس  .1027ويف  17شباط/فرباير
 ،1027عني اللورد القاضي فولفورد يف منصب مفوض سلطات التحقيق .وهو ال يزال يشغل منصب
اللورد قاضي االستئناف.
واللورد القاضي فولفورد يتحلى باألخالو الرفيعة واحلياد والنزاهة و تلك املؤهالت املطلوبة
لتعيينه يف أعلى منصب قضائي يف إنكلرتا وويلز.

بيان المؤهالت

يقدم هذا البيان عمال باملذكرة الشفوية  1028/064اليت بعثتها اململكة ملتحدة .تتشرف
حكومة اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية بتقدمي ترشيح اللورد القاضي أدريان فولفورد
إلعادة انتخابه عضوا يف اللجنة االستشارية ا ملعنية برتشيحات قضاة احملكمة اجلنائية الدولية.
واللورد القاضي فولفورد يفي باملتطلبات احملددة يف اختصاصات اللجنة االستشارية املعنية
برتشيحات القضاة اليت اعتمدهتا مجعية الدول األطراف مبوجب القرار  .ICC-ASP/10/Res.5فهو
يتمتع بالسمات األخالقية الرفيعة والكفاءة وا ربة الثابتتني يف جمايل القانون اجلنائي والقانون الدويل.
وقد أثبت اللورد القاضي فولفورد حنكته يف القانون اجلنائي واإلجراءات اجلنائية ،وهو يتمتع
خبربة واسعة يف القضاء واحملاماة .وهو يتمتع كذلك با لكفاءة يف جماالت ذات صلة بالقانون الدويل ،وال
سيما قانون ح قوو اإلنسان ،وله خربة واسعة يف أخالقيات املهن القانونية .كما تلك اللورد القاضي
فولفورد خربة قانونية يف طائفة واسعة من املسائل احملددة ذات الصلة ،ومنها العنف ضد املرأة والطفل،
وأعمال العنف ا طرية من قبيل القتل واإلرهاب ،وله خربة عملية واسعة يف املسائل املتعلقة باألدلة يف
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القضايا اجلنائية ومبعاجلة املعلومات احلساسة ،مبا يف ذلك محاية الضحايا واملصادر .وقد توىل حترير
مؤلفات قانونية هامة ونشرت أعماله على نطاو واسع.
وقد مارس اللورد القاضي فولفورد القانون اجلنائي طوال حياته املهنية بصفته عضوا يف نقابة
احملامني .فكان قاضيا يف احملكمة العليا يف انكلرتا وويلز من  11تشرين الثاين/نوفمرب  1001إىل
أيار/مايو  . 1023وهو يشغل منصب قاض يف حمكمة االستئناف يف إنكلرتا وويلز منذ  20أيار/مايو
.1023
وشغل اللورد القاضي فولفورد منصب قاض باحملكمة اجلنائية الدولية يف الفرتة املمتدة بني
عامي  1003و  . 1021وترأس احملاكمة األوىل اليت أجرهتا هذه احملكمة ،ومشل ذلك أول حكم مبنح
التعويضات .وكان رئيسا للدائرة االبتدائية األوىل من عام  1007إىل عام  ،1021ورئيسا للشعبة
االبتدائية من عام  1008إىل عام .1021
وشغل اللورد القاضي فولفورد منصب القاضي نائب الرئيس األول مث منصب الرئيس األول
باحملكمة العليا يف إنكلرتا وويلز يف الفرتة من  1025إىل  .1027وهتتم هاتان الوظيفتان بتناول
القدرات القضائية جلميع القضاة يف املم لكة املتحدة .وكان اللورد القاضي فولفورد مسؤوال يف املقام
األول عن تعيني القضاة يف املناصب القيادية الرئيسية ،ومنها منصب القاضي املقيم يف حماكم التاج
الربيطاين والقضاة الذين يرأسون الدوائر القضائية ،كما كان مسؤوال عن توزيع مجيع قضاة البالد على
احملاكم اليت يعملون ها .وكان كذلك مسؤوال عن اختيار القضاة الذين يتولون النظر يف قضايا القتل
والشروع يف القتل .وتظهر هذه املناصب الكفاءة وا ربة املعرتف هما للورد القاضي فولفورد يف جمال
تقييم مؤهالت املرشحني ألعلى املناصب القضائية .وإلبراز هذا اجلانب ،فقد شارك اللورد القاضي
فولفورد يف إجراءات االختيار نيابة عن جلنة تعيني قضاة احملاكمات اجلنائية يف إنكلرتا وويلز ،ومشل
ذلك وضع أسئلة االمتحانات واملقابالت والتقييمات الكتابية يف هذا الصدد على مدئ عدد من
السنوات.
يف  17شباط/فرباير  ،1027مت تعيني اللورد القاضي فولفورد يف منصب مفوض سلطات
التحقيق ليقوم باإلشراف القضائي على استخدام السلطات العامة لسلطات التحقيق .وهو ال يزال
يشغل منصب اللورد قاضي االستئناف.

البيانات الشخصية

تاريخ امليالد 8 :كانون الثاين/يناير 2953
اجلنسية :بريطاين

السيرة المهنية

1027
1026
1027-1026
1025
1023
1023
1021-1008
1021-1003
1023-1001
2996
2994
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مفوض سلطات التحقيق
عضو اللجنة االستشارية املعنية برتشيحات قضاة احملكمة اجلنائية الدولية
قاض رئيس أول مبحاكم إنكلرتا وويلز
نائب القاضي الرئيس األول باحملكمة العليا يف إنكلرتا وويلز
رئيس قضاة الدائرة اجلنوبية الشرقية يف إنكلرتا وويلز
منصب اللورد قاضي االستئناف
رئيس الشعبة االبتدائية باحملكمة اجلنائية الدولية
قاض باحملكمة اجلنائية الدولية
قاض باحملكمة العليا
مسجل حمكمة التاج الربيطاين
عني حماميا مللكة بريطانيا
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2978

الخبرة المهنية األخرى
1002-2999
1001-2988
1000-2997
2999-2997

2999
2997
2994

متت دعوته لالنضمام إىل نقابة احملامني (فرع ميدل متبل)
أستاذ حماضر أمام نقابة احملامني واهليئات القضائية (حتت رعاية جملس نقابة احملامني
وجملس الدراسات القضائية) بشأن قانون حقوو اإلنسان لعام 2998
رئيس جلنة تقدمي ا دمات القانونية إىل جلان املناطق (جملس اإلدارة واللجنة معا).
عضو يف جلنة الشكاوئ والسلوك املهين يف نقابة احملامني
انتخبته نقابة احملامني اجلنائيني عضوا يف جلنتها .وجلنة نقابة احملامني اجلنائيني هي احملفل
الذي ينظر ف يه بالتفصيل يف مجيع املسائل املبدئية املعاصرة املتعلقة بالقانون اجلنائي.
فعلى سبيل املثال ،نشرت اللجنة يف عام  2998إجابات مفصلة على تقرير وزارة
الداخلية بشأن معاملة الشهود الضعفاء أو املعرضني للتهديد .وأولت تلك اإلجابات
اهتماما خاصا ودقيقا ألوضاع الشهود األطفال وضحايا االغتصاب واجلرائم املشاهة.
عضو جلنة العالقات العرقية يف جملس نقابة احملامني
رئيس اإلجراءات التأديبية مبجلس نقابة احملامني
أستاذ حماضر يف احملاماة يف فرع ميدل متبل لنقابة احملامني
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 -5كامبونى ،لوسي موذونى (كينيا)

(األصل :اإلنكليزية)

مذكرة شفوية

هتدي سفارة مجهورية كينيا يف مملكة هولندا حتياهتا إىل أمانة مجعية الدول األطراف يف نظام
روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية ،وتتشرف بأن تشري إىل املذكرة  ICC-ASP/17/SP/03املؤرخة
 24آذار/مارس  1028بشأن ترشيح وانتخاب أعضاء اللجنة االستشارية املعنية برتشيحات القضاة.
وتتشرف السفارة بإبالغ األمانة بأن حكومة مجهورية كينيا قد رشحت السيدة املستشارة العليا
لوسي موذوين كامبوىن لتنتخب عضوة يف اللجنة االستشارية املعنية برتشيحات القضاة .والسيدة
املستشارة العليا لوسي كامبوىن خبرية باحثة يف القانون وحمامية لدئ احملكمة العليا يف كينيا ،وقد
حصلت من احلكومة الكينية والرابطة القانونية الكينية على درجة كبار املستشارين املرموقة ،اليت منحت
هلا اعرتافا خبدماهتا النموذجية يف الوظائف القانونية والعامة .وحكومة مجهورية كينيا مقتنعة بأن السيدة
كامبوىن ،اليت جتدون طيه بيان مؤهالهتا ومعلوماهتا الشخصية وسريهتا الذاتية ،تفي مبتطلبات االنتخاب
عضوة يف اللجنة االستشارية املعنية برتشيحات القضاة.

بيان المؤهالت
بيان مقدم مبوجب اختصاصات اللجنة االستشارية املعنية برتشيحات القضاة

إن السيدة املستشارة العليا لوسي موذوين كامبوىن ،مرشحة مجهورية كينيا ،من ممارسي القانون
البارزين ذوي السمات األخالقية الرفيعة ،وهي تتمتع بالكفاءة وا ربة الثابتتني يف القانون اجلنائي
والقانون الدويل على السواء.
وقد مارست السيدة كامبوىن القانون مدة أكثر من اثنني وثالثني عاما ،باإلضافة إىل أهنا
شغلت مناصب رئيسية يف جمال حوكمة القطاع ا اص وخدمت األمة باالضطالع مبهام دقيقة ذات
أمهية كبرية للصاحل العام .كما إهنا قامت بتدريس القانون على املستوئ اجلامعي ويف كلية كينيا للقانون،
وهي مؤسسة ختريا احملامني الكينيني .ومت انتخاها كذلك يف عام  1005لتكون أول امرأة تشغل
منصب نائبة رئيس الرابطة القانونية الكينية .ويف عام  ،1021منح فخامة رئيس مجهورية كينيا السيدة
كامبوىن رتبة مستشارة عليا عمال باملادة  )2( 27من الفصل  26من قانون كينيا احملاماة بكينيا،
تقديرا ملا أسدته من خدمات يف اجملال القانوين ويف سبيل الصاحل العام.
وقد أبدت السيدة كامبوىن طوال مسريهتا األكاد ية ميال واضحا إىل القانون الدويل واهتماما
ملحوظا به .فتلقت الدورات الدراسية ذات الصلة يف مستوئ املاجستري يف جامعة نريويب ،ومشل ذلك
القانون اجلنائي الدويل ،واملقاضاة على الصعيد الدويل وحل النزاعات ،والقانون الدويل حلقوو اإلنسان،
والقانون اإلنساين الدويل ،والقانون البيئي الدويل ،والقانون الدويل للطريان والفضاء ،والقانون الدويل
للملكية الفكرية .
ويف عام  ،1021عني املدعي العام احملرتم لكينيا السيدة كامبوىن عضوة يف اللجنة العاملة
املعنية بتقدمي املشورة للحكومة بشأن القضية املعروضة على احملكمة اجلنائية الدولية اليت وجهت فيها
اهتامات إىل مواطنني كينيني .وقد أتا ذلك للسيدة كامبوىن فرصة ممتازة لدراسة القضية املعروضة على
احملكمة وفهمها وتقدير أعمال احملكمة وإسداء املشورة إىل احلكومة حسب االقتضاء.
وقد قامت السيدة كامبوىن بالتدريس يف الدورات املتعلقة بذلك يف كلية القانون جبامعة كينياتا،
ومشل ذلك دورة عن الدفاع يف الدعاوئ االبتدائية وقانون اإلثبات .ويف كلية القانون بكينيا ،درست
السيدة كامبوىن األخالقيات واملمارسات املهنية ،وتلك شهادة هلا على التزامها باإلسهام يف تعزيز الرو
املهنية والسلوك األخالقي يف ميدان احملاماة يف كينيا.
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وخالل حياهتا املهنية ،اضطلعت السيدة كامبوىن مبهام املقاضاة اجلنائية .غري أن األجدر من
ذلك بالذكر الدور الذي أدته يف عام  1021حني عينها فخامة رئيس مجهورية كينيا رئيسة املستشارين
املساعدين يف جلنة التحقيق يف حتطم املروحية  5Y-CDTيف غابة كيبيكو مبنطقة نغونغ يوم 20
حزيران/يونيه  ، 1021وهو احلادو الذي أودئ ميياة مجيع الركاب الكينيني الستة املسافرين على منت
تلك الطائرة ،مبن فيهم وزير األمن الداخلي آنذاك ،سعادة السيد جورج سايتويت ،ومساعده سعادة
السيد جوشوا أوروا أوجودي .ومشل دور السيدة كامبوىن عملها إىل جانب مستشار الدولة املكلف
برئاسة اللجنة إجراء املقابالت ،وإعداد العديد من إفادات الشهود ،وعرض مجيع األدلة ذات الصلة
على اللجنة ،باإلضافة إىل إعداد وتقدمي التقارير املتعلقة بالتحقيق.
ويف عام  ،1008عينت السيدة كامبوىن رئيسة للجنة املستقلة الستعراض االنتخابات املعروفة
عموما باسم ’’جلنة كريغلر‘‘  ،اليت نظرت يف االنتخابات العامة اليت أجريت يف كينيا يف  17كانون
األول/ديسمرب  ،1007وعلى وجه ا صوص ،االنتخابات الرئاسية اليت مت الطعن يف نزاهتها بشدة ،مما
أدئ إىل اندالع أعمال العنف االنتخايب يف الفرتة  .1008-1007وقد أنشئت تلك اللجنة مبوجب
التسوية اليت توسط فيها فريق الشخصيات األفريقية البارزة بقيادة كويف عنان حتت رعاية االحتاد
األفريقي .وكان تقرير جلنة كريغلر وثيقة متكاملة استخدمت يف مراجعة الدستور ،وال سيما قوانني
االنتخابات.
ويف عام  ، 1025عني رئيس مجهورية كينيا السيدة كامبوىن رئيسة املستشارين املساعدين لدئ
جلنة التحقيق يف ملتمس تعليق حكومة مقاطعة ماكويىن ،عقب شكاوئ عديدة قدمها السكان ،ومنها
ما تعلق بقيام كل من اهليئة التنفيذية وجملس مجعية املقاطعة باالختالس السافر لألموال املخصصة
لتنمية املقاطعة .وحرصت السيدة كامبوىن ،إىل جانب مستشار الدولة املعني يف اللجنة ،على
استجواب مجيع الشهود املعنيني باألمر وعلى عرض األدلة اليت قدموها على اللجنة .كما شاركت
السيدة كامبوىن يف صياغة تقرير اللجنة.
وكما يتضح من معلوماهتا الشخصية وسريهتا الذاتية املرفقة طيه ،فإن السيدة كامبوىن متتلك
خربة واسعة يف مهن القانون ،وقد تولت وظائف متنوعة يف القطاعني العام وا اص .وهي تواصل
خدمة جمتمعها احمللي ،ويشمل ذلك تقدمي خدماهتا على أساس املصلحة العامة ،وهي ملتزمة باملسامهة
يف تعزيز القيم األخالقية يف اجملتمع .وستكون خربهتا الغنية يف القضايا األفريقية-الكينية وفهمها
وتقديرها للقانون الدويل رصيدا قيما للجنة االستشارية.

المعلومات الشخصية

لوسي موذوين كامبوىن
 27كانون الثاين/يناير 2962

االسم:
تاريخ امليالد:
كينية
اجلنسية:
متزوجة وهلا أبناء كبار أعمارهم  18و  30و  31عاما
احلالة االجتماعية:
اإلنكليزية والسواحيلية والفرنسية
اللغات:

العضوية في الرابطات المهنية

 الرابطة القانونية الكينية الرابطة القانونية لشرو أفريقيا -النقابة الوطنية للمحامني (الواليات املتحدة األمريكية)
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المؤهالت واإلنجازات الرئيسية

مارست القانون ملدة أكثر من اثنني وثالثني سنة ،وتولت مهام متنوعة يف قانون الشركات
والقانون التجاري والقانون الدستوري وقانون االنتخابات والقانون اجلنائي.
عملت مستشارة للعديد من املوكلني ،ومنهم هيئة تنظيم التأمني ،واللجنة املستقلة الستعراض
االنتخابات واحلدود ،وجلن ة تطبيق الدستور ،والسلطة االنتقالية ،واجلمعية الوطنية ،وشركة كينيا احملدودة
للطاقة واإلضاءة ،وجلنة التعليم اجلامعي ،وشركة  UAPاحملدودة للتأمني ،واهليئة املعنية مبستحقات
التقاعد ،ومصرف كينيا التعاوين احملدود ،ومكتب النائب العام ووزير العدل.
عملت مستشارة للجنة املستقلة الستعراض االنتخابات واحلدود أثناء
 1023و 1027
النظر يف االلتماسات املعروضة على احملكمة العليا يف كينيا بشأن
االنتخابات ،واليت طعنت يف نتائا االنتخابات الرئاسية
تشرين األول/أكتوبر  1026ترأست جلنة التعليم اجلامعي
عينها فخامة رئيس مجهورية كينيا رئيسة املستشارين املساعدين لدئ جلنة
آذار/مارس 1025
التحقيق يف ملتمس تعليق حكومة مقاطعة ماكويين
تشرين األول/أكتوبر  1024نالت شهادة الوصاية يف إطار برناما تكوين األوصياء يف كينيا
عينها رئيس احملكمة العليا يف مجهورية كينيا عضوة يف جلنة قواعد التوظيف
آب/أغسطس 1024
والعالقات مع العمال ،وهي تشغل حاليا منصب نائبة رئيس هذه اللجنة
منحها فخامة رئيس مجهورية كينيا رتبة مستشارة عليا عمال باملادة 27
 22كانون األول/ديسمرب
( )2من الفصل  26من قانون احملاماة بكينيا ،تقديرا ملا أسدته من
1021
خدمات يف اجملال القانوين ويف سبيل الصاحل العام
تشرين الثاين/نوفمرب  -1021خبرية استشارية لدئ هيئة األمم املتحدة للمرأة بشأن ’’التحليل اجلنساين
تشرين الثاين/نوفمرب  1023لعملية نقل السلطة إلرشاد ا طة املتوسطة األجل الثانية‘‘ ،نريويب
رئيسة جملس األوصياء ،صندوو ألكسندر فوربس للتقاعد ،نريويب
1021
عينها فخامة رئيس مجهورية كينيا رئيسة املستشارين املساعدين لدئ جلنة
متوز/يوليه 1021
التحقيق يف حادو حتطم املروحية  5Y-CDTيف غابة كيبيكو مبنطقة نغونغ
يف  20حزيران/يونيه 1021
خبرية استشارية يف احلملة اإلعالمية للربناما الوطين املتكامل للتثقيف
أيار/مايو -1021كانون
املدين يف كينيا ،وهو برناما مستدام للتثقيف املدين بشأن دستور كينيا لعام
األول/ديسمرب 1021
 1020من خالل التلفزيون واإلذاعة ،نريويب
حضرت معتكف رؤساء مكاتب وزارة العدل حول موضوع استعراض
 22أيار/مايو 1021
املؤسسات بصفتها خبرية استشارية ،وقدمت عرضا بعنوان ’’نظرة عامة
على مكاتب وزارة العدل يف احلكومة الوطنية وحكومات املقاطعات يف
إطار دستور كينيا لعام  ،‘‘1020نايفاشا
قدمت عرضا بعنوان ’’ نقل خدمات التدقيق يف االمتثال القانوين
 10نيسان/أبريل 1021
للمؤسسات العامة ومراقبته‘‘ يف كلية كينيا للقانون ،مومباسا
حضرت حلقة عمل حول القيادة والنزاهة يف جلنة األخالقيات ومكافحة
 23نيسان/أبريل 1021
الفساد بصفتها خبرية استشارية ،وقدمت عرضا بعنوان ’’تفوي
السلطات وحكومات املقاطعات وإشراكها يف حماربة الفساد‘‘ ،نايفاشا
عضوة يف اللجنة العاملة اليت عينها معايل وزير العدل لتقدمي املشورة إىل
كانون الثاين/يناير-
احلكومة بشأن القضية املعروضة على احملكمة اجلنائية الدولية اليت وجهت
آذار/مارس 1021
فيها اهتامات ملواطنني كينيني .وقد مت تقدمي التقرير املتعلق بذلك إىل وزير
العدل
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كانون الثاين/يناير-
شباط/فرباير 1021

كانون الثاين/يناير 1021

 26كانون األول/ديسمرب
1022
 29تشرين الثاين/نوفمرب
1022
 5-1تشرين الثاين/نوفمرب
1022
 15أكتوبر 1022

 16-15يونيو 1022
شباط/فرباير -1008
نيسان/أبريل 1022
 14كانون الثاين/يناير
1022
آذار/مارس-متوز/يوليه
1020

آذار/مارس 1020

خبرية استشارية يف دورة تدريب املدربني اليت نظمها منتدئ القطاع العام
لكبار املوظفني العموميني حتت رعاية الربناما الوطين املتكامل للتثقيف
املدين يف كينيا ،وقدمت عرضني حول ’’مفهوم ومبادئ تفوي
السلطات‘‘ وحول ’’حوكمة املقاطعات و العالقات بني احلكومات‘‘،
نريويب
أجرت استعراض النظراء الشامل ملواد التثقيف املدين املدرجة يف ’’خالصة
الدستور‘‘ املستخدمة يف ا لربناما الوطين املتكامل للتثقيف املدين يف كينيا
بصفتها خبرية استشارية لدئ الدائرة الوطنية لشؤون التماسك االجتماعي
والشؤون الدستورية ،نريويب
حضرت حلقة العمل التمهيدية للجنة املستقلة الستعراض االنتخابات
واحلدود بصفتها خبرية استشارية وقدمت عرضا بعنوان ’’إطار إدارة
االنتخابات يف كينيا‘‘ ،نايفاشا
حضرت حلقة عمل اللجنة املستقلة الستعراض االنتخابات واحلدود
بصفتها خبرية استشارية وقدمت عرضا بعنوان ’’قانون اللجنة املستقلة
الستعراض النتخابات واحلدود‘‘ ،نايفاشا ،كينيا
حضرت حلقة العمل التمهيدية جمللس اختبار القضاة ورؤساء اهليئات
القضائية بصفتها خبرية استشارية وقدمت عرضا بعنوان ’’جملس اختبار
القضاة ورؤساء اهليئات القضائية واجلهات املعنية‘‘ ،وعرضا بعنوان ’’مهام
جملس اختبار القضاة ورؤساء اهليئات القضائية‘‘ ،نايفاشا ،كينيا
شاركت بصفتها خبرية استشارية يف معتكف التخطيط السنوي للربناما
السنوي املشرتك بني حكومة كينيا واألمم املتحدة املعين باملساواة بني
اجلنسني ومتكني املرأة وقدمت عرضا بعنوان ’’نوع اجلنس وتفوي
السلطات اإلدارية/املالية‘‘ ،مومباسا ،كينيا
حضرت ورشة عمل للهيئة املعنية مبستحقات التقاعد بصفتها خبرية
استشارية وقدمت عرضا بعنوان ’’أثر الدستور اجلديد على اهلياكل
والعمليات‘‘ ،نايفاشا ،كينيا
أستاذة حماضرة بكلية القانون يف جامعة كينياتا (قامت بتدريس أساليب
ومناها البحث القانوين وأدارت دورات دراسية أخرئ)
حضرت حلقة العمل التمهيدية للجنة تطبيق الدستور وشاركت يف مناقشة
’’اإلصالحات األساسية مبوجب الدستور :اإلصالحات القضائية
واالنتخابية واألمنية وإصالحات القانون والنظام‘‘ ،نايفاشا ،كينيا
خبرية استشارية يف جمال تقدمي الدعم التقين واملشورة بشأن عملية
اإلصال الدستوري حتت إشراف وزارة العدل والتماسك الوطين والشؤون
الدستورية وأجرت دراسة أصدرت إثرها تقريرا بعنوان ’’احلكم بالتفوي
مبوجب دستور كينيا املقرت ‘‘ .وقدمت عروضا متنوعة حول هذا املوضوع
يف إطار احلوار الدستوري العام بني الوزارة وا رباء يف دستور كينيا املقرت ،
وهو سلسلة االجتماعات العامة اليت عقدت يف مجيع أحناء البالد يف الفرتة
اليت سبقت االستفتاء .وشاركت يف براما املناقشات اإلذاعية حول
الدستور املقرت نيابة عن الوزارة ،نريويب
بصفتها نائبة رئيس فرقة العمل املعنية باحلكم بالتفوي  ،كانت عضوة يف
فريق احلكومة الذي رعته احلكومتان األملانية والفرنسية ،والذي زار فرنسا
وأملانيا يف جولة دراسية بشأن نقل السلطات
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تشرين األول/أكتوبر
-1020أيلول/سبتمرب
1022

أيار/مايو 1020
متوز/يوليه 1009
 19-16تشرين
األول/أكتوبر 1008
آذار/مارس-أيلول/سبتمرب
1008
كانون األول/ديسمرب
-1007كانون الثاين/يناير
1021
1020-1006
1006
1006
1005
1009-1005
1021-1005
-1004تشرين
األول/أكتوبر 1007
شباط/فرباير 1005
1005

نائبة رئيس فرقة العمل املعنية باحلكم بالتفوي (حتت إشراف وزارة احلكم
احمللي) .وقد أصدرت فرقة العمل تقريرا عن ذلك وقامت بصياغة ستة من
مشاريع القوانني ،منها مشروع قانون املناطق احلضرية واملدن ،ومشروع
قانون العالقات بني هيئات احلكومة ،ومشروع قانون االنتقال إىل احلكم
بالتفوي  ،ومشروع قانون حكومات املقاطعات ،وقد اعتمدت تلك
النصوص بصفتها قوانني بعد إدخال تعديالت عليها .وعالوة على ذلك،
أدرجت عدة عناصر من قانون اإلدارة املالية حلكومات املقاطعات الذي
اقرتحته فرقة العمل يف قانون إدارة املالية العامة الذي مت اعتماده
قامت بتنظيم اجتماع جلنة الرابطة القانونية املعنية بالتثقيف املدين بشأن
دستور كينيا املقرت  ،نريويب
قدمت ورقة بعنوان ’’تقرير جلنة كريغلر :عناصر اإلصال االنتخايب‘‘ يف
حلقة العمل التمهيدية ألشغال اللجنة املستقلة الستعراض االنتخابات
واللجنة املؤقتة املستقلة الستعراض احلدود ،نايفاشا ،كينيا
قامت ب تيسري حلقة عمل تدريبية (مشلت تقدمي عروض متنوعة) لرؤساء
وأمناء جلان الرابطة القانونية لشرو أفريقيا بشأن إدارة جلان الرابطة
واجتماعاهتا ،أروشا
عضوة اللجنة املستقلة الستعراض االنتخابات (جلنة كريغلر) ،اليت نظرت
يف االنتخابات العامة اليت أجريت يف كينيا يف  17كانون األول/ديسمرب
 ، 1007ومت تأسيسها يف إطار التسوية اليت توسط فيها فريق الشخصيات
اإلفريقية البارزة بقيادة كويف عنان
قائمة بأعمال رئيس الصندوو االستئماين للسياحة
عضوة جملس اإلدارة جبامعة ماسيندي مولريو للعلوم والتكنولوجيا
عضوة يف اللجنة التوجيهية لالستعراض املتعدد القطاعات ،وهي املبادرة
املشرتكة بني احلكومة واألحزاب السياسية واجلهات غري التابعة للدولة اليت
كلفت مبراجعة دستور كينيا ،نريويب
عضوة اللجنة الدائمة املعنية مبراجعة الدستور التابعة للرابطة القانونية ،اليت
قامت بصياغة مشروع دستور كينيا ،نريويب
عضوة جملس الوصاية بصندوو الكسندر فوربس للتقاعد ،كينيا
مديرة حتالف القطاع ا اص الكيين
عضوة جملس الوصاية بالصندوو االستئماين للسياحة (وهو مبادرة مشرتكة
بني االحتاد األورويب وحكومة كينيا)
عضوة جملس التعليم القانوين
عضوة فرقة العمل املعنية بتطوير السياسات واإلطار ا اص بالتعليم
والتدريب القانونيني يف كينيا (وقد أصدرت فرقة العمل تقريرا شكل أساس
إصالحات بعيدة املدئ ومكن من تنظيم التعليم القانوين)
تولت بنجا  ،نيابة عن اللجنة املعنية مبراجعة دستور كينيا ،معاجلة الدعوئ
املدنية الطارئة رقم  677لعام  ،1005اليت رفعها باتريك أوما أونيانغو و
 21شخصا آخر ضد معايل وزير العدل واللجنة املكلفة مبراجعة دستور
كينيا واللجنة االنتخابية يف كينيا .وقد كانت تلك الدعوئ قضية بارزة يف
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التاريخ الدستوري لكينيا ،حيث أن قرار احملكمة أزال العقبات القانونية
أمام النجا يف إجراء االستفتاء يف  12تشرين الثاين/نوفمرب 1005
تولت قيادة وفد الرابطة القانونية الكينية الذي زار لندن ليعرض على جملس
حزيران/يونيه 1004
رابطة حمامي الكومنولث اقرتا كينيا باستضافة كينيا مؤمتر حمامي
الكومنولث لعام  .1007وقد قبل عرض نقابة احملامني الكينيني
نائبة رئيس الرابطة القانونية الكينية
1005-1004
عضوة جملس اإلدارة مبستشفى ماتر
1009-1003
عضوة صصة يف فريق اللجنة التأديبية التابعة للرابطة القانونية الكينية
1005-1003
رئيسة جلنة الرابطة القانونية الكينية املكلفة بالتحقيق يف الفساد القضائي
1003
(قدم تقرير اللجنة إىل رئيس احملكمة العليا آنذاك ،سعادة السيد إيفانز
غيشرو)
عضوة اللجنة التنظيمية جمللس املنظمات غري احلكومية
1003-1001
تشرين الثاين/نوفمرب  1000حضرت دورة دراسية لألعضاء ا اصني يف معهد ميثاو قضاء التحكيم
سجلت بصفتها كاتبة عدل
أيلول/سبتمرب 2996
 30-2نيسان/أبريل  2995شاركت يف برناما للتبادل نظمته النقابة الوطنية للمحامني (الواليات
املتحدة األمريكية) يف واشنطن العاصمة ،وحضره ممثلون من ثالثة بلدان
أفريقية أخرئ ،هي أوغندا وتنزانيا وغانا .ومشل الربناما مشاورات وحلقات
عمل لتدريب املشاركني يف جماالت ختطيط وإدارة املؤمترات ،وصياغة
توصيفات القضايا ووضع االسرتاتيجيات للنقابات املهنية للمحامني،
وإقامة الشبكات لتوفري روابط بني نقابات احملامني األفريقية واألمريكية
يف واشنطن العاصمة ،كانت من األعضاء املؤسسني للرابطة القانونية لشرو
2995
أفريقيا
عينت عضوة يف جلنة أداء القسم
آب/أغسطس 2990

الخبرة اإلدارية والتنظيمية
˗
˗
˗
˗

التعليم

التخطيط االسرتاتيجي وتطوير مؤسسات األعمال اجلديدة
احلفاظ على العمالء والعالقات
احلفاظ على عالقات عمل جيدة مع السلطات القضائية ودوائر وزارة العدل وغري ذلك من
الشعب احلكومية الرئيسية.
إدارة التعهدات اليومية لشركة حماماة نشيطة ،مبا يف ذلك تعيني املوظفني ،وتقييم األداء ،والتخطيط
املايل ،فضال عن تلف التعاقدات مع القطاع العام وا اص.

1005

 26أيلول/سبتمرب 2985
2985
2985-2984

ماجستري يف القانون الدويل (القانون اجلنائي الدويل ،املقاضاة الدولية وحل
النزاعات ،القانون الدويل للطريان والفضاء ،والقانون الدويل حلقوو
اإلنسان) .وتشمل الوحدات الدراسية األخرئ القانون الدستوري املقارن،
والقانون الدويل للملكية الفكرية ،والقانون واالقتصاد ،والقانون البيئي
الدويل ،والقانون اإلنساين الدويل.
مت قبوهلا حمامية لدئ احملكمة العليا يف كينيا
شهادة التخرج من كلية كينيا للقانون
مؤسسة احملاماة  ،Kaplan & Stratton Advocatesنريويب؛ برناما التلمذة يف
إطار االمتثال اجلزئي لنيل دبلوم كلية كينيا للقانون
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جامعة نريويب ،مرتبة الشرف الثانية بكلية القانون (الشعبة العليا)
مدرسة  Allianceالثانوية للفتيات ،املستوئ املتقدم من التعليم (ثالو
وحدات رئيسية ووحدة فرعية ( 26نقطة)
مدرسة  Allianceالثانوية للفتيات الفتيات (املستوئ األول) الشعبة األوىل
( 23نقطة)

2984-2980
2979-2978
2977-2974

السجل الوظيفي

 5أيار/مايو  1006إىل اآلن
1021-1007
1022-1008
 2آب/أغسطس 4-2992
أيار/مايو 1006
 27أيلول/سبتمرب -2985
 32متوز/يوليه 2992

أسست مكتب كامبوىن وشركاؤها للمحاماة ،وهي مالكته الوحيدة،
نريويب
أستاذة حماضرة بكلية كينيا للقانون ،نريويب
أستاذة حماضرة بكلية القانون جبامعة كينياتا ،نريويب
شريكة يف مكتب كامبوىن وغيذاي للمحاماة ،نريويب
حمامية (يف دائرة املقاضاة) ،مكتب
نريويب

Kaplan & Stratton

للمحاماة،

شهادات التقدير

الرابطة القانونية الكينية
1006
تشرين الثاين/نوفمرب  1005الرابطة القانونية لشرو أفريقيا ،مؤسسة الكسندر فوربس للخدمات املالية يف
شرو افريقيا

المنشورات والمؤلفات

˗ أبريل  :1021أسهمت بصفتها باحثة يف نشر التقارير التالية اليت أعدهتا شبكة ’’ :
? ،‘‘ Competition in East Africa: A Race to the Bottomو ’’ Tax Competition in East
 ،‘‘ Africa: A Race to the Bottom? Tax Incentives and Revenue Losses in Kenyaو ’’ Tax
Tax

Competition in East Africa: A Race to the Bottom? Tax Incentives and Revenue Losses in

Uganda

‘‘ ،و ’’

Tax Competition in East Africa: A Race to the Bottom? Tax Incentives

.‘‘ and Revenue Losses in Tanzania
˗  : 1005دافعت بنجا عن اقرتا مشروع ميثي (يف إطار عرض أطروحة الدكتوراه) حول موضوع
’’ التحديات الدستورية املاثلة أمام التحالفات السياسية يف كينيا‘‘1007-1001 ،
˗ ’’ :1004اإلصالحات القضائية يف مفرتو الطرو‘‘ ،صدر يف نشرة ’’الرابطة القانونية الكينية،
ترسيخ املكاسب السياسية يف كينيا‘‘ (منشورات الرابطة القانونية الكينية)1004 ،

مؤلفات غير منشورة

˗ تطبيق القانون اجلنائي الدويل يف كينيا
˗ احملكمة اجلنائية الدولية والنزاعات املسلحة غري الدولية ،باإلشارة إىل دارفور
˗ حمكمة العدل الدولية وتسوية املنازعات األفريقية :االجتاهات والتوقعات (أطروحة قدمت يف إطار
احلصول على شهادة املاجستري يف القانون ،جامعة نريويب ،كلية القانون)1005-1003 ،
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 -6موناغنغ ،سانجي ماسينونو (بوتسوانا)

(األصل :اإلنكليزية)

مذكرة شفوية

هتدي سفارة مجهورية بوتسوانا يف مملكة بلجيكا وبعثة بوتسوانا لدئ االحتاد األورويب حتياهتا
إىل أمانة مجعية الدول األطراف وتتشرف بأن تقدم هلا ترشيح القاضية ساجني ماسينونو موناغنغ لتشغل
منصب عضوة باللجنة االستشارية املعنية برتشيحات قضاة احملكمة اجلنائية الدولية.
ويرجى االطالع على السرية الذاتية للقاضية موناغنغ املرفقة طيه.

بيان المؤهالت

تتشرف حكومة مجهورية بوتسوانا برتشيح القاضية ساجني ماسينونو موناغنغ النتخاها عضوة
يف اللجنة االستشارية املعنية برتشيحات قضاة احملكمة اجلنائية الدولية.
والقاضية موناغنغ تفي بكامل املتطلبات احملددة يف اختصاصات اللجنة االستشارية املعنية
برتشيحات القضاة اليت اعتمدهتا مجعية الدول األطراف مبوجب القرار  .ICC-ASP/10/Res.5فهي
تتمتع بالكفاءة وا ربة الثابتتني يف القانون اجلنائي والقانون الدويل.
وقبل تعيينها يف احملكمة اجل نائية الدولية ،عملت السيدة موناغنغ قاضية يف احملكمة العليا يف
مملكة سوازيالند ومجهورية غامبيا ،وقاضية يف حماكم بوتسوانا.
وتتمتع القاضية موناغنغ خبربة واسعة يف القانون اجلنائي واإلجراءات اجلنائية على السواء،
ترأست هيئات قضائية عملت قاضية يف احملكمة العليا ويف احملكمة اجلنائية الدولية ملدة أكثر من 10
عاما .وقبل انضمامها إىل احملكمة اجلنائية الدولية ،تولت القاضية موناغنغ العضوية يف اللجنة األفريقية
حلقوو اإلنسان والشعوب (وهي جهاز شبه قضائي) يف الفرتة من  1003إىل  .1009وهذه اللجنة
هي أبرز هيئة مكلفة بتعزيز ومح اية حقوو اإلنسان والشعوب يف القارة األفريقية .وقد أدئ ذلك إىل
تعزيز كفاءهتا يف القانون الدويل حلقوو اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل .كما شغلت القاضية موناغنغ
منصب رئيسة املفوضية يف الفرتة من  1007إىل  ،1009حني التحقت باحملكمة اجلنائية الدولية.
وعلى مر الس نني ،اكتسبت خربة يف جمموعة متنوعة من جماالت القانون ،منها جرائم العنف
اجلنسي واجلرائم األخرئ املرتكبة ضد النساء واألطفال ،واجلرائم ضد اإلنسانية ،وجرائم احلرب واإلبادة
اجلماعية ،وجر ة العدوان وغريها.
وتتمتع القاضية موناغنغ بالكفاءة يف قضايا التعويضات ومحاية الضحايا والشهود .وقد ترأست
هيئات القضاء يف العديد من القضايا املعروضة على احملكمة اجلنائية الدولية ،سواء يف الشعبة التمهيدية
أو يف شعبة االستئناف ،وترأست اجللسات النهائية اليت نظر خالهلا يف جوهر قضية نغودجولو تشوي
املعروضة على احملكمة .وانضمت أيضا إىل اهليئة اليت نظرت يف جوهر الطعون النهائية يف قضية بيمبا
وآخرون وقضية نغودجولو .وانضمت القاضية موناغنغ إىل جلسات النظر يف جوهر التعويضات
النهائية يف قضايا لوبانغا وكاتانغا واملهدي .وبشكل عام ،شاركت يف  491من األوامر والقرارات
واألحكام الصادرة عن احملكمة اجلنائية الدولية ،مما جيعلها القاضية الوحيدة بني قضاة احملكمة اجلنائية
الدولية اليت شاركت يف مجيع القضايا اليت مت تسجيلها خالل فرتة واليتها.
ويف الفرتة من آذار/مارس  1021إىل آذار/مارس  ،1025شغلت القاضية موناغنغ منصب
النائبة األوىل لرئيس احملكمة اجلنائية الدولية ،وهو منصب أدئ إىل تعزيز معارفها بأساليب عمل
احملكمة .وهذه الصفة ،تولت القاضية موناغنغ أيضا رئاسة الفريق العامل املعين بالدروس املستفادة
التابع للمحكمة.

33
19A261118

ICC-ASP/17/19

وانضمت القاضية موناغنغ أيضا إىل عضوية اللجنة اليت استعرضت القواعد التنظيمية املتعلقة
مبكتب املستشار العام للدفاع ومكتب املستشار العام للضحايا .وقد أجرت هذه اللجنة تقييما لتلك
القواعد التنظيمية وأوصت بتعزيز والييت مكتب املستشار العام للدفاع ومكتب املستشار العام
للضحايا ،مث اعتمدهتا مجعية الدول األطراف.

البيانات الشخصية

تاريخ امليالد 9 :آب/أغسطس 2950
اجلنس :أنثى
اللغات :اإلنكليزية ،سيتسوانا

الخبرة المهنية

آذار/مارس -1009حزيران/يونيه  : 1028قاضية باحملكمة اجلنائية الدولية؛ قاضية بشعبة االستئناف
()1028-1021؛ رئيسة شعبة االستئناف ( 1024و )1025؛ النائبة األوىل لرئيس احملكمة اجلنائية
الدولية (آذار/مارس -1021مارس )1025؛ قاضية بالشعبة التمهيدية ()1021-1009
نيسان/أبريل -1008أيار/مايو  :1009قاضية باحملكمة العليا ململكة سوازيلند
 :1007-1006قاضية باحملكمة العليا جلمهورية غامبيا
 :1009-1007رئيسة اللجنة األفريقية حلقوو اإلنسان والشعوب ،باجنول ،مجهورية غامبيا
 : 1009-1003عضوة اللجنة األفريقية حلقوو اإلنسان والشعوب ،باجنول ،مجهورية غامبيا
 :1006-2997مؤسسة ورئيسة تنفيذية ،الرابطة القانونية يف بوتسوانا ،غابورون ،مجهورية بوتسوانا
 :2997-2987قاضية ،حماكم مجهورية بوتسوانا

المهام المؤقتة

أيلول/سبتمرب  : 1005إقامة ملدة أسبوع واحد وإلقاء حماضرات يف جامعة برانديز ،بوسطن ،الواليات
املتحدة األمريكية ،بالتزامن مع مؤمتر ’’ سرد الوقائع :السلطة واملسؤولية يف توثيق انتهاكات حقوو
اإلنسان‘‘
كانون الثاين/يناير-آذار/مارس  :1005إعارة إىل الرابطة القانونية يف إجنلرتا وويلز ،لندن ،اململكة
املتحدة
شباط/فرباير-آذار/مارس  : 2998إعارة إىل الرابطة القانونية يف زمبابوي ،هراري ،مجهورية زمبابوي
آذار/مارس-أيار/مايو  : 2994إعارة لشغل منصب نائبة رئيس قسم األحكام يف بعثة مراقيب األمم
املتحدة يف جنوب أفريقيا ،جوهانسربغ ،مجهورية جنوب أفريقيا

العضوية في الجمعيات المهنية وغيرها
˗
˗
˗
˗
˗

الرابطة الدولية للنساء القاضيات ،واشنطن ،الواليات املتحدة األمريكية
اللجنة الدولية للحقوقيني ،جنيف ،سويسرا
املعهد ا اص لقضاة التحكيم ،لندن ،اململكة املتحدة (زميلة)
معهد بوتسوانا لقضاة التحكيم ،غابورون ،بوتسوانا
مؤسسة اجلنوب األفريقي للتحكيم ،جوهانسربغ ،جنوب أفريقيا
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˗ اللجنة الدولية لألشخاص املفقودين ،الهاي ،هولندا

الجوائز

تقديرا ملسامهاهتا يف تعزيز حقوو اإلنسان وسيادة القانون والعدالة الدولية ،حصلت القاضية
موناغنغ على اجلوائز التالية:
˗  :1024جائزة حقوو اإلنسان ،اليت متنحها الرابطة الدولية للنساء القاضيات ،عن مسريهتا
املهنية املثالية يف جمال القضاء ،والتزامها ميماية وتعزيز حقوو اإلنسان وحقوو املرأة وحقوو
الطفل ،وخدماهتا املتميزة ملؤسسات حقوو اإلنسان الوطنية والدولية وقد تلقت هذه اجلائزة
يف أروشا جبمهورية تنزانيا املتحدة خالل مؤمتر فرتة السنتني الذي تعقده الرابطة الدولية للنساء
القاضيات
˗  :1023وسام الشرف الرئاسي ،الذي نحه رئيس مجهورية بوتسوانا عن تقدمي ا دمات
املتميزة جلمهورية بوتسوانا
˗  :1021جائزة حقوو اإلنسان ،االحتاد األفريقي حلقوو اإلنسان ،غابورون ،مجهورية بوتسوانا

التعليم

 : 1026-1025دبلوم يف التحكيم التجاري الدويل ،املعهد ا اص لقضاة التحكيم ،لندن ،اململكة
املتحدة (زميلة)
حزيران/يونيه-متوز/يوليه  :1007دورة القانون اجلنائي الدويل ،مركز غروتيوس لدراسات القانون
الدويل ،جامعة ليدن ،الهاي ،هولندا
حزيران/يونيه  : 2996دورة إدارة احملاكم ،املعهد امللكي الدويل لإلدارة العامة ،لندن ،اململكة املتحدة
 :2987-2981البكالوريوس يف القانون ،جامعة بوتسوانا ،غابورون ،مجهورية بوتسوانا

القضاء والوظائف القضائية
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 احملكمة اجلنائية الدوليةأدت القاضية موناغنغ مهام القضاء يف احملكمة اجلنائية الدولية من آذار/مارس  1009إىل
حزيران/يونيه  ،1028وقامت خالل تلك الفرتة بأدوار متعددة
ويف آذار/مارس  ، 1021مت تعيينها قاضية يف شعبة االستئناف وبصفتها قاضية يف دائرة
االستئناف يف احملكمة اجلنائية الدولية ،شغلت منصبا من أعلى املناصب القضائية على املستوئ
الدويل .وتشمل مهام احملكمة اجلنائية الدولية مساءلة وحماكمة األفراد املسؤولني عن أخطر اجلرائم ،مبا
يف ذلك اجلرائم ضد اإلنسانية وجرائم احلرب واإلبادة اجلماعية وجر ة العدوان .وقد أنشئت احملكمة
اجلنائية الدولية مبوجب نظام روما األساسي ،الذي دخل حيز النفاذ يف عام  ،1001وهي احملكمة
اجلنائية الدولية الدائمة الوحيدة يف العامل.
وباعتبارها قاضية لالستئناف ،قامت القاضية موناغنغ وأربعة قضاة آخرين باستعراض الطعون
يف قرارات الدائرة التمهيدية والدائرة االبتدائية والبت فيها .وخالل السنوات التسع املاضية ،نظرت يف
 491من األوامر والقرارات التمهيدية واألحكام .وترأست اهليئة القضائية يف الطعن النهائي بشأن
األسس املوضوعية يف قضية نغودجولو ،وشاركت يف جلسات النظر يف الطعون النهائية بشأن األسس
املوضوعية يف قضايا لوبانغا ،وبيمبا وآخرون ،وبيمبا ،وكاتانغا ،واملهدي.
وبني عامي  1009و  ، 1021كانت قاضية يف الشعبة التمهيدية باحملكمة اجلنائية الدولية،
حيث مشلت مهامها تقييم األدلة ملعرفة ما إذا كان كن عرض القضايا على احملكمة ،وتأكيد التهم،
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وإصدار مذكرات االعتقال واستدعاءات املثول أمام احملكمة ،واختاذ القرارات بشأن مقبولية القضايا .
وخالل تلك الفرتة ،اشرتكت مع قاضيني آخرين من الدائرة التمهيدية يف إصدار قرارات وأوامر وأحكام
يف  13قضية .كما تولت مهام القاضي الوحيد وترأست اهليئات القضائية يف بع القضايا.
ونتيجة ملا سبق ،تتشرف القاضية موناغنغ بكوهنا القاضية الوحيدة اليت شاركت يف مجيع
القضايا املسجلة يف احملكمة اجلنائية الدولية إىل غاية منتصف آذار/مارس  ،1028حني انتهت فرتة
واليتها.
ويف عامي  1024و  ، 1025شغلت منصب رئيسة شعبة االستئناف ،حيث تولت إدارة
الفريق القانوين للشعبة وأشرفت على األنشطة اإلدارية والتنفيذية ها.
وبني عامي  1021و  ، 1025شغلت أيضا منصب النائبة األوىل لرئيس احملكمة اجلنائية
الدولية ،حيث مشلت مهامها العمل كرئيسة للمحكمة كلما تغيب الرئيس .وبصفتها أعلى قضاة
احملكمة درجة بعد الرئيس ،فقد استمرت يف العمل كرئيسة هلا كلما تغيب أعضاء جملس الرئاسة
الثالثة.
وباإلضافة إىل ذلك ،بني عامي  1021و  ،1025كانت رئيسة الفريق العامل املعين بالدروس
املستفادة التابع للمحكمة ،وحتت قيادهتا ،دعت احملكمة إىل إدخال عدة تغيريات هامة على قواعد
اإلجراءات وقواعد اإلثبات ا اصة ها .وقد اعتمدت مجعية الدول األطراف هذه القواعد فيما بعد.
وخالل هذه الفرتة ،مثلت أيضا أمام الفريق الدراسي املعين باحلوكمة الذي أنشأته مجعية الدول
األطراف ،وأجرت اتصاالت مع فريق األمم املتحدة العامل املعين بالتعديالت من أجل شر املنطق
الكامن وراء تعديل تلك القواعد واعتمادها.
وعملت عضوة يف اللجنة اليت راجعت اللوائح التنظيمية املتعلقة مبكتب املستشار العام للدفاع
ومكتب املستشار العام للضحايا .وتولت هذه اللجنة تقييم اللوائح التنظيمية وأوصت بتعزيز والييت
املكتبني ،وقد اعتمدت مجعية الدول األطراف اللوائح اجلديدة.
وأخريا ،أدت دورا فعاال يف احلوار املتعلق بتعاون الدول ،حيث حضرت حلقات دراسية
وقدمت ورقات العمل وشاركت يف العديد من األنشطة الدبلوماسية أثناء قيامها بتمثيل احملكمة اجلنائية
الدولية.
 احملاكم العلياقبل أن تصبح السيدة موناغنغ قاضية يف احملكمة اجلنائية الدولية ،كانت قاضية متخصصة يف
احملكمة العليا ململكة سوازيالند يف إطار صندوو الكومنولث للتعاون التقين ،وهو منصب شغلته منذ
نيسان/أبريل  . 1008وهذه الصفة ،نظرت يف قضايا جنائية ومدنية ودستورية .ونظرت أيضا يف
الط عون املقدمة يف قرارات احملاكم االبتدائية يف املسائل اجلنائية واملدنية ،وطلبات اإلفراج بكفالة،
وأصدرت أحكاما يف كل هذه القضايا.
وقبل ذلك التعيني ،كانت القاضية موناغنغ قاضية متخصصة يف احملكمة العليا جلمهورية غامبيا
يف الفرتة املمتدة بني شباط/فرباير  1006وكانون الثاين/يناير  ،1008وذلك أيضا يف إطار صندوو
الكومنولث للتعاون التقين .وهذه الصفة ،عملت يف احملكمة االبتدائية ونظرت يف مسائل جنائية
ومدنية ودستورية ،وطلبات اإلفراج بكفالة وغريها من الطلبات املتنوعة ،كما نظرت يف دعاوئ
االستئناف املقدمة يف قرارات حماكم ال صلح وأصدرت أحكامها بشأن ذلك .وقامت أيضا بتدريب
القضاة وغريهم من املوظفني اإلداريني يف شؤون القضاء والشرطة واالدعاء .وجنحت يف بدء أعمال
حمكمة الدائرة اجلنائية يف باس ،اليت أصبحت منذ ذلك احلني حمكمة دائمة يف مقاطعة النهر األعلى يف
مجهورية غامبيا.
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 القضاءيف الفرتة من عام  2987إىل عام  ، 2997كانت قاضية يف عدة مقاطعات قضائية يف
مجهورية بوتسوانا ،مث متت ترقيتها الحقا إىل منصب قاضية رئيسية .وخالل السنوات العشر اليت قضتها
يف ا دمة هذه الصفة ،اكتسبت جتربة وخربة قيمتني يف اجملال القانوين العملي.
وبصفتها رئيسة للد وائر القضائية ودوائر التحكيم ،كانت مسؤولة عن جتميع وتقدمي التقارير
الشهرية اليت تعدها تلك الدوائر ،وإجراء تقييمات أداء املوظفني ،وإعداد ميزانيات الدوائر ،والقيام
بزيارات فصلية ملختلف السجون ا اضعة لواليتها ،والتحقيق يف رفاهية السجناء واإلبالغ عنها إىل
وزارة العدل ووزارة الشؤون الداخلية.
كما اكتسبت القاضية موناغنغ خربة كبرية يف القضايا املدنية .وقد تناولت هذه القضايا
مسائل منها حقوو املرأة والطفل ،مبا فيها اجلوانب القانونية املتعلقة بنفقات األزواج وشؤون التبين،
وهي جماالت هتتم ها اهتماما كبريا وتواصل التزامها القوي مبتابعتها .واكتسبت كذلك خربة واسعة يف
تناول قضايا العمل ومنازعات القطاع الصناعي و تلف القضايا املدنية األخرئ.
ومن خالل خربهتا كقاضية على املستويات الوطين واإلقليمي والدويل ،اكتسبت القاضية
موناغنغ مهارات ومعارف واسعة يف جماالت التحليل القانوين وحترير األحكام والشؤون الدبلوماسية.

القانون الدولي لحقوق اإلنسان والقانون اإلنساني الدولي
اللجنة األفريقية حلقوو اإلنسان والشعوب
يف متوز/يوليه  ، 1003انتخبت مجعية رؤساء دول وحكومات االحتاد األفريقي القاضية
موناغنغ عضوة يف اللجنة األفريقية حلقوو اإلنسان والشعوب .وهذه اللجنة األفريقية جهاز تابع لالحتاد
األفريقي ،وهي هيئة شبه قضائية يوجد مقر أمانتها يف باجنول جبمهورية غامبيا .وهي اهليئة العليا
املكلفة بتعزيز ومحاية حقوو اإلنسان والشعوب يف القارة األفريقية.
وبصفتها عضوة يف اللجنة ،اشرتكت القاضية موناغنغ مع األعضاء العشرة اآلخرين يف
استعراض التقارير اليت تقدمها الدول األطراف بشأن التدابري التشريعية واإلدارية اليت تعتمدها إلعمال
احلقوو واحلري ات اليت يكفلها امليثاو األفريقي حلقوو اإلنسان والشعوب.
كما فسرت امليثاو األفريقي ونظرت يف قضايا االنتهاكات املزعومة حلقوو اإلنسان والشعوب
اليت رفعها إىل اللجنة األفريقية أفراد ومنظمات غري حكومية ودول أطراف أخرئ ضد  53دولة أفريقية.
وأثناء مراجعة األحكام الص ادرة عن أعلى احملاكم يف هذه الدول األفريقية والبت فيها ،طبقت القاضية
موناغنغ املعايري املعتمدة مبوجب قانون حقوو اإلنسان والقانون اإلنساين.
وخالل فرتة واليتها يف اللجنة األفريقية ،نفذت كذلك العديد من الواليات األخرئ .فقد
كانت رئيسة إحدئ اآلليات ا اصة التاب عة للجنة ،وهي جلنة املتابعة املعنية بالتعذيب واملعاملة
الالإنسانية واملهينة وغريها (املعروفة حاليا باسم جلنة منع التعذيب يف أفريقيا) .وقد تولت قيادة أعمال
تأسيس اللجنة ،اليت تشارك يف البحوو والدعوة وغري ذلك من اجلهود الرامية إىل الوقاية من مثل هذه
املعاملة وحظرها يف أفريقيا .وأدت اللجنة دورا رئيسيا يف صياغة املبادئ التوجيهية املسمات ’’مبادئ
جزيرة روبن‘‘ حلظر التعذيب والوقاية منه .وباإلضافة إىل ذلك ،يف تشرين الثاين/نوفمرب ،1007
انتخبها زمالؤها أعضاء اللجنة األفريقية حلقوو اإلنسان والشعوب رئيسة للجنة .وهذه الصفة ،تولت
رئاسة أمانة اللجنة ،واختذت قرارات تتعلق بسياساهتا ،وشغلت منصب املتحدثة الرئيسية بامسها.
وبصفتها رئيسة للجنة ،دعيت بشكل دوري إىل التدخل يف حاالت الطوارئ وحاالت االنتهاكات
ا طرية حلقوو اإلنسان ،اليت قد تتعرض فيها أروا الناس للخطر .وأصدرت القاضية موناغنغ نداءات
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عاجلة وطلبات باختاذ تدابري مؤقتة إىل رؤساء الدول واحلكومات األفريقية ،وقامت بزيارات للقاء
املسؤولني احلكوميني واملدافعني عن حقوو اإلنسان ذوي الصلة يف البلدان املعنية.
وبصفتها عضوة يف اللجنة ،عملت دون كلل من أجل تعزيز اآلليات ا اصة األخرئ التابعة
للجنة ،مثل املقرر ا اص املعين ميقوو املرأة يف أفريقيا ،واملقرر ا اص املعين بالالجئني وطاليب اللجوء
واملشردين داخليا واملهاجرين يف أفريقيا ،واملقرر ا اص املعين ميرية التعبري واحلصول على املعلومات،
والفريق العامل املعين بالشعوب واجملتمعات األصل ية يف أفريقيا ،واملقرر ا اص املعين بالسجون وظروف
االحتجاز يف أفريقيا.
وقامت القاضية موناغنغ بتمثيل اللجنة يف تعاوهنا مع األجهزة األخرئ التابعة لالحتاد األفريقي
وتولت قيادة مجيع أنشطة اللجنة واإلشراف عليها .كما مثلت اللجنة يف االجتماعات اإلدارية لالحتاد
األ فريقي ،ومنها على سبيل املثال جملس املمثلني الدائمني ،وجملس وزراء ا ارجية (اجمللس التنفيذي)،
ومجعية رؤساء الدول واحلكومات .وقدمت كذلك تقارير األنشطة ومقرتحات امليزانية للجنة األفريقية
إىل هذه اهليئات وكانت مسؤولة االتصال الرئيسية للجنة.
وقد زارت القاضية م وناغنغ عدة بلدان أفريقية لتعزيز محاية حقوو اإلنسان بسبل منها بعثات
حقوو اإلنسان ،وبعثات تقصي احلقائق وبعثات التحقيق ،واملشاركة يف احللقات الدراسية واملؤمترات.
كما دعتها منظمات يف أوروبا واألمريكتني للتحدو عن نظام حقوو اإلنسان يف أفريقيا.
وبصفتها من املمارسني يف جمال حقوو اإلنسان ،فإن القاضية موناغنغ تتمتع خبربة واسعة يف
تطبيق معايري ومبادئ حقوو اإلنسان يف إطار احملاكم اجلنائية .ونظرا لتجربتها القانونية الواسعة وخربهتا
يف جمال حقوو اإلنسان ،فقد سامهت بقدر كبري يف بناء الفقه واالجتهاد القانوين األفريقي حلقوو
اإلنسان ،وال سيما من خالل النظر يف الشكاوئ والبالغات املقدمة إىل اللجنة.
وفيما يتعلق بالقانون اإلنساين الدويل ،فقد تعاونت بشكل وثيق مع مقرر اللجنة األفريقية
ا اص املعين بالالجئني وطاليب اللجوء واملشردين داخليا واملهاجرين يف أفريقيا ،وكذلك مع عدد من
املنظ مات غري احلكومية اليت تتمتع مبركز مراقب لدئ اللجنة األفريقية .وقدمت العديد من الورقات
األساسية يف العديد من املنتديات املختلفة اليت تغطي طائفة واسعة من القضايا ،مبا يف ذلك قضايا
حقوو اإلنسان والقانون اإلنساين.
والقاضية موناغنغ من املدافعني بقوة عن حقوو املرأة ،وقد شاركت بنشاط يف تلف
املبادرات الوطنية واإلقليمية والدولية اليت هتدف إىل متكني املرأة وتعميم مراعاة املنظور اجلنساين.
وتشمل مشاركتها العضوية يف املنظمات النسائية غري احلكومية يف مجهورية بوتسوانا ،ويف منظمات
إقليمية ودولية.
وقد عملت أيضا يف جماالت حقوو كبار السن وحقوو الشعوب واجملتمعات األصلية
واكتسبت فيها خربة ثابتة .وعلى سبيل املثال ،أثناء عملها يف اللجنة األفريقية ،كانت من أعضاء
الفريق العامل املعين ميقوو كبار السن .وكانت مقررة يف قضية رئيسية بشأن حقوو الشعوب
واجملتمعات األصلية  ،ومركز تنمية حقوو األقليات (كينيا) ،وجمموعة حقوو األقليات الدولية نيابة عن
جملس رفاه شعب اإلندورو ضد كينيا (القضية رقم .)1003/176

الدور القيادي في األوساط القانونية
 الرابطة القانونية يف بوتسواناقبل تعيينها قاضية ،كانت السيدة موناغنغ أمينة تنفيذية للرابطة القانونية يف مجهورية بوتسوانا.
وقد قامت مبفردها بتأسيس الرابطة القانونية يف تشرين الثاين/نوفمرب  2997وكانت أول رئيسة تنفيذية
هلا .وظلت تؤدي هذا الدور إىل غاية كانون الثاين/يناير  .1006وهذه الصفة ،كانت مسؤولة عن
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اإلدارة اليومية ملكتب الرابطة القانونية .ومشلت مسؤولياهتا وظائف أمانة الرابطة وجملسها واللجان التابعة
هلا .ومشلت تلك اللجان اللجنة التأديبية ،وجلنة التعليم القانوين والتلمذة ،وجلنة إصال القوانني وسيادة
القانون واألخالقيات ،وجلنة حتديد مدفوعات األتعاب ،وجلنة حقوو اإلنسان .كما إهنا تولت مهام
أمينة جملس الوصاية على صندوو ضمانات الوفاء التابع للرابطة.
وكانت تشرف على املوظفني وتعمل بصفتها املسؤولة الرئيسية عن العالقات العامة للرابطة
ومراقبتها املالية ،وتؤدي املهام األخرئ اليت يكلفها ها جملس الرابطة.
وحرصت القاضية موناغنغ على حتقيق أهداف الرابطة القانونية على النحو املتوخى يف قانون
املمارسني القانونيني ،وهو النظام األساسي الذي أنشئت مبوجبه الرابطة القانونية ،ويشمل مساءلة
احملامني وفقا ألعلى معايري السلوك املهين ،ومساعدة حكومة مجهورية بوتسوانا وحماكمها يف مجيع
املسائل اليت تؤثر يف إدارة القانون وإقامة العدل.
وعالوة على ذلك ،وضعت القاضية موناغنغ برناجما قويا للتدريب املستمر للمحامني وقامت
بتنفيذه سواء يف القطاع ا اص أو القطاعات األخرئ ،وقد حقق الربناما جناحا كبريا .وأجرت
اتصاالت مع رؤساء احلكومات وأصحاب املصلحة يف القطاع ا اص ،وبذلك كانت كبرية املفاوضني
باسم الرابطة القانونية .كما قامت بتمثيل الرابطة القانونية لدئ اجمللس االستشاري الرفيع املستوئ،
الذي جيتمع يف إطاره ممثلو احلكومة والقطاع ا اص ملناقشة أمور منها قضايا السياسات العامة ذات
االهتمام املشرتك.
وبصفتها أمينة تنفيذية ،عملت أيضا مستشارة مشاركة يف النقابة الدولية للمحامني يف لندن
باململكة املتحدة ،وهي أكرب منظمة دولية يف العامل للرابطات القانونية ونقابات احملامني وفرادئ احملامني
العاملني يف جمال القانون عرب الوطين.
وخالل هذه الفرتة ،مت انتداها إىل الرابطة القانونية يف إنكلرتا وويلز والرابطة القانونية يف
زمبابوي يف عامي  1005و  2998على التوايل ،حيث اكتسبت أفضل املمارسات يف إدارة مكاتب
الرابطات القانونية ،ومؤسسات احملاماة ونظم احملاكم .كما تضمن التدريب قضايا تنظيم مهن القانون.
 التجارب األخرئ يف جمال القيادةباإلضافة إىل ما سبق ،انضمت القاضية موناغنغ إىل عضوية العديد من اللجان واجملالس على
الصعيدين الوطين والدويل.
فبصفتها األمينة التنفيذية للرابطة القانونية يف بوتسوانا ،مثلت اجملتمع املدين يف بوتسوانا يف
حوارات اجلماعة اإلمنائية للجنوب األفريقي بشأن مكافحة الفساد يف تلك املنطقة .وتوجت تلك
احلوارات بإصدار بروتوكول اجلماعة اإلمنائية للجنوب األفريقي ملكافحة الفساد وبإنشاء منتدئ اجلنوب
األفريقي ملكافحة الفساد .وعالوة على ذلك ،كانت واحدة من األعضاء املؤسسني لفرع منظمة
الشفافية الدولية يف بوتسوانا ،وهي منظمة دولية تسعى إىل مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية.
وترأست أيضا قطاع األخالقيات والقانون وحقوو اإلنسان إىل غاية كانون الثاين/يناير
 ، 1006وكان ذلك يف إطار اجمللس الوطين ملكافحة اإلصابة بفريوس نقص املناعة البشرية/اإليدز يف
بوتسوانا .وكان هذا القطاع ،ضمن أمور أخرئ ،مسؤوال عن دما وتنسيق البعد األخالقي والقانوين
وبعد حقوو اإلنسان يف االستجابة الوطنية حلاالت اإلصابة بفريوس نقص املناعة البشرية/اإليدز .كما
كان القطاع مسؤوال عن حتديد ودعم مراجعة التشريعات الوطنية ،ال سيما يف جماالت التوظيف
والتعليم وتقدمي ا دمات الطبية والبحوو.
والقاضية موناغنغ من األعضاء املؤسسني األوص ياء يف مركز املقاضاة جبنوب أفريقيا ،اليت يوجد
مقرها يف جوهانسربغ جبمهورية جنوب أفريقيا .ويعمل املركز على تعزيز حقوو اإلنسان وسيادة القانون
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بسبل منها يف املقام األول دعم املقاضاة والتدريب بشأن القضايا الدستورية وقضايا حقوو اإلنسان
وسيادة القانون.
 احملاضرات والعروضخالل حياهتا املهنية ،حضرت القاضية موناغنغ يف العديد من املؤمترات والندوات بصفتها
مشاركة ومنسقة ومتحدثة رئيسية.
ونتيجة لتلك ا ربة ،فهي تواصل تقدمي احملاضرات وعرض الورقات يف جمال حقوو اإلنسان
والقانون اجلنائي الدويل .وعلى سبيل املثال ،كانت عضوة يف جمموعة من الشخصيات الدولية اليت
كانت تدرب قضاة منطقة شرو أفريقيا على اجلرائم الدولية منذ عام  ،1009وذلك برعاية معهد
ا دمات األمنية يف بريتوريا جبمهورية جنوب أفريقيا ،واللجنة الدولية للحقوقيني يف جنيف بسويسرا.
وشاركت أيضا يف جمموعة قاضيات الرابطة الدولية للنساء القاضيات اليت قامت ،من خالل
برناما القيادات النسائية العاملية التابع للرابطة ،بتدريب نساء قاضيات يف عدد من املسائل ،منها
القانون الدويل وقانون حقوو اإلنسان وقضايا االبتزاز اجلنسي.
وختاما ،يف عام  ، 1026حصلت على دبلوم التحكيم التجاري الدويل من املعهد ا اص
لقضاة التحكيم يف لندن باململكة املتحدة ،وهي شهادة أهلتها لتصبح زميلة يف املعهد.

المنشورات

 س .م .موناغنغ’’ ،جر ة العدوان :تلبية احتياجات عامل متغري‘‘، ،Journal Online, Volume 58الصفحة .79
 س .م .موناغنغ’’ ،أفريقيا واحملك مة اجلنائية الدولية :املاضي واحلاضر‘‘G. Werle et al. (eds.), ،) ،Africa and the International Criminal Court, (T. M. C. Asser Press, 2014الصفحة .23
Harvard International Law
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 -7رودريغيس فيلتسي ،إنريكي إدواردو (بوليفيا)
(األصل :اإلنكليزية)

مذكرة شفوية

هتدي سفارة دولة بوليفيا املتعددة القوميات حتياهتا إىل األمانة العامة جلمعية الدول األطراف
يف نظام روما األساسي وتتشرف بأن تشري إىل مذكرة هذه األخرية ،ومرجعها ICC-ASP/17/SP/34
بتاريخ  32آب/أغسطس  ، 1028بشأن ترشيح وانتخاب أعضاء اللجنة االستشارية املعنية
بالرتشيحات.
وتتشرف سفارة دولة بوليفيا املتعددة القوميات باإلبالغ بأن وزارة الشؤون ا ارجية تقدم
السفري إنريكي إدواردو رودريغيس فيلتسي مرشحا النتخابه عضوا يف اللجنة االستشارية املعنية
بالرتشيحات أثناء االنتخابات اليت ستجريها مجعية الدول األطراف خالل الدورة السابعة عشرة (-5
 21كانون األول/ديسمرب  )1028يف الهاي هولندا.
كما تتشرف سفارة بوليفيا بأن ترفق طيه بيان مؤهالت السفري رودريغيس فيلتسي ونسخة من
سريته الذاتية.

بيان المؤهالت

السيد إدواردو رودريغيس فيلتسي ،السفري؛ وكيل بوليفيا لدئ حمكمة العدل الدولية؛ عضو
الفريق العامل يف الهاي التابع للمحكمة اجلنائية الدولية بصفته ميسرا الستعراض األعمال والوالية
التنفيذية اليت تتوالها آلية الرقابة املستقلة ومراقبة إدارة امليزانية (-1025إىل اآلن)؛ عضو حمكمة
التحكيم الدائمة  ،حاصل على املاجستري يف اإلدارة العامة من كلية ج .ف .كينيدي لشؤون احلكم
جبامعة هارفارد؛ الرئيس السابق جلمهورية بوليفيا ()1006 - 1005؛ وزير العدل ورئيس حمكمة
العدل العليا يف بوليفيا سابقا ()1005-2999؛ وكيل مراقب ا دمات القانونية لدئ مكتب املراقب
العام للجمهورية؛ املستشار العام لوزارة ا ارجية يف إعداد قانون ا دمة يف الشؤون ا ارجية ولوائحها
التنظيمية ،ويف املعاهدات الدولية ومسائل التعاون القضائي الدويل؛ عميد سابق وأستاذ بكلية احلقوو
باجل امعة الكاثوليكية البوليفية؛ أستاذ جبامعة ’’سيمون بوليفار‘‘ الكربئ سان أندريس أندينا ،الباز،
بوليفيا.

التعليم

 -2988جامعة هارفارد ،كلية ج .ف .كينيدي لشؤون احلكم ،كامربيدج ،ماساتشوستس ،الواليات املتحدة:
ماجستري يف اإلدارة العامة ،زمالة برناما إدوارد مايسن
 -2982جامعة سان سيمون الكربئ ،كلية القانون ،كوتشابامبا ،بوليفيا :بكالوريوس يف القانون
 -2995املعهد امللكي لإلدارة العامة ،لندن ،اململكة املتحدة :منحة تشيفننغ الربيطانية ،برناما مراجعة
احلسابات ومكافحة الغ .
 -2986مركز القانون الدويل والقانون املقارن ،داالس ،تكساس ،الواليات املتحدة :الدورة الثانية والعشرون
ألكاد ية القانون األمريكي والدويل ،زمالة مؤسسة ساوثويسرتن للقانون

السيرة المهنية

 1023إىل اآلن :سفري بوليفيا لدئ مملكة هولندا ومجهورية الربتغال
 1023إىل اآلن :وكيل بوليفيا لدئ حمكمة العدل الدولية
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 1027إىل اآلن :عضو حمكمة التحكيم الدائمة ،الهاي
 : 1023-1009عميد وأستاذ القانون ،كلية احلقوو باجلامعة الكاثوليكية البوليفية ،الباز
 : 1022أستاذ زائر ،كلية دارمتوو ،هانوفر ،نيو هامبشر ،الواليات املتحدة ،زمالة مونتغمري ،الدورة الصيفية
 :1008-1007باحث يف القانون ،جامعة كارلوس الثالث ،مدريد ،إسبانيا ،معهد القانون العام والقانون
املقارن
 : 1006-1004حمكمة العدل العليا يف بوليفيا ،رئيس اجمللس القضائي
 :1006-2999قاض مبحكمة العدل العليا يف بوليفيا
 : 1006-1005رئيس مجهورية بوليفيا بتعيني من الكونغرس خالل فرتة االنتقال الدستوري
 : 2999-2993مكتب املراقب العام يف بوليفيا ،مستشار عام ونائب املراقب القانوين
 :2993وزارة خارجية بوليفيا ،مستشار قانوين
 : 2991-2989معهد األمم املتحدة ملنع اجلر ة ومعاملة اجلناة يف منطقة أمريكا الالتينية ،منسق مقيم يف
الباز
 :2989-2981املمارسة القانونية يف القطاع ا اص

المنشورات
˗

Informe Sistema Judicial / Penal de Bolivia

(تقرير النظام القضائي واجلنائي يف بوليفيا)،

ILANUD y

2993 ،)La Paz( ،Universidad Católica
˗ ( Justicia y Reformas Judicialesالعدالة واإلصالحات القضائية)en: Buen Gobierno para el ،
2994 ،y Fundación Milenio ،Vicepresidencia Desarrollo Humano
˗ ( Valor moral y Actitudes éticasقيم اآلداب واملواقف األخالقية)en: Etica Pública y Corrupción en ،
2997 ،Bolivia. Foro de Gobernabilidad y Desarrollo Humano. Presencia
˗ ( Control gubernamental y control de privatizacionesاملراقبة احلكومية ومراقبة عمليات ا صخصة -
جتربة بوليفيا)2998 ،Argentina ،Buenos Aires ،la experiencia boliviana. Revista El Control ،
˗ ( Aportes a: “La hora de la transparencia en Latin Americaإسهامات يف ’’زمن الشفافية يف أمريكا
الالتينية‘‘) 2998 ،Buenos Aires ،Fundación K.Adenauer y Transparency International
˗ ( Legal Security, Accountability and Transparency in Boliviaاألمن القانوين واملساءلة والشفافية يف
بوليفيا) Oxford University. February ،Saint Anthony’s College ، en “Viability of Democracy” LAC
2999 ،1998 Palgrave UK
˗ ( Noche Parlamentaria ،Justicia Administrativaالعدالة اإلدارية :أمسية برملانية)edit.Fundación K. ،
2999 ،La Paz ،Adenauer
˗ ( Aportes al Diccionario Histórico de Boliviaإسهامات يف القاموس التارخيي البوليفي)Edit. Grupo de ،
)1006-2999( ،Editorial Judicial 1003 ،Sucre ،Estudios Históricos
˗ Jurisprudencia y actividad judicial en la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de la Judicatura de
( Boliviaفقه القانون واألنشطة القضائية يف حمكمة العدل العليا وجملس القضاء األعلى يف بوليفيا) Imprenta
1006-2999 ،Sucre ،Judicial
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) (تطوير السلطة الدستورية يف بوليفياThe Development of Constituent Power in Bolivia ˗
1008 ،USA ،University of Pittsburgh Press Past and Present ،“Unresolved Tensions Bolivia
en: “Reflexión ) (اجلهاز القض ائي يف الدستور اجلديدEl Órgano Judicial en la Nueva Constitución ˗
1009 ،La Paz ،KAS Bolivia ،Crítica a la Nueva Constitución Política del Estado”
 (اجلهاز القضائي واحملكمة الدستورية املتعددةÓrgano Judicial y Tribunal Constitucional Plurinacional ˗
Vicepresidencia del Estado ،en: “Miradas a la Constitución Política del Estado” )القوميات
1020 ،La Paz ،Plurinacional de Bolivia
 مبشاركة، (التجرمي واحلق يف االحتجاج يف بوليفياCriminalización y Derecho a la Protesta en Bolivia ˗
Facultad de Derecho y ،en: “Derecho Penal y libertad de Expresión en América Latina” ،) روخاس.ف
1020 ،Argentina ،Buenos Aires ،Universidad de Palermo ،CELE
، (األثر اإلشعاعي للرتكيبة السياسية البوليفيةEl efecto centrífugo de la Constitución Política Boliviana ˗
،en: “Bolivia: en la senda de la Ley Marco de Autonomías y Descentralización ،) روخاس.مبشاركة ف
1020 ،La Paz ،KAS ،crítica y perspectivas futuras” ،análisis ،Evaluación
Investigación ) التعددية القضائية: (الفكر املعاصرPensar en este tiempo: Pluralismo Jurídico ˗
1020 ،La Paz ،coordinador Universidad Católica Boliviana ،Académica
 (توزيع الوالياتLey de Deslinde Jurisdiccional - Derechos Individuales vs. Derechos Colectivos ˗
en: Los Derechos Individuales y Derechos Colectivos ،) احلقوو الفردية مقابل احلقوو اجلماعية:القضائية
Programa ،Konrad Adenauer Stiftung ،en la Construcción del Pluralismo Jurídico en América Latina
1022 ،La Paz ،Regional de Participación Política Indígena
A publication ،Harvard Review of Latin America ، en: “ReVista” ) (عدالة التغيريJustice to Change ˗
1022 ،Cambridge Ma. US ،Rockefeller Center for Latin American Studies ،of Harvard University
en 11 Tesis ) (تدريس القانون والتعددية القضائيةLa Enseñanaza del Derecho y el Pluralismo Jurídico ˗
1022 ،La Paz ،UCB ،Publicación del Centro de Estudios Constitucionales ،sobre Pluralismo
 (شرConstitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, anotada, concordada y comentada ˗
،)) روخاس توديال. (مبشاركة ف،الدستور السياسي لدولة بوليفيا املتعددة القوميات ومطابقته والتعليق عليه
1022 ،La Paz ،UCB ،en Publicación digital del Centro de Estudios Constitucionales
،‘‘ (سلسلة املقاالت نصف الشهرية ’’اختالفاتColumna quincenal “Paralaje”, periódico La Razón ˗
1023-1021 ،Bolivia ،La Paz ،)‘‘جملة ’’الراسون
en:
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 -8شتاينر ،سيلفيا هيلينا دي فيغيريدو (البرازيل)
(األصل :اإلنكليزية)

مذكرة شفوية
هتدي سفارة مجهورية الربازيل االحتادية حتياهتا إىل أمانة مجعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي
للمحكمة اجلنائية الدولية ،وباإلشارة إىل املذكرة الشفوية رقم  ،ICC-ASP/17/SP/38تتشرف بإبالغها بأن الربازيل
قررت تقدمي السيدة سيلفيا هيلينا دي فيغرييدو شتاينر مرشحة لعضوية اللجنة االستشارية املعنية برتشيحات قضاة
احملكمة اجلنائية الدولية يف االنتخابات اليت ستجري يف الدورة السابعة عشرة للدول األطراف يف الفرتة من  5إىل 21
ديسمرب .1028
وجتدون السرية الذاتية للسيدة سيلفيا شتاينر طي هذه املذكرة.

بيان المؤهالت
يقدم بيان املؤهالت وفقا لصالحيات اللجنة االستشارية املعنية برتشيحات قضاة احملكمة اجلنائية الدولية،
عمال بالفقرة ( 4ج) من املادة  36من نظام روما األساسي ووفقا الختصاصات اللجنة االستشارية املعنية
بالرتشيحات الواردة يف تقرير مكتب مجعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي (الوثيقة .)ICC-ASP/10/36
وتفي السيدة سيلفيا هيلينا دي فيغرييدو شتاينر جبميع املعايري احملددة ألعضاء اللجنة االستشارية ،إذ هلا
معرفة وخربة واسعتان يف جمايل حقوو اإلنسان والعدالة اجلنائية الدولية .وعالوة على ذلك ،فهي شخصية ذات
أخالو عالية وحياد ونزاهة ،وقد تقلدت مناصب قضائية عليا يف نظام االدعاء العام الربازيلي.
وقد ولدت السيدة شتاينر يف عام  ،2953وهي خبرية قانونية مرموقة أمضت أكثر من  40عاما يف العمل
واكتساب ا ربة يف النظم القانونية الوطن ية والدولية .فكانت قاضية يف احملكمة اجلنائية الدولية يف الفرتة من 22
آذار/مارس  1003إىل  20آذار/مارس ( 1021إثر انتخاها عن جمموعة دول أمريكا الالتينية ومنطقة البحر
الكارييب باعتبارها عضوة من القائمة ألف ،وفقا للفقرة ( 3ب) من املادة  36من نظام روما األساسي).
وقد حصلت السيدة شتاينر على شهادة يف القانون من جامعة ساو باولو (الربازيل) يف عام .2977
وحصلت على شهادة التخصص يف القانون اجلنائي من جامعة برازيليا (الربازيل) يف عام  ،2999ويف عام 1000
حصلت على درجة املاجستري يف القانون الدويل من كلية القانون جبامعة ساو باولو.
ومارست السيدة شتاينر احملاماة من عام  2977إىل عام  ،2981حني أصبحت مدعية عامة احتادية يف
النيابة العامة الفيدرالية ،وهي إحدئ اهليئات الرئيسية يف نظام االدعاء الربازيلي .ويف عام  ،2995مت تعيينها يف
حمكمة االستئناف الفيدرالية التابعة للمحكمة االحتادية اإلقليمية باملنطقة الثالثة ،حيث عملت قاضية إىل حني
انتخاها قاضية باحملكمة اجلنائية الدولية يف عام .1003
وللمزيد من التوضيح ،ينقسم نظام العدالة الفيدرايل الربازيلي على الصعيد الوطين إىل مخس مناطق حمددة
جغرافيا ،تستفيد كل منطقة منها من خدمات حمكمة من حماكم االستئناف .واملنطقة الثالثة مسؤولة عن والية ساو
باولو الربازيلية (وها أكرب مدن الربازيل وأكثرها اكتظاظا بالسكان) ووالية ماتو غروسو دو سول.
وعالوة على ذلك ،كانت السيدة شتاينر بني عامي  2989و  2995عضوة يف جملس السجون يف ساو
باولو ،حيث شغلت منصب نائبة الرئ يس مدة أربع سنوات .وهي من األعضاء املؤسسني املشاركني يف املعهد الربازيلي
للعلوم اجلنائية ،وكانت نائبة مدير اجمللة الربازيلية للعلوم اجلنائية مدة أربع سنوات .كما كانت عضوة يف مجعية القضاة
الربازيليني من أجل الد قراطية وعضوة يف اجمللس التنفيذي للقسم الربازي لي للجنة احلقوقيني الدولية .وبصفتها أستاذة
حماضرة ،حتدثت يف دروس وألقت حماضرات يف أهم جامعات الربازيل ويف مؤمترات يف أمريكا الالتينية وأوروبا وأفريقيا.
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وكانت عضوة يف الوفد الربازيلي املشارك يف اللجنة التحضريية إلنشاء احملكمة اجلنائية الدولية يف الفرتة من عام 2999
إىل عام  . 1001وكانت أيضا من أعضاء الفريق العامل الرمسي املعين بتنفيذ نظام روما األساسي يف الربازيل يف عام
.1003
وقد نشرت السيدة شتاينر العديد من املقاالت يف مواضيع حقوو اإلنسان ،وحقوو املرأة والطفل ،والقانون
اجلنائي ،والقانون اجلنائي الدويل.
وبصفتها قاضية يف احملكمة اجلنائية الدولية ،شاركت السيدة شتاينر يف النظر يف احلاالت والقضايا التالية:
 املدعي العام ضد توماس لوبانغا دييلو  -الدائرة التمهيدية األوىل ( 5متوز/يوليه  6 - 1004آذار/مارس)1007
 املدعي العام ضد جريمان كاتانغا  -الدائرة التمهيدية األوىل ( 5متوز/يوليه  6 - 1004آذار/مارس)1007
 املدعي العام ضد بوسكو نتاغاندا  -الدائرة التمهيدية األوىل ( 5متوز/يوليه  6 - 1004آذار/مارس)1007
 املدعي العام ضد كاليست مباروشيمانا  -الدائرة التمهيدية األوىل ( 5متوز/يوليه  6 - 1004آذار/مارس)1007
 املدعي العام ضد سيلفيسرت موداكومورا  -الدائرة التمهيدية األوىل ( 5متوز/يوليه  6 - 1004آذار/مارس)1007
 املدعي العام ضد جان بيري بيمبا غومبو  -الدائرة التمهيدية الثالثة ( 29كانون الثاين/يناير 23 - 1005آذار/مارس ( )1006رئيسة اهليئة القضائية)
 املدعي العام ضد جان بيري بيمبا غومبو ،وإ ي كيلولو موسامبا ،وجان جاك مانغندا كابونغو ،وفيديلباباال واندو ،ونارسسيس أريدو  -الدائرة التمهيدية الثالثة ( 29كانون الثاين/يناير 23 - 1005
آذار/مارس ( )1006رئيسة اهليئة القضائية)
 املدعي العام ضد أمحد حممد هارون (’’أمحد هارون‘‘) وعلي حممد علي عبد الرمحن (’’علي كشيب‘‘) الدائرة التمهيدية األوىل ( 12نيسان/أبريل  15 - 1005حزيران/يونيه )1007 املدعي العام ضد عمر حسن أمحد البشري  -الدائرة التمهيدية األوىل ( 12نيسان/أبريل 15 - 1005حزيران/يونيه )1007
 املدعي العام ضد مير إدريس أبو قردة  -الدائرة التمهيدية األوىل ( 12نيسان/أبريل 15 - 1005حزيران/يونيه )1007
 املدعي العام ضد عبد ا باندا أباكر نورين  -الدائرة التمهيدية األوىل ( 12نيسان/أبريل 15 - 1005حزيران/يونيه )1007
 املدعي العام ضد عبد الرحيم حممد حسني  -الدائرة التمهيدية األوىل ( 12نيسان/أبريل 15 - 1005حزيران/يونيه )1007
 املدعي العام ضد جان بيري بيمبا غومبو  -الدائرة التمهيدية الثالثة ( 24آذار/مارس 12 - 1006نيسان/أبريل ( )1008رئيسة اهليئة القضائية)
 املدعي العام ضد جان بيري بيمبا غومبو ،وإ ي كيلولو موسامبا ،وجان جاك مانغندا كابونغو ،وفيديلباباال واندو ،ونارسسيس أريدو  -الدائرة التمهيدية الثالثة ( 24آذار/مارس  12 - 1006نيسان/أبريل
( )1008رئيسة اهليئة القضائية)
 املدعي العام ضد جريمان كاتانغا  -الدائرة التمهيدية األوىل ( 6آذار/مارس  15 - 1007حزيران/يونيه)1007
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 املدعي العام ضد بوسكو نتاغاندا  -الدائرة التمهيدية األوىل ( 6آذار/مارس  15 - 1007حزيران/يونيه)1007
 املدعي العام ضد كاليست مباروشيمانا  -الدائرة التمهيدية األوىل ( 6آذار/مارس 15 - 1007حزيران/يونيه )1007
 املدعي العام ضد سيلفيسرت موداكومورا  -الدائرة التمهيدية األوىل ( 6آذار/مارس 15 - 1007حزيران/يونيه )1007
 املدعي العام ضد بوسكو نتاغاندا  -الدائرة التمهيدية األوىل ( 15حزيران/يونيه 29 - 1007آذار/مارس )1009
 املدعي العام ضد كاليست مباروشيمانا  -الدائرة التمهيدية األوىل ( 15حزيران/يونيه 29 - 1007آذار/مارس )1009
 املدعي العام ضد سيلفيسرت موداكومورا  -الدائرة التمهيدية األوىل ( 15حزيران/يونيه 29 - 1007آذار/مارس )1009
 املدعي العام ضد أمحد حممد هارون (’’أمحد هارون‘‘) وعلي حممد علي عبد الرمحن (’’علي كشيب‘‘) الدائرة التمهيدية األوىل ( 15حزيران/يونيه  29 - 1007آذار/مارس )1009 املدعي العام ضد عمر حسن أمحد البشري  -الدائرة التمهيدية األوىل ( 15حزيران/يونيه 29 - 1007آذار/مارس )1009
 املدعي العام ضد مير إدريس أبو قردة  -الدائرة التمهيدية األوىل ( 15حزيران/يونيه 29 - 1007آذار/مارس )1009
 املدعي العام ضد عبد ا باندا أباكر نورين  -الدائرة التمهيدية األوىل ( 15حزيران/يونيه 29 - 1007آذار/مارس )1009
 املدعي العام ضد عبد الرحيم حممد حسني  -الدائرة التمهيدية األوىل ( 15حزيران/يونيه 29 - 1007آذار/مارس )1009
 املدعي العام ضد جريمان كاتانغا  -الدائرة االبتدائية األوىل ( 15حزيران/يونيه  14 - 1007تشريناألول/أكتوبر )1008
 املدعي العام ضد أمحد حممد هارون (’’أمحد هارون‘‘) وعلي حممد علي عبد الرمحن (’’علي كشيب‘‘) الدائرة التمهيدية األوىل ( 29آذار/مارس  25 - 1009آذار/مارس ( )1021رئيسة اهليئة القضائية) املدعي العام ضد عمر حسن أمحد البشري  -الدائرة التمهيدية األوىل ( 29آذار/مارس 25 - 1009آذار/مارس ( )1021رئيسة اهليئة القضائية)
 املدعي العام ضد عبد الرحيم حممد حسني  -الدائرة التمهيدية األوىل ( 29آذار/مارس 25 - 1009آذار/مارس ( )1021رئيسة اهليئة القضائية)
 املدعي العام ضد عبد ا باندا أباكر نورين  -الدائرة التمهيدية األوىل ( 29آذار/مارس 26 - 1009آذار/مارس ( )1022رئيسة اهليئة القضائية)
 املدعي العام ضد بوسكو نتاغاندا  -الدائرة التمهيدية األوىل ( 29آذار/مارس  16 - 1009متوز/يوليه( )1020رئيسة اهليئة القضائية)
 املدعي العام ضد كاليست مباروشيمانا  -الدائرة التمهيدية األوىل ( 29آذار/مارس 16 - 1009متوز/يوليه ( )1020رئيسة اهليئة القضائية)
 املدعي العام ضد سيلفيسرت موداكومورا  -الدائرة التمهيدية األوىل ( 29آذار/مارس 16 - 1009متوز/يوليه ( )1020رئيسة اهليئة القضائية)
 املدعي العام ضد مير إدريس أبو قردة  -الدائرة التمهيدية األوىل ( 29آذار/مارس 8 - 1009شباط/فرباير ( )1020رئيسة اهليئة القضائية)
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 املدعي العام ضد جان بيري بيمبا غومبو  -الدائرة االبتدائية الثالثة ( 10متوز/يوليه  6 - 1020متوز/يوليه( )1026رئيسة اهليئة القضائية)
 املدعي العام ضد بوسكو نتاغاندا  -الدائرة التمهيدية األوىل ( 16متوز/يوليه  26 - 1020أيار/مايو)1022
 املدعي العام ضد كاليست مباروشيمانا  -الدائرة التمهيدية األوىل ( 16متوز/يوليه 26 - 1020أيار/مايو )1022
 املدعي العام ضد سيلفيسرت موداكومورا  -الدائرة التمهيدية األوىل ( 16متوز/يوليه 26 - 1020أيار/مايو )1022
 املدعي العام ضد سيف اإلسالم القذايف  -الدائرة التمهيدية األوىل ( 4آذار/مارس 26 - 1022أيار/مايو )1022
 املدعي العام ضد سيف اإلسالم القذايف  -الدائرة التمهيدية األوىل ( 26أيار/مايو 25 - 1022آذار/مارس )1021
 املدعي العام ضد بوسكو نتاغاندا  -الدائرة التمهيدية األوىل ( 26أيار/مايو  20 - 1022آذار/مارس)1021
 املدعي العام ضد سيلفيسرت موداكومورا  26( -أيار/مايو  20 - 1022آذار/مارس )1021 املدعي العام ضد كاليست مباروشيمانا  -الدائرة التمهيدية األوىل ( 26أيار/مايو  26 - 1022كانوناألول/ديسمرب .)1022

موجز السيرة المهنية
حاليا :كبرية الباحثني يف كلية القانون التابعة ملؤس سة غيتوليو فارغاس ،ساو باولو ،الربازيل ،ومنسقة فريقها
الدراسي املعين بالقانون اجلنائي الدويل منذ عام 1026
 : 1026 - 1003قاضية باحملكمة اجلنائية الدولية ،بعد أن انتخبتها مجعية الدول األطراف لتنضم إىل
التشكيلة األوىل للمحكمة .وقد تولت رئاسة الدائرة التمهيدية األوىل والدائرة االبتدائية الثالثة
 : 1003 - 2995قاضية احتادية يف حمكمة االستئناف االحتادية يف ساو باولو ،الربازيل
 : 1000 - 2999عضوة الوفد الربازيلي يف اللجنة التحضريية إلنشاء احملكمة اجلنائية الدولية ومستشارته
القانونية
 :2995 - 2981مدعية عامة احتادية يف مكتب املدعي العام يف ساو باولو ،الربازيل
 : 2994 - 2989عضوة يف جملس السجون يف ساو باولو ونائبة رئيسه ملدة أربع سنوات

موجز السيرة األكاديمية
 شهادة يف القانون من جامعة ساو باولو للقانون يف عام 2997 شهادة التخصص يف القانون اجلنائي من كلية احلقوو جبامعة برازيليا يف عام 2999 ماجستري يف القانون الدويل حلقوو اإلنسان من كلية القانون جبامعة ساو باولو يف عام 1000 أستاذة حماضرة يف أكاد ية حقوو اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل يف كلية واشنطن للحقوو باجلامعةاألمريكية ،واشنطن العاصمة يف سنوات  1009و  1021و  1024و 1025
 أستاذة حماضرة يف العديد من املؤمترات املتخصصة يف جماالت حقوو اإلنسان والقانون اإلنساين والقانوناجلنائي الدويل للطالب واحملامني والقضاة يف الواليات املتحدة األمريكية وإيطاليا والربتغال وإسبانيا وهولندا
وأملانيا وكولومبيا واملكسيك وكوستاريكا وبريو وإكوادور واألرجنتني وأنغوال وموزامبيق
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العضوية في الهيئات والمؤسسات
 عضوة جلنة العدالة والسالم يف ساو باولو منذ عام 2994 شاركت يف تأسيس املعهد الربازيلي للعلوم اجلنائية ،وهي عضوة فيه منذ عام 2995 عضوة يف مجعية القضاة الربازيليني من أجل الد قراطية منذ عام 2995 -عضوة يف جلنة حقوو اإلنسان التابعة لنقابة احملامني الربازيلية من عام  2979إىل عام 2995

الكتب المنشورة
 شاركت يف تأليف وتنسيق حمتويات كتاب ’’( ‘‘Estatuto de Romaاحملكمة اجلنائية الدولية  -تعليقات على نظام روما األساسي)،1026 ،

O Tribunal Penal Internacional – Comentários ao
Belo

Horizonte: Editora Del Rey/Konrad Adenauer Stiftung/CEDIN

 تأليف كتاب ’’( ‘‘Penal Brasileiroاتفاقية البلدان األمريكية حلقوو اإلنسان وتأثريها يف اإلجراءات اجلنائية الربازيلية) ،ساو
باولو1000 ،RT Editora ،
 شاركت يف تأليف الكتاب اجلماعي ’’ ( ‘‘Escritos em Homenagem a Alberto Silva Francoكتاباتيف تكرمي ألربتو سيلفا فرانكو) مبقالة بعنوان ’’ Tribunal Penal Internacional, a Pena de Prisão Perpétua e a
( ‘‘Constituição Brasileiraاحملكمة اجلنائية الدولية وعقوبة السجن مدئ احلياة والدستور الربازيلي) ،ساو
باولو1003 ،RT Editora ،
 شاركت يف تأليف الكتاب اجلماعي ’’ – State’s Responses to Issues Arising from the ICC Statute( ‘‘ Constitutional, Sovereignty and Judicial Cooperationاستجابات الدولة للمسائل الناشئة عن نظام
روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية  -التعاون الدستوري والسياسي والقضائي) مبقالة بعنوان ’’
 ( ‘‘ Implementation of the Rome Statute in Brazilتنفيذ نظام روما األساسي يف الربازيل)Roy S. Lee ،
1005 ،(org), Transnational Publishers
 نشرت العديد من املقاالت يف جمالت متخصصة يف جماالت حقوو اإلنسان والقانون اجلنائي الدويل والقانوناإلنساين يف الربازيل وإيطاليا وإسبانيا والربتغال وكولومبيا وهولندا
A Convenção Americana sobre Direitos Humanos e seus Reflexos no Processo

_____________
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