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 (وتوباغو ترينيداد) ،توندسور، ألثيا فايلي -أليكسيس -1
 ]األصل: باإلنكليزية[

 مذكرة شفوية
إىل أمانة مجعية  البعثة الدائمة جلمهورية ترينيداد وتوباغو لدى األمم املتحدة حتياهتا إىلهتدي 

إىل مذكرة تتشرف باإلشارة للمحكمة اجلنائية الدولية )احملكمة(، و الدول األطراف يف نظام روما األساسي 
املتعلقة بانتخاب القضاة يف  2019/ديسمرب كانون األول  02املؤرخة   ICC-ASP/19/SP/01 األمانة

 .2030-2021احملكمة اجلنائية الدولية للفرتة 
 روما نظام من  36)ب( من املادة  3ة الفقر  ألحكام وفقا مقدم الرتشيح بأن إبالغها الدائمة البعثة وتود

 -: ر يف كل مرشح لالنتخاب للمحكمة مايليجيب أن يتواف ه أن على تنص اليت ، األساسي
  

واخلربة املناسبة الالزمة سواء كقاض أو مدع ، كفاءة ثابتة يف جمال القانون اجلنائي واإلجراءات اجلنائية   "
 ."يف جمال الدعاوى اجلنائية ،أو بصفة مماثلة أخرى، عام أو حمام

 
 يف قاضيا النتخابه وندسور - ألكسيس القاضي ترشيح على كربى أمهية وتوباغو ترينيداد حكومة وتعلق

 روما نظام اعتماد تسبق اليت احملكمة، هلذه األمد الطويل وتوباغو ترينيداد دعم مع متشيا احملكمة،
 ذ. النفا حيز ودخوله األساسي

 
 مجيع كاف حنو على يستوفون قضاة من تتألف أن ينبغي احملكمة أن وتوباغو ترينيداد حكومة وترى
 بأن متاما   مقتنعة وتوباغو ترينيداد حكومة فإن ولذلكي. األساس روما نظام يف عليها املنصوص رياملعاي

 مبؤهالت يتمتع وأنه ونزاهة، وحيادية، عالية، أخالقية شخصية ذو شخص وندسور - ألكسيسة القاضي
 - ألكسيس اضيةالق بأن أيضا مقتنعة وهي و. وتوباغ ترينيداد يف القضائية املناصب أعلى يف التعيني

 القانون جمال يف الثرية وخربهتا ملعرفتها نظرا للمحكمة، قيما إسهاما ستقدم انتخاهبا، حالة يف وندسور،
 يل.والدو  الوطين الصعيدين على اجلنائية، واإلجراءات اجلنائي

 
 ر.وندسو  – ألكسيس للقاضي الذاتية والسرية املؤهالت بيان الشفوية املذكرة هبذه ومرفق

 
 األساسي روما نظام إىل األطراف إطالع الدول أن األطراف الدول مجعية أمانة إىل الدائمة البعثة طلبوت 

 الدولية على هذه املسألة. اجلنائية للمحكمة
 

 المؤهالت بيان 
من نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية،  31املادة  4وفقا للفقرة يُقّدم هذا البيان 

ار مجعية الدول األطراف بشأن إجراءات ترشيح وانتخاب قضاة احملكمة اجلنائية قر من  1والفقرة 
 .املعدلة بصيغته ،(ICC-ASP/3/Res.6) الدولية
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 احملكمة يف كقاضية لالنتخابات وتوباغو ترينيداد مجهورية مرشحة هي وندسور - ألكسيس ألثيا القاضية
 .الدولية اجلنائية

 
 روما نظام من 36 املادة نم‘ 1‘)أ( 4ة للفقر  وفقا لالنتخاب روندسو  - ألكسيس ةالقاضي رشحتُ 

إجراءات املتعلقة بتسمية مرشحني للتعيني يف أعلى املناصب " مبوجب ةالدولي اجلنائية للمحكمة األساسي
 ." القضائية يف الدولة املعنية

 
من األشخاص  وصفهب األساسي روما نظام من 36 املادة من ‘ 1‘ 3ة الفقر  بأحكام حة املرش ويفتُ و 

وتوباغو  ترينيداد الذين يتحلون باألخالق الرفيعة واحلياد والنزاهة وتتوافر فيهم املؤهالت املطلوبة يف يف
 .للتعيني يف أعلى املناصب القضائية

 
 روما نظام من 36 املادة من )ب(  3ة الفقر  الفقرة متطلبات متاما   وندسور - ألكسيس القاضي ستوىفتو 

توافر يف كل مرشح لالنتخاب للمحكمة كفاءة ثابتة يف جمال تأن  جيب"ي: يل ما على تنص اليت األساسي
أو بصفة ، واخلربة املناسبة الالزمة سواء كقاض أو مدع عام أو حمام، القانون اجلنائي واإلجراءات اجلنائية

 ."يف جمال الدعاوى اجلنائيةى، مماثلة أخر 
 

 من 36 املادة من 5 بالفقرة عمال "ألف" القائمة يف ةقاضي اانتخاهب شروط يستويفة تاملرشح فإن ،وبالتايل
 يف الزجرية وكفاءهتا وتدريبها الكبرية خربهتا إىل ومؤهالهتا املرشحة خربة وتستند ي. األساس روما نظام
 ثالثة على يزيد ما مدى على والدويل الوطين الصعيدين على اجلنائية واإلجراءات اجلنائي القانون جمال

 ا .عام (23ن )وعشري
 

 تبت حيث وتوباغو، ترينيداد جلمهورية العليا احملكمة يف قاضية حاليا   وندسور - ألكسيس القاضية تعمل
 وقد ت.واملخدرا اجلنسية واجلرائم القتلجرائم  ذلك يف مبا واحملاكمة، احملاكمة قبل معقدة مسائل يف

 للعنف تعرضوا من فيهم مبن واألطفال، بالنساء ةاملتعلق القضايا وندسور - ألكسيس ةالقاضيت تناول
 ي.األساس روما نظام من 36 املادة من)ب(  8 الفقرة تلبية إىل أدى مما املزعوم، اجلنسي

 
ت. سنوا عشر ملدة لرواندا الدولية اجلنائية احملكمة يف لالستئناف وحماميا عاما مدعيا ةاملرشح تعمل وقد 
 مستوى على املستوى رفيعة حماكمات عدة من جزءا أيضا روندسو  - ألكسيس ةالقاضي توكان 

 املرتكبة اجلرائم حماكمة يف خربة تاكتسب مث ومن لرواندا، الدولية اجلنائية احملكمة يف واالستئنـاء احملاكمات
 ب.واالغتصا اجلماعية واإلبادة احلرب وجرائم اإلنسانية ضد
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 ألكسيس ةالقاضي مثلتس األساسي، روما نظام من 36 املادة ن‘ 3‘و‘ 2‘و‘ 1‘)أ(  8ة الفقر  وألغراض
سيدة  وهي ي.الكاري البحر ومنطقة الالتينية أمريكا دول جمموعة من العام القانون نظام وندسور -

 ة.مرشح
 
 بوصفها لالنتخابات بالرتشح اهتمامها عن تعرب وهي وندسور، - ألكسيس السيدة تعهدت وقد 

 عبء ذلك يتطلب عندما التفرغ أساس على للعمل نفسها تتيح بأن لية،الدو  اجلنائية احملكمة يف قاضية
 ة.احملكم يف العمل

 
 .احملكمة عمل لغات إحدى ةاملرشح يدجت ما 

 الذاتية بيان السيرة

 المعلومات الشخصية
 وندسور - ألكسيس :اسم العائلة

 ألثيا االسم األول:
 فايليت :الوسطاالسم 

 أنثى نوع اجلنس:
 1973حزيران/يونيه  22: تاريخ امليالد

 ترينيداد :اجلنسية
  جمموعة أمريكا الالتينية والكارييب :املعايري اإلقليمية

 ةمتزوج:احلالة االجتماعية
 ‘ألف’القائمة 
 اإلنكليزية: اللغة األم:  اللغات

 مستوى متوسط    الشفوية( (مستوى متوسط      : )املكتوبة( اإلسبانية

 المؤهالت التعليمية

09/2000-
07/2001 

 واآلداب القانون يف ماجستري هولندا؛ أوتريش، جامعة
 رتبة الشرفخترجت بأعلى درجة، ب

 .للقانون وودينغ هيو السري مدرسة 09/1994-06/1996
 .القانوين التعليم شهادة 

09/1991-
06/1994 

 الغربية اهلند جزر جامعة
  داباآلو  القانون يف بكالوريوس

09/1989-
06/1991 

 .فرناندو سان يوسف، القديس دير
 .التاريخو  اإلسبانيةو  ليزيةكاإلنيف  املتقدم املستوى للتعليم العامة الشهادة



 ICC-ASP/19/2/Add.1 

2A1-A-020920  6

 .الوطنيةنقاش ال مسابقات يف املدرسة تمثّل
09/1984-
06/1989 

 .احلكومية فيسسيين مدرسة
 .الكارييب االمتحانات جملس

 واملسابقات. اخلطابات من العديد يف املدرسة مّثل
 .1989 عام املتخرجني  فئةمن ض ةتفوقم

  المهنية الخبرة
 السلك القضائي يف ترينيداد وتوباغو حىت اآلن-09/2013

 قاضية يف احملكمة العليا
يتطلب هذا العمل الفصل يف مسائل معقدة يف القانون اجلنائي وإجراءاته، وذلك 

ائم اجلنسية يف الدفوع السابقة للمحاكمة ويف حماكمات جرائم القتل واجلر 
 واملخدرات اجلارية

11/2009- 
08/2013 

 احملكمة اجلنائية الدولية املختصة بقضية رواندا
 وكيلة املدعي العام يف االستئناف

يتطلب هذا املنصب متثيل جهة االستئناف يف احملكمة اجلنائية الدولية لرواندا يف ما 
 يتعلق مبسائل القانون اجلنائي الدويل وإجراءاته

02/2004- 
10/

200
9 

 

 احملكمة اجلنائية الدولية املختصة بقضية رواندا
 وكيلة املدعي العام

 . 2006حىت  2004مساعدة وكيل املدعي العام من 
ويتضمن العمل يف هذا املنصب حماكمة األشخاص املسؤولني عن اإلبادة اجلماعية 

ما بني نيسان ومتوز   واجلرائم ضد اإلنسانية وجرائم احلرب اليت مت اقرتافها يف رواندا
1994  

10/2002- 
01/2004 
 

  مكتب مدير املدعي العام
 مستشارة الدولة الثالثة / كبرية مستشاري الدولة 

يف االستئناف ويف حماكمات جرائم  مدير املدعي العام ينطوي العمل يف هذا املنصب على متثيل مكتب
 كمة العليا.القتل املعقدة واجلرائم اجلنسية  املرفوعة أمام احمل

09/2001- 
09/2002 
 

 وزارة العدل
 نائب مدير وحدة حقوق اإلنسان

يتضمن العمل يف هذا املنصب  املسامهة يف إعداد التقارير الدولية لرتينيداد وتوباغو والتقيد مبتطلبات 
اآلليات املنشأة مبوجب العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، واتفاقية 

 ، واتفاقية مكافحة مجيع أشكال التمييز ضد املرأة حقوق الطفل
03/1998- 
02/2000 
 

 مكتب مدير املدعي العام
  مستشارة دولة أوىل

يتطلب هذا العمل متثيل مكتب املدعي العام يف حماكم الصلح ويف احملكمة العليا يف املسائل اجلنائية 
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 اليت تسبق احملاكمة أو يف أثنائها
12/1997- 
02/1998 
 

 ملكتب القانوين للفاروق حسني ا
 مستشارة قانونية مبتدئة

تطلب هذا العمل مرافقة رئيس املكتب السيد حسني عند تقدمي املشورة والدفاع  
 عن املتهمني بارتكاب جرائم جنائية ضمن اجلرائم اجلنسية

01/1997- 
11/1997 
 

 املكتب القانوين هلانسراج هبوال
 حمامية

ملنصب تقدمي املشورة للعمالء بشأن النواحي القانونية توجب علي من خالل هذا ا
 اليت تسبق احملاكمة  يف ما يتعلق بقانون األسرة وإجراءات احملكمة اخلاصة به.

  أنشطة مهنية أخرى
03/2018 
 

رئيسة وفد ترينيداد وتوباغو إىل أكادميية إنفاذ القانون الدولية ، روزويل ، نيو 
األمريكية. وشاركت يف ندوة حول الشرطة  مكسيكو ، الواليات املتحدة

 التنفيذية والتنمية ومنتدى حول االجتار بالبشر واستغالل األطفال
04/2016 
 

عضوة اللجنة اليت أنشأها رئيس قضاة ترينيداد وتوباغو املناط هبا استحداث 
 قواعد للقضاة حول املسائل املرتبطة  باألطفال يف حمكمة األطفال

 ريق خرباء القانون اجلنائي ضمن التدخل السريع إلقامة العدلعضوة ف 06/2013
رئيسة هيئة التحقيق الداخلي عندما يتم  االدعاء بارتكاب فعل خاطئ حبق  11/2012

 موظف قانوين
نقاط االلتقاء بني القانون العام ونظم التحقيق يف القانون اجلنائي الدويل وجرى  أهّم المنشورات

اإلنسان إىل اجلنائية الدولية، دراسات على شرف الفقيه نشره يف:  "من حقوق 
 القانوين اإلفريقي الراحل، لييت كاما. حرره إميانويل ديكو وأداما دينغ ومالك سو.

 مارتينوس نيجوف© 2007نشره يف عام  
  أهم الندوات 
تشرين الثاين 

 2019/نوفمرب
سؤولني القضائيني احلكم املراعي لالعتبارات اجلنسانية: تدريب متخصص للم

معهد التعليم القضائي التابع  -على استخدام بروتوكول املساواة بني اجلنسني 
 للسلطة القضائية يف ترينيداد وتوباغو.

معهد التعليم القضائي التابع  -ورشة عمل حول مكافحة االجتار بالبشر 2018 /سبتمربأيلول
 للسلطة القضائية يف ترينيداد وتوباغو

 العنف اجلنساين واإلجراءات القضائية، معهد التعليم القضائي  التابع للسلطة القضائية يف ترينيداد وتوباغو 2016رب /سبتمأيلول
 /نوفمربتشرين الثاين

2015 
ورشة عمل للقضاة اجلنائيني حول حتديات مقبولية األدلة، معهد التعليم القضائي  

 التابع للسلطة القضائية يف ترينيداد وتوباغو
 ل/ديسمربنون األو كا

2014 
ورشة عمل للقضاة اجلنائيني حول الصعوبات اإلجرائية يف القانون اجلنائي، معهد 

 التعليم القضائي  التابع للسلطة القضائية يف ترينيداد وتوباغو
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ية احملكمة اجلنائ -املرافعة الشفهية أمام حماكم االستئناف وحماكم الدرجة األوىل  2012 يناير/كانون الثاين
 الدولية لرواندا

احملكمة  -الصياغة القانونية اليت أجرهتا دائرة االستئناف واالستشارات القانونية  2011 /مارسآذار
 اجلنائية الدولية لرواندا

األستاذ  اعمل مشرتكة لالدعاء وللدفاع عن برنامج الصياغة القانونية، نظمه حلقة 2008 /مايوأيار
 غة القانونية،  احملكمة اجلنائية الدولية لروانداجاميس راميوند، مستشار الصيا

ممثلة  ترينيداد وتوباغو يف ندوة استمرت ملدة شهر حول قانون حقوق اإلنسان يف  2003 /أغسطسآب
 ريو دي جانريو، الربازيل، دعت إليها منظمة الدول األمريكية.

 عضوية الجمعيات والمنظمات المهنية
 رابطة القاضيات الكاريبيات 

  الجوائز واألوسمة
قدم يل عمدة بوينت فورتني يف ترينيداد وتوباغو  جائزة املواطن املتميز تقديرا   2017 /مايوأيار

 ملسامهيت يف جمال القانون
 حقوق الطفل، واحملادثة التشجيعية، واملسرح، والفنون االهتمامات الشخصية

 



ICC-ASP/19/2/Add.1   
 

9  2A1-E-20

 

 )كولومبيا( باريتو غونزاليس، أندريس برناردو -2
 [سبانية]األصل: باإل

 مذكرة شفوية
 نظام يف األطراف الدول مجعية أمانة إىل حتياهتا املتحدة األمم لدى لكولومبيا الدائمة البعثةهتدي 

 التحكيم حمكمةالكولومبية  الوطنية اجملموعة ترشيح وتقدم الدولية، اجلنائية للمحكمة األساسي روما
 ، ‘2‘)أ(  4ة الفقر  ،36 املادة ألحكام وفقا الدولية اجلنائية احملكمة يف قاض منصب لشغل هذا الدائمة

 العدل حملكمة املرشحني لتسمية الدولية للمحكمة األساسي النظام يف عليه املنصوص اإلجراء مبوجب" أي
 ."الدولية

 األساسي، النظام من36 املادة ألحكام وفقا "باء"ة القائم مبوجب الرتشيح هذا كولومبيا  قدمتُ و 
 ة. املاد تلك يف إليهما املشار املؤهالت وبيان الذاتية السرية بيان طيه ويرد

 السيد وأن حيوية، بأمهية يتسم الدولية اجلنائية احملكمة بعمل االلتزام أن كولومبيا حكومة وترى
 ي.األساس روما نظام يف احملددة األهداف حتقيق يف هاما إسهاما سيقدم باريتو

 والكفاءات املعارف ميتلكهو و  ،"باء" قائمةيف ال هإلدراج باريتو دالسي كولومبيا رشحت وقد 
 اإلنسان، حقوق وقانون الدويل اإلنساين القانون سيما ال الصلة، ذات الدويل القانون جماالت يف املطلوبة

 ة.للمحكم القضائي بالعمل صلة هلا اليت املهنية القانونية األهلية جمال يف واسعة وخربة
 جماالت خمتلف يف واخلاص مّ العا القطاعني يف وخربته تعليمه إىل املرشح وكفاءات خربة وتستند 

 ة.الدولي والعالقات القانون
 عن مسؤول وهو كولومبيا، يف والتجارة الصناعة على كمشرف حاليا   باريتو السيد ويعمل 

 مكافحة مثل كولومبيا، باقتصاد املتعلقة الرئيسية بالتحقيقات املتعلقة والقضائية اإلدارية املسائل
 .املستهلكني ومحاية التجارية الكارتالت
 واألعمال املشاريع قانون يف متخصص روزاريو ديل جامعة وخريج حمام هو غونزاليس باريتو السيد 
 احملكمة إىل قدمت اليت اإلحالة يف ماركيز دوكي إيفان الرئيس وأيدقد  ّم. العا والقانون الدويل والقانون
 ز.مادور  نيكوالس ضد الدولية اجلنائية

 لالمتيازات ومنسقا   القانونية، للمفاهيم ومنسقا   قانونيا   مديرا   عمل األخرى، املناصب بني ومن 
 بوغوتا يف الدولية للعالقات مديرا عمل كما ة. اخلارجي وزارة يف القانوين املكتب يف وحماميا   واحلصانات،

 مكاتب يف وعضو الشركات من العديد يف كمحام عملة. و لعاصما منطقة يف العام احملامي ملكتب وممثال
  .اخلاص القطاع يف احملاماة

 الالتينية أمريكا جملموعة املدين القانون نظام باريتو السيد ميثل ، 36 املادة من 8 الفقرة وألغراض
 .ذكر مرشح وهو الكارييب، البحر ومنطقة
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 المؤهالت بيان

من نظام روما األساسي للمحكمة  36)أ( من املادة  4الفقرة  يُقدم هذا البيان وفقا ألحكام
اجلنائية الدولية، والفقرة ذات الصلة من قرار مجعية الدول األطراف يف النظام األساسي للمحكمة بشأن 

 .(ICC-ASP/3/Res. 6) إجراءات ترشيح وانتخاب قضاة احملكمة اجلنائية الدولية
باريتو غونزاليس، الذي اقرتحته اجملموعة الوطنية الكولومبية قررت كولومبيا ترشيح السيد أندريس 

، أي "مبوجب اإلجراء 36' من املادة 2)أ( ' 4أمام حمكمة التحكيم الدائمة، وفقا ألحكام الفقرة 
 .(36املنصوص عليه يف النظام األساسي للمحكمة الدولية" )املادة 
مة باء، وميتلك املعارف والكفاءات املطلوبة وقد رشحت كولومبيا السيد باريتو ليكون مرشحا  لقائ

يف جماالت القانون الدويل ذات الصلة، ال سيما القانون اإلنساين الدويل وقانون حقوق اإلنسان، وخربة 
 .واسعة يف جمال األهلية القانونية املهنية اليت هلا صلة بالعمل القضائي للمحكمة

ته يف القطاعني العام واخلاص يف خمتلف جماالت وتستند خربة وكفاءات املرشح إىل تعليمه وخرب 
 .القانون والعالقات الدولية

ويعمل السيد باريتو حاليا  كمشرف على الصناعة والتجارة يف كولومبيا، وهو مسؤول عن املسائل 
اإلدارية والقضائية املتعلقة بالتحقيقات الرئيسية املتعلقة باقتصاد كولومبيا، مثل مكافحة الكارتالت 

 .تجارية ومحاية املستهلكنيال
السيد باريتو غونزاليس هو حمام وخريج جامعة ديل روزاريو متخصص يف قانون املشاريع واألعمال 

د الرئيس إيفان دوكي ماركيز يف اإلحالة اليت قدمت إىل احملكمة اجلنائية والقانون الدويل والقانون العام. وأيّ 
 .الدولية ضد نيكوالس مادورو

العام، عمل مديرا قانونيا ومنسقا للمفاهيم القانونية، ومنسقا لالمتيازات واحلصانات، ويف القطاع 
وحماميا يف املكتب القانوين بوزارة اخلارجية. كما عمل مديرا للعالقات الدولية يف بوغوتا وممثال ملكتب 

 .احملامي العام يف منطقة العاصمة
أبوغادوس للمحاماة، ومستشارا  قانونيا  يف  ويف القطاع اخلاص، عمل حماميا  يف مكتب مونكادا

، وحماميا  يف غرفة التجارة يف بوغوتا، ومديرا  ورئيسا  للشؤون القانونية يف عدد  RTI Televisiónشركة
 .من الشركات. وقد مارس مهنة احملاماة ألكثر من عشر سنوات، ودّرس يف جامعات خمتلفة

 
سيد باريتو نظام القانون املدين جملموعة أمريكا الالتينية ، ميثل ال36من املادة  8ألغراض الفقرة 

 ومنطقة البحر الكارييب، وهو مرشح من الذكور
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 السيرة الذاتية

 البيانات الشخصية
 سماال باريتو غونزاليس

 اللقب أندريس

 االسم األوسط  برناردو

 نوع اجلنس: ذكر

 تاريخ امليالد: 04/09/1980

 :اجلنسية كولومبية

 :املعايري اإلقليمية الكارييبومنطقة  أمريكا الالتينيةموعة جم

 :احلالة االجتماعية أعزب

القائمة ‘/ألف’القائمة  "باء"القائمة 
 ‘"باء

 اللغات  األسبانية  :األم اللغة
 اإلنكليزية - مستوى متقّدم      الشفوية(  ( مستوى متقّدم( : )املكتوبة

 الفرنسية - مستوى أويل      لشفوية(ا  ( مستوى أويل( : )املكتوبة

 التعليمية المؤهالت 
08/2014 – 09/20150 

  
 )بوغوتا العاصمة(   PONTIFICAL XAVERIANجامعة   
 اختصاص يف القانون اإلداري  

  جامعة كولومبيا اخلارجية   03/2012 – 08/2010
 جامعة زغرب، كرواتيا ماجيستري يف الشؤون الدولية    

       جامعة برشلونة )أسبانيا(   03/2008 – 10/2006
 ماجيستري يف الدراسات الدولية، اختصاص يف املؤسسات الدولية  

   جامعة كولومبيا اخلارجية   12/2006 – 08/2005
 اختصاص يف السياسات والشؤون الدولية  

 حمام، )بوغوتا العاصمة( جامعة ديل روساريو  05/2005 – 08/1999 
  العملية ةالخبر 

09/2018 – 05/2020  
 

   لصناعة والتجارة، مجهورية كولومبياإشراف على ا   
 لصناعة والتجارةإشراف على ا  
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 اهليئة الوطنية للمنافسة واملستهلكني والبيانات الشخصية وامللكية الصناعيةمعلومات أخرى؛   -
 حمام، مونكادا و برييرو  -مكتب مونكادا و برييرو للمحاماة      09/2018 – 03/2017

 القانون الدويل قسممدير   
  مدير قانوين  ، 2022-2018محلة إيفان دوك الرئاسية    06/2018 – 01/2018
 حمام، بوغوتا العاصمةمكتب سكرتري حكومة  - مدينة بوغوتامكتب حمافظ    11/2018 – 02/2018
 ممثل قانوين، العاصمة يف بوغوتا احملامي العاممكتب    02/2017 – 06/2016

 08/2014 - 07/2016 
 

 مهورية كولومبياالشيوخ جل جملس 
  منسق وحدة العمل التشريعي - جمللس الشيوخمستشار 

 09/2012 – 07/2014  حمام، حمام استشاري مستقل 
 09/2013 - 07/2014   مكتبMASTER ANDINA LTDA ،مساعد  تنفيذيمدير  - حمام 
 02/2012 – 08/2012  رئاسة مجهورية كولومبيا مكتب 

  )حمام )متعاقد 
 09/2011 – 01/2012  لعالقات الدوليةإقليمي لمدير ، مكتب حمافظ مدينة بوغوتا 
 05/2009 – 08/2011 

 
 وزارة الشؤون اخلارجية جلمهورية كولومبيا 
  املدير القانوين )مؤقت(، منسق  - املطلوبنيمنسق املفاهيم القانونية وتسليم

 مدير الربوتوكول )مؤقت( -احلصانات االمتيازات و 
 04/2008 – 01/2009   راديو وتلفزيون البلدان األمريكية احملدود- RTI TELEVISIÓN ،مستشار قانوين 
 11/2007 – 12/2007   القسم القانوين  –ام حم، ية يف بوغوتاتجار الغرفة ال 
 08/2005 – 11/2006  
  

 املكتب القانوين: املعاهدات الدولية حمام يف، كولومبيالاخلارجية  الشؤون وزارة 
 املطلوبنيواملفاهيم القانونية وتسليم 

 08/2004 – 08/2005  الشؤون القانونية قسم رئيس، ركة الصيانة واخلدمات العامليةش 
 07/2003 – 07/2004    ممارس قانوين، رئاسة مجهورية كولومبيامكتب 

 األخرى المهنية األنشطة
 لقانون الدويل، جامعة ديل روزاريو ، بوغوتا العاصمة.يف اكامل   بروفسور بتأهيل 12/2018 – 02/2008
لقانون والعالقات الدولية، جامعة سريجيو أربوليدا، بوغوتا يف ا كامل  بروفسور بتأهيل 05/2017 – 08/2015

 العاصمة.
 بوغوتا العاصمة.أحباث القانون الدويل، جامعة ال غران كولومبيا،  يف زميل 12/2009 – 08/2008
 زميل يف أحباث القانون العام، جامعة مانويال بيلرتان، بوغوتا العاصمة. 12/2010 – 02/20010
 القانون الدويل، مؤسسة جامعة لوس ليربتادوريس، بوغوتا العاصمة. بروفسور يف 06/2010 – 01/2010

 يو لوزانو، بوغوتا.ي تدجور يالقانون الدويل، جامعة  بروفسور يف  08/2009 – 01/2008

 أكثر المواد المنشورة ذات الصلة

 Competencia Económica: reflexiones sobre los diez años de la Ley 1340“كتاب )مقدمة وفصل(: 
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de 2009” ،يف كولومبيا )بوغوتا(،  إكسرتنادو، جامعة 2019، مؤلفون خمتلفونISBN 9789587902822. 

 Derecho del Litigio Internacional: Herramientas jurídicas y estrategias“  كتاب )مراجع نظري(:

para las controversias internacionales en el siglo XXI” ،الناشر األكادميي Rafael A. Prieto Sanjuán ،

 ISBN للنشر، Ibáñez بوغوتا، مت نشره باالشرتاك مع جمموعة، Pontifical Xavierian ، جامعة2015سنة النشر 

978-958-749-.425-9. 

 De las viejas guerras a las nuevas guerras: Los retos internacionales pendientes“(: مؤلف) مقالة

frente a los conflictos armados contemporáneos” Revista Perspectivas Internacionales” ،  اجمللد
 .ISSN 1900 – 4257 ،2013مايو أيار/ال كزافرييان، كايل، (، جامعة بونتيفيك2013) 1، العدد 9

 Acatar o no acatar el fallo de la Corte Internacional de Justicia en el caso¿“  (:مؤلف) مقالة

Nicaragua Vs. Colombia?”, Revista Javeriana, No. 792, - جامعة Pontifical Xavierian ، ،بوغوتا
 .ISSN 0120 – 3088 .2013آذار/مارس 

 Viejas y nuevas guerras: realidades jurídicas de los conflictos armados“ (:مؤلف) مقالة

contemporáneos”, Revista Verba Iuris, ، جامعة كولومبيا احلرة، حزيران/يونيو 25، العدد 16السنة ،
2011 .ISSN 0121 – 3474 . 

 Nuevas perspectivas del derecho internacional, realidades de las relaciones“ (:مؤلف) مقالة

diplomáticas en un mundo globalizado”, Revista Entérese, No. 29 كانون جامعة مانويال بيلرتان،  ، 
 .ISSN 0122.7017 ،2010ديسمرب األول/

 Aspectos Jurídicos del Delito de Trata de Personas en Colombia: Aportes“ كتاب )مؤلف مشارك(:

desde el Derecho Internacional, Derecho Penal y las Organizaciones No Gubernamentales” ،

بني وزارة الداخلية والعدل، ومكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية، وجامعة  2009 - 045 ةمؤسسي يةاتفاق
، 2009ديسمرب كانون األول/ 15ديل روزاريو،  ISBN 978 – 958 – 8646 – 00 – 8. 

"عنوان: اليف مشروع ب حبوثمساعد  “Incidencia del derecho de las nuevas tecnologías en la política 

económica estatal, la hacienda pública y la reestructuración del Estado colombiano”  بإدارة، 
 القانوين كلية الفقه  ،س، ضمن خط البحث املؤسسي حول مراقبة اإلنفاق العامالدكتور كارلوس أرييل سانشيز توري

  .2004جبامعة ديل روزاريو 

 أكثر الحلقات الدراسية ذات الصلة

XXXVIII Jornadas Internacionales de Derecho Penal [ ، ،جامعة كولومبيا ]املؤمتر الدويل للقانون اجلنائي
 .2016بوغوتا العاصمة، آب/أغسطس 

Programa Especializado en Secretarios de Tribunal de Arbitramento  برنامج متخصص حول رؤساء[
 .2015القلم حملاكم التحكيم اخلاصة[ غرفة جتارة بوغوتا، بوغوتا العاصمة، أيلول/سبتمرب 
الواليات املتحدة، واشنطن  يف ونغرسندوة حول تعزيز آليات الرقابة التشريعية، شراكة الدميقراطية يف جملس النواب، الك

 .2015مارس آذار/العاصمة، 
 2013يف التحكيم الدويل، غرفة التجارة الدولية، داالس، الواليات املتحدة ،  احملكمة اجلنائية الدوليةشهادة 
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ة، بوغوتا العاصمة، جامعة كولومبيا اخلارجي -يف قانون اجلماعة األوروبية، بعثة املفوضية األوروبية ” جان مونيه“دبلوم 
2006 

 2005ي تادو لوزانو، بوغوتا العاصمة، جور يدبلوم إدارة األعمال، جامعة 
 2004موفق يف القانون ]املوفق القانوين[، جامعة ديل روزاريو، بوغوتا العاصمة، 

 العضوية في الرابطات والجمعيات المهنية

 (2020-2019مؤقت )رئيس مؤيد ، شبكة محاية املستهلك الدولية وإنفاذها - -
 عضو وأمني عام، رابطة احملامني الكولومبية - -

 عضو مؤسس، األكادميية الكولومبية للقانون الدولني -
 عضو نشط ، رابطة احملامني الدولية -

 الشخصية االهتمامات
 التدريس والبحوث والقراءة
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           بيلو، إسحاق عصمان  )نيجيريا(  -3
 ]األصل: باإلنكليزية[
 

 كرة شفويةمذ 
 نظام يف األطراف الدول مجعية أمانة إىل حتياهتا هولندا مملكة لدى االحتادية نيجرييا مجهورية سفارةهتدي 

 20 املؤرخة ICC-ASP/19/SP/01 مذكرهتا إىل وباإلشارة الدولية، اجلنائية للمحكمة األساسي روما
 ترشيح قررت االحتادية نيجرييا ريةمجهو  حكومة بأن بلغكمها أن تيشرف ، 2019 األول/ديسمرب كانون

 يف ،2030-2021ة للفرت  الدولية اجلنائية احملكمة قضاة النتخاب مرشحا   بيلو عثمان إسحاق القاضي
 يف األساسي روما نظام يف األطراف الدول جلمعية عشرة التاسعة الدورة خالل ستجري اليت االنتخابات

 .2020 ل/ديسمرباألو  كانون 17 إىل 7 من الفرتة يف نيويورك،
 

 عثمان إسحاق القاضي ببيانبمؤهالت مشفوعة ذاتية سرية املذكرة هبذه ترفق بأن كذلك السفارة وتتشرف
 .بيلو
 
 المؤهالت بيان 

من نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية  31املادة )أ( 4وفقا للفقرة يُقّدم هذا البيان 
راف بشأن إجراءات ترشيح وانتخاب قضاة احملكمة قرار مجعية الدول األطمن  1والفقرة الدولية، 

 .املعدلة بصيغته ،(ICC-ASP/3/Res.6) اجلنائية الدولية
 
 مرشحا االحتادية نيجرييا مجهورية من بيلو عثمان إسحاق القاضي لرتشيح تأييدايُقّدم هذا البيان و

 يستفيد أن يف الرغبة من نابع بيلو إسحاق القاضي ترشيح إن ة. الدولي اجلنائية احملكمة قضاة النتخاب
 إسحاق القاضي يتمتع  ة.احملكم عمل يف الالزمني والدينامية اإلصالح إدخال خالل من الثرية خربته من

 ممّا يؤّهله للعمل  حاليا ، العليا احملكمة قضاة ورئيس قانوين كممارس عاما   35 على تزيد خبربة بيلو عثمان
 .ةالدولي اجلنائية احملكمة يف كقاض

 
 .1983يف النيجريية احملامني نقابة إىل استدعاؤه مت حمنك قانوين ممارس هو بيلو عثمان إسحاق القاضي 

 احملكمة)  العليا احملكمة قلم لرئيس ونائبا   قانونيا ، مستشارا   ،(الرتب مجيع منا  )قاضي بنجاح عمل وقد
 وقد مناصب أخرى. بني من ، ورئيس ،رالية(، العاصمة الفدالعليا احملكمة) وقاضيا   يا( نيجريي يف العليا
 كما ا.لنيجريي الوطين القضائي اجمللس يف عضوا تعيينه قبل احملكمة للمحامني/هيئة جلان عدة يف عمل
 الرئاسية اللجنة وترأس االنتخابية، االلتماسات حماكم رئاسة ذلك يف مبا املستوى، رفيعة مناصب شغل
 Presidential Committee on Prison Reforms andتظاظ فيها )ومنع االك السجون بإصالح املعنية

Decongestion)، أن بعد ة، احملكم هبا تقوم اليت باملمارسات تامة دراية على وهو أمور أخرى.  بني من 
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 من العديد بيلو إسحاق املنتديات الدولية. وللقاضي  خمتلف إىل النيجريية الوفود من العديد ترأس
 ء. بالقضا النهوض أجل من ُقدمت اليت األوراق ذلك يف مبا ذلك، الفضل يف إليها يُنسب اليت املنشورات

 ة.البارز  املهنية اهليئات من العديد يف عضو وهو
 
 العاصمة إقليم يف العليا العدل حمكمة قضاة كبري منصب حاليا   بيلو عثمان إسحاق القاضي يشغل 

 على اإلشرافية السلطة األساسية مسؤولياته إحدى تشمل ضاة،للق وكرئيس ا. نيجريي أبوجا، يف االحتادية
 يف ويكفل القضايا، إسناد عن أيضا مسؤول بيلو إسحاق والقاضي ة. للمحكم واإلدارية القضائية املهام
 املرتبطة باحملكمة، العملية وخربته العميقة معرفته إن ة. املساوا قدم على القضائي العمل توزيع العملية هذه
 .الدولية اجلنائية احملكمة يف كقاض فريد بشكل مؤهال جتعله املثبتة، القيادية اتهمبهار 

 
 اليت الواسعة وخربته بيلو القاضي تضعها يف  اليت الثقة بتأكيدها االحتادية، نيجرييا مجهورية حكومة إن
 الدول حكومات دعم على احلصول إىل تسعى الدولية، اجلنائية للمحكمةعلى اهائلة فائدةعود بست

 .بيلو عثمان إسحاق القاضي لرتشيح الدولية اجلنائية للمحكمة األساسي روما نظام يف األطراف
 

 السيرة الذاتية
 البيانات الشخصية

 بلواالسم:  
 ق عثمانااسح: اللقب

 ذكراجلنس: 
 1956 كانون الثاين/ديسمرب 15: تاريخ الوالدة

 نيجريياجلنسية:  
 فريقيةاألموعة اجملقليم: اإل

 متزوجاحلالة املدنية: 
 "ألف"القائمة 

 اللغة األم اإلنكليزية: اتاللغ 
 

 الملف الشخصي
. وشغلُت 1983رجل قانون جماز ومتمرس وقد جنحُت يف امتحان نقابة  احملامني النيجريية  يف عام 

جرييا( بنجاح منصب  قاٍض )من كل الدرجات(، مستشاٍر قانوين، ونائب رئيس قلم )احملكمة العليا يف ني
وقاض  )احملكمة العليا، إقليم العاصمة الفدرالية(، ورئيس القضاة بالوكالة؛ وأنا حاليا  اشغل منصب رئيس 
القضاة يف حمكمة العدل العليا يف إقليم العاصمة الفيدرالية يف ابوجا حيث أحرص على تنفيذ أنشطة 

   ة.احملكمة وواجباهتا بطريقة سلسة وفعالة تضمن إقامة العدل بسالس
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 ةالتعليمي المؤهالت
 Caribbean) دكتوراه )فخرية(  باحلقوق من جامعة  الكارييب 

University)  
 على خاص بشكل الرتكيز مع القانون يف دكتوراه برنامج يف حاليا

 حالة كدراسة نيجرييا السياسية، واألحزاب ةالدستوري
 جامعة أمحدو بلو، زاريا 2008

الدويل )حبث حول: املسؤولية اجلنائية  ماجستري يف القانون اجلنائي
 (الفردية مبوجب نظام روما األساسي

 معهد الدراسات القانونية املتقدمة الغوس 2007
 شهادة يف القانون اجلنائي الدويل

 معهد الدراسات القانونية املتقدمة الغوس 1994
 شهادة يف اإلجراءات املدنية 

 ية املتقدمة الغوسمعهد نيجرييا للدراسات القانون 1994
 شهادة يف إقامة القانون اجلنائي الدويل

1983-1982 
 

 مدرسة احلقوق النيجريية، الغوس
 إجازة يف احلقوق

1979/1980- 1982 
 

 جامعة أمحدو بلو، زاريا
 القانون املدين )بدرجة مشرفة( –بكالوريوس يف احلقوق 

1976/79-1977 
 

 لوجيا ، زارياكلية كاتسينا للفنون والعلوم والتكنو 
 شهادة من جملس التسجيل املؤقت املشرتك

1976-1972 
 

 املدرسة الثانوية احلكومية ، كاتسينا
 شهادة مدرسة غرب إفريقيا

  
  المهنيالموجز 

  حىت اآلن-28/05/2015
رئيس القضاة، حمكمة العدل العليا يف إقليم العاصمة الفيدرالية يف  

 أبوجا
 املسؤوليات األساسية

وين رئيسا  للقضاة، أمارس السلطة اإلشرافية على وظائف احملكمة ك
القضائية واإلدارية. وتقع على عاتقي مسؤوليات إحالة القضايا وبالتايل 

 ضمان توزيع العمل القضائي بالتساوي
يقع على عاتق رئيس القضاة عند الضرورة االتصال بأذرع احلكومة 

مارسات اليت تؤثر يف اإلدارة األخرى، وال سيما بشأن السياسات أو امل
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 القضائية واألداء العام للمسؤوليات والوظائف القضائية.
 اإلشراف على الشؤون املالية للمحكمة

 التأكد من اتباع القوانني واللوائح وسياسات احملكمة
 اإلشراف على عدد القضايا املعروضة على احملكمة وتقييمها

 ملدى القصري أو الطويلتطوير وتنفيذ خطط احملكمة أكان على ا
وضع قواعد لتنظيم املمارسة واإلجراءات أمام احملكمة من أجل إقامة 

 العدل بشكل فعال.
 

 المهارات المهنية
 ة ممتازةية وكتابويمهارات تواصلية شف •
 تفكري منطقي •
 القدرة على إجراء حبث قانوين •
 مهارات حتليلية •
 نزاهةال •
 تالقدرة على اختاذ القرارا •
 تحكيمال •
 وساطةال •
 تفاوضال •
 

 الخبرة المهنية
 رئيس القضاة ، إقليم العاصمة االحتادية ، أبوجانائب  حىت اآلن-28/05/2015
 رئيس القضاة ، إقليم العاصمة االحتادية ، أبوجانائب  8/05/2015 -/31/03

 قاض، إقليم العاصمة االحتادية ، أبوجا 1997-2015
 احملكمة العليا يف نيجريياقلم س نائب رئي 1995-1996
 مستشار قانوينأمني/ 1993-1995

 جملس هيئة حوض النهر، والية النيجر )إعارة(
 

إيقاف  1995)منتصف
 اإلعارة(

 رئيس القضاة ، زاريا
 

1992 
 

 رئيس القضاة
 بلدة كادونا

 رئيس القضاة نائب  1990
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 كادونا  -والية برينني غواري  
 

1987 
 

 سرتداد القانوينرئيس قسم اال
 البنك العاملي النيجريي، شركة عمومية حمدودة، كادونا

 
كانون   -/نوفمربتشرين الثاين

 1984/ديسمرباألول 
 مستشار دولة

 وزارة العدل، كادونا
تشرين األول  -/سبتمربأيلول

 1984/أكتوبر 
 حمام أعمل حلسايب اخلاص
 عمر يابو وشركاه، سوكوتو

 1984 -1983 /يوليهمتوز
 

 وزارة العدل
 بنني، والية بندل   )اآلن والية إيدو(

 
 المسؤوليات واإلنجازات المميزة

 1997قاض رائد يف كوايل مبوجب قرار تعيني يف  -
 2004من عام  رائد ورئيس قسم قواغواالدا القضائي من كانون األول إىل كانون الثاين -
 قاض مسؤول عن التدريب وتطوير مهارات املوظفني -
 رئيس جلنة مراجعة قوانني اإلجراءات املدنية، إقليم العاصمة االحتادية، احملكمة العليا )وقد مت  -

 تطبيقها(
 رئيس اللجنة املناط إليها إدارة تعداد القضايا -
 رئيس جلنة الدعاية حول بدائل حل املنازعات -
 االحتاديةرئيس شعبة احملاكمات اجلنائية، حمكمة أبوجا العليا إقليم العاصمة  -
 عضو اللجنة االستشارية بشأن مشروع سيادة القانون يف نيجرييا -
 قاضي  ُمعنّي ملكافحة الفساد  -
 عضو يف حمكمة الطعون االنتخابية كاتسينا  -
 عضو يف حمكمة الطعون االنتخابية، أبوجا -
 فروالية كروس ري -رئيس حمكمة  الطعون االنتخابية اخلاصة باحملافظني، كاالبار -
 2014رئيس حمكمة  الطعون االنتخابية اخلاصة باحملافظني، والية أنامربا،  -
 رئيس حمكمة  الطعون االنتخابية، )الواليات واجلمعية الوطنية( والية إميو -
 رئيس وفد قضاة إقليم العاصمة االحتادية املشاركة يف ورشة العمل الدولية إىل غامبيا -
 فريقيا يف زيارة تثقيفيةرئيس وفد القضاة إىل جنوب إ -
 زيارة تثقيفية للقضاء املاليزي -
 زيارة تثقيفية لسنغفورة -
 زيارة تثقيفية للجسم القضائي يف اململكة املتحدة -
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 زيارة تثقيفية للواليات املتحدة )برنامج تدرييب( -
دل اجلنائي رئيس اللجنة املعنية بإصالحات قطاع العدل )املناط إليها مشروع قانون إقامة الع -

 (2015وحشد التاييد له، 
مثلُت نيجرييا يف مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية يف فيينا، وقدمُت ورقة عن نزاهة  -

 2013 -القضاء 
 

 المسؤوليات ذات الصلة
 2018 -عضو جملس القضاء الوطين  -
 عضو  يف هيئة قبول طالب القانون وانتساهبم للنقابة -
 للجنة الرئاسية بشأن ختفيف عدد نزالء السجون وإصالحها يف نيجرييارئيس ا -
 2015رئيس اهليئة الرئاسية لتطبيق القوانني املؤدية إىل مترير قانون إقامة العدل اجلنائي لعام  -
 عضو جملس احملافظني يف املعهد الوطين للقضاء -
 عضو جلنة الرتبية والتعليم يف املعهد القضائي الوطين -
 عضو اللجنة الوطنية لألخالقيات القضائية -
 عضو اللجنة املالية يف هيئة قبول طالب القانون وانتساهبم للنقابة -
 عضو يف جلنة التعيينات والرتقية والتأديب  التابع جملس احملافظني يف املعهد القضائي الوطين  -
 أمحدو بلو،  زارياعضو جملس األمناء، جملس إدارة املمتلكات بكلية احلقوق، جامعة  -
 رئيس جملس األمناء واحملامني  والقضاة ومنتديات الشرطة، إقليم العاصمة االحتادية فرع أبوجا. -
 عضو جلنة تقييم الشكاوى األولية جمللس القضاء الوطين. -
 

 المنشوراتأهّم 
 مقاالت عن إقامة القانون يف نيجرييا املعاصرة:احملاماة  -
 

 دمةاألوراق البحثية المق
تعاون القاضي واملدعي العام يف النيابة اجلنائية )ُقدمت عند تدريب املدعني العامني يف معهد  -

 (،2019أيار  7-5الدراسات القانونية املتقدمة، 
 مقبولية األدلة املولدة إلكرتونيا -
 تسجيل الدليل -
نائية )مقدم يف مدرسة حتليل مقارن لقانون العقوبات والقانون اجلنائي وقانون اإلجراءات اجل -

 (2007نيسان،  3-2احلقوق النيجريية يف األسبوع التطبيقي املوجه لطالب القانون، 
مأزق النيابة، من منظور نقابة احملامني )قدمت يف ورشة عمل ليوم واحد موجهة لضباط الشرطة  -

نظمها  2009 كانون الثاين  11املعنيني بالتحقيق ولوكالء النيابة، عقدت يف والية بوتشي يف 
 حمامون بال حدود(
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الطعون التمهيدية ووقف التنفيذ )ُقدمت يف معهد  الدراسات القانونية املتقدمة، الغوس،  -
 (2007أيار  11-12

 2006الفساد كونه مانعا حتقيق العدالة: التحديات واملسار إىل األمام )ُقدمت يف مؤمتر  -
 (.2006تشرين الثاين  17و 13ُعقد ما بني جلميع قضاة احملاكم الدنيا يف نيجرييا وقد 

أثر جتاهل األوامر القضائية )ُعرضت يف األسبوع القانوين اخلاص جبمعية طالب القانون يف  -
 (2005أيار  30جامعة أبوجا، يف 

 األخالقيات ومدونة قواعد السلوك للموظفني القضائيني -
 احملاكمات اجلنائية يف القضاء  -
 تنفيذ احلكم -
 صالحات والسجن بصفته مؤسسة تصحيحيةاإل -
 التمويل الكايف للسلطة القضائية، معضلة القضاء -
 أمهية حماكاة احملاكمة -
 تطور آلية بديلة لتسوية املنازعات وأمور أخرى عديدة  -
 

 الندوات أهّم 
 عديدة حمليا ودوليا   -
 2004دورة عن اجلرائم املالية، كامربيدج  -
 2009مؤمتر غانا  -اجلرائم املالية -
 
 عضوية في هيئات مهنيةال
 جائزة نقابة احملامني النيجرييني يف أبوجا -
 عضو مدى احلياة يف رابطة القضاة يف نيجرييا -
 عضو يف معهد نيجرييا لإلدارة -
 عضو نقابة احملامني النيجريية -
 عضو نقابة احملامني الدولية -
 تحدة(عضو معهد احملكمني  املعتمد)اململكة امل -
 

 مهنيةلزمالة الهيئات والمعاهد ا
 زميل املعهد النيجريي إلدارة الشركات -
 زميل املعهد املعتمد للوسطاء واملوفقني -
 زميل معهد احملكمني املعتمد )نيجرييا( -
 زميل املعهد الدويل لتسوية املنازعات  -
 زميل املعهد النيجريي للدراسات القانونية املتقدمة. -
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 اتاالهتمام

 ركوب اخليل والسفر والقراءة
 

 أمور أخرى ذات صلة
 الجهات التي يستشهد بها المرشح

 رئيس القضاة املوقر  -1
 القائد األعلىحا مل وسام القاضي املوقر حممدو ألول عويس 

 القاضي املوقر غومي، وسام اجلمهورية االحتادية -2
 ة أمري غومي ورئيس قضاة سابق يف إقليم العاصمة االحتادي

 رئيس القضاة احملرتم -3
 حمكمة العدل العليا

 والية كادونا 
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 بن محفوظ، هيكل )تونس(  -4
 

 ]األصل: باإلنكليزية[
  مذكرة شفوية

 للمحكمة األساسي روما نظام يف األطراف الدول مجعية ألمانة حتياهتا تقدم التونسية اجلمهورية سفارة
 ،2019 األول/ديسمرب كانون 20 تاريخ ،ICC-ASP/19/SP/01 مذكرهتا إىل إشارة ويف الدولية، اجلنائية

 ترشيح تقدمي قررت تونس بأن أبلغكم أن يشرفين الدولية، اجلنائية احملكمة يف القضاة بانتخاب واملتعلقة
 اجلمعية خالل ستعقد اليت (باء القائمة) الدولية اجلنائية احملكمة قضاة النتخاب حمفوظ بن هيكل الدكتور
 .2020 األول/ديسمرب كانون 17-7 نيويورك، املتحدة، األمم مقر) األطراف للدول ةعشر  التاسعة

  
 لدعم ،ICC-ASP/3/Res.6القرار من 6 بالفقرة عمال املقدمة الوثيقة طيه مرفقة التونسية اجلمهورية سفارة
 .الذاتية سريته جانب إىل حمفوظ، بن الدكتور ترشيح

 
 بيان المؤهالت

 دعما الحقة، بقرارات املعدلة بصيغتها ،ICC-ASP/3/Res.6 القرار من 7 لفقرةبا عمال دمةمق وثيقة
 الدولية. اجلنائية احملكمة يفيف منصب قاض  لالنتخاب املقرتح حمفوظ بن هيكل الربوفيسور لرتشيح

نائية خارجية للجمهورية التونسية حتياهتا إىل أمانة مجعية الدول األطراف يف احملكمة اجلالشؤون هتدي وزارة 
الدولية، وتتشرف مبوافاهتا هبذه الوثيقة لدعم ترشيح السيد هيكل بن حمفوظ كمرشح لالنتخابات كقاض 

ديسمرب  17إىل  7يف احملكمة اجلنائية الدولية، اليت ستعقد يف مقر األمم املتحدة يف نيويورك يف الفرتة من 
2020. 

أستاذ القانون الدويل العام بكلية العلوم القانونية هو و هيكل بن حمفوظ مواطن تونسي اجلنسية. ربوفسور وال
والسياسية واالجتماعية بتونس )جامعة قرطاج( ومدير مركز البحوث للقانون الدويل واألورويب والعالقات 

 املغاربية األوروبية يف الكلية ذاهتا.

ي، والسيما صفاته ( )أ( من النظام األساس3) 36املرشح مؤهل علميا ومهنيا للوفاء مبعايري املادة 
األخالقية العالية ونزاهته، ومؤهالته القانونية وخرباته األكادميية يف اجملاالت ذات العالقة باختصاص 
احملكمة اجلنائية الدولية واملشهود له هبا يف مجيع أحناء املنطقة، وخربته أيضا يف جماالت متعددة 

حقوق اإلنسان وإدراكه كذلك أمهية التنوع الثقايف االختصاص، ولعمله اهلام يف جمال القانون اإلنساين و 
 ومعرفته بأشكال التفاعل بني األنظمة القانونية املقارنة.
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السيد بن حمفوظ حاصل على درجة الدكتوراه يف القانون الدويل اإلنساين من جامعة قرطاج. متيزت 
، 2005 متت مناقشتها يف عام أطروحته للدكتوراه حول "محاية البيئة يف أوقات النزاع املسلح" ، واليت

 بالتحصل على أعلى درجات الشرف واقرُتحت جلائزة التميز يف الدكتوراه ولنشرها.

(. يف عام 2006كمدرس مساعد مث مت قبوله كأستاذ مساعد )  1996بدأ حياته املهنية يف عام 
انون العام. وهو حاليا أستاذ ، مت قبوله يف املناظرة الوطنية لألساتذة احملاضرين )املشاركني( يف الق2009

(. شغل منصب رئيس قسم القانون العام واملشرف على برنامج 2014جامعي كامل الدرجة )منذ عام 
 شهادة املاجستري يف القانون االجنلوسكسوين.

لمية تتميز أعماله ودراساته وحبوثه العلمية بأمهيتها من حيث املواضيع املختارة واملنهجية املتبعة وباجلودة الع
العالية أيضا، وهلا صلة أساسا مبجاالت اختصاص احملكمة وخاصة مبجال القانون الدويل اإلنساين 
ودراسات السالم واألمن الدوليني. غالب ا ما يتم االستشهاد مبنشوراته يف األحباث املتعلقة مبجال والية 

اساهتم، والسيما من بني القضاة القضاء الدويل، كما يستأنس هبا أهل اخلربة واالختصاص يف أعماهلم ودر 
حول: "البيئة  2011واحملامني وصناع قرار يف تونس واخلارج. ويُعد الكتاب الذي نشره يف ديسمرب 

والقانون اإلنساين والقانون الدويل" ، مرجعا هاما اعتمده تقرير جلنة القانون الدويل حول محاية البيئة فيما 
 يتعلق بالنزاعات املسلحة.

بن حمفوظ باإلشراف واملشاركة يف العديد من املشاريع البحثية حول العديد من املوضوعات  قام السيد
املتعلقة بالقانون اإلنساين الدويل، وجرائم احلرب وطرق تتبعها واملعاقبة عليها، واجلرائم ضد اإلنسانية، 

حول القضايا املتعلقة وجرمية اإلبادة اجلماعية وجرمية العدوان. لقد قدم إسهامات يف تطوير املعرفة 
باملسؤولية اجلنائية الفردية عن اجلرائم الدولية وسبل اختاذ التدابري الوطنية ملنع االنتهاكات اجلسيمة للقانون 
اإلنساين. يتابع عن كثب الفقه وفقه القضاء الدويل واملقارن يف اجملاالت ذات الصلة ويساهم يف نشر 

 فالت من العقاب.وتطوير التشريعات الوطنية ملكافحة اإل

ولقد كتب بشكل مكثف وله منشورات ومشاركات يف املناقشات بشأن مسؤولية اجلهات الفاعلة من غري 
الدول يف النزاعات املسلحة غري الدولية. وقد نشر أعماال  وأشرف على تأطري حبوث وأطروحات دكتوراه 

/ أو جرائم ضد اإلنسانية، والطرق اليت حول محاية األقليات، وحماكمة األفعال اإلرهابية كجرائم حرب و
من شأهنا أن توفر إمكانيات جلرب األضرار الناجتة عن اجلرائم اليت يرتكبها املقاتلون األجانب. وهو 
متحدث منتظم يف امللتقيات والندوات الوطنية والدولية اليت يتم تنظيمها حول موضوعات تتعلق 

 ع أحناء العامل.باختصاص احملكمة اجلنائية الدولية يف مجي
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باإلضافة إىل ذلك، فهو له جتربة يف منطقة مشال أفريقيا والشرق األوسط يف جمال عمليات السالم احمللية 
ومحاية املدنيني. وهو يتمتع خبربة عملية يف تصميم عمليات السالم وكيفية ربط ذلك بإنشاء أنظمة عدالة 

 مستدامة يف دول ما بعد الصراع.

القانون الدويل قضايا التداخل بني النظم القانونية والتجارب املختلفة. لقد تعلم  كما واجه كمختص يف
من احلوار القانوين مع أهل اخلربة واالختصاص املنتمني إىل جتارب قانونية خمتلفة كيفية مساعدة الناس على 

 القانون الدويل.بناء نظام أفضل حلكم القانون واملساءلة مبا يفي باملعايري املطلوبة هليئات وصكوك 

(، السيما مع SSRوهبذه الصفة، يشارك بشكل متزايد يف دعم عمليات إصالح قطاع األمن )
املنظمات احلكومية الدولية اإلقليمية والعاملية )األمم املتحدة، جلنة الصليب األمحر الدولية، املعهد الدويل 

ار املفاهيمي لتصميم اتفاقات السالم للدميقراطية واملساعدة االنتخابية(. وهو يساعد على وضع اإلط
والتفاوض بشأهنا، ويقدم املشورة الفنية لبناء قدرات السلطات الوطنية )الشرطة أو اجليش أو القضاء( 
الحرتام حقوق اإلنسان ومحايتها ومكافحة اإلفالت من العقاب )اليمن وليبيا، العراق، تونس(. ويشمل 

ة والتشريعات حلماية ضحايا االجتار بالبشر املعرضني للخطر، مثل عمله مراجعة وصياغة الوثائق القانوني
 املهاجرين )ليبيا(.

عام ا، قام خالهلا بتدريس املواد التالية بشكل خاص:  23للدكتور بن حمفوظ خربة مهنية متتد ألكثر من 
املؤسسات الدولية،  القانون اإلنساين الدويل، القانون اجلنائي الدويل، نظام العقوبات يف القانون الدويل،

مقدمة إىل مدخل لدراسة أنظمة القانون االجنلوسكسوين. وهو يشغل أيض ا منصب كرسي القانون 
الدستوري. تعكس مسريته العلمية واألكادميية ديناميكية علمية، وتنوع فكري وانفتاح على الثقافات 

الية للقانون الدويل االنساين، وخاصة واألنظمة القانونية املختلفة، وهو مهتم بالتفكري حول القضايا احل
 تلك املتعلقة حبماية ضحايا النزاعات يف منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا.

. 1996عالوة على ذلك، فإن السيد بن حمفوظ مارس مهنة احملاماة وله جتربة عملية كمحام منذ عام 
املساعدة للنساء واألطفال الذين كانوا وقد مارس احملاكمة اجلنائية يف خمتلف أطوارها، وقدم املشورة و 

ضحية للعنف املنزيل و/ أو االنتهاكات. يواصل تقدمي املشورة للمنظمات وهيئات الدفاع عن ضحايا 
 انتهاكات حقوق اإلنسان والتحدث أمام اهليئات القضائية الوطنية واإلقليمية والدولية.

 رس وينشر باللغات الثالث.وهو جييد اللغة العربية والفرنسية واإلجنليزية، ويد

استنادا اىل كفائته العالية وسجالته املهنية املتميزة وخربته يف جماالت القانون اإلنساين الدويل وقانون حقوق 
اإلنسان، وتركيزه على حقوق الضحايا واحلاجة إىل محاية األشخاص املستضعفني، باإلضافة إىل ممارسته 
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ية،  يتم ترشيح السيد هيكل بن حمفوظ من قبل حكومة اجلمهورية القانونية يف أنظمة العدالة اجلنائ
من النظام األساسي ويتم  36من املادة  5التونسية النتخاب القضاة يف القائمة "ب" ألغراض الفقرة 

ترشيحه وفق ا إلجراءات ترشيح املرشحني لعضوية حمكمة العدل الدولية على النحو املنصوص عليه يف 
 محكمة.النظام األساسي لل

ويأيت ترشيح الدكتور هيكل بن حمفوظ النتخاب قضاة احملكمة اجلنائية الدولية من منطلق متسك 
اجلمهورية التونسية مببادئ احملاكمة العادلة وبالقيم اإلنسانية ومبادئ حقوق اإلنسان الكونية السامية، اليت 

تفاقية روما مباشرة بعد وامتدادا كذلك النضمامها ال 2014هي من أسس دستورها اجلديد لسنة 
 .2011االنتقال الدميقراطي بتونس سنة 

يف تعبريه عن رغبته يف الرتشح لالنتخاب كقاٍض يف احملكمة اجلنائية الدولية، تعهد السيد بن حمفوظ رمسيا  
بالتفرغ للعمل استجابة ملقتضيات العمل باحملكمة. هذا وجتدر اإلشارة أن وضعه كأستاذ جامعي يسمح 

الستفادة من التسريح الالزم طوال مدة واليته. واملرشح هو على استعداد لتقدمي مجيع املعلومات له با
اإلضافية لدعم هذا الرتشيح واالستجابة إىل كل اخلطوات واإلجراءات واملشاركة يف كل االجتماعات 

 والفعاليات املربجمة هلذا الغرض.

          

 السيرة الذاتية

 بن حمفوظ اللقب:
 هيكل سم:اال

 ذكر اجلنس:
 24/9/1971 تاريخ امليالد:

 تونسي اجلنسية:
 أفريقيا اإلقليم:

 أعزب احلالة االجتماعية:
 القائمة باء القائمة ألف/القائمة باء:

 اللغة األم: العربية اللغات
 )شفويا( إجادة تامة )كتابيا( إجادة تامة  االنكليزية -
 )شفويا( إجادة تامة ة )كتابيا (إجادة تام الفرنسية -
 )شفويا( مبتدئ )كتابيا( مبتدئ  االسبانية   -
 )شفويا( مبتدئ )كتابيا( مبتدئ   االيطالية -
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 تعليمية المؤهالت ال
 
اإلجازة ، جامعة قرطاج -كلية العلوم القانونية والسياسية واالجتماعية بتونس   6/2008 -1/2008

 اجلامعية إلدارة البحوث
دكتوراه يف القانون الدويل ، كلية العلوم القانونية والسياسية واالجتماعية بتونس 2005/ 9/1997-10

 اإلنساين

دبلوم الدراسات العليا )درجة ، كلية العلوم القانونية والسياسية واالجتماعية بتونس 6/1995 -9/1993
 املاجستري( يف القانون العام واملالية العامة

شهادة  الدراسات املتخصصة ، ة العلوم القانونية والسياسية واالجتماعية بتونسكلي 9/1992-6/1993
 يف القانون االقتصادي واالجتماعي

 ماجستري يف العلوم القانونية، كلية العلوم القانونية والسياسية واالجتماعية بتونس 6/1993 -9/1989

مدرس بدرجة ، قرطاج جامعة - بتونس ماعيةواالجت والسياسية القانونية العلوم كلية حىت اآلن -9/2013
 والقانون األورويب الدويل القانون يف البحوث خمترب مدير أستاذ يف اجلامعات:

 املغاربية األوروبية والعالقات
 والقضايا األساسية للقانون الدويل اإلنساين، القانون: الدراسية املواد) التدريس (1)

 التعليمية املسؤوليات ( 2؛ و)(الدستوري والقانون ،(العقوبات) العام الدويل
 ( اإلشراف3؛ و)(Comon Lawالعام  املسؤول عن الدراسات العليا يف القانون)

 ذات الصلة بشكل املوضوعات تشمل)املتعلقة بالرسائل واملذكرات  األعمال على
 النزاعات يف اإلنسان حقوق وانتهاكات والتعذيب، األقليات، محاية: أساسي ما يلي

 الدويل والقانون اجلديدة والتقنيات اإلرهاب، وقمع ومالحقة ،(وليبيا اليمن) اليةاحل
 واملؤمترات الندوات يف واملشاركة البحثية ( اإلضطالع باألنشطة4؛ و)(إخل اإلنساين،

 اجلديدة التقنيات: الصلة ذات البحوث جماالت) واخلارج تونس يف العلمية واأليام
 حقوق ومحاية اإلرهاب، وحماربة العنيف والتطرف ،الدويل اإلنساين والقانون

 (.األمين القطاع وإدارة وإصالح اإلنسان،
أستاذ حماضر معتمد  ، القريوان جامعة - والسياسية القانونية الدراسات معهد 8/2013 -2009/

 العام القانون قسم ورئيس العام للقانون
 واألنظمة اإلداري، والقانون الدولية، املؤسسات: املواد الدراسية) ( التدريس1)

( 3؛ و)(العام القانون رئيس قسم) التعليمية ( املسؤوليات2؛ و)(املقارنة القانونية
ذات الصلة  املوضوعات تشمل)املتعلقة بالرسائل واملذكرات  األعمال على اإلشراف

اإلنسان،  وآليات محاية حقوق والتعذيب، األقليات، محاية: ما يلي أساسي بشكل
 واألمن واهلجرة، احلرب، وجرائم اإلنسانية ضد حقة وقمع اإلرهاب، واجلرائمومال
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 واملؤمترات الندوات يف واملشاركة البحثية ( اإلضطالع باألنشطة4؛ و)(إخل اإلقليمي،
 اجلديدة التقنيات: الصلة ذات البحوث جماالت) واخلارج تونس يف العلمية واأليام

 حقوق ومحاية اإلرهاب، وحماربة العنيف فوالتطر  الدويل اإلنساين، والقانون
 (.والتحول الدميقراطي واإلصالح املؤسسي اإلنسان،

 للقانون حماضر مساعد، املنار تونس جامعة - بتونس السياسية والعلوم احلقوق كلية 4/2009 -3/2006
 العام

؛ (ملقارنةا القانونية األنظمة الدولية، املنظمات قانون: الدراسية املواد) ( التدريس1)
على جلان التحكيم املختصة مبناقشة الرسائل واملذكرات املقدمة  ( اإلشراف2و)

 تشمل القانون خمتلفة يف القانون الدويل يف مواضيع للحصول على درجة املاجستري
إخل، واملشاركة  الدويل، البيئي الدويل اإلنساين، والقانون والقانون الدويل، اجلنائي

 واأليام واملؤمترات الندوات يف واملشاركة البحثية باألنشطة ( اإلضطالع3فيها؛ و)
 غري من الفاعلة اجلهات: الصلة ذات البحوث جماالت) واخلارج تونس يف العلمية
 املتوسط، البحر منطقة يف واألمن للسالم املسلحة، والتهديدات والنزاعات الدول
 .(واملمتلكات الثقافية البيئة ومحاية

 باحث مساعد، املنار تونس جامعة - بتونس السياسية والعلوم احلقوق كلية 3/2006 -9/1996
الدويل  القانون يف دكتوراه رسالة إعداد) القانون يف بقسم الدكتوراه ( طالب1)

 والقانون الدولية، العالقات: املواد)( إدارة األعمال التطبيقية 2؛ و)(اإلنساين
 جماالت) البحثية ( األنشطة3؛ و)(نونالقا وفلسفة الدستوري، والقانون اإلداري،
املنازعات  وتسوية البيئة، ومحاية املسلحة، النزاعات قانون: الصلة ذات البحوث

 األفرقة  على واإلشراف(. العامة واحلريات اإلنسان وحقوق بالطرق السلمية،
 الصورية حلقوق اإلنسان. للمحاكمات األفريقية املسابقة يف املشاركة التونسية

بتونس للمرافعة أمام  احملامني مسجل بنقابة حمام، للمحاماة وشركاه حمفوظ مكتب 6/2011 -1/1996
 حمكمة االستئناف
 واجلنائية املدنية احملاكم والدفاع عنهم أمام مساعدا بتمثيل العمالء قام بصفته حماميا

 أو/و الزوجي العنف ضحايا واألطفال وقام أيضا مبساعدة النساء. والعسكرية
. القانونية واالستنتاجات واآلراء املذكرات وأعد . نسي والدفاع عنهم بدون مقابلاجل

 حلقوق القضائية احلماية حول القانونية التدريبية الدورات من العديد وشارك يف
 اإلنسان.
 األنشطة المهنية األخرى ذات الصلة

 حىت اآلن -4/2017
 احلوار" مشروع - االنتخابية ساعدةوامل للدميقراطية الدويل لدى املعهد دويل خبري

 املتعلقة باتفاقيات للمفاوضات والدعم املشورة تقدمي: . املهمة"اليمن يف السياسي
 العقاب، من املتعلقة باإلفالت القضايا األمنية؛ وفحص ودراسة والرتتيبات السالم
 وتسريح احلرب، عن أضرار والتعويض املستضعفني، واألشخاص الفئات ومحاية
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 للجهات والتفاوض الوساطة قدرات بعد انتهاء النزاع؛ وتعزيز والعدالة قاتلنيامل
 .السياسية

10/2016 
( ليبيا) والتعاون للمساعدة العاملية املنظمة - زايدل هانس مؤسسة - دويل مستشار

 ليبيا والتعليق يف واللجوء اهلجرة قوانني إصالح قانون مشروع مراجعة: املهمة -
 .عليه

12/2015- 3/2016 
 - العراق ملساعدة املتحدة األمم بعثة والعدالة، الشرطة مستشار دويل إلصالح

 وآليات التدريب برامج وحتليل مراجعة: اإلنسان. املهمة حلقوق السامية املفوضية
 جمال يف تدرييب العراق؛ وإعداد دليل يف القانون وإنفاذ العدالة قطاعي يف الشكاوى

 آليات قدرات العراق؛ وتعزيز يف القانون وإنفاذ شرطةال ألفراد اإلنسان حقوق
 .اإلنسان حقوق انتهاكات عن اإلبالغ

1/2015- 3/2015 

 

املنظمة الدولية لإلبالغ عن  - األمين واإلصالح الدستورية العمليات يف خبري
 تبالقوا املتعلق وإبداء الرأي القانوين يف الفصل دراسة: املهمة. ليبيا يف الدميقراطية

 خيارات ومناقشة اللييب، وعرض يف مشروع الدستور والسالمة واألمن املسلحة
 جلنة اآلراء مع أعضاء اإلدماج"، وتبادل وإعادة والتسريح السالح نزع" لعملية
 احملكمة أمام ليبيا يف احلرب عن جرائم املقاضاة إمكانية حول الدستور صياغة
 .الدولية اجلنائية

1/2015- 2/2015 

 

إعداد وتنظيم وإدارة : التعذيب. املهمة ملناهضة العاملية املنظمة استشاري،خبري 
 واحملامني، واألطباء الشرعيني، والشرطة، القضاة،) املهنيني بني التبادل ورشات

تونس؛ وإعداد  يف وسوء املعاملة التعذيب مكافحة سياق يف( إخل واألطباء النفسيني،
 ومتابعة تونس يف السجون يف التعذيب نعمل اجلديد التشريع بشأن تنفيذ تقرير

 .التوصيات

2/2011- 8/2013 

 

 القوات على الدميقراطية للرقابة جنيف مركز -بالنيابة  البعثة رئيس رئيسي، مستشار
 مركز بعمليات املتعلقة املشاريع ومتابعة حافظة وتنسيق إدارة: املهمة. املسلحة
 ومشال األوسط الشرق منطقة يف سلحةامل القوات على الدميقراطية للرقابة جنيف
 اجلنائية العدالة إصالح: اإلنسان وحقوق األمن مع تتقاطع اليت تلك وخاصة أفريقيا،

 والرقابة الشكاوى، وآليات الشرطة، وإصالح السجون، وإصالح والعسكرية،
 األمن. جمللس 1325القرار  وتنفيذ املسلحة، القوات على الربملانية

 ذات الصلة المنشوراتأهم 

-  Ben Mahfoudh, H. (2020), "Les victimes en droit international : essai de typologie", in Droit, 

humanité et environnement: Mélanges Stéphane Doumbé-Billé (Français) Broché – 22 janvier 

2020 de Mohamed Ali Mekouar (Sous la direction de), Michel Prieur (Sous la direction de). 

- Ben Mahfoudh, H. (sld.) (2019). Les victimes en droit international. Publication du Laboratoire 

de recherche en droit international et européen et relations Maghreb-Europe (LR-DIERME) – 

Faculté des Sciences Juridiques, Politiques et Sociales de Tunis – Agence Universitaire 
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Francophone. 

-  Doumbé-Billé, S., Ben Mahfoudh, H. (Ed.), Révolutions et droit international, Presses de 

l'Université Toulouse 1 Capitole  - France, 01/2019. 

- Ben Mahfoudh (H.), (2017), “Security Sector Reform and the Struggle against Terrorism: State of 

Affairs, Issues and Challenges”, IEMed. Mediterranean Yearbook 2017, pp. 233-235. 

- Ben Mahfoudh (H.), (2016), “Protect, Respect and Remedy: A Framework for Accountability for 

Human Rights Violations Committed by Foreign Fighters”, International Community Law Review 

18 (2016) 418–430. 

- Ben Mahfoudh (H.), (2015), “Le contrôle juridique et juridictionnel des opérations militaires à 

l’exterieur”, Annuaire International de Justice Constitutionnelle, Vol. XXXI, 2015, Economica, 

France, pp. 591-612. 

- Ben Mahfoudh, H. (2010). L’environnement, l’humanitaire et le droit international. Centre des 

Publications Universitaires, Tunis. 

-  Ben Mahfoudh, H. (2007). “Acteurs non étatiques et droit international », In: Acteurs non 

étatiques et droit international/ sous la dir. de Rafâa Ben Achour et Slim Laghmani, VIIe Rencontre 

internationale de la Faculté des Sciences juridiques, politiques et sociales de Tunis: 6, 7 et 8 avril 

2004 /, Publisher Paris: Pedone, Year 2007, Pages 215-241. 

-  Ben Mahfoudh, H. (2005). La protection de l'environnement en période de conflits armés. Thèse 

de doctorat en droit international humanitaire, Faculté des sciences juridiques, politiques et sociales 

de Tunis, 699 pages. 

 ية والمؤتمراتأهم الحلقات الدراس

 الدولية:احللقات الدراسية والدورات التعليمية  -أوال
بناء قانون إعادة  يف : التخصص2م  -"، ماجستري يف القانون العام ضعيفةيف الدول ال قطاع األمينإدارة ال" -1

، 2019السوربون،  -جامعة باريس بانتيون . مث 2017، 2016 ،، فرنسامارسيليا -إيكس الدول، جامعة 
2020.  

 25: الدستور واألمن والدفاع"، األكادميية الدولية للقانون الدستوري، الدورة الثالثة والثالثون، املوضوع العام" -2
 ، تونس.العاصمة، تونس 2017سبتمرب أيلول/ 3 -أغسطس  آب/

 -حلكم الدميقراطي ، ماجستري يف اواالنتقال يف بيئات ما بعد الصراع قطاع األمينال"الرقابة املدنية على  -3
املركز األورويب املشرتك بني اجلامعات حلقوق  -حقوق اإلنسان والدميقراطية يف منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا

 .2017،  2016اإلنسان والدميقراطية، البندقية، تونس، بريوت، 
، تونس )الدورة العاصمة تونسربية العليا، املدرسة احل"العدالة اجلنائية الدولية: مثال احملكمة اجلنائية الدولية"،   -4

 (.2017،  2016،  2015السنوات السنوية ، 

 املؤمترات والندوات: -ثانيا

وحماكمة املقاتلني اإلرهابيني األجانب، مبا يف ذلك أولئك الذين يعودون الحقة "مورشة العمل بشأن مقرر:  -1
 األوروبية - أحباث القانون الدويل واألورويب والعالقات املغاربية اليت نظمها خمترب إليها" إىل بالدهم والذين ينتقلون

 .2019أكتوبر تشرين األول/ 24واجلمعية التونسية لألمم املتحدة، مبناسبة االحتفال بيوم األمم املتحدة، تونس، 

ة االنتقالية : العدالةدنربه اخلامسأ"العدالة االنتقالية يف تونس"، حوارات فريق املناقشة بشأن عضو يف  -2
ديسمرب كانون األول/،  هدنرب أكلية احلقوق، املعهد الدويل للدميقراطية واملساعدة االنتخابية،  وعمليات بناء الدستور،

2018. 

؟"، هتا فحسبأم إدار ها تنفيذالتوقعات أم تعديل  -اإلنساين  الدويل : "التغري التكنولوجي والقانوناضرحم -3



ICC-ASP/19/2/Add.1   
 

31  2A1-E-20

، 2018سبتمرب أيلول/ 20-19معهد ستوكهومل الدويل لبحوث السالم،  ثالث،المؤمتر ستوكهومل األمين 
 ستوكهومل، السويد.

 .2016ديسمرب كانون األول/مسامهة: "اغتيال حممد الزواري: جرمية دولية؟"، جملة ليدرز،   -4

تعلق بانتهاكات تطور االرتزاق واآلثار املرتتبة على املساءلة واالنتصاف فيما يورشة العمل بشأن "عضو يف  -5
 .2016أبريل نيسان/ حلقوق اإلنسان، قصر األمم، جنيف،السامية حقوق اإلنسان"، مفوضية األمم املتحدة 

احللقة الدراسية اليت نظمتها "األضرار اليت حلقت باملمتلكات الثقافية أمام احملكمة اجلنائية الدولية"، حماضر:  -6
 .2015ديسمرب كانون األول/  ، متحف باردو، تونس،للرتاث عهد الوطيناملمجعية املؤرخني التونسيني و 

دراسي اليوم التونس"، مسامهة يف القمع السابق يف  "احملفوظات القضائية وتاريخبشأن  ريق املناقشةفعضو يف  -7
انون الدويل، ع قواعد القالعدالة االنتقالية م"العدالة االنتقالية يف تونس والقانون الدويل: مسألة توافق معايري  بشأن

برنامج األمم و املركز الدويل للعدالة االنتقالية، و  0مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسانو ، ل. ر. ديريم
 كلية العلوم القانونية والسياسية واالجتماعية بتونس.  ،2015نيسان/أبريل  16املتحدة اإلمنائي، 

احللقة والتمييز يف العدالة اجلنائية الدولية".  االختالفناصر "مفارقات احملكمة اجلنائية الدولية: عحماضر:  -8
نوفمرب تشرين الثاين/وزارة العدل ومركز جنيف لتعزيز حقوق اإلنسان واحلوار العاملي، تونس، الدراسية اليت نظمتها 

2011. 

 املهنية واجلمعيات الرابطات يف العضوية

 واشنطن) األطلسي اجمللس األوسط، للشرق احلريري رفيق مركز مقيم، زميل أقدم غري: احلاضر الوقت إىل 2019
 (العاصمة
 (العاصمة واشنطن) األطلسي اجمللس األوسط، للشرق احلريري رفيق مركز مقيم، غري زميل: 2014-2017
 .العلمية وعضو يف جلنتها الدستوري للقانون العربية املنظمة يف مؤسس عضو: احلاضر الوقت إىل 2014
 ممثل اإلنسان، حلقوق واإلقليميني الدوليني املقررين توصيات ملتابعة الوطنية اللجنة عضو يف :2011-2012

 .اللجنة هذه يف العلمي والبحث العايل التعليم وزارة
 وزارة آسيا للدراسات االسرتاتيجية، وجنوب األدىن الشرق مركز مشارك يف عضو: احلاضر الوقت إىل 2004

 .العاصمة واشنطن األمريكية، الدفاع
 الدويل. للقانون األمريكية يف اجلمعية عضو: 2001-2003

 واألوسمة الجوائز

جامعة الدفاع  -للدراسات االسرتاتيجية  جنوب آسياو  ركز الشرق األدىن( مل0254رجيني املميزة )جائزة اخل
 األمريكية(. الواليات املتحدةالوطين )

 الشخصية االهتمامات

 التصوير الفوتوغرايف.التشيللو، والتنزه، و 
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 الصلة ذات أخرى معلومات

 نيويورك، سرياكيوز، ماكسويل جبامعة كلية والقيادة، املدنية املنح الدراسية للرتبية برنامج زائر، : أستاذ2009
 .األمريكية املتحدة الواليات
 .(2002) هولندا الهاي، اخلاص، الدويل القانون دورة الدويل، القانون مراجعة أعمال أكادميية: 2002
 دستور) بنسلفانيا ايستون، الفاييت، كلية األمريكية، املتحدة بالواليات فولربايت منحة على احلصول: 2001
 (.2001( )املتحدة الواليات
 .(1998) السالم، جنيف الدويل لبحوث جنيف مراجعة أعمال معهد: 1998
 .(1997الهاي، هولندا ) العام، الدويل انونالق دورة الدويل، القانون مراجعة أعمال أكادميية: 1997
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 منغوليا() خوسبايار، شاغدا -5

 ]األصل: باإلنكليزية[

 مذكرة شفوية

مملكة هولندا حتياهتا إىل أمانة مجعية الدول األطراف يف نظام روما  لدىهتدي سفارة منغوليا 
كانون  20املؤرخة ، ASP/19/SP/01األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، وباإلشارة إىل مذكرة األمانة 

غدا االسيد ش ترشيحهذه األخرية بأن حكومة منغوليا قررت تتشّرف بإبالغ ، 2019ديسمرب /األول
، يف 2030-2021للفرتة اجلنائية الدولية يف احملكمة  يقاض ملنصب ،يار، وهو مواطن منغويلاسبو خ

  17إىل  74معية الدول األطراف يف الفرتة من عشرة جل التاسعةخالل الدورة  االنتخابات املقرر إجراؤها
 يف نيويورك.، 2020كانون األول/ديسمرب 

 36تطلبات املادة وهو يفي متاما  مب، "ألف"إلدراجه يف القائمة  ياراسبو خ غدااالسيد شويُرّشح 
ملناسبة الالزمة واخلربة ا، بكفاءة ثابتة يف جمال القانون اجلنائي واإلجراءات اجلنائية' إذ يتمتع 1( )ب( '3)

 يف جمال الدعاوى اجلنائية.، أو بصفة مماثلة أخرى، عام أو حمامٍ  عٍ أو مدّ  سواء كقاضٍ 

أصبح اآلن و متخصص يف جرائم األحداث واالجتار بالبشر، حامي حياته املهنية كمقد بدأ و 
نائية. وخالل حياته قاضيا حيظى باحرتام كبري يف احملكمة العليا يف منغوليا مع الرتكيز على القضايا اجل

 أخطر أنواع اجلرائم.تلك املتعلقة باملهنية، عاجل أكثر من أربعة آالف قضية جنائية، مبا يف ذلك 
وتعتقد حكومة منغوليا اعتقادا راسخا أن انتخاب مرشح منغويل قاضيا يف احملكمة سيسهم 

جتاه التعددية والتمثيل اجلغرايف  كمةة احملسياس حنوإسهاما كبريا يف تعزيز نظام العدالة اجلنائية الدولية 
 العادل. 

 .املرشح مؤهالت بيانمع  الذاتية السرية طيه وترد

 بيان المؤهالت
من نظام روما األساسي للمحكمة  36)أ( من املادة  4يُقّدم هذا البيان وفقا للفقرة

قرارين ، بصيغته املعدلة بال ICC-ASP/3/Res.6من القرار  6اجلنائية الدولية والفقرة 
ICC-ASP/12/Res.8 وICC-ASP/14/Res.410ا مجعية الدول األطراف يف م، اليت اعتمدهت 

 26، و2013تشرين الثاين/نوفمرب  27، و 2007شباط/فرباير  1، و2004أيلول/سبتمرب 
، فيما يتعلق بإجراءات ترشيح وانتخاب قضاة احملكمة اجلنائية 2015تشرين الثاين/نوفمرب 

 الدولية.
من  و)ب( و)ج( )أ( 3يف الفقرة  ااملنصوص عليهالشروط  شاغداتويف السيد يس)أ( 

 ، على النحو التايل:من نظام روما األساسي 31املادة 
  )أ( 3الفقرة 

يتحّلى السيد شاغدا خوسبايار باألخالق الرفيعة واحلياد والنزاهة وتتوافر فيه املؤهالت املطلوبة يف 
 ووفقا. ملنغوليا العليا احملكمة يف قاضيا إنه يعمل، إذ ب القضائيةيف أعلى املناص همنغوليا لتعيين

 تعيني ميكن ال منغوليا، يف القضاة وضع قانون من 4 واملادة منغوليا دستور من 51 للمادة
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 يف التشكيك ميكن وال شائبة تشوهبا ال شخصية ذا إال إذا كان العليا احملكمة يف شخص كقاض
 .السمات والصفات تلك بكلشاغدا خوسبايار  يدويتمتع الس. وحياده نزاهته

 ‘1‘ )ب( 3الفقرة 

بكفاءة ثابتة يف ' إذ يتمتع 1( )ب( '3) 36تطلبات املادة مبخوسبايار  غدااالسيد شيستويف 
وحصل على خربة متنوعة يف كل جانب من جوانب ، جمال القانون اجلنائي واإلجراءات اجلنائية

من  ي، وقاضمكّلف بالتحقيق عام ي، ومدعيب خمتلفة كمحاممناص هتوليباإلجراءات اجلنائية 
حياته املهنية كمدافع متخصص يف جرائم قد بدأ يف البلد. و احملاكم العليا إىل  لدنيااحملاكم ا

أصبح اآلن قاضيا حيظى باحرتام كبري يف احملكمة العليا يف منغوليا مع و األحداث واالجتار بالبشر، 
ائية. وخالل حياته املهنية، عاجل أكثر من أربعة آالف قضية جنائية، مبا الرتكيز على القضايا اجلن

 أخطر أنواع اجلرائم.تلك املتعلقة بيف ذلك 
خوسبايار رائدا يف وضع إطار قانوين وهنج جديد إزاء العدالة اجلنائية  ان السيد شاغداقد كو 

ية القضائية العاملية والتكامل املنغولية وساهم يف إدماج مبادئ عدم انطباق قانون التقادم والوال
لي. وعمل  احملقانون على ال فيما يتعلق باجلرائم اليت تدخل يف اختصاص احملكمة اجلنائية الدولية

كعضو يف اللجنة احلكومية لصياغة قانون اإلجراءات اجلنائية واجلنائية املنقح، واشرتك بنشاط يف 
 (.Marshals Service Law) ون خدمة املارشالوضع قانون العقوبات وقانون إنفاذ القوانني وقان

يف جامعات منغوليا. اليت تُلقى اضرات احمليف  عن كثبيضا أخوسبايار  شارك السيد شاغدايو 
لنيل واإلجراءات اجلنائية وعلم اجلرمية، ومرشح املتطّور لقانون اجلنائي يف اوهو أستاذ مساعد 

ة يف منغوليا. وقد نشر أحباثا قانونية بشأن املسائل اليت اجلامعة الوطنييف الدكتوراه يف كلية احلقوق، 
 تؤثر يف إقامة العدل، واإلجراءات اجلنائية املقارنة، وتدوين القوانني.

 ج() 3الفقرة 
ملماًّ إملاما  تاماًّ باللغة اإلنكليزية، كما يتحّدث اللغة الروسية بطالقة وله معرفة جّيدة خوسبايار  السيد شاغداإّن 

 الفرنسية.  باللغة
 إلدراجهخوسبايار شاغدا  السيد يرشح األساسي، روما نظام من 36 املادة من 5 الفقرة ( ألغراضب)

 األساسي روما نظام من' 1( 'ب( )3) 36 املادة يف عليها املنصوص الشروط يستويف ألنه "ألف" القائمة يف
 .أعاله املذكور النحو على

 النحو على األساسي روما نظام من 36 املادة من' 3' إىل' 1( 'أ) 8 ةبالفقر  املتعلقة تأيت املعلومات( ج)
 :التايل

 .القاري القانوين النظام إىل منغوليا تنتمي' 1'
وسيكون . متثيال أقل الدولية اجلنائية احملكمة يف تعّد مشاركتها اليت املنطقة من جزء منغوليا' 2'
 يف قاضي منصب منغويل مواطن يتوىّل فيها القاإلط أول مرّة علىخوسبايار السيد شاغدا  انتخاب
 .احملكمة

 .ذكرخوسبايار شاغدا  السيد' 3'
وقد . اجملتمع يف الضعيفة الفئات ضد العنف جمال يف كبرية قانونية خبربةخوسبايار شغدا  يتمّتع السيد( د)

 بالعنف املتعلقة والقضايا ساءوالن القاصرين ضد العنف جبرائم املتعلقة احملاكمات من العديد يف سرّي اإلجراءات
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وتلك اليت تُرَتَكب  األحداث يرتكبها اليت جمال اجلرائم يف كقاض سنوات لعدة خدمته أثناء املرأة ضد اجلنسي
 األحداث جرائم الغالب يف اجملال اجلنائي، وكان يعاجل يف للدفاع كمحامي عمل قاضيا، تعيينه وقبل. ضدهم
 .اجلنسي االستغالل ألغراض واألطفال نساءال تشمل اليت بالبشر، واالجتار

شاغدا خوسبايار  السيد فإن األساسي، روما نظام من 36 املادة من 7 الفقرة ألغراض( ه)
 .أخرى دولة أي جبنسية يتمتع وال منغويل مواطن

 عمل عبء يتطلب عندما كامل بدوام بالقيام تاما التزاما ملتزمخوسبايار شاغدا  السيد( و)
 .كذل احملكمة

 
 الذاتية السيرة

 المعلومات الشخصية
  شاغدا :اسم العائلة

 خوسبايار  االسم الشخصي:
 ذكر نوع اجلنس:

 1967كانون الثاين/يناير   20تاريخ امليالد: 
 منغويل :اجلنسية

 منطقة آسيا واحمليط اهلادي  :املعايري اإلقليمية

 متزوج:احلالة االجتماعية
 ‘ألف’القائمة 
 م: اللغة املنغولية : اللغة األ اللغات

  ( مستوى متقّدم الشفوية ( مستوى متقّدم  : )املكتوبة(اإلنكليزية
 بطالقة  الشفوي( ( بطالقة  : )املكتوب(الروسية

 المؤهالت التعليمية

 يف القانون )قيد التحضري(  الدكتوراهشهادة  - جامعة منغوليا الوطنية -  09/2007
يف القانون ماجستري  - ، الواليات املتحدة األمريكيةيونغ جامعة برايهام - 04/2011 - 2010/

 املقارن
ماجستري اآلداب يف  - جامعة منغوليا الوطنية، كلية احلقوق - 06/2007 - 09/2003

 القانون
ماجستري يف  - ، اجلامعة الوطنية يف منغولياعهد الشؤون اخلارجيةم - 06/2007 - 09/2003

 القانون الدويل
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يف شهادة الليسانس  - جامعة منغوليا الوطنية، كلية احلقوق - 12/2001 - 09/1999
 القانون

عليها: احلاصل املؤهالت  - املؤسسة: اجلامعة التقنية املنغولية - 06/1999 - 09/1998
 ماجستري العلوم التقنية

 يف العلوم التقنيةماجستري  - اجلامعة التقنية املنغولية - 06/1992 - 09/1984

 مهنية الخبرة ال

 يف الشعبة اجلنائية قاضي - احملكمة العليا يف منغوليا - إىل اآلن -2015/  04
  قاضٍ  - حمكمة االستئناف اجلنائية يف العاصمة - 04/2015 - 10/2013

تضمنت العديد من القضايا اليت نظرت فيها هذه احملكمة أخطر أنواع اجلرائم  -    
 اجلنائية اليت ارتكبت يف منغوليا

 - اللقب الوظيفي: قاضٍ  - حمكمة العاصمة جهة العمل: - 10/2013 - 10/2012
 معلومات أخرى: يف الشعبة اجلنائية

ترأس بصفته قاضيا  من الدرجة األوىل ، قاضٍ  – حمكمة سوخباتار - 10/2012 - 03/2006
 العديد من احملاكمات اجلنائية املعقدة

اللقب الوظيفي:  - كتب املدعي العاموحدة التحقيق التابعة مل - 03/2006 - 06/2004
معلومات أخرى: مسؤول عن التحقيق يف اجلرائم  -املدعي العام املكلف بالتحقيق 

 اختصاص السلطات القضائية حصرا  اخلاضعة ل
 الدفاع اجلنائي - حمام - رابطة احملاميني املنغولية - 06/2004 - 04/2003

 األنشطة المهنية األخرى

وعلم طورة واإلجراءات اجلنائية املتطّور لقانون اجلنائي املتيف اأستاذ مساعد  - آلناإىل  -  09/2011
 الوطنية  اجلرمية يف جامعة منغوليا

 يف منغولياالوطين للقانون، حماضر يف املعهد  - اآلنإىل  -11/2011
عضو اللجنة احلكومية لصياغة قانون العقوبات اجلديد، قانون - 2016/  2011-06/  09

 جراءات اجلنائية اجلديد يف منغوليااإل
 عضو اللجنة احلكومية لصياغة التعديالت على قانون العقوبات يف منغوليا - اآلنإىل  - 09/2016
 عضو جلنة املسؤولية املهنية يف نقابة احملامني املنغولية - 2016/  2013-09/  09
 لة" التابعة لرابطة القضاة املنغوليةعضو يف هيئة حترير جملة "مقياس العدا - اآلنإىل  - 01/2017
 عضو يف اجمللس التوجيهي للجنة القانون الدويل لرابطة احلقوقيني املنغولية - اآلنإىل  - 05/2013
 رابطة احلقوقيني املنغوليةيف عضو يف اجمللس التوجيهي للجنة القانون اجلنائي  - اآلنإىل  - 05/2013
 ضاة يف رابطة احلقوقيني املنغوليةعضو جلنة الق - اآلنإىل  - 05/2013
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عضو اللجنة اخلاصة باحملكمة العليا يف صياغة التعليقات لقانون العقوبات  - اآلنإىل  - 05/2017
 يف منغوليا 2015وقانون اإلجراءات اجلنائية لعام  2015لعام 

 أكثر المواد المنشورة صلة بالموضوع
- "Illicit enrichment and it's treaty context",  (وسياق املشروع غري اإلثراء )املعاهدات  

"Justice" periodical journal  by The Authority Against Corruption of Mongolia# 18, 

2019, at 4-24 

( )رأي خمالف يف اختصاص القانون املدين  "Dissenting opinion in  Civil law jurisdiction", 

"Judiciary"  periodical  law journal  by The Judicial  General Council of Mongolia #4  

December 2016, at 8-16 

 Public participation  in the Court"تشكل مشاركة اجلمهور يف عملية صنع القرار يف احملكمة شرطا دستوريا() 

decision  making process  is a Constitutional  requirement", "Law" periodical  law journal 

 by National University of Mongolia #4, December 2014, at 88-03 
 ,"Codification of Evidence rule and Proof process"  ( تدوين العملية املتعلقة باألدلة وقواعد اإلثبات(  

"Law" periodical  law journal  by National University of Mongolia #4, December 2014, 

at 504-110 

             )القانون اجلنائي: هنج جديدة يف فقه ومبادئ القانون اجلنائي احلديث(
'Criminal  law: N ew approaches in Modern criminal  law doctrine and principles", 

Reference book for Mongolian judges  by the Supreme Court of Mongolia &  Hanns 

Seidel Stiftung fund (Germany) #3  2013, co-author with  9 Judges 

 ) منغوليا - القانون اجلنائي اجلديد يف)جيب أن يكون وضع قاعدة اإلثبات ومعيار اإلثبات أحد النقاط الرئيسية 
"Establishing  Rule of Evidence and S tandard of Proof must be one of the leading points 

of    New 

Criminal  Code of Mongolia",  "Mongolia's  State  and Law" bimonthly  magazine  by 

Supreme 

Court of Mongolia #4 (70), 2012, at 33-41 

"Modern Criminal law doctrine and principles",              )مذهب ومبادئ القانون اجلنائي احلديث( 
Reference book for Mongolian judges  by the Supreme Court of Mongolia & Hanns 

Seidel Stiftung fund (Germany) #2, 2012, co-author with 5O Judges 

مقارنات اإلجراءات املبسطة لإلجراءات اجلنائية يف بلدان القانون املدين بالتفاوض على الطعن واحلكم مبوجب الطعن يف )
 (يات القضائية يف القانون العامالوال

"Comparisons  of Simplified  procedure of Criminal  proceedings  in  Civil law countries 

to Plea 

bargaining  and  Adjudication  by plea  in  Common  law jurisdictions",  "The  Scale  of 

Justice" trimonthly  law magazine by The Association of Mongolian Judges #3,  

December 2011, at 12-18 

)اإلجراء املبسط لإلجراءات اجلنائية(     "Simplified  procedure  of  Criminal  proceeding  ", 
"Rule  of  Law"  periodical  law  journal  by National  Legal Institute #3, 2011, at 54-60 

 (القانون العام ومقارنته مع نظام القانون املدين جوهر نظام)
"The essence of Common  Law  system  and its  comparison  to the Civil law  system",  

"Rule of 

Law" periodical  law journal  by National  Legal Institute #2, 2011   at 36-41 

'ls  It possible to have the   Jury  System  in  Mongolia?",  (؟)هل ميكن اتباع نظام احمللفني يف منغوليا 
"Mongolian  Law Review" by  N ational Legal Institute #I,  March 20 I    I, at 3 5-4 5 

كم بالطعن يف الواليات القضائية اليت تطبق القانون العام()احل "Adjudication  by plea in  Common  Law,   

jurisdictions'    "World  Affairs"  periodical journal  by School  of Foreign  Service of 

National  University of Mongolia #2, 2009, at528-116 

"Adjudication  by  Plea  in  Civil  law jurisdictions",   كم بالطعن يف الواليات القضائية اليت تطبق )احل
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 دين(ملالقانون ا
 "Rule  of  Law'  periodical  law journal  by National  Legal Institute magazine #2, June 

2009, at 77-80 

"Adjudication  by Plea  in  US criminal  proceedings", كم بالطعن يف )احل
 (املتحدةالواليات  اإلجراءات اجلنائية يف

' Rule of Law'  periodical  law journal  by National  Legal Institute magazine# I,  

February 2009, at 49-55 

 )السمات اخلاصة يف التحقيق يف جرائم الفساد اليت يرتكبها مسؤولون حكوميون رفيعو املستوى(
"Particularities  in the investigation of Corruption crimes committed  by High level 

government officials",' Mongolian  State and Law" bimonthly magazine by Supreme 

Court of Mongolia #3 (51 ), 2007, at 31-36 

 
 أكثر الحلقات الدراسية صلة بالموضوع

 وتقنيات الوطنية، عرب اجلنائية واملنظمات اإلرهاب متويل مكافحة" 2020 كانون الثاين/يناير  13-17
واملالية،  االقتصادية الشرطة ومدرسة اإلرهاب، كافحةاألمم املتحدة مل مركز قبل من" واملايل تصادياالق التحقيق

 روما، إيطاليا
 معهد ينظمه الذي" املنغويل للقضاء القضائية القدرات بناء برنامج " 2019يوليو  /متوز 5 -حزيران/يونيو 24

   كوريا، سيول، كوريا يف العليا احملكمة ومتوله القضائيني والتدريب البحوث
 فرنسا باريس، ،Furth عائلة فورت مؤسسة ترعاه الذي الدويل القضائي املؤمتر 2017أيار/مايو  17-19
 التنمية االقتصادية من جانب مصرف القضائي"/اجلرائم التدريب قدرة "تعزيز 2017آذار/مارس  20-30

 أوالنباتار، مونغولياملنغوليا،  القضائي العام اجمللس مع بالشراكة اآلسيوي
"القانون الدويل العام" من تنظيم أكادميية الهاي للقانون الدويل، الهاي،  2014تموز/يوليو  07-25

 هولندا
" دروس اللغة الفرنسية العامة" يف مدرسة أليانس  2016تموز/يوليو  07 -2013أيلول/سبتمبر  23

 مونغولياألوالنباتار،  L'Alliance Françaiseفرانسيز
القضايا املتعلقة : اإلرهاب متويل مكافحة بشأن عمل حلقة" 2013تشرين األول/أكتوبر  03-01

واجلرمية،  باملخدرات املعين املتحدة األمم ملكتب التابع اإلرهاب مكافحة فرع نظمها ،"واملالحقات بالتحقيقات
 أوالنباتار، مونغوليا

اخلاص" من تنظيم أكادميية الهاي للقانون  "القانون الدويل 2013آب/أغسطس  18 -تموز/يوليو 29
 الدويل، الهاي، هولندا

االجنليزية" مراكز  اللغة يف والرتمجة الشفوية التحريرية "الرتمجة 2011كانون األول/ديسمبر   4-16
 فورت لودرديل، فلوريدا، الواليات املتحدة األمريكية ،للغة  Inlinguaإنلينغوا
 يف كمدرب منغوليا مؤهل أوالنباتار، ية حقوق الطفل" اليونيسيف،"محا 2011أيلول/سبتمبر  27-29
 اجلنائية إطار اإلجراءات يف الطفل حقوق محاية جمال
 حملاكم الوطين املركز الدولية، للتنمية املتحدة الواليات وكالة بإشراف" األدلة مبادئ" 2009آذار/مارس  06

 الدولة



ICC-ASP/19/2/Add.1   
 

39  2A1-E-20

باملخدرات"، من تنظيم  االجتار مكافحة" 2008ديسمبر كانون األول/  20-تشرين الثاني/نوفمبر  08
 أكادميية مبارك للشرطة، مصر

 التعليمية الشؤون مكتب الذي ينظمه للزائرين الدولية القيادة برنامج 2008تشرين األول/أكتوبر  9-30
  20547املتحدة األمريكية، واشنطن  الواليات خارجية لوزارة التابع والثقافية

 "Das neue mongolische Zivil-und Strafprozebrecht sowie Urteilstechnik' 2006بريل نيسان/أ 24-26

by Zusammnarbeit  (GTZ) GmbH and  US  AID United States Agency:  International 

Development Mongolia 

 والقضائية والتدريب ةالوطين  للبحوث القانوني املركز قبل من" التقاضي مهارات" 2006حزيران/يونيو  30
 واإلعالم، مونغوليا

 األحداث" نظمته منظمة جرائم يف للخرباء التحضريي التدريب"  2006تشرين األول/أكتوبر  10-11
 للطفولة املتحدة األمم
 التحقيق إجراءات أثناء الشفوية بالرتمجة خاص إذن" 2008أيلول/سبتمرب  01 - 2005أيلول/سبتمرب  01

 والشؤون العدل لوزارة التابع التدريب مركز قبل من" الروسية باللغة واحملاكمة احملاكمة وإجراءات ما قبل
 الداخلية، منغوليا

 وزارة آسيا، قانون مبادرة حلقة دراسية نظمتها" املايل والتحقيق األموال غسل" 2004 أيلول/سبتمرب 23
 القانون وسيادة احلرية مجعية األمريكية، اخلزانة

اإلجنليزية  يف احلديث باللغة  الرباعة على متقدم تدريب 2003متوز/يوليو  01 -2001مرب أيلول/سبت 01
 نظمته جامعة منغوليا الوطنية مبنغوليا، معهد الشؤون اخلارجية

 
 العضوية في الرابطات والجمعيات المهنية

 للقضاة الدولية الرابطة عضو -
 منغوليا يف احملامني نقابة عضو -
 املنغولية القضاة لرابطة "The Scale of Justice" "العدالة ميزان" جملة ريرحت هيئة عضو -
 اإلجراءات وقانون 2015 لعام العقوبات قانون على التعديالت بصياغة املعنية احلكومية اللجنة عضو -

 2015 لعام ملنغوليا اجلنائية
 نغوليةامل احلقوقيني لرابطة الدويل القانون للجنة التوجيهي عضو اجمللس -
 املنغولية احلقوقيني لرابطة اجلنائي القانون للجنة التوجيهي عضو اجمللس -
 املنغولية احلقوقيني لرابطة القضاة جلنة عضو  -
 2015 لعام العقوبات قانون على التعليقات بصياغة املعنية العليا للمحكمة اخلاصة اللجنة عضو -

 2015 لعام ملنغوليا اجلنائية اإلجراءات وقانون
 العقوبة وتعديل بالعفو املعنية العليا للمحكمة اخلاصة اللجنة عضو  -
 عضو اللجنة اخلاصة باحملكمة العليا بشأن العفو وتعديل احلكم -
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 الجوائز واألوسمة

 منغوليا" منغوليا وشعباملقدََّمة إىل "املسامهة عن تكرمي شريف للوسام  -
 بارزة يف إقامة العدل"السامهة امل" جلميز من وزير العدل ألتموظف قضائي م جائزة -
 من احملكمة العليا يف منغوليا يةشهادة شرف -

 االهتمامات الشخصية

 زراعة احلدائق املنزلية والسفر والصيد  -
 رياضة كمال األجسام -

 حقائق أخرى ذات صلة

 2014ثاين/نوفمرب احملكمة اجلنائية الدولية يف تشرين ال إىلعضو وفد احملكمة العليا يف منغوليا  -
 عضو وفد منغوليا لدى الدورة الرابعة عشرة جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي -
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 )البوسنة والهرسك(    شوسيتش ديدوفيتش، ياسمينة -6

 ]األصل: باإلنكليزية[

 مذكرة شفوية
 الدولية، اجلنائية احملكمة يف األطراف الدول مجعية أمانة إىل حتياهتا الهاي يف واهلرسك البوسنة سفارة تقدم

 يف القضاة النتخابات دوفوفيتش كوسيتش جامسينا القاضية رشحت قد واهلرسك البوسنة بأنإبالغها ب وتتشرف
 جلمعية عشرة التاسعة الدورة خالل جرىستُ  اليت ،2030-2021 ةللفرت  (ألف القائمةة )الدولي اجلنائية احملكمة
  .2020 األول/ديسمرب كانون 17-7 نيويورك،، بيساساأل روما نظام يف األطراف الدول

 دولة حمكمة وهي) واهلرسك البوسنة حملكمة اجلنائية اإلدارة يف قاضية هي دوفيفيتش كوسيتش جامسينا والقاضية
 يل.الدو  والقانون اجلنائي القانون جمايل يف واسعة قضائية ودراية خربة ولديها ( البلد يف احملاكم أعلى من تعترب

 نظام من 4 الفقرة ،36ة املاد أحكام مبوجب لالنتخابات دتوفيتش كوسيتش جامسينا القاضية ترشيح مت وقد 
-ICC و ICC-ASP/5/Res.5 القراراتهما تكمل ،ICC-ASP/3/Res.6ر والقرا األساسي، روما

ASP/12/Res.8، و الثاين، املرفقICC-ASP/14/Res.4، ترشيح اتإجراء إىل تشري اليت الثاين، املرفق 
 ة.الدولي اجلنائية احملكمة يف القضاة نتخاباتاو 

 وفقا ،2016م عا يف واهلرسك البوسنة حمكمة يف قاضية دوفيفيتش كوسيتش جامسينا القاضية وانتخبت
 إىل املنصب، هذا ويتطلب ك. واهلرس البوسنة يف واالدعاء للقضاء األعلى للمجلس الصارمة القانونية لإلجراءات

 فإن وهكذا، ة. الرفيع األخالقية والصفات ،واحلياد املهنية، النزاهة معايري أعلى الواسعة، املهنية التاملؤه جانب
  .36ة املاد من (أ) 3 الفقرة يف عليها املنصوص الشروط جبميع فيت دتوفيتش كوسيتش ةالقاضي

 دوفيفيتش، كوسيتش جامسينا للقاضية الذاتية السرية) املطلوبة والوثائق خللفيتها مفصل سرد املذكرة ذهيُرَفق هبو 
-02020/5م رق واهلرسك للبوسنةّم العام واالدعاء للقضاء األعلى اجمللس من مذكرة مع باملؤهالت بيانو 

481-1-14-1-08. 

 المؤهالت بيان
-ICC والقرار الدولية اجلنائية للمحكمة األساسي روما نظام من 4 الفقرة ،36ة للماد وفقا البيان هذا يقدم

ASP/3/Res.6، بالقرارين املكملني ICC-ASP/5/Res.5 وICC-ASP/12/Res.8، الثاين، املرفق ICC-
ASP/3/Res.4، الدولية اجلنائية احملكمة قضاة وانتخاب ترشيح إجراءات إىل يشري الذي الثاين، املرفق. 

 
  األساسي روما امنظ من 36 املادة من )أ(  3رة فق بشروط املرشح وفاء لكيفية تفصيلي استعراض)أ(  

 
 للقضاء األعلى اجمللس قبل من 2016 عام يف انُتخبت قد ديدوفيتش كوسيتش جامسينا القاضية أن إىل بالنظر

 أعلى من تعترب والية حمكمة وهي)  واهلرسك البوسنة حمكمة يف ملنصب قاض واهلرسك البوسنة يف العام واالدعاء
من املعايري اليت يتعني استيفاؤها هي  املهنية، املؤهالت عن النظر وبصرف املنصب، هلذا وبالنسبة (البلد يف احملاكم
 .36ة املاد من )أ(  3 الفقرة يف الوارد الشرط استيفاء يتم وبالتايل العالية، األخالقية والصفات املهين احلياد

 
  األساسي اروم نظام من 36 املادة من )ب(  3رة فق بشروط املرشح وفاء لكيفية تفصيلي استعراض)أ( 
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 كوسيتش يةالقاض تتواله الذي واهلرسك، البوسنة حمكمة ي يف قاضنصب الوم الذاتية السرية من يتضح وكما

 ومنذ ة.اجلنائي القضايا سوى عاجلت وال اآلن حىت 2010 عام منذ قضائية مبهام يقومة تاملرشح فهذه ديدوفيتش،
 أو االبتدائية للدائرة كرئيسة واهلرسك، البوسنة كمةحم يف احلرب جرائم مكافحة إدارة يف عملت ،2016  عام

 أصعب من باعتبارها الدويل، القانون حيميها اليت والقيم اإلنسانية ضد اجلرائم قضايا يف االبتدائية الدائرة يف عضوة
 يةاألساس احملكمةو )سراييف يف البلدية احملكمة يف قاضية عملت، 2010 عام ومنذي. اجلنائ القانون جماالت
 املتعلقة والقضايا واالغتصاب املنزيل العنف قضايا ذلك يف مبا اجلنائية، القضايا يف فقط و( سراييف لكانتون

 ا.وغريه باألحداث
 
 األوروبيني، للقضاة االستشاري اجمللس يف واهلرسك للبوسنة ممثلة أيضا فإهنا العادية، القضائية املهام إىل وباإلضافة 

 قضاءو اجلنائي، القانون جمال يف واهلرسك البوسنة احتاد يف العامة والنيابة القضائي التدريب ملركز الدائم واملدرب
 يف مواضيع ومؤلفة مدربة وهي واملهارات؛ اإلجرائي والقانون املوضوعي القانون جماالت من وغريها األحداث
 كلية يف زائرة حماضرة وهي اجلنائية، اإلجراءات وقانون اجلنائي القانون جماالت يف والتدريبات الدراسية احللقات
 التحرش شؤون يف مستشارة وهي األحداث؛ وجنوح اجلنائية اإلجراءات جماالت يف سراييفو جبامعة احلقوق
 املؤسسات لتدريب االحتادية العدل وزارة لدى مدربة أيضا وهي واهلرسك؛ البوسنة حمكمة يف واجلنساين اجلنسي

 مؤلفة وهي اجلنائية؛ اإلجراءات يف معهم والتعامل والقصر األطفال ايةمح قانون على القضاء نطاق خارج
 االغتصاب، وجرمية األحداث، وجنوح القيادة، ومسؤولية املنزيل، العنف جماالت يف منشورات لعدة مشاركةومؤلفة

 .املخدرات إدمانو  السلطة، موقع من اجلنسي واالستغالل
 

 اجلنائية احملكمة يف 2008 متوز/يوليه إىل 2004 شباط/فرباير 25 نم الفرتة يف عملت قاضية، تصبح أن وقبل
 اإلجراءات، مراحل مجيع يف IT-03-68 قضية يف الدفاع فريق يف قانونية كمساعدة السابقة ليوغوسالفيا الدولية

 ة.بالرباء النهائي احلكم عن أسفر مما االستئناف، وإجراءات واحملاكمة التحقيق ذلك يف مبا
 
 احلقوق كلية يف العليا دراساهتا 2020 نيسان/أبريل 27 يف أكملت أعاله، املذكورة املهنية اخلربة انبج وإىل 

 الدولية اجلنائية للمحكمة األساسي النظام - القيادة مسؤولية"املاجستري  أطروحة عن بالدفاع سراييفو جبامعة
 ،2017 مايو/أيار 25 يفو ن. القانو  يف جسترياملا درجة على حصلت وبالتايل ،"وممارستها السابقة ليوغوسالفيا

 :الدكتوراه أطروحةمبناقشة  اجلنائي القانون قسم يف سراييفو جبامعة احلقوق كلية من الدكتوراه درجة على حصلت
 القبول امتحان ويف ،2007 عام يف احملاماة امتحان اجتازت وقدة." اجلنائي اإلجراءات يف الشهود استجواب"

 ه.نفسالعام  من األول/أكتوبر تشرين يف مت الذي كان قد
 
 .36 املادة من )ب(  3ة الفقر  يف عليها املنصوص الشروط ستويفة تاملرشح أن ذكره سبق ما على ويرتتب 

 
  األساسي روما نظام من 36 املادة من ( ج) 3رة فق بشروط املرشح وفاء لكيفية تفصيلي استعراض( ج)
 

 ترفق احملكمة، عمل لغات إحدى ابوصفه وجييدها، اإلنكليزية باللغة ممتازة معرفة لديه املرشح أن على كدليل
 االنتهاء على الشهادة من نسخة كذلك ترد طّيه  ة. االنكليزي اللغة شرط استيفاء تؤكد اليت الشهادة من نسخة
 .الفرنسية اللغة دورة بنجاح
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  األساسي روما نظام من 36 املادة نم )د(  3رة فق بشروط املرشح وفاء لكيفية تفصيلي استعراض)د( 
 اهليئة بوصفه واهلرسك البوسنة يف واالدعاء القضاء جملس قبل من املذكور للمنصب املرشح انتخاب مت وقد 

 املتعلق القانون يف عليه املنصوص النحو على واهلرسك البوسنة يف املستويات مجيع من القضاة النتخاب املختصة
 يف للتعيني املرشحني تسمية إجراءات أساس على االنتخاب شرط يستويف الذي واهلرسك، ةللبوسن القضائية باهليئة
 ي.األساس النظام من ٣٦ املادة نم‘ 1‘)أ(  4  الفقرة ، منواهلرسك البوسنة يف القضائية املناصب أعلى

 
 األساسي روما نظام من 36 املادة من 5 للفقرة وفقا   املرشح املتعلقة بالقائمة اليت يُدرج فيها  املعلومات( ه)
 

 ، ياألساس النظام من ٣٦ املادة نم‘ 1‘)ب(  3 الفقرة يف عليها املنصوص باملؤهالت تتمتع املرشحة ألن نظرا
 .ألف القائمة يف مرشحة فإهنا

 
 األساسي روما نظام من 36 املادة من‘ 3‘إىل ‘ 1‘)أ(  8 بالفقرةاملتعلقة  املعلومات)و( 

 
إىل ‘ 1‘)أ(  8ة  الفقر  أحكام االعتبار يف العامني واملدعني للقضاة األعلى اجمللس وضع املرشح، اختيار أثناء ويف 
  ي.األساس النظام من 36 املادة من  ‘3‘

 القاري القانوين النظام إىل واهلرسك البوسنة تنتمي ‘1‘
 الشرقية أوروبا بلدان جمموعة إىل واهلرسك البوسنة تنتمي ‘2‘
 اإلناث من مرشحة ديدوفيتش كوسيتش نةيامسي القاضية ‘3‘

 
 روما نظام من 36 املادة من)ب(  8 الفقرة حُتددها يف احملددة باخلربة يتمتع املرشح كانعمّا إذا   معلومات )ز(

 األساسي
 

 واألطفال، النساء ضد والعنف املنزيل، جمال العنف يف كبرية خبربة ديدوفيتش كوسيتش جامسينا القاضية تتمتع
 يف احملكمة وقاضية ل.األطفا حقوق وقضايا اجلنائية، االغتصاب وجرمية السلطة، موقع من اجلنسي اللواالستغ
 إىل وباإلضافة ن. وقاصري أطفاال   تشمل اليت والقضايا واالغتصاب املنزيل العنف مبرافعات قامت فقد البلدية،
 الصحة منظمة يف املنزيل للعنف واهلرسك البوسنة احتاد ةممثل  :اجملاالت هذه يف التالية املهام ةاملرشح تأدّ  ذلك،

 البوسنة يف األحداث جنوح مكافحة اسرتاتيجية تنفيذ ترصد اليت احلكومية التنسيق هيئة يف عضو وهو العاملية،
 العائلي؛ املعنية بالعنف التنسيق احلكومية هيئة يف عضو وهي األسرة، األورويب لشؤون عن االحتاد وممثلة واهلرسك؛

املعنية  التنسيق احلكومية هيئة يف عضو وهي يف البوسنة واهلرسك، األسرة األورويب لشؤون عن االحتاد ثلةومم
التنسيق  هيئة يف عضو وهو املرأة، األورويب لشؤون عن االحتاد البوسنة واهلرسك؛ وممثل يف اجلنسي بالعنف

 واهلرسك، وهو يف البوسنة املرأة الحتاد األورويب لشؤونا وممثل البوسنة واهلرسك؛ العائلي يف املعنية بالعنف احلكومية
األورويب حلقوق اإلنسان يف البوسنة  عن االحتاد العاملية؛ وممثل الصحة ملنظمة التنسيق التابعة هيئة يف عضو

 يف األطفال جملس يف البوسنة عضو يف األطفال االستشارية املعنية بالعنف ضد اللجنة يف عضو واهلرسك، وهو
 من عدد وتنفيذ صياغة يف شاركت سراييفو، وكانتون واهلرسك البوسنة احتاد مستوى وعلى واهلرسك؛ وسنةالب

 .املخدرات إساءة استعمال ومنع املنزيل والعنف األحداث جنوح جمال يف املشاريع
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 وقدث. حدااأل وجنوح االغتصاب، وجرمية املنزيل، العنف عن منشورات عدة تأليف يف وشاركت، املرشحةوألّفت 
 والدورات، واملؤمترات املستديرة واملوائد الدراسية واحللقات التدريب أنواع خمتلف يف اجملاالت هذه على تدربت
 .سواء على حد والدولية احمللية

 
 

 ياألساس نظام روما من 36 املادة من 7 للفقرة وفقا   منها املرشحةعن الدولة اليت  معلومات)ز( 
 

 .الدولة هذه باسم ةحمرشّ  ي وه واهلرسك، البوسنة رعايا من يتشديدوف كوسيتش ةالقاضي
 

 الذاتية السيرة
 المعلومات الشخصية

 (Ćosić Dedović) ديدوِفْتش اْتشوِسْتش العائلي االسم

 (Jasmina) يامسينة الشخصي االسم
 أنثى اجلنس

 1980 تشرين الثاين/نوفمرب 11 :الوالدة تاريخ

 ة واهلرسكمن رعايا البوسن اجلنسية

 أوروبا الشرقية اإلقليمية اجملموعة

 متزوجة :العائلي الوضع

 ألف القائمة القائمة ألف/القائمة باء

 البوسنية اللغة األم: اللغات

مَة املستوى( كتابة  ) اإلنكليزية َم املستوى( تكلما  ) متقدِّ  متقدِّ

 ستوىمتوسَِّط امل( تكلما  ) متوسِّطَة املستوى( كتابة  ) الفرنسية

 متوسَِّط املستوى( تكلما  ) متوسِّطَة املستوى( كتابة  ) ألملانية

 أويلَّ املستوى( تكلما  ) أوليَة املستوى( كتابة  ) اإلسبانية 
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 تعليميةالالمؤهالت 
 - القانونية العلوم يف دكتورة - احلقوق يف دكتوراه، سراييفو معهد القانون التابع جلامعة 2017 - 2014

 "اجلنائية اإلجراءات يف الشهود استجواب"عنواهنا  دكتوراه أطروحة
 العلوم يف حائزة ماجستري - احلقوق يف ماجستري، سراييفو معهد القانون التابع جلامعة  4/2012

 للمحكمة األساسي النظام - القياديني مسؤولية" ماجستري عنواهنا أطروحة - القانونية
 "بقة واجتهادها القضائيالسا ليوغوسالفيا الدولية اجلنائية

 احملامني رابطة امتحان شهادة النجاح يف، واهلرسك البوسنة يف العدل وزارة 2007
 القبول كمحامية امتحان شهادة النجاح يف، واهلرسك البوسنة الحتاد احملامني نقابة 2007    

 خّرجية يف القانون – يف احلقوق إجازة، سراييفو معهد القانون التابع جلامعة  10/2002 -10/1998
 

 المهنية الخبرة
احلرب على  جرائم تشمل واليتها الدولة حمكمة هلا درجة حمكمة) واهلرسك البوسنة حمكمة اآلن حىت 05/2016

 احلرب املعين جبرائم األول القسم - اجلنائي الفرع يف قاضية ،(اخلصوص
 تعمل يوميا  بصفة قاضية 2016 عام منذ - ألف القائمة إطار يف بالرتشح صلة ذات خربة

 فيها عند نظرها يف العضو أو االبتدائية الدائرة رئيس مهمة مؤدية   احلرب، جرائم قسم يف
ما يُعترب  - الدويل القانون حيميها اليت وضد القيم اإلنسانية ضد جبرائم تتعلق اليت القضايا
 .اجلنائي القانون جماالت أصعب من واحدا  

 الفرع يف قاضية، (سراييفو ملقاطة الدرجة األساسية حمكمة) سراييفو يف البلدية احملكمة 2016 - 2010
 اجلنائي

 منها جنائية، قضايا يف قاضية   عملتُ  - ألف القائمة إطار يف بالرتشح صلة ذات خربة
 جانب وإىل. إخل أحداث، وجبنوح اغتصاب وقضايا تتعلق جبرائم منزيل، عنف قضايا

ووكالء  قضاة،) مهنيني تدريب: مشاركة  نشطة  يف أيضا   شاركتُ  مة،املنتظ القضائية األنشطة
 اجلديد جمال القانون يف( اخل وحمامني، وأفراد شرطة، اجتماعيني، وعاملني للنيابة العامة،

 واهلرسك البوسنة الحتاد اجلنائية اإلجراءات يف واألحداث األطفال ومعاملةِ  حبمايةِ  املتعلق
واهلرسك  البوسنة احتاد ومركزُ  واهلرسك البوسنة احتاد يف العدل وزارةُ  هاعيَّنت بصفِة مدرِّبةٍ )

 يف املنزيل املعنية بقضايا العنف القضاة يف هيئة عضوة ؛(واملقاضاة يف جمال القضاء للتدريب
( ومبادرة DCAFمشروع مركز جنيف للمراقبة الدميقراطية للقوات املسلحة )) واهلرسك البوسنة

 املنزيل؛ العنف تتناول خمتلفة وقمُت بإعداِد وتنفيِذ مشاريع ؛( ياألطلس حلف مشال
والدويل  من الفعاليات اليت ُعقدت على املستويني احمللي عددا   بصفة قاضية وَحَضْرتُ 

 .إخل( سنوية، واجتماعات عمل، وحلقات )مؤمترات،
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 الوزير ديوان رئيسة، واهلرسك البوسنة الصحة الحتاد وزارة 2010 - 2008
 الوزارة عمل تنسيق الوزير يف ديوان لرئيسة الرئيسية متثَّلت املهمة – الصلة ذات اخلربة

: يلي ما مشاركة  متثَّلت يف أيضا   شاركت املنتظمة، األنشطة جانب وإىل. بأكملها
  ُعيِّنتُ  واهلرسك؛ البوسنة احتاد يف العنف من للوقاية العاملية الصحة مع منظمة منسِّقة   ُعيِّنتُ 

 الدولة؛ مستوى على األحداث من جنوح الوقاية اسرتاتيجية تنفيذ تنسيق هيئة يف ضوة  ع
 من الدولة؛ قمُت بإعداِد وتنفيِذ عدد مستوى على املعين باألطفال اجمللس يف عضوة    ُعيِّنتُ 

 على املخدرات تعاطي من والوقاية املنزيل والعنف األحداث جنوح تتناول اليت املشاريع
 حاالت يف الصحة لعاملي مدرِّبة عملتُ  سراييفو؛ ومقاطعة واهلرسك البوسنة داحتا مستوى
 بإعداد مكلَّفة خمتلفة عاملة أفرقة يف عضوة    ُعيِّنتُ  واهلرسك؛ البوسنة احتاد يف املنزيل العنف

 اجلنسية الصحة واسرتاتيجية والصحة، الشباب اسرتاتيجية: مثل شىت، اسرتاتيجيات
 ضمن اأُلَسر، العنف الوقاية من واسرتاتيجية الصحة، قطاع تنمية تيجيةواسرتا واإلجنابية،

 وغريها األطفال، ضد العنف مكافحة واسرتاتيجية األحداث، جنوح الوقاية من واسرتاتيجية
 واجتماعات عمل، وحلقات عدة )مؤمترات، فعاليات دولية َحَضْرتُ  من االسرتاتيجيات؛

 .إخل( سنوية،

 قانونية مساعدة، السابقة ليوغوسالفيا الدولية اجلنائية مةاحملك 2008 - 2004 
 القانونية بصفة املساعدة عملتُ  - 2008 متوز/يوليو حىت 2004 شباط/فرباير 25 من
 بصفة عضو عملتُ ". أوريك ناصر ضد العام املدعي" IT-03-68 القضية يف الدفاع فريق يف
 ومرحلة التحقيق مرحلة فيها مبا كمة،احمل أمام اإلجراءات مراحل مجيع يف الدفاع فريق يف

 .موكِّلنا تربئة إىل اليت أفضت االستئناف، ومرحلة احملاكمة ما بعد ومرحلة احملاكمة

 مبتدئة مهنية، السامي املمثل مكتب 2004 -2003
 

 األخرى المهنية األنشطة

 

 (CCJE) األوروبيني ةللقضا االستشاري اجمللس يف واهلرسك البوسنة ممثِّلة اآلن حىت 04/2019 

 جمال يف واهلرسك البوسنة ووكالء النيابة العامة يف احتاد القضاة تدريب يف مركز دائمة مدرِّبة اآلن حىت 2014
 الفنية واملهارات القانون جماالت من وغريمها األحداث وجمال قضاء اجلنائي القانون

 واإلجرائية؛

اجلنائي  القانون جمال يف التدريبية سية والدوراتالدرا احللقات يف مواضيع وُمِعدِّة مدرِّبة
 اجلنائية؛ وقانون اإلجراءات

 وجمال جنوح اجلنائية اإلجراءات جمال يف سراييفو معهد القانون التابع جلامعة يف زائرة حماِضرة
 األحداث؛

 البوسنة حمكمة يف اجلنساين املنطَلق والتحرش اجلنسي بشان التحرش خبرية استشارية
 كواهلرس
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 منظمة واهلرسك لدى البوسنة الحتاد ممثِّلة   املنزيل املعنية بالعمل فيما يتعلق بالعنف املنسِّقة 2011 -2007
 العاملية الصحة

 األحداث جنوح مكافحة اسرتاتيجية تنفيذ لرصد الدولة مستوى على التنسيق هيئة عضوة يف 2010 -2008
 واهلرسك البوسنة يف

 البوسنة احتاد يف املنزيل العنف الوقاية من اسرتاتيجية بتنفيذ املكلَّف العامل الفريق عضو 2011 -2007 
 واهلرسك، وبالرصد ذي الصلة

 تعديالت أو جديدة قوانني بإعداد نصوص املكلَّفة العاملة االفرقة من العديد يف عضوة 2010 -2007 
 وسياسات تيجياتواسرتا داخلية وأنظمة أساسية لوائح وإعداد نصوص نافذة، لقوانني
: منها وعلى مستوى الكيانات، الدولة مستوى على متعددة شاملة لقطاعات عمل وخطط

 تنمية واسرتاتيجية واإلجنابية، اجلنسية الصحة واسرتاتيجية والصحة، الشباب اسرتاتيجية
 جنوح من الوقاية واسرتاتيجية ضمن اأُلَسر، العنف من الوقاية واسرتاتيجية الصحي، القطاع

 األطفال؛ ضد العنف مكافحة واسرتاتيجية ألحداث،ا

 واهلرسك. البوسنة احتاد يف املنزيل العنف حاالت يف الصحة لعاملي مدرِّبة

 المنشورات أهم
االغتصاب،  ألَّفُت وشاركُت يف تأليف منشورات عديدة بشأن العنف املنزيل، ومسؤولية القياديني، وجنوح األحداث، وجرمية

 نسي من موقع القوة )االبتزاز اجلنسي(، وتعاطي املخدرات، منها ما يلي:واالستغالل اجل
- J. Ćosić Dedović, S. Idrizović, The evolution of the Law on Command Responsibility, Legal Thought / 
Pravna Misao, jul/aug 2019, Issue 7/8, p64-92 
- H. Halilović, I. Marković, H. Huhtanen, M. Mujagić, M. Halilović, A. Zahiragić, A. Lukač, A. Skrobo-
Kadrić, B. Radulović, D. Miloica, J. Ćosić Dedović, L. Konjić Dragović, M. Murtezić, M. Popović, N. Živković, 
S. Belegić-Perčinlić i S. Bajić, Benchbook for consideration of the criminal offence of rape in the caselaw of 
Bosnia and Herzegovina, Sarajevo, 2019, Link: https://atlantskainicijativa.org/wp-content/uploads/PRESS-
Benchbook-for-consideration-of-the-criminal-offence-of-rape-in-the-caselaw-of-Bosnia-and-Herzegovina1.pdf  
- M. Božović, H. Mašović, J. Ćosić Dedović, M. Hadžić, E. Čorbadžić i J. Ferizović, Processing Corruption 
and Terrorism cases before the Court of Bosnia and Herzegovina, Court of Bosnia and Herzegovina, Sarajevo, 
2017  
- M. Duranović, S. Suljagić, J. Ćosić, A. Begić i S. Pačariz, Protection and Treatment of Children and 
Juveniles in Criminal Proceedings, Federal Ministry of Justice, Sarajevo, 2016, link: 
https://nwb.savethechildren.net/sites/nwb.savethechildren.net/files/library/Zastita-i-postupanje-sa-djecom-i-
maloljetnicima-u-krivicnom-postupku.pdf 
- J. Kosović, J. Ćosić, J. Pećanac, D. Uletilović i E. Muratbegović, Training Manual for Judges and 
Prosecutors on Law on Protection and Treatment of Children and Minors in Criminal Proceedings in the 
Federation of Bosnia and Herzegovina, Association of Prosecutors of the Federation of Bosnia and Herzegovina 
and Public Institution Center for judicial and prosecutorial training in the Federation of Bosnia and Herzegovina, 
2014 
- Rada Bjeljac, Jasmina Ćosić, Sanela Kovač-Grabonjić, Branimir Maletić, Amela Mahić-Samardžić, Darko 
Samardžić, Dragan Uletilović, Biljana Vučetić, Adisa Zahiragić, Judicial benchbook - Considerations for 
Domestic Violence Case Evaluation in Bosnia and Herzegovina, DCAF 2014 
- Jasmina Ćosić, Program of bringing Opioid substitution therapy (OST) into the Institutions for Execution 
of Criminal Sanctions, Federal Ministry of Health, July 2012 
- Adisa Zahiragić, Amela Mahić, Mediha Pašić, Jasmina Ćosić, Edin Šaćirović, Adnan Kadribašić i 
Jasminka Susmel, Toolkit: Fighting sextortion, Association of Women Judges in BIH, October 2011 
- Emira Tanović Mikulec, Milan Mioković, Jasmina Ćosić, Zlatan Hrnčić, Mirsada Poturković i Suvada 
Kuldija, Manual for training and education of health workers in cases of domestic violence, Federal Ministry of 
Health, 2009 
- Zlatko Čardaklija i Jasmina Ćosić, Sexually transmitting diseases and HIV among the high risk 
occupations (police, army and fireworks), Sarajevo, 2008 



 ICC-ASP/19/2/Add.1 

2A1-A-020920  48

 أهم الحلقات الدراسية
القانون  وسيادة للعدالة الدويل للمعهد مبادرة"بعنوان  القانون وسيادة لعدالةل الدويل نظَّمها املعهد عمل حلقة   -2019  -

 مبالطا جليان يف سان للقضاة"، قطاعية عمل حلقة: األحداث متعلقة بقضاء
 يف سرتاسبورغ ،"السجون اكتظاظ على الردود"بعنوان  أوروبا نظَّمه جملس املستوى رفيع مؤمتر   -2019  -
 MATRA نُظِّمت يف إطار مشروع  -" األخالقية املعايري"بشأن  اسيةحلقة در    -2019  -
 "والتطبيق النظرية: والعدالة قضايا املساواة بني اجلنسني بشأن الدولية املنظورات"بعنوان  دويل مؤمتر   -2019  -
 "األسيقة يف شىت والتطبيق النظرية: والعدالة املساواة بني اجلنسني "بعنوان  دويل مؤمتر   -2019  -
 العنف" بعنوان ( ]التابع لالحتاد األورويب[TAIEXعمل نظَّمها مكتب تبادل املساعدة التقنية واملعلومات ) حلقة  - 2019  -

 "العدالة نوال يف واملساواة اجلنساين املنطَلق
 "بالبشر االجتار"بعنوان   CESTنظَّمها مركز  حلقة دراسية  - 2018  -
 والعمالت املظلمة أساسيات الشبكة العنكبوتية"أوروبا بعنوان  يف والتعاون األمن ية نظَّمتها منظمةتدريب دورة   -2018  -

 بألبانيا يف تريانا ،"االفرتاضية
 نُظِّمت يف سراييفو اإلنسان، حلقوق األوروبية للمحكمة القضائية السوابق – اخلاصة التحقيق ]فعالية بشأن[ تدابري   -2018  -
 بسلوفينيا يف ليوبليانا ( عن حرفة القاضي،EJTNنظَّمتها الشبكة األوروبية للتدريب يف جمال القضاء ) لقة دراسيةح   -2018  -
 اإلصالح -( GIZللوكالة األملانية للتعاون الدويل ) املفتوحة اإلقليمية للصناديق مشروعٍ  إطارِ  يف نُظِّمت دراسية زيارة  - 2017  -

 يف سرتاسبورغ البلقان"، يف جمال القضاء ملنطقة غرب التدريب بني مؤسسات اإلقليمي تعاونال تعزيز" القانوين عنوانه
 سرتاسبورغ يف اإلنسان حلقوق األوروبية احملكمة يف والتعاون يف جمال القضاء تدريب  - 2016  -
 "واهلرسك البوسنة يف املنزيل العنف قضايا لتقييم اعتبارات: العنف على الردود"بعنوان  حلقة عمل  - 2014  -
 (DCAFومركز جنيف للمراقبة الدميقراطية للقوات املسلحة )  واهلرسك البوسنة نظمتها رابطة قاضيات حلقة عمل  - 2014  -

 "املشاريع وإدارة على التخطيط القدرات تعزيز" بشأن
 العنف من الوقاية بشأن دان األوروبيةيف البل الصحة وزارات يف التنسيق ملسؤويل عادية سنوية اجتماعات  - 2008-2011   -

 ومكسيكو ولشبونة ُعقدت يف هلسنكي اليت يـُْوِقعها، واإلصابات
 اإلنساين الدويل القانون بشأن اجلنائي الدفاع لقسم دراسية حلقة  - 2006  -
 واهلرسك البوسنة حملكمة األول أمام دوائر الفرع جنائية إجراءات  - 2006  -
 واحملاكم السابقة ليوغوسالفيا الدولية اجلنائية احملكمة ]يف الدعاوى[ أمام اإلنساين الدويل بشأن[ القانون ]فعالية  - 2002  -

 الوطنية
 اإلنساين الدويل القانون بشأن األمحر للصليب الدولية اللجنة نظمتها دراسية حلقة  - 2001 -

 المهنية في الرابطات والجمعيات العضوية
 األوروبيني للقضاة ياالستشار  اجمللس  -
 واهلرسك البوسنة احتاد قضاة رابطة  -
 واهلرسك البوسنة يف القاضيات رابطة  -
 للقاضيات الدولية الرابطة  -
 واهلرسك البوسنة حمكمة قضاة رابطة -

 واألوسمة الجوائز
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 سراييفو معهد القانون التابع جلامعة  -
 الطبية الثانوية  -
  تدائيةكيميجا االب حسن مدرسة  -

 الشخصي مجاالت االهتمام
 والفن والتاريخ، واملوسيقى، اخليول، ركوب اخليل،
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 )المكسيك( فلوريس لييرا، ماريا ديل سوكورو  -7

[سبانية]األصل: باإل  
 

 مذكرة شفوية

يف نظام روما األساسي  تقدم سفارة املكسيك لدى مملكة هولندا حتياهتا إىل أمانة مجعية الدول األطراف
للمحكمة اجلنائية الدولية وتتشّرف بإعالمها بأن حكومة املكسيك قررت ترشيح احملامية سوكورو فلوريس 
ليريا لشغل أحد املناصب الشاغرة الستة من مناصب قضاة احملكمة اجلنائية الدولية اليت سيجري انتخاب 

ول األطراف يف نظام روما األساسي اليت سُتعقد يف الد من سيشغلوهنا يف الدورة التاسعة عشرة جلمعية
 . 2020 كانون األول/ديسمرب  17إىل  7نيويورك يف الفرتة املمتدة من 

وتود السفارة اسرتعاء عناية أمانة مجعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية 
ية املكسيكية وأن عملها فيها حظي باعرتاف واسع النطاق. إىل أن املرشَّحة موظَّفة بارزة يف وزارة اخلارج

لقد منَّت السيدة سوكورو فلوريس مراسها املهين والدبُلماسي باهتمامها بفروع للقانون مرتبطة ارتباطا  وثيقا  
بعمل احملكمة، مثل القانون اإلنساين الدويل والقانون اجلنائي الدويل والقانون الدويل حلقوق اإلنسان. 

انت املرشَّحة يف سياق نشاطها املهين عضوا  يف الوفد املكسيكي املسؤول عن التفاوض بشأن نظام روما وك
األساسي، وممثلة  لدولة املكسيك يف اإلجراءات أمام حمكمة العدل الدولية ورئيسة  ملكتب االتصال التابع 

افة  إىل مشاركتها يف التفاوض بشأن للمحكمة اجلنائية الدولية القائم لدى األمم املتحدة يف نيويورك، إض
صكوك دولية شىت يف جمال القانون العام الدويل. إن املرشَّحة املكسيكية تشغل حاليا  منصب ممثل 

 املكسيك الدائم لدى املنظمات الدولية يف جنيف بسويسرا، برتبة سفرية. 

في وفاء  كامال  مبتطلبات الرتشيح املبيَّنة ويف ضوء ما تقّدم، يسّر السفارَة أن تنوِّه إىل أن السفرية فلوريس ت
يف نظام روما األساسي، بالنظر إىل كفاءهتا املعرتف هبا وخربهتا الواسعة املكينة وعملها الناجح فيما يتعلق 

من املادة  5باملسائل القانونية الدولية. ويقدَّم ترشيحها إلدراجها يف القائمة باء لألغراض املبيَّنة يف الفقرة 
 من نظام روما األساسي. 36

ويسّر السفارَة أيضا  أن تشدِّد على أهلية السفرية النتخاهبا قاضية  يف احملكمة يف الدورة التاسعة عشرة 
جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي، بالنظر إىل أن متطلبات التصويت الدنيا تقضي بوجوب 

د على األقل من القائمة باء ومرشَّحان على األقل من أن تُنتخب قاضية واحدة على األقل ومرشَّح واح
 جمموعة دول أمريكا الالتينية والكارييب. 
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من نظام  36من املادة ‘ 1’)أ(4وتود السفارة أن تضيف أن ترشيح السفرية فلوريس مقدَّم مبوجب الفقرة 
 يف أعلى منصب روما األساسي، وفقا  للمتطلبات اليت ينبغي أن يفي هبا كل شخص مرشَّح للتعيني

قضائي يف املكسيك، وهو منصب قاضي حمكمة العدل العليا املكسيكية. فاملرشَّحة تفي وفاء  كامال  هبذه 
من الدستور السياسي للواليات املكسيكية املتحدة. وتـُْبِلغ السفارة   95املتطلبات، كما تـُبَـنيَّ يف املادة 

عندما يستلزم ذلك عبُء العمل الواقع على عاتق  كذلك تعهَد املرشَّحة بالتفرغ للعمل بدوام كامل
 احملكمة.

ويرد يف املرفق بيان يتضمن ما يلزم من التفاصيل لتبيان وفاء املرشَّحة بكل من املتطلبات الواردة يف 
 من نظام روما األساسي، كما يرد فيه بيان مؤهالهتا وخرباهتا.  36من املادة ‘ 2’)ب(3)أ( و3الفقرتني 

 تالمؤهال بيان
من نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية والفقرة  31من املادة  4هذا بيان يُقدَّم مبوجب الفقرة 

من قرار مجعية الدول األطراف بشأن اإلجراء الواجب اتّباعه لرتشيح قضاة احملكمة اجلنائية الدولية  1
 (.ICC-ASP/3/Res.6) وانتخاهبم

حملامية سوكورو فلوريس ليريا لشغل أحد املناصب الشاغرة الستة من لقد قررت حكومة املكسيك ترشيح ا
مناصب قضاة احملكمة اجلنائية الدولية اليت سيجري انتخاب من سيشغلوهنا يف الدورة التاسعة عشرة 

  51إىل  1جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي اليت سُتعقد يف نيويورك يف الفرتة املمتدة من 
 .0202ول /ديسمرب كانون األ

ويرد يف املرفق بيان مؤهالِت وخرباِت السفرية سوكورو فلوريس ليريا بالنسق الذي طلبته أمانة مجعية الدول 
 األطراف.

)أ( 3)أ( فيما يلزم من التفاصيل لتبيان وفاء المرشَّحة بكل من المتطلبات الواردة في الفقرات 
 منه 36)أ( من المادة 4ساسي، وفقاً للفقرة من نظام روما األ 36)ج( من المادة 3)ب( و3و

إن السيدة فلوريس ليريا تفي جبميع شروط التعيني يف أعلى املناصب القضائية يف املكسيك، املتمثلة يف 
)أ( من املادة 3التحلي باملناقب األخالقية الرفيعة واحلياد والنزاهة ويف التمتع باخلربة واألقدمية، وفقا  للفقرة 

 روما األساسي. من نظام  31
وتتمتع السيدة فلوريس ليريا خبربة راسخة يف جماالت القانون الدويل ذات الصلة، مثل القانون اإلنساين 
الدويل والقانون الدويل حلقوق اإلنسان، وخبربة مهنية واسعة يف اجملال القانوين ذي الصلة بالعمل القضائي 

ي وفاء  كامال  جبميع املتطلبات املبيَّنة يف نظام روما الذي تضطلع به احملكمة. وعليه فإن املرشَّحة تف
األساسي فيما خيص الرتشيح، بالنظر إىل كفاءهتا الراسخة وخربهتا الواسعة املكينة وعملها الناجح فيما 
يتعلق باملسائل القانونية الدولية. إهنا موظَّفة بارزة يف وزارة اخلارجية املكسيكية وقد حظي عملها فيها 

ف واسع النطاق. لقد مّنت السفرية فلوريس مراسها املهين باهتمامها بفروع للقانون مرتبطة ارتباطا  باعرتا
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وثيقا  بعمل احملكمة. ومن ذلك أهنا كانت عضوا  يف الوفد املكسيكي املسؤول عن التفاوض بشأن نظام 
ا؛ وممثلة  لدولة املكسيك روما األساسي، مضطلعة  بعمل متميِّز خالل اجللسات التحضريية ويف مؤمتر روم

يف اإلجراءات أمام حمكمة العدل الدولية يف قضية "أفينا" )املكسيك ضد الواليات املتحدة(؛ ورئيسة  
ملكتب االتصال التابع للمحكمة اجلنائية الدولية القائم لدى األمم املتحدة يف نيويورك. كما شاركت يف 

ن العام الدويل، وتولَّت رئاسَة جلنة الصياغة يف الدورة التفاوض بشأن صكوك دولية شىت يف جمال القانو 
الثانية والثالثني للمؤمتر الدويل للصليب األمحر واهلالل األمحر تلبية  لدعوة اللجنة الدولية للصليب األمحر. 
وتشغل مرشَّحة املكسيك حاليا  منصب ممثل املكسيك الدائم لدى املنظمات الدولية يف جنيف بسويسرا، 

 سفري.  برتبة
إن السيدة ليريا تتقن اللغة اإلنكليزية، وهي ملّمة إملاما  متوسَط املستوى باللغة الفرنسية وباللغة اليونانية 

 احملكية. 
)ب( فيما إذا كان الترشيح يقدَّم إلدراج المرشَّحة في القائمة ألف أم في القائمة باء لألغراض 

 روما األساسي من نظام 36من المادة  5المبيَّنة في الفقرة 
من نظام روما  31من املادة  1يقدَّم الرتشيح إلدراج املرشَّحة يف القائمة باء لألغراض املبيَّنة يف الفقرة 

 األساسي.
من نظام روما  36من المادة ‘ 3’)أ(8و‘ 2’)أ(8و‘ 1’)أ(8)ج( معلومات متعلقة بالفقرات 

 األساسي 
كمة يف الدورة التاسعة عشرة جلمعية الدول األطراف يف نظام روما إن املرشَّحة أهٌل النتخاهبا قاضية  يف احمل

األساسي، بالنظر إىل أن متطلبات التصويت الدنيا فيما خيص االنتخابات املعنية تقضي بوجوب أن 
تُنتخب قاضية واحدة على األقل ومرشَّح واحد على األقل من القائمة باء ومرشَّحان على األقل من 

 ا الالتينية والكارييب. جمموعة دول أمريك
 36)ب( من المادة 8)د( فيما إذا كانت للمرشَّحة خبرة من الخبرات المنصوص عليها في الفقرة 

 من نظام روما األساسي
مراسها املهين باهتمامها بفروع للقانون مرتبطة ارتباطا  وثيقا  بعمل احملكمة، مثل القانون  مّنت املرشَّحة

 ن اجلنائي الدويل والقانون الدويل حلقوق اإلنسان. اإلنساين الدويل والقانو 
من نظام روما  36من المادة  7)ه( في تبيان جنسية المرشَّح لألغراض المذكورة في الفقرة 

 األساسي، إذا كان من رعايا دولتين أو أكثر 
 إن املرشَّحة مواطنة مكسيكية وليست من رعايا أية دولة أخرى. 

من نظام روما  36من المادة ‘ 1’)أ(4ترشيح يُقدِّم بموجب الفقرة )و( فيما إذا كان هذا ال
منها، وفيما يلزم من التفاصيل بشأن عناصر اإلجراء ‘ 2’)أ(4األساسي أم بموجب الفقرة 

 المعني
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من نظام روما األساسي، وفقا   31من املادة ‘ 5’)أ(4تُرشَّح السيدة فلوريس مبوجب الفقرة 
يفي هبا كل شخص مرشَّح للتعيني يف أعلى منصب قضائي يف للمتطلبات اليت ينبغي أن 

املكسيك، وهو منصب قاضي حمكمة العدل العليا املكسيكية. فاملرشَّحة تفي وفاء  كامال  هبذه 
 من الدستور السياسي للواليات املكسيكية املتحدة.  11املتطلبات، كما تـُبَـنيَّ يف املادة 

رغ للعمل بدوام كامل عندما يستلزم ذلك عبءُ العمل )ز( فيما يخص تعهد المرشَّحة بالتف
 الواقع على عاتق المحكمة

إن املرشَّحة مستعدة للتفرغ للعمل بدوام كامل عندما يستلزم ذلك عبُء العمل الواقع على عاتق 
 احملكمة.

 السيرة الذاتية

 شخصية معلومات

 االسم العائلي  فلوريس ليريا 
 االسم الشخصي  ماريا ديل 

 االسم املتوسط  كورو سو 

 اجلنس:  أنثى 

 تاريخ الوالدة:   ١٩٦٥أيلول/سبتمرب  ١٥

 اجلنسية:  مكسيكية 

 اجملموعة اإلقليمية:  جمموعة دول أمركا الالتينية والكارييب 

 احلالة االجتماعية:  متزوجة 

القائمة  القائمة باء 
 ألف/القائمة باء 

 اللغات اإلسبانية اللغة األم:

 اإلنكليزية   - )كتابة  ( متقدمة املستوى كلما  ( متقدم املستوى )ت

 الفرنسية   - )كتابة  ( متوسطة املستوى  )تكلما  ( متوسط املستوى 

 اليونانية  - )كتابة  ( متوسطة املستوى  )تكلما  ( متقدم املستوى 
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 تعليميةالمؤهالت ال

  Instituto Matias Romero de Estudios) معهد ماتياس رومريو للدراسات الدبلماسية
 (Diplomaticos 

 الدبلوماسيشهادة تدريب 

١٩٩٢/٠٩ - ١٩٩٣/٠٦ 

  Facultad de Derecho de laكلية احلقوق ا اجلامعة املكسيكية الوطنية املستقلة ذاتيا   )
  (Universidad Nacional Autónoma de México 

 شهادة ختصص ا القانون الدويل

١٩٩١/٠٩ - ١٩٩٣/٠٦ 

 ( Universidad Iberoamericanaاجلامعة اإليبريية األمريكية )
 القانونيف إجازة 

١٩٨٣/٠٩ - ١٩٨٧/٠٦ 

  
 الخبرة المهنية 

 وزارة العالقات اخلارجية املكسيكية  
 جنيف يفممثلة املكسيك الدائمة لدى املنظمات الدولية 

ئيسة جلنة الصياغة ا املؤمتر الدويل ؛ ر ٢٠٢٠نائبة رئيس جملس حقوق اإلنسان لعام 
الفريق العامل املعين  والثالث والثالثني للصليب األمحر  واهلالل األمحر؛ عض

 ٢٠١٩باحلاالت التابع للس حقوق اإلنسان لعام 

  اآلنحىت  ١١/٢٠١٧
 

 

 وزارة العالقات اخلارجية املكسيكية
 والكارييب الوزارة لشؤون أمريكا الالتينية األمانة يف وكيلة 

 جمال تعزيز التعاون مع دول املنطقةيف ماسية واسعة و خربة دبلُ 

٢٠١٧/٠٩ - ٢٠١٥/٠٩ 

 وزارة العالقات اخلارجية املكسيكية 
 األمريكيتنييف املديرة العامة املعنية باملنظمات واآلليات اإلقليمية 

 ٢٠١٥/٠٩ -٢٠١٣/٠١  

 وزارة العالقات اخلارجية املكسيكية 
 اخلاصة املعنية بتغري املناخ املستشا رة

٢٠١٣/١١ -٢٠١٣/٠٧  

 وزارة العالقات اخلارجية املكسيكية   
 املديرة العامة املعنية بالقضايا العاملية  

٢٠١١/٠٢ - ٢٠٠٧/١٠  
 

 
 األنشطة المهنية األخرى

اخ؛ عض وية الفريق تنسيق مشاركة الوفود املكسيكية ا مؤمترات األمم املتحدة املعنية بتغري املن ٢٠١٢/٢٠٠٧
والذي أتاح إضفاء زخم  ،٢٠١٠ اإلدا ري الذي نظم مؤمتر  َكنكون املعين بتغري املناخ عام

 .جديد على املفاوضات املتعددة األطراف بشأن هذه القضية
بشأن إنشاء حمكمة جنائية  ٤٩/٥٣املشاركة ،منذ اعتماد اجلمعية العامة لألمم املتحدة القرار  ٢٠٠٧/١٩٩٤

ة، ا كل السريورة اليت أفضت إىل إنشاء احملكمة وا املفاوضات بشأن نظام روما األساسي دولي
وأركان اجلرائم؛ تنسيق االتصال بني احملكمة واألمم املتحدة، وافتت اح املكتب الدائم ا 

  ٢٠٠٦نيويورك عام 
 

عام يف ية فبلغت رتبة السفري وزارة اخلارجية املكسيكية، حيث تدرجت ا سريتا املهنفيموظفة   اآلنحىت  ١٩٩٢
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٢٠١٢ 
 أهم المنشورات 

- "La lucha contra el terrorismo internacional y la Corte Penal Internacional, dos temas jurídicos en la 

Agenda de la AGONU", Revista Mexicana de Política Exterior, Number 53, 1998. 

- "Elements of Crimes and Rules of Procedure and Evidence", in: The International Criminal Court, 

Roy S. Lee and Hakan Friman Comp, Ardsley Transnational Publishers, New York, 2001. 

- "Ratification of the Statute of the International Criminal Court by Mexico", in: State responses to 

issues arising from the International Criminal Court Statute, Roy S Lee, Comp., Ardsley 

Transnational Publishers, New York, 2005. 

- "México y la Corte Penal Internacional", in: Globalización y Derechos Humanos, Coordinador Luis 

T. Muller, Revista del Instituto de la Judicatura Federal, Number 16, 2003. 

- "La Conferencia de Cambio Climático de Cancún: un nuevo paradigma de desarrollo",  Secretariat of 

Foreign Affairs, Mexico, 2012. 

- "La Cooperación Internacional contra el Cambio Climático, el papel de México en la COP-16 de 

Cancún", in: La Cooperación Internacional para el Desarrollo de México, Revista Española de 

Desarrollo y Cooperación, Number 28, 2011. 

- "El Cambio Climático, un reto que rebasa a la comunidad internacional", in: México y el 

Multilateralismo del Siglo XXI, Reflexiones a 70 años de la ONU, Guadalupe González et al 

(editoras), Siglo XXI editores, Mexico, 2014.  

- "La Alianza del Pacífico, una apuesta a la libre movilidad y la integración", in: Revista Mexicana de 

Política Exterior, Instituto Matías Romero, Number 106. 

- "Identidad Internacional de la Alianza del Pacífico", in: Foreign Affairs Latinoamerica, Volume 17, 

Number 3, July-September 2017. 

- "México y la Solución Pacífica de Controversias. Acervo Histórico Diplomático", Series "Los 

Principios Constitucionales de Política Exterior", Secretariat of Foreign Affairs, 2017. 

 
  العضوية في الرابطات والجمعيات المهنية

 رابطة القانون الدويل 
 الجوائز واألوسمة 

 سنة"  ٢٥ -ائزة "وزارة اخلارجية املكسيكية ج
 مجاالت االهتمام الشخصي 

 القراءة والسينما واملشي
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 )بوركينا فاسو(  غبرداو غوستافكام،  -8
[الفرنسيةبا األصل]  

 مذكرة شفوية 
 روما نظام يف األطراف الدول مجعية أمانة إىل حتياهتا بلجيكا مملكة لدى فاسو بوركينا سفارة تقدم

 القاضي ترشيح قررت فاسو بوركينا حكومة بأن بإبالغها وتتشرف الدولية، اجلنائية للمحكمة األساسي
 ستجري اليت االنتخابات يف (باء القائمة)  الدولية اجلنائية احملكمة يف قاض ملنصب كام غوستاف وغربدا

 روما نظام يف األطراف الدول جلمعية عشرة التاسعة الدورة خالل 2020 األول/ديسمرب كانون يف
 .األساسي

 
 النظام يف عليا مناصب شغل وقد ستثنائية،من الرتبة اال قاض هو كام غوستاف غربداو والقاضي

 بالفرنسية نسختني عن فضال الذاتية، سريته طيه وترد . الدول الصعيد وعلى فاسو بوركينا يف القضائي
 .االلتزامو  بيان دوافع الرتشُّح من واإلنكليزية
 

 بيان المؤهالت
 االلتزامو دوافع ال

 واحلريات اإلنسان قحلقو  العاملي االحرتام ضمان هو املتحدة لألمم الرئيسية األهداف أحد إن 
 وحقوق والعدالة السالم أجل ومن العقاب، من اإلفالت مكافحة تنطوي السياق، هذا ويف ة. األساسي
 عقب دائمة، دولية جنائية حمكمة إنشاء انقد كو   م.اليو  كربى أمهية على الصراع، حاالت يف اإلنسان

 خطوة ،١٩٩٨ متوز/يوليه ١٧ يف إيطاليا، روما، يف املعقود للمفوضني الدبلوماسي املتحدة األمم مؤمتر
 .األمام إىل حامسة

 من اإلفالت مكافحة يف الطموحات من عدد األفريقية الدول خمتلف لدى كانت استقالهلا، منذ
 الصدد، هذا يف دولية مكافحة :اإلقليمية املنظمة مستوى على الصراعات بعض وجدت وقد ب.العقا

ا(، لرواند الدولية اجلنائية احملكمةة )خمصص دولية حماكم ألفريقيا نأ نالحظ سريع، تقييم إجراء ولغرض
 اخلاصة اجلنائية احملكمة ذلك يف مبا أنواعها، جبميع الوطنية احملاكم عن فضال ن(، سرياليو ة )خمتلط وحماكم

 أفريقيا بحتأص ذلك، إىل وباإلضافةل. السنغا يف االستثنائية األفريقية والدوائر الوسطى أفريقيا مجهورية يف
 اإلشارة وميكن يف. جغرا نطاق بأوسع تتمتع اليت الدولية، اجلنائية للمحكمة الدائمة القضائية الوالية حتت
 الذي ماالبو، بروتوكول وّسع أن منذ سيما ال والشعوب، اإلنسان حلقوق األفريقية احملكمة إىل أيضا  

 احملاكم يف جيدا متثيال ممثلة وأفريقيا ة. ميجر  عشرة أربع ليشمل اختصاصها نطاق ،2014م عا يف اعتمد
 .الدولية
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 955ة املتحد لألمم التابع األمن جملس بقرار عمال لرواندا احملكمة اجلنائية الدولية أنشئت وقد -1
 ملعاجلة آلية أنشئت لكن .2015م عا يف رمسيا أعماهلا احملكمة هذه أهنت وقد. 1994(، منذ 1994)

 .ورواندا السابقة ليوغوسالفيا املخصصتني باحملكمتني تعلقةامل املتبقية املسائل
 
 واالتفاق ( 2000) 1350ن األم جملس بقرار عمال أنشئت اليت لسرياليون، اخلاصة احملكمة -2

 .2002 يف عاملوقّ  سرياليون، وحكومة املتحدة األمم بني الالحق
 
 يف املوقع األفريقي، واالحتاد السنغال حكومة بني ماملرب  االتفاق عن املنبثقة االستثنائية األفريقية الغرف -3

 بارتكاب املتهمني األشخاص وحماكمة مبقاضاة خمتصة األفريقية والدوائر  . 2012س آب/أغسط  22
 7 من الفرتة يف تشاد إقليم يف ارتكبت اليت الدويل للقانون اخلطرية االنتهاكات من وغريها جرائم

 .1990 األول/ديسمرب ونكان 1 إىل  1982 حزيران/يونيه
 
 األشخاص حماكمة هو وحيد لغرض الوسطى أفريقيا مجهورية يف اخلاصة اجلنائية احملكمة أنشئت -4 

 يف الدويل اإلنساين القانون انتهاكات من غريها أو اإلنسانية ضد وجرائم حرب جرائم بارتكاب املتهمني
 كانون 31 إىل 2001 الثاين/يناير كانون 1 من الفرتة يف الوسطى أفريقيا مجهورية إقليم

 .2014األول/ديسمرب
 
 الدولية اجلنائية للمحكمة األساسي روما نظام باعتماد عمال أنشئت اليت الدولية، اجلنائية احملكمة -5 

 من العظمى والغالبية. 2002ه متوز/يولي 1 يف النفاذ حيز دخل الذي ، 1998  متوز/يوليه 17 يف
 ة.أفريقي قضايا هي اليوم حملكمةا على املعروضة القضايا

 
 إىل تعزى الدولية اجلنائية احملكمة على معروضة تزال ال اليت الدعاوى يف ألفريقيا البارزة املكانة إن

 األفريقية الدول أغلبية ألن بأسرها، أفريقيا تعين ال احلقيقة هذه كانت وإن حىت اإلنسان حقوق انتهاكات
 توفري أجل من تناضل أن األفريقية للدول ينبغي األسباب، هذهلكّل و  . ةالدولي احملاكم أمام حتاكم ال

 ذلك ألن الدولية، اجلنائية القضائية اهليئات يف األفارقة واحلقوقيني القضاة ومتثيل للقضاة املناسب التدريب
 ي.اإلقليم أو احمللي الصعيد على سواء أفريقيا، يف الدويل اجلنائي القانون نشر يف سيسهم

 
 قاضٍ  هو الدولية، اجلنائية احملكمة يف قاض ملنصبيتشرف بتقدمي ترشيحه الذي كام، غوستاف غربداو نإ 

 املواقف خالل من نفسه أثبت وقد فاسو، بوركينا يف السلطات أعلى بثقة يتمتع ،االستثنائية الدرجة من
 .شغلها اليت العديدة والدولية الوطنية

 
 الوطين املستويني على والقانوين القضائي العمل جمال يف عاما   30 عن دتزي مهنية خبربة كام السيد يتمتع 

م عا يف فرنسا يف للقضاء الوطنية املدرسة يف رائع تدريب وبعد ة. الذاتي سريته من يتضح كما والدويل،
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 عام من ديوالسو، بوبو مقاطعة حمكمة يف حتقيق كقاضي الوطين املستوى على املهنية حياته بدأ، 1884
 إىل 1987 عام من تنكوغو حماكم رئيس منصب إىل بسرعة ترقيته متت وقد. 1987م عا إىل  1985

م عا إىل 1995عام من وكودوغو ،1995م عا إىل 1992 عام من ديوالسو وبوبو ،1988م عا
 .واغادوغو يف االستئناف حمكمة يف عاما   مدعيا   ُعنيِّ  ،1996ويف عام  1996

 
 كان مث واخلتم؛ واجلنائية املدنية للشؤون كمدير :املستشارية يف إدارية ممبها اضطلع، 1998ام ع ومنذ
 دعم لربنامج منسقا فيه كان الذي هنفس الوقت يف ،2001  شباط/فرباير يف والتخطيط للدراسات مديرا

 .2003م عا من اعتبارا الرشيد واحلكم القانون وسيادة الدميقراطية العملية توطيد
 

 الدولية اجلنائية للمحكمة خمصصا قاضيا املتحدة لألمم العامة اجلمعية انتخبته ،2003  حزيران/يونيه ويف
 يف العدل وزارة يف جديدة خمصصة مهام إليه ُأسندت ،2012ه متوز/يولي يف واليته انتهت وعندماا. لرواند

 يف قاضيا انُتخب ، 2011م عا يف لرواندا الدولية اجلنائية احملكمة إغالق ومع ذلك، على وعالوة ه. بلد
 . 2018ه متوز/يولي من اعتبارا سنتني لفرتة اجلنائية للمحاكم املتبقية األعمال لتصريف الدولية اآللية

 
 وعلى فاسو بوركينا يف الوطنية احملاكم مستويات معظم يف خدم قاضيا   بصفته املهنية، خربته منحته وقد

 احملكمة خدمة يف تفيد أن ميكن اليت وممارسته بالقانون ماإلملا من كبريا   قدرا   هيئتني، يف الدويل الصعيد
 ة.الدولي اجلنائية

 
 يتمتع أنه إال املدين، بالقانون عموما   املعروف اجلرماين الروماين النظام يف تدريبا   تلقى أنه من الرغم وعلى 

 القانون باسم ما  عمو  املعروف األنغلوساكسوين أو املكتوب غري القانونفيما خيّص  جيدةمبعرفة  أيضا  
 م.العا

 نظام اعتماد إىل أدت واليت نيويورك، يف املتحدة األمم مقرّ  ويف روما يف جرت اليت املفاوضات يف وشارك 
 مبا احملكمة، حتكم اليت الصكوك خمتلف صياغة يف مث ،(1988ة )الدولي اجلنائية للمحكمة األساسي روما

 من احملكمة يف العمل بيئة مكنته وقد م.اجلرائ أركان وكذلك اإلثبات، وقواعد اإلجرائية القواعد ذلك يف
 الفاعلة للجهات الثقافات املتعدد للطابع نظرا فاسو، لبوركينا القانوين النظام خارج القانونية ثقافته تطوير

 يةاجلنائ واإلجراءات الدويل اجلنائي القانون يف انغماسهمّث إن  ة. احملكم أمام اإلجراءات يف القانونية
 كان اليت القضايا يف القانونية النظم خمتلف مع أفضل مقارنا هنجا ووضع جتربته، إىل جديدا بعدا يضيف

 م.معه يعمل الذين اآلخرين للقضاة ووفقا هايشرتك في
 
 اجلنايات غرفة لريأس األفريقي االحتاد مفوضية اختارته ،2015ل نيسان/أبري يف ذلك، على وعالوة 

 حسني إىل االهتام االهتام دائرة فيه وجهت الذي اإلطار هو هذا وكان ر.داكا يف ئيةاالستثنا األفريقية
 ترأسها اليت الدائرة حكمت ،2016  أيار/مايو 30 ويف ه. حملاكمت اجلنايات دائرة إىل وأحالته حربي
 من كبري حد إىل استند الذي القرار، وهذا ة. احليا مدى بالسجن حربي حسني على كام السيد
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 يتعلق فيما وثوري، تارخيي قرار بأنه الدويل اجملتمع وصفه الدولية، اجلنائية للمحاكم القضائي جتهاداال
 ا.أفريقي يف العقاب من اإلفالت مبكافحة يتعلق فيما شيء كل وقبل األفريقي، اجلنائي القانون بتطور

 األهداف حتقيق على الدولية ئيةاجلنا احملكمة ستساعد اليت واملهارات املزايا ميلك كام السيد فإن وهكذا
 اآلخرين ردع أجل من خطرية جرائم بارتكاب املتهمني حماكمة ذلك يف مبا الدويل، اجملتمع هلا حددها اليت
 اجلنائية احملكمة ويف الوطين الصعيد على كقاض الواسعة املهنية خربته إن م. اجلرائ هذه ارتكاب عن

 على وعالوة ة.احملكم يفيد أن إال ميكن ال هام رصيد هي الستثنائيةا األفريقية والدوائر لرواندا الدولية
 له تتيح الالحقة والصكوك األساسي روما نظام اعتماد إىل أدت اليت املفاوضات يف مشاركته فإن ذلك،

 ا.تطبيقه يف للنصوص ثراء أكثر لقراءة إضافية رؤية
 

 وقد االنكليزية، باللغة العمل أيضا يستطيع أنه غري ه. عمل لغة وهي ،إملاما  تاماًّ  الفرنسية للغةوهو يلّم با
 .القدرة تلك أروشا يف لرواندا الدولية اجلنائية احملكمة مع خربته عززت

 
 يرتكبها الدولية فاجلرائم: العقاب من اإلفالت إهناء يف املسامهة يف الرغبة هو كام السيد ما يدفع إن

 نفسه، الوقت ويف م. اجلرائم هذه يرتكبون الذين األفراد مبعاقبة الإ الدويل القانون إنفاذ ميكن وال البشر،
 يف املسلحة الصراعات فيت. فالصراعا إهناء يف العقاب من اإلفالت ضد املكافحة هذه ستسهم
 أي ضعفا، الفئات أشد من األول، املقام يف فادحة، خسائر املدنيون السكان سجل ورواندا، سرياليون

 إهناء يف الدويل، للقانون انتهاكا ترتكب اليت اجلماعية، اجلرائم هذه معاقبة أسهمت قدو ل. واألطفا النساء
 الدولية اجلنائية العدالة إىل اللجوء يكون أن ويؤملة. املساوا قدم على األمم مجيع تعامل عندما الصراعات

 هناية ويف .ألساسيا روما نظام يف املتوخى التكميلي النحو على الوطنية، للعدالة دعما نطاقا أوسع
 جيبو  .احملتملني اجملرمني ردع إىل الدولية اجلنائية احملكمة عمل يؤدي أن على معقود األمل فإن املطاف،

 وفرض املسؤولية إسناد دون القبيل هذا من فظيعة أعمال أي اآلن بعد يقبل أال الدويل اجملتمع على
 ا.مرتكبيه على املناسبة العقوبات

 
 هذه يف الصادرة واألحكام القضائية اإلجراءات بطء الدولية احملاكم إىل وجهت اليت االنتقادات ومن 

 الوقت تقليل على بالعمل كام السيد تعهد كما ة. التكلف يف ارتفاع من ذلك على يرتتب وما املؤسسات
 عديدةال خربته سنوات على وسيعتمد ة: احملكم على املعروضة القضايا يف األحكام إصدار استغرقه الذي

 االستثنائية، األفريقية والدوائر الدولية، اجلرمية املتحدة ملنع األمم ودائرة لرواندا، الدولية اجلنائية احملكمة مع
 على تغلب االستثنائية، األفريقية الدوائر ويفن. اإلمكا قدر األحكام بإصدار للتعجيل الوطنية، واحملاكم
 قصري وقت يف املؤهلني املوظفني من قليل بعدد حربي نيحس قضية حماكمة يف املتمثل الرئيسي التحدي

 م.احلك صدور وقت يف القرار إتاحة مع نسبيا،
 
 ببطء الدولية القضائية واهليئات احملاكم ضد املتشككون يوجهها اليت االنتقادات أحد يتعلق واليوم، 

 املزعومني الرفيعي اجلرائم مرتكيب ضد املناسب الوقت يف أحكام إصدار يعوق مما القضائية، اإلجراءات
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 أن الدولية اجلنائية احملكمة يف قاضيا انتخابه شأن ومن ة. بالعدال املطالبني الضحايا حساب على ستوىامل
 خالل اكتسبها اليت اخلربة كام السيد وجيلب ا. كفاءهت تعزيز يف للمسامهة الفرصة كام للسيد يتيح

 لرواندا، احملكمة اجلنائية الدولية ذلك يف مبا تلفة،خم مؤسسات يف ودويل وطين كقاض قضاها سنوات
 ُكّلف االستثنائية، األفريقية للدوائر وكرئيس ة. االستثنائي األفريقية والدوائر لرواندا، الدولية واحملكمة

 األوىل كانت اليت الدائرة، هذه وواجهت د. حمد زمين إطار غضون يف حربي حسني حماكمة باستكمال
 املوظفني وندرة عليهم املدعى تعاون عدم ذلك يف مبا التحديات، من عددا األفريقي، ائيالقض النظام يف

 الصعوبات هذه تؤخر أن توقعإن كان من املو  .الدولية القضائية باإلجراءات عرفةمن ذوي امل املؤهلني
 القرار ذواختّّ  جاحبن واليته أداء من متكن سابقا ، اكتسبها اليت خربته بتطبيق كام، السيد فإن اإلجراءات،

هو و  املطولة اإلجراءات ختفيف على متاما   معتاد فهو وهكذا، م واحد. عا غضون يف الكامل القضائي
 .العام والقانون املدين القانون من مزجيا   تشمل اليت القضائية النظم يف ارتياحيعمل ب

 
 التقنية املساعدة تقدمي يف املسامهة يف كام لسيداليت يرمي إليها ا األخرى األهداف أحد يتمثل وأخريا ، 

 يتماشى مبا القضائية واجباهتم ألداء الالزمة باألدوات تزويدهم أجل من الوطنية احملاكم ألعضاء والتدريب
 ري.األخ املالذ حمكمة الدولية اجلنائية احملكمة تكون أن وهي الدولية، احملكمة اجلنائية مؤسسي أهداف مع
 
 كل الدولية العدالة خدمة إىل يقدم أن له يتسّّن سوف الدولية، احملكمة اجلنائية يف قاضيا كام السيد تعينيب

 الدولية احملاكم مستوى على أو الوطين املستوى على سواء اخلربة، من عقود مدى على اكتسبها اليت املعرفة
 .املرموقة واهلجينة

 
 السيرة الذاتية

 معلومات شخصية
 

 كام اللقب
 غبريداو االسم

 غوستاف سم الثايناال
 ذكر اجلنس

 19/5/1958 تاريخ امليالد
 بوركينا فاسو اجلنسية
 أفريقيا اإلقليم:

 متزوج احلالة االجتماعية:
 القائمة باء القائمة ألف/القائمة باء:

 الديان، اللويب، الديوال اللغة األم: اللغات
 )شفويا( متوسط )كتابيا( متوسط  االنكليزية -
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 )شفويا( إجادة تامة )كتابيا (إجادة تامة  ةالفرنسي -
 )شفويا( مبتدئ :  )كتابيا( مبتدئ االسبانية -
 

  المؤهالت العلمية
 دبلوم القضاء، املعهد الوطين للقضاء يف باريس )القسم الدويل( 01/1984-07/1985
 جستري يف القانوناملا، جامعة واغادوغو: املعهد العايل للقانون يف واغادوغو 10/1982-07/1983
 ليسانس احلقوق، املعهد العايل للقانون يف واغادوغو 10/1979-07/1982
 شهادة الثانوية العامة، الثانوية غوليبايل وزين مدرسة 10/1971-07/1978

 الخبرة المهنية

 مكلف مبهام، وزارة العدل حىت اآلن – 04/2016
 الوزير عن نيابة الفور ىعل معينة ملفات وحتليل دراسة: العدل وزير مكتب

 للمحكمتني املتبقية املسائل املعنية حبل الدولية األمم املتحدة: اآللية 01/2011-07/2020
 قاض، املخصصتني ليوغوسالفيا السابقة ورواندا

جديدة؛  حماكمات وإجراء عن اهلاربني الباقني وتقدميهم للمحاكمة، البحث
 لرواندا الدولية اجلنائية احملكمة أمام ةاملرفوع القضايا يف االستئناف إجراءات
 باالزدراء، املتعلقة واحملاكمات السابقة، ليوغوسالفيا الدولية اجلنائية واحملكمة

 ترسلها اليت املساعدة لطلبات واالستجابة املتعلقة بإعادة النظر، واإلجراءات
 الدولية اجلنائية احملكمة عن الصادرة األحكام تنفيذ الوطنية؛ مراقبة احملاكم
 احلماية ضمان واآللية؛ السابقة، ليوغوسالفيا الدولية اجلنائية واحملكمة لرواندا
 اجلنائية احملكمة فيها فصلت اليت القضايا يف والضحايا الشهود آلالف
 واآللية. السابقة ليوغوسالفيا الدولية اجلنائية واحملكمة لرواندا الدولية

 ي(؛ الدوائر األفريقية االستثنائية يف داكار)االحتاد األفريق  04/2015-07/2016
 رئيس حمكمة )قاض( بالدوائر األفريقية االستثنائية يف داكار

 حكومة بني املعقود االستثنائية مبوجب االتفاق انشئت الدوائر األفريقية
 وختتص هذه. 2012 آب/أغسطس 22 يف األفريقي واالحتاد السنغال

 واالنتهاكات اجلرائم سؤولني الرئيسيني عنالدوائر "مبحاكمة املسؤول أو امل
للقانون الدويل واألعراف الدولية واالتفاقيات اليت وقعت عليها تشاد  اخلطرية

كانون   1إىل  1982 حزيران/يونيه 7يف الفرتة من  املرتكبة يف إقليم تشاد
، حكمت هذه احملكمة 2016أيار/مايو  30ويف  .1990األول/ديسمرب 

السيد حسني حربي بالسجن املؤبد نظري ارتكابه جرائم  بتشكيل خمتلط على
 دولية يف تشاد.

 قاض، لرواندا الدولية اجلنائية احملكمة -األمم املتحدة 07/2012 – 06/2003
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"حملاكمة األشخاص  لرواندا الدولية أنشأ جملس األمن احملكمة اجلنائية
 اجلسيمة هاكاتوغري ذلك من االنت اجلماعية املسؤولني عن أعمال اإلبادة

يف  اجملاورة الدول وأراضي رواندا أراضي املرتكبة يف الدويل اإلنساين للقانون
 ديسمرب/ولألا كانون ٣١ إىل ١٩٩٤ يناير/الثاين كانون ١الفرتة من 

١٩٩٤". 

مدعي عام مبحكمة االستئناف يف واغادوغو ومندوب احلكومة ، وزارة العدل 06/1999 – 07/1996
 ية يف واغادوغوباحملكمة العسكر 

 القيام بأعمال النيابة العامة أمام حمكمة االستئناف؛
 الوطنية؛ األراضي على اجلنائي القانون تطبيق ضمان •
 القضائية الالزمة واملالحقة التكليف بالقيام بأعمال التحقيق أو القيام •

 لالنتهاكات املرتكبة للقانون اجلنائي؛
 االبتدائية؛  احملاكم امالعامني أم املدعني نشاط مراقبة  •
  العمل هبذه احملكمة. تنظيم أعمال حمكمة االستئناف وضمان حسن سري •

  

 األنشطة المهنية األخرى ذات الصلة

 2001متوز/يوليه 

ملشروع برنامج الدعم لتوطيد العملية الدميقراطية وسيادة القانون  الوطين واملنسق والتخطيط الدراسات مدير
 من الواجب أن أقوم مبا يلي كان للدراسات، مديرا . وبصفيتواحلكم الرشيد

 تنفيذها؛ سيتم اليت أو اجلارية واملشاريع الوزارة بأنشطة املتعلقة جتميع البيانات •
 التنمية؛ وبرامج خطط يف املدرجة غري أو املدرجة املشاريع متابعة ومراقبة •
 الوزارة؛ مشاريع وتصميم وبوجه خاص دراسة الوزارة، طلتنشي الالزمة الدراسات بإجراء التكليف أو إجراء •
 للعطاءات وخطابات الفنية امللفات مبا يف ذلك إعداد التابعة للوزارة، العامة املشرتيات اإلشراف على عقود •

 الطلب؛
 الدولية؛ املؤسسات مع العالقات متابعة •
 املشرتكة؛ التعاون جلان أعمال متابعة •
 الشبكة االلكرتونية للوزارة؛ عةومتاب وتنفيذ تطوير •
 الوزارة، أنشطة ختطيط ومراقبة تطوير •
 والثالثية السنوات لالستثمار العام بالوزارة؛ السنوية الربامج تنفيذ وضمان تطوير •
برنامج الدعم لتوطيد العملية الدميقراطية وسيادة القانون واحلكم الرشيد التابع لالحتاد األورويب والذي تبلغ  •
 للعاملني املستمر والتدريب القضائيني، للموظفني األّويل التدريب الربنامج مليون يورو. ويغطي 16زانيته مي

 واالتصاالت، العدالة إىل الوصول إمكانية وتعزيز وتسجيل الوثائق القانونية، للعدالة، واملساعدين القضائيني
وكنت مسؤوال . القانون سيادة األموال الالزمة لدعموتوفري  السجون، وسياسة احملاكم، ومعدات التحتية، والبنية
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 .للمشروع املناسب عن تنسيق التنفيذ

 1999وز/يوليه مت

 الشؤون املدنية واجلنائية وشؤون العدل بوزارة العدل. مدير

 واإلدارية؛ واالجتماعية واجلنائية والتجارية املدنية اهليئات أنشطة متابعة •
 ؛إلقليمية واحملليةا احملاكم أداء على اإلشراف •
 احلواشي وإدراج ،القانونية النصوص وتطبيق اخلاص بالقانون املتعلقة الدولية لالتفاقيات الفعلي التطبيق كفالة •
 .التجنس طلباتوالنظر يف  الرمسية، املدنية السجالت يف

 1992وز/يوليه مت
اختصاص عام يف مجيع  1992عام  ان للمحكمة االبتدائية يف: وكديوالسو بوبو يف الكلية احملكمة رئيس

التجارية القضايا (، و نحاجلنائية )اجلالقضايا وال سيما الزواج والطالق(، و  األحوال الشخصية،القضايا املدنية )
األعمال وكان الرئيس مسؤوال  عن املنازعات التجارية املتعلقة بكل من األشخاص الطبيعيني واالعتباريني(. )

والتجارية  املدنيةاألعمال القضائية: احلكم االبتدائي يف القضايا احملكمة( و  يف عملال)ضمان حسن سري  اإلدرية
واجلنائية اليت تدخل يف اختصاص احملكمة واملعروضة عليها، فضال عن  اختاذ التدابري الوقائية أو اإلصالحية، 

 حسب االقتضاء.
 1988وز/يوليه مت

طراف املعنية وخاصة الشركات األ ومساعدة تمثيلن خمتصا ب: وكاالقضائية للمساعدة الشعيب املكتبحمام ب
حملاكم ، كما كان خمتصا برفع  الدعاوي القضائية أمام االقضاء أمام ختلطامل االقتصاد وشركاتالتابعة للدولة، 

 واملرافعة فيها للدفاع عن مصاحل هذه األطراف.املختصة 
 
 1987وز/يوليه مت

ان للمحكمة االبتدائية يف : وكديوالسو بوبو يف دوغو، ورئيس احملكمة الكليةاالبتدائية يف تنكو  احملكمة رئيس
القضايا وال سيما الزواج والطالق(، و  األحوال الشخصية،اختصاص عام يف مجيع القضايا املدنية ) 1992عام 

يني واالعتباريني(. املنازعات التجارية املتعلقة بكل من األشخاص الطبيعالتجارية )القضايا (، و حنَ اجلنائية )اجلُ 
األعمال القضائية: احلكم احملكمة( و  يف عملال)ضمان حسن سري  األعمال اإلدريةوكان الرئيس مسؤوال  عن 

والتجارية واجلنائية اليت تدخل يف اختصاص احملكمة واملعروضة عليها، فضال عن   املدنيةاالبتدائي يف القضايا 
 حسب االقتضاء.اختاذ التدابري الوقائية أو اإلصالحية، 

 1985وز/يوليه مت

)استجواب املتهمني  الالزمة اتالتحقيق إجراء: وكان خمتصا بديوالسو بوبو يفاالبتدائية  كمةباحمل حتقيق قاضي
 والشهود، واالنتقال إىل مكان اجلرمية، اخل( لكشف احلقيقة ومتكني احملكمة من حماكمة  املتهمني.
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  المنشوراتأهم 

 صدار األحكام التالية:إ لية لرواندا،و الجنائية الد ار المحكمةطفي إ
أنه مذنب وحكمت احملكمة على املتهم بالسجن مدة اعرتف املتهم ب :املدعي العام ضد ميشيل باغاراغازا  •

 .على ارتكاب جرمية اإلبادة اجلماعيةمثاين سنوات نظري االتفاق 
ذنب وحكمت احملكمة على املتهم بالسجن مدة تسعة أنه ماعرتف املتهم بغ. غ. أ. :  املدعي العام ضد  • 

 أشهر نظري الشهادة الزور وازدراء احملكمة.
 
كاليمانزيرا: حكم احملكمة على املتهم بالسجن مدة ثالثني عاما نظري ارتكابه  كاليكست ضد العام املدعي  •

 ماعية.اجل اإلبادة ارتكاب على والعلين املباشر والتحريض جرمية اإلبادة اجلماعية
 املتهمني حكمت احملكمة على نزيروريرا:  وجوزيف جنريومباتسي، وماثيو كارميريا، إدوارد ضد العام املدعي  •

 .احملاكمة الثالث قبل انتهاء خمتلفة، وتويف املتهم دولية املؤبد نظري ارتكاهبما جرائم األول والثاين بالسجن
كمة على املتهم بالسجن املؤبد نظري ارتكابه جرمية سيميون نشاميهيغو: حكمت احمل ضد العام املدعي  •

 (.الالإنساين والعمل والقتل اإلبادة) اإلنسانية ضد اإلبادة اجلماعية وجرائم
 يستأنف التهم املنسوبة إليه ومل مجيع رواماكوبا: حكمت احملكمة برباءة املتهم من أندريه ضد العام املدعي •

 العام احلكم. املدعي
 يف املرحلة االبتدائية بالسجن كاهن، وهو سريومبا: حكمت احملكمة على املتهم، أثاناسي ضد لعاما املدعي  •

 ضد عشرة سنة، ويف االستئناف بالسجن املؤبد، نظري ارتكابه جرمية اإلبادة اجلماعية وجرائم مدة مخس
 اإلنسانية.

 بري بالسجن المؤبدالدوائر األفريقية االستثنائية في داكار، حكم على حسين حار طفي إو 

المخصصتين ليوغوسالفيا السابقة  للمحكمتين المتبقية المسائل المعنية بحل الدولية وفي إطار اآللية
 أتخذت القرارات المناسبة التالية: ، ورواندا

 نغرياباتواري أوغستني ضد العام املدعي قضية احلكم بإعادة النظر يف  •
 مالديتش راتكو ضد العام املدعي قضية احلكم باستئناف  •
 .حربي حسني بشأن حماكمة وكتاب الدولية، واإلجراءات الوطنية لإلجراءات مقارنة دراسة إعداد  •

 أهم الحلقات الدراسية والمؤتمرات

اإلرهاب  حالة  يف الدويل للتدريب على التعاون اجلنائي الوطنية العمل ورشة :2019 تشرين الثاين/نوفمرب 5
 الواجبة واإلجراءات القانونية واألسس املبادئ تبادل هو العمل ورشة من اهلدف وكان. دوغوواغا املعقودة يف

 والتعرف خاص، بشكل اإلرهاب قضايا ويف عام بشكل اجملرمني وتسليم القضائي التعاون مسائل يف التطبيق
 القضائي؛ التعاون أدوات على

 املنتدى العاملي. وعقد هذا من أجل العمل ملانينيلرابطة الرب  السنوي املنتدى :2018تشرين الثاين/نوفمرب 
 الفرتة يف يف كييف،  القانون وسيادة الدولية اجلنائية احملكمة حول للربملانيني استشارية مجعية شكل يف السنوي

 .2018 تشرين الثاين/نوفمرب 17 إىل 16 من
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 الدولية. اجلنائية عالية العدالةبشأن ف باريس يف للقضاء املؤمترات املعقودة يف املعهد الوطين :2017
. 2017متوز/يوليه  11 إىل 6 يف الفرتة من داكار واحللقة الدراسية املعقودتان يف الندوة :2017متوز/يوليه 

وايامو، على التوايل، هذين  ومؤسسة العقاب من ووضع حد لإلفالت للعدالة األفريقية وقد نظمت اجملموعة
 منتسبا لتبادل اخلربات املكتسبة من عمله يف ن النشاطني بصفته خبرياوُدعي  للحضور يف هذي .احلدثني
 لرواندا الدولية اجلنائية احملكمة مستوى أو األفريقية االستثنائية الدوائر مستوى الدويل سواء على اجلنائي القانون

 .الوسطى أفريقيا ةجلمهوري اخلاصة اجلنائية يف احملكمة األعضاء اجلدد من الذين كان معظمهم املشاركني مع
 الدويل والقانون الدولية اجلنائية العدالة يف للخرباء املستوى الرفيع العمل اجتماع :2017 أيار/مايو 5 - 2

السودان ألنشاء  جنوب مجهورية وحكومة األفريقي االحتاد بني االتفاق املعين بتنفيذ اإلنسان وحقوق اإلنساين
 جنوب قوانني أو الدويل للقانون اجلسيمة االنتهاكات عن املسؤولني مع التحقيق بصالحية تتمتع خمتلطة حمكمة

 .قضائيا   ومالحقتهم 2013 كانون األول/ديسمرب 15 منذ السودان جنوب إقليم يف املرتكبة السودان
 مر،واملست األويل للتعليم اجلامعي اجلنائية املعقودة يف املعهد واإلجراءات الدويل اجلنائي القانون دورة :2016

 فاسو. بوركينا واغادوغو،
 يف احملامني املعقودة يف نقابة للمحامني يف الدورة التدريبية الدويل اجلنائي القانون يف لإلجراءات عرض :2010

 .رواندا
يف الدورة اليت نظمتها رابطة احلقوقيات يف  وتنفيذه األساسي روما نظام املعقود بشأن املؤمتر يف عرض :2000

 .املدين اجملتمع صاحلل بوركينا فاسو
األمم املتحدة الدبلوماسي للمفوضني  مؤمتر يف شارك الذي فاسو بوركينا يف وفد عضو: 1998 متوز/يوليه 1

 .الدولية اجلنائية احملكمة إنشاء إىل أدى الذي
 نائيةاجل للمحكمة األساسي النظام إعداد يف( نيويورك) املتحدة األمم مقر ويف روما يف شاركت ، الصفة وهبذه

 والنظام املايل والقواعد املالية، اتفاقية اإلثبات، وأركان اجلرائم، وقواعد اإلجرائية والقواعد ،(1998) الدولية
 .املتحدة واألمم احملكمة بني بشأن العالقات واالتفاق واحلصانات، االمتيازات

 السجون. وحرس الشرطة بأكادميية اجلنائية اإلجراءات يف دورة :1996

 المهنية والجمعيات الرابطات في ويةالعض

الشعوب، وهي رابطة ذات  بني والصداقة العنصري والفصل العنصرية ملكافحة فاسو يف رابطة بوركينا عضو
 طابع إنساين ودويل يف بوركينا فاسو.

ميقراطية واحلرية وأمني عام هلا، وهي رابطة معنية بالدفاع عن الد الدميقراطية عن الدفاع يف رابطة مؤسس عضو
 واحلرية.

 استهالك فاسو للمستهلكني، وهي رابطة معنية بالدفاع عن املستهلكني. وأصبح بوركينا رابطة يف مؤسس عضو
 صالحيتها، والرديئة من املسائل املتعلقة بالصحة العامة. واملنتهية املشروعة، غري املنتجات

 بوركينا فاسو للقانون اجلنائي. عضو يف مجعية

 وسمةواأل الجوائز

 وسام االستحقاق الوطين )برتبة فارس( 
 وسام االستحقاق الوطين )برتبة ضابط(
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 الشخصية االهتمامات

  واإلحسان وإنكار الذات اخلرييةعضو يف نادي األعمال 
 الرياضة

 التوجيه واإلرشاد
 القراءة

 الصلة ذات األخرى المعلومات

املواقع  شاء وصيانةضبط وإنااللكرتونية ) لسائ: احلصول على دبلوم جامعي يف االتصال بالو 2000
 مبساعدة احلاسبات االلكرتونية(. والنشر االلكرتونية،
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 (الشمالية وأيرلندا العظمى لبريطانيا المتحدة المملكة) جوانا كورنر، -9
باإلنكليزية[ األصل]  

  
 مذكرة شفوية

 إىل حتياهتا هولندا مملكة لدى لشماليةا يرلنداآو  العظمى لربيطانيا املتحدة اململكة سفارة تقدم 
 املؤرخة، ICC-ASP/19/SP/01 الدولية اجلنائية احملكمة مذكرة إىل باإلشارة األطراف الدول مجعية أمانة
 . 2019 األول/ديسمرب كانون 20

 يرلنداآو  العظمى لربيطانيا املتحدة اململكة حكومة بأن العامة األمانة بإبالغ السفارة تتشرف
 وسام القديس ميخائيل والقديس جرجسحاملة كورنرر،  جوانا القاضية مبوجبه ترشح يةالشمال

 ستجري اليت االنتخابات يف الدولية اجلنائية احملكمة يف قاضية لالنتخاب كمرشحة،  الملكة ةومستشار 
 .2020 ديسمربكانون الثاين/  17 إىل 7 من الفرتة يف نيويورك، يف للجمعية عشرة التاسعة الدورة خالل

 
 نظام من 36 املادة من( أ)4ة للفقر  وفقا عدّ أُ  بيانا املذكرة هبذه ترفق أن السفارة ويشرف

 إجراءات بشأن األطراف الدول مجعية قرار من 6 والفقرة الدولية اجلنائية للمحكمة األساسي روما
 ةللقاضي يةالذات والسرية ، املعدلة بصيغته ،(ICC-ASP/3/Res.6)ة احملكم قضاة وانتخاب ترشيح
 .كورنر

 
 المؤهالت بيان

من نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية،  36)أ( من املادة  4البيان وفقا للفقرة  يـَُقّدم هذا 
-ICC)ة احملكم قضاة وانتخاب ترشيح إجراءاتمن قرار مجعية الدول األطراف بشأن  6وللفقرة 

ASP/3/Res.6)، لةاملعدّ  بصيغته. 

 التعيين تإجراءا)أ(  

 ، مرشحةومستشارة الملكة وسام القديس ميخائيل والقديس جرجسحاملة كورنرر،  جوانا القاضية
 نظام من 36 املادة من‘1‘)أ( 4الفقر  أحكام مبوجب لالنتخاب مرشحة احملكمة يف قاضية لالنتخاب

املرشحني للتعيني يف اإلجراءات املتعلقة بتسمية  مبوجب أي الدولية، اجلنائية للمحكمة األساسي روما
  أعلى املناصب القضائية يف الدولة املعنية. 
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 خالل من إىل تقدمي طلبات الرتشح ةبدعو  لالختيار وشفافة مفتوحة عملية املتحدة اململكة استخدمت
 السلطة وممثلي األعضاء كبار من فريقٌ  الطلبات واستعرض ة.القضائي التعيينات جلنة أصدرته عامّ  إعالن

 ووزارة العدل، ووزارة االسكتلندية، واحلكومة الشمالية، يرلنداآ يف العدل ووزارة وويلز، إنكلرتا يف القضائية
 الفريق قدمق نفسه. و الفري قبل من مقابلة إىل الطلبات مقدمي أفضل ُدعي مث ث. والكومنول اخلارجية
 ة.املتحد اململكة مرشح بشأن النهائي القرار اختذ الذي اخلارجية وزير إىل توصيات

 تتمتع بأخالق رفيعة وبالحياد والنـزاهة)ب( ال
 .بأخالق رفيعة وباحلياد والنـزاهة ةالقاضيتتمتع 

 
 الوطني المستوى على القضائية المناصب أعلى في للتعيين الالزمة المؤهالت ج( )
 املرشحني على ية،الدول اجلنائية احملكمة يف كقاض للرتشيح اختيارها عملية يف املتحدة، اململكة اشرتطت 

 للمملكة القانونية الواليةلز )ووي إنكلرتا يف العليا احملكمة يفاض ق الالزمة لتويل منصب عايريامل استيفاء
لتويل و ة. الشمالي يرلنداآو  اسكتلندا يف املماثلة املناصب معايري أو ر( كورن القاضي فيها ميارس اليت املتحدة

 سبع ملدة احملاماة أو الدفاعقد مارس مهنة  الشخص يكون أن جيب العليا احملكمة يف قاضي منصب 
 احملكمة يف قاض بتعيني يوصى وال ة. الفرت  تلك خالل الصورة هبذه مهنته مارس قد يكون وأن سنوات

 املرشحون يكون أن جيب ذلك، إىل وباإلضافة ة.استثنائي اتبقدر  يتمتعون الذين باملرشحني إال العليا
 شعبة أياملعنية ) الشعبة عمل جوانب مجيع يف اخلربة تطوير أو العمل على درهتمق إثبات على قادرين
 أن وينبغي القانونية، املهارات اتالقدر  هذه تتجاوز أن وجيبة( األسر  وشعبة املستشارية، وشعبة امللكة،
 كورنر ةالقاضي ستويفتو ة. احملتمل أو الفعلية والقيادية اإلدارية الصفات بداء إ على قادرين املرشحون يكون
 . املعايري هذه

 القضايا يف ابتدائية حمكمة أعلى وهي التاج، حمكمة يف دائرة يقاضليا  منصب حا كورنر ةالقاضيتتوىل و 
 ذلك، إىل وباإلضافة ،ا. لكنالعلي احملكمة ملعايري مماثلة دائرةالالزمة لتويل منصب قاضي  عايرياملو ة. اجلنائي

  ة. سابق قضائية خربة نياملرشح لدى يكون أن توقعيُ 

 
ــة، والخبــرة المناســبة الالزمــة،  د( ) ــة فــي مجــال القــانون الجنــائي واإلجــراءات الجنائي كفــاءة بابت

 سواء كقضاة أو مدعين عامين أو محامين، أو بصفة ممابلة أخرى، في مجال الدعاوى الجنائية
 الدولية، اجلنائية احملكمة يف كقاض عمللل جيدا تأهيال ةمؤهل يوه الالزمة الكفاءة كورنر ةلقاضيتتمتع ا
 سنوات مثاين جمموعه ما وأمضت ة. الدولي اجلنائية العدالة جمال يف واسعة وخربة قضائية خربة اولديه

 العام املدعي قضييت قيادة ذلك يف مبا السابقة، ليوغوسالفيا الدولية اجلنائية احملكمة يف أقدم عامة كمدعية
 تاليتش، ومومري برديانني رادوسالف ضد العامّ  واملدعي زوبليانني، ويانوست ستانيشيتش ميتشو ضد

 اجلنائي القانون بقضايا املتعمقة ومعرفتها الواسعة، املباشرة خربهتا إن. شستاكيت ميلومري ضد العامّ  واملدعي



ICC-ASP/19/2/Add.1   
 

69  2A1-E-20

 العام والقانون دينامل للقانون القضائية الواليات من الزمالء مع بفعالية العمل على املؤكدة وقدرهتا الدويل،
 .الدولية اجلنائية احملكمة بعمل الصلة وثيقة أمور كلهاوهي   سواء، حد على

 بصورة تعاجل وهيز. وويل انكلرتا يف اجلنائية احملاكم يف القضائية اخلربة من عاما 26تتمتع القاضية ب 
 ل. والقت لاالحتيا قضايا ذلك يف مبا تعقيدا   وأكثرها اجلنائية القضايا أخطر روتينية

 دربت وقد الدويل، اجلنائي القانون يف دوليا   هبا معرتف بريةخب كورنر القاضية تتمتع ذلك، إىل باإلضافة 
 وأوروبا أفريقيا يف ذلك يف مبا والدعوة، الدويل اجلنائي القانون على العامل أحناء مجيع من وحمامني قضاة

 ا. آسي رقش وجنوب اجلنوبية وأمريكا األوسط والشرق الشرقية

 أو إتقانها الفرنسية أو ليزيةنكاإل اللغة  )ه(
 .ليزيةكاإلن باللغة ةأصلي ةمتحدث يه كورنر ةالقاضي 

 
  باء القائمة أو ألف للقائمة الترشيح إلى اإلشارة )و( 

 ألف، القائمة يف إلدراجها كورنر القاضية يرشَّ تُ  وحمامية، عامة ومدعية جنائية كقاضية خربهتا ضوء يف
 ذات الالزمة واخلربة اجلنائية، واإلجراءات اجلنائي القانون يف الراسخة الكفاءة ذوي املرشحني تشمل ليتا

  ة.اجلنائي اإلجراءات يف أخرى، مماثلة بصفة أو حمام أو عام مدع أو كقاض سواء الصلة،
 

 األساسي روما نظام من 36 المادة من‘ 3‘إلى ‘ 1‘)أ(  8ة بالفقر  المتعلقة المعلومات  )ز(
 نظام كورنر ةالقاضي مثلتس األساسي، روما نظام  من 36 املادة من‘ 3‘إىل ‘ 1‘)أ(  8 الفقرة ألغراض
 .مرشحة وهي ن. البلدا من وغريها الغربية ألوروبا واجملموعةاإلقليمية العام القانون
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سبيل المثال سائل محددة، كالعنف المرتكب ضد المرأة والطفل، على م القانونية في الخبرة )ح( 
 ال الحصر.

 مع التعامل يف خربة اولديه خطرية جنسية جرائم على تنطوي اليت القضايا يف للنظر ةمؤهل كورنر يةالقاض
 يف التدريب قدمت وقد املزعوم، اجلنسي للعنف ضحايا يقعون الذين أولئك سيما وال الضعفاء، الشهود

 .اجملال هذا
 
 المرشح ةتسمي بموجبها يتم التي الجنسية (ط) 
 .املتحدة اململكةة من قاضي ة وهي مرشحة بريطاني كورنر ةلقاضيا 

 
 كامل بدوام بالخدمة االلتزام ي()

 .ذلك احملكمة عمل عبء يتطلب عندما الساعة مدار على اخلدمة بتويل كورنر ةالقاضي تلتزم
 الذاتية ةالسير 

 معلومات الشخصية
 كورنر اإلسم
 جوانا اللقب
 أنثى اجلنس

 1951متوز/يوليه  1 امليالد ريختا
 اململكة املتحدة اجلنسية
 جمموعة دول أوروبا الغربية ودول أخرى اإلقليم
 ألف القائمة ألف/ب القائمة

 اللغة األمّ -اللغة األنكليزية اللغة
 ةالتعليمي المؤهالت

 .كلية القانون جبمعيات احلقوق. حمامية يف احملاكم العليا 1970-1973
  المهنيةالخبرة 
 يف ابتدائية حمكمة أعلى هي)و  أنكلرتا وويلزيف   التاج، حمكمة يف دائرة قاضية 2012

 (اجلنائية القضايا
 قضايا عاجلت كماز.  وويل إجنلرتا يف املتخصصة االحتيال حمكمة يف قاضيا تنيّ عُ  

 .القتلجرائم 
 الدولية اجلنائية حملكمةا يف( 5يف مكتب املّدعي العاّم، )ف أقدم عامة مدعية 2009-2012

 وستويان ستانيشيتش ميتشو ضد العام املدعي قضييتوقادت  السابقة، ليوغوسالفيا
 زوبليانني

 وعاجلت قضايا وويلز، إنكلرتا يف احملامني نقابة يفأقدم(  امللكة )حماميةمستشارة  2004-2009
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 من وغريها اخلطرية يةاجلنس واجلرائم والقتل االحتيال ذلك جرائم يف مبا خطرية جنائية
 اجلسيمة. اجلرائم

 الدولية اجلنائية احملكمة يف العام املدعي مكتب يف ،(5)ف أّول الدعاء حمامي 1999-2004
 لقادة حماكمتني يف الرئيسي العام املدعيوتوّلت منصب  ة.السابق ليوغوسالفيا

ي وه) ليتشتا ومومري برديانني رادوسالف ضد العام املدعي - وعسكريني سياسيني
 العام واملدعي ،(املشرتك اإلجرامي العمل مكافحة  جمال يف قيادية سلطة اآلن تعّد 
 وجرائم مجاعية إبادة جرائم بارتكاب أمور، مجلة يفاملتهم  – ستاكيتش ميلومري ضد
 .اجلنسي العنف جرائم ذلك يف مبا اإلنسانية، ضد

 تقاد اءاهتا.وإجر يف و  أخرى ضاياق أربع يف التحقيق يف شاركت ذلك، إىل وباإلضافة 
 واحملللني واحملققني احملامني من اجلنسيات ومتعددة التخصصات متعددة كبرية أفرقة

 .واللغويني اإلداريني واملوظفني
 حمكمة التاج. بدوام جزئي(قاضية مسؤولة عن الدائرة القضائية قاضية أقدم ) 1994
 واجلرائم واالختطاف اخلطري واالحتيال القتل رائم ج قضاياعاجلت  ، امللكة ةستشار م 1993-1999

 )ادعاء ودفاع(.، اجلسيمة اجلنسية
، وتناولت قضايا   King’s Bench Walk Chambers 6 دوائر يفية حمام 1974-1993

 والدفاع االدعاءيف  ومعقدة، خطرية إجرامية عمالأ
 للمعبد الداخلي(أحلقت بنقابة حمامي إنكلرتا وويلز )اجلمعية الشرفية  1974

  األخرى املهنية األنشطة 
 احلرب جرائم ملعاجلة "تقييم بإجراء أوروبا يف والتعاون األمن منظمة من تعليمات 2016

ل أبري شهر نيسان/في التقرير تقدمي مت ك." واهلرس البوسنة يف الدولة مستوى على
 يف واهلرسك نةالبوس يف العام واالدعاء للقضاء األعلى اجمللس اعتمده. 2016
 .2017 الثاين/يناير كانون

حىت -2013
 اآلن

 احملكمة رئيسة ضمرييا ، املستنكفني حمكمة

 يف األورويب االحتاد ووفد السابقة ليوغوسالفيا الدولية اجلنائية احملكمة ُكلفت من لُدن 2013
 يتعلق يماف البوسنة، يف واحملامني للقضاة التدريبية لالحتياجات تقييم بإجراء البوسنة

 مايو شهر أيار/ يف تقدميه مت تقرير ا. بشأهن واحملاكمة احلرب جرائم يف بالتحقيق
2013. 

 العدل حمكمة قضية يف املستشارين فريق عضو – واهلرسك البوسنة أجل من العمل 2006
 العدل كمة[ حم2007د ]األسو  واجلبل صربيا ضد واهلرسك البوسنة يف الدولية
 .2 الدولية

 إنشاء أثناء واهلرسك، البوسنة يف العامّ  االدعاء لرئيسة أقدم لدى قانونية ستشار م 2004-2005
 واختيار األصلية، "التوجيه معايري"  صياغة امسؤولياهت ومشلت ب.احلر  جرائم قسم
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 واالتصال والدوليني، الوطنيني العامني املدعني وإدماج الدوليني، العامني املدعني
 .الدبلوماسية واهليئات اجلنائية بالعدالة عنيةامل األخرى بالوكاالت

 
 تدريبالو  ندواتالو  محاضراتال
 .للمرأة املتحدة األمم هليئة بنغالديش يف ةاألدلّ  جمععلى   تدريب 
 (.2017-2014) زوويل إنجلترا في القضائية الكلية في دولية دورةة  مدير 
 العادل والتعامل القضاة، فن ذلك يف مبا ملواضيعا من واسعة جمموعة حول تدريبية دورات وتقدمي تنظيم 

 ة.ومعقد طويلة حماكمات وإجراء الضعفاء الشهود مع واملناسب
 

 يف حمامني و/أو قضاة إىل تقدميها مت تدريبية، ومؤمترات برامج يف ومدربة ةكمتحدب المشاركة و/أو تنظيم
أمام  حماكمات يف الروس، والقضاة الدويل، ئياجلنا القانون بشأن وتونس ومقدونيا ولبنان والعراق كمبوديا
 حملفني. هيئات 
 بشأن نيجرييا من قضاة وإىل األورويب االحتاد قانون بشأن ومقدونيا بلغاريا يف تدريبية برامج وتنفيذ تنظيم
 الوسطى أمريكا لقضاة التدريب لتقدمي مستمر مشروع يف تشارك ،2016 عام منذب. اإلرها قضايا

 ة.واملعقد الطويلة احملاكمات على واجلنوبية
  

-2005الدعوة  على التدريب جمللس الدولية رئيسة الكلية الدرجة "أ".  من الدعوة مدربة في مجال
 الصعيد وعلى املتحدة اململكة يف الدعوة جمال يف التدريبية الدورات من العديد وتقدمي . تنظيم2011
الدولية  اجلنائية واحملكمة املتحدة األمم ووكاالت الدولية اجلنائية للمحكمة ذلك يف مبا الدويل،

 .لسرياليون اخلاصة واحملكمة السابقة،  ليوغوسالفيا
 

 المنشورات 
 ة.االجتماعي العلوم حبوث جملس( 2012)  "والنزوح االنتقالية العدالة" يف ساهمت 

  املهنية الرابطات و  اجلمعيات يف عضو
  ائرو الد قضاة جملسيف  عضو

 ةاألوسمو  الجوائز
 القانونللخدمات املقدمة يف  للحصول على وسام القديس ميخائيل والقديس جرجس       2004

 .الدويل
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    (اغوشا )جورجي لوردكيبانديز،  -10
باإلنكليزية[ األصل]  

 
 مذكرة شفوية  

  
 بيان المؤهالت

من  6لدولية والفقرة ()أ( من نظام روما األساسي اخلاص باحملكمة اجلنائية ا4)36عماَل باملادة 
القرار املتعلق بإجراءات تسمية وانتخاب القضاة واملدعي العام ونواب املدعي العام لدى احملكمة اجلنائية 

( ICC-ASP/18/Res.4) للدورة الثامنة عشرة 4املعّدل مبوجب القرار ( ICC-ASP/3/Res.6)الدولية 
ا بتقدمي البيان التايل مبؤهالت السيد غوتشا (، تتشّرف حكومة جورجي2019كانون األول/ديسمرب   6 يف

لوردكيبنيدزي كمرّشح النتخاب قضاة احملكمة اجلنائية الدولية يف الدورة التاسعة عشرة جلمعية الدول 
 .2020كانون األول/ديسمرب   17إىل  7األعضاء يف مقر األمم املتحدة يف نيويورك، من 

 
  ()أ(3)36املادة ) والحياد والنزاهة" الرفيعة"األخالق  شرط ( أ

 
عن الشرح  غينإّن املسار الذي اتّبعه السيد لوردكيبنيدزي خالل مسريته املهنية واألكادميية املكثفة 

التنويه هبا يف حياته املهنية  جرىأخالقه الرفيعة وحياده ونزاهته. فإّن مسعته املشرّفة اليت على شهد بذاته يو 
الربملان  يفبفارق شاسع كبري و حظي بتأييد  قد ترشيحه  كون، تّتضح من  اوالشخصية، يف جورجيا ودولي  

 .صوت معارض( 0صوت مؤيّد،  91يف جورجيا )
 

)املادة "المؤّهالت المطلوبة في دولة كّل منهم للتعيين في أعلى المناصب القضائّية" شرط  ( ب
 ()أ((3)36

 
ناصب القضائية يف جورجيا. يليّب السيد لوردكيبنيدزي كامل املؤهالت املستلزمة لتعيينه يف أعلى امل

بني معايري وإجراءات تعيني  59قد مجعت عملية االختيار املعتمدة مبقتضى املرسوم احلكومي رقم و 
 .على حد سواء املرّشحني للمحكمة الدستورية يف جورجيا واحملكمة العليا يف جورجيا

 
من  )مواطنة( بوسع أي مواطن من القانون املعين باحملكمة الدستورية يف جورجيا، 7مبوجب املادة و 
يبلغ من العمر اخلامسة والثالثني، وحامل شهادة عليا يف احلقوق، ولديه خربة مهنية من عشر جورجيا 

من القانون  34سنوات ومؤهالت مهنية متمّيزة، أن يصبح عضو ا يف احملكمة الدستورية. ومبوجب املادة 
انتخاب( مواطن )مواطنة( كفء من جورجيا ملنصب قاٍض األساسي املعين باحملاكم العامة، ميكن تعيني )

يف احملكمة العليا، إذا كان قد بلغ الثالثني من العمر ولديه شهادة عليا يف احلقوق توازي أقله شهادة 
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املاجيستري أو شهادة أكادميية معادلة أو دبلوما جامعية، وأقله مخس سنوات خربة يف العمل كخبري يف 
 القانون.

 
ه املعايري، يُتوقع من مرّشح )أو مرّشحة( جورجيا أن يستويف املعايري القصوى احملددة نظر ا هلذ

لقضاة احملكمة الدستورية واحملكمة العليا يف جورجيا: حتددت السن الدنيا واخلربة املستلزمة وفق ا ملستلزمات 
ق ا ملستلزمات احملكمة احملكمة الدستورية يف جورجيا؛ أما شروط التعليم العايل واملؤهالت فتحددت وف

العليا يف جورجيا. وبالتايل، ستتوفر لدى املرّشح الذي ستسّميه جورجيا النتخاب قضاة احملكمة اجلنائية 
الدولية مسعة أخالقية ومهنية عالية؛ وسيكون مواطن ا من جورجيا ال يقل عمره عن اخلامسة والثالثني؛ 

تقن لغة واحدة على األقل من لغات العمل باحملكمة وسيتمتع مبؤهالت يف جمال العمل القانوين؛ وسيُ 
)اإلجنليزية أو الفرنسية(. كما سيستويف مستلزمات املرّشحني للقائمة ألف أو القائمة باء احملددة بالتفصيل 

 أدناه، حتت عنوان إجراءات الرتشيح وأركاهنا.
 

مثل القانون شرط "كفاءة بابتة في مجاالت القانون الدولي ذات الصلة بالموضوع،   ( ت
اإلنساني الدولي وقانون حقوق اإلنسان وخبرة مهنية واسعة في مجال عمل قانوني ذي 

 ((.2)ب()36)املادة صلة بالعمل القضائي للمحكمة". 
 

( النتخابه قاضي ا على القائمة باء، كما 2)ب()36مستلزمات املادة  لوردكيبنيدزييستويف السيد 
 يّتضح من سريته الذاتية.

 
ل القانون الدويل الذي كان مشروعه الرمسي واملهين والشخصي، سعى إىل املسامهة يف من خال

ا يف  نظام دويل قائم على القواعد، وإىل إنشاء وتعزيز آليات العدالة الدولية. وهو يتمّتع خبربة واسعة جد 
 جمال مساعدة ضحايا اجلرائم اخلطرية يف إطار السياسات واملمارسة.

 
يستري يف القانون الدويل حلقوق اإلنسان من جامعة إسيكس )اململكة املتحدة( حائز شهادة املاج

وماجيستري يف دراسات احلقوق الدولية من كلية احلقوق يف جامعة هارفرد )الواليات املتحدة( مع تركيز 
وحىت  2001على القانون الدويل والقانون الدويل حلقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل. من 

يف علم القانون وزميل ما بعد الدكتوراه يف كلية احلقوق يف جامعة فوردم ، كان مرّشحا للدكتوراه 2013
 يف نيويورك، الواليات املتحدة األمريكية.

 
سنة من العمل مع احملاكم الدولية واملنظمات الدولية يف جمال القانون  20لديه خربة أكثر من 

سنة مع احملكمة اجلنائية  12ويل والقانون الدويل حلقوق اإلنسان: اجلنائي الدويل والقانون اإلنساين الد
سنوات من تويل أمور  3الدولية مبا فيها سنة واحدة كعضو جملس إدارة الصندوق االستئماين للضحايا؛ 

ذات صلة باحملكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة؛ سنتان خربة عمل مع احملكمة اجلنائية الدولية 
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سنوات مع االحتاد  10سنوات مع جملس أوروبا؛ و 10سنة عمل مع األمم املتحدة؛ و 19ندا؛ لروا
سنوات مع منظمة األمن والتعاون يف أوروبا. وقد بدأت خربته واخنراطه املكّثف يف جمال  10األورويب؛ و

ون اخلارجية، مع تطبيق القانون الدويل والقانون اجلنائي الدويل واإلجراءات اجلنائية الدولية يف وزارة الشؤ 
قرار جملس األمن بشأن إنشاء احملكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة واحملكمة اجلنائية الدولية 
لرواندا. فقد ساهم بصورة خاصة يف اإلجراءات الوطنية املعتمدة لتعزيز التعاون بني جورجيا واحملاكم 

 ريات وتعديالت إىل التشريعات يف جورجيا.، مبا فيه اقرتاح إدخال تغي1997الدولية عام 
 

كما كان منّسق االتصال لفريق جورجيا خالل املفاوضات بشأن نظام روما األساسي، فلعب دور ا  
ا يف التأثري يف مواقف بالده، خاصة بالنسبة إىل اجلرائم الدولية املتواصلة، فعمل على صياغة  كبري ا جد 

أن نظام روما األساسي خالل مؤمتر روما. واقرتح ال بل دافع عن والية وفد جورجيا إىل املفاوضات بش
. وبصفته ممثل احملددة األهداف اإلجراءاتفقة يف الرأي بشأن جمموعة الدول املتّ انضمام جورجيا إىل 

جورجيا، وضع اقرتاحات ودعم اجملموعة يف مواضيع جوهرية من نظام روما األساسي، ومنها الصالحية 
ة للنظر يف جرائم اإلبادة واجلرائم ضد اإلنسانية وجرائم احلرب إخل. "احملورية". كما شارك املالزمة للمحكم

. إثر مؤمتر روما، وبصفته مستشار ا 1998يف املفاوضات اليت مّهدت العتماد نظام روما األساسي عام 
جنة التحضريية قانوني ا يف بعثة جورجيا الدائمة لدى األمم املتحدة، مّثل بالده وشارك يف عمل الل

( حول اتفاق العالقات بني احملكمة واألمم 2002-1999للمحكمة اجلنائية الدولية يف نيويورك )
القواعد اإلجرائّية ، و اتفاق امتيازات احملكمة وحصاناهتااملتحدة، والنظام املايل والقواعد املالية للمحكمة، و 

ائمة، توىل مسؤولية اللجنة الثالثة )حقوق اإلنسان( ، وجرمية العدوان. ويف بعثة جورجيا الدوقواعد اإلثبات
واللجنة السادسة )القانونية( واللجنة اخلاصة املعنية مبيثاق األمم املتحدة اليت كّملت عمل اللجنة 

 التحضريية من خالل حتديد املبادئ واملعايري الدولية املتعلقة باحملكمة اجلنائية الدولية كمنظمة دولية.
 

كربوفسور يف القانون الدويل، وكدبلوماسي، وكنائب وزير العدل احلايل يف جورجيا   ويف سياق عمله
)مستشار قانوين للدولة رفيع املستوى(، كسب خربة واسعة ومعّمقة مشلت القانون الدويل والقانون اجلنائي 

غل عدة ، ش1991الدويل والقانون اإلنساين الدويل. ومنذ التحاقه بوزارة اخلارجية يف جورجيا عام 
مناصب رئيسية تطلّبت منه العمل واالخنراط يف اجملال القانوين، ومنها: اقرتح وساهم يف االنضمام إىل 
املفاوضات حول املعاهدات واالتفاقيات الدولية املتمحورة حول حقوق اإلنسان الدولية والقانون اإلنساين 

مّثل مرار ا وزارة اخلارجية يف خمتلف منتديات  الدويل واجلرائم الدولية، ويف املصادقة عليها وتطبيقها. كما
حقوق اإلنسان اليت نظمتها األمم املتحدة ومنظمة األمن والتعاون يف أوروبا، مبا يف ذلك جلنة حقوق 
اإلنسان التابعة لألمم املتحدة. ومبوازاة ذلك، وبصفته عضو ا يف جملس إدارة مجعية الصليب األمحر يف 

 دة الوعي حول القانون اإلنساين على املستوى الوطين.جورجيا، بذل جهود ا لزيا
 

، يواصل املسار نفسه فوّسع نطاق 2012يف إطار منصبه احلايل كنائب وزير العدل، منذ 
مسامهاته ليشمل جمموعة واسعة من القضايا: إنه ميّثل جورجيا ويرتأس منازعات قضائية بني الدول أمام 
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ويدير مسائل مرتبطة بتنفيذ قرارات احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان؛ 
املسائل املتعلقة  فيما خص ضحايا انتهاكات االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان؛ وميّثل جورجيا يف
لجنة املشرتكة بني باحملكمة اجلنائية الدولية من حيث التعاون مع منظومة احملكمة. كما أنه يرتأس جهود ال

يف جورجيا لتعزيز اإلطار القانوين الوطين للقانون اإلنساين الدويل،  الوكاالت لتنسيق الشؤون اإلنسانية
خاصة فيما يتعلق باملفقودين أثناء النزاعات املسلحة؛ ويعمل على وضع صكوك مناسبة حملاربة ومنع 

وما بعدها؛ ويعمل على  ي خالل النزاعات املسلحةالعنف القائم على النوع االجتماعي والعنف اجلنس
 تعزيز محاية النازحات داخلي ا من العنف اجلنسي والعنف األسري والعنف القائم على النوع االجتماعي.

 
لقد اخنرط بشكل موّسع يف املسائل املتعلقة بالعالقات الدولية والقانون الدويل وحقوق اإلنسان 

، من منصبه كمستشار رئيس وزراء جورجيا ، مبا فيه مسائل العدالة الدولية2007و 2005بني عامي 
 يف املسائل القانونية الدولية والشؤون اخلارجية.

 
وتتضمن خرباته األخرى ذات الصلة اليت اكتسبها أثناء عمله يف وزارة العدل يف جورجيا، عمله  

وطين، وكذلك كمقرر احلكومة أمام الربملان يف جورجيا، وصياغته مسودة القانون املعين بالصليب األمحر ال
جمموعة من مسودات القوانني حول اإلجراءات القانونية اإلدارية بشأن التعويض، وإعادة فتح قضايا 

التابعة لألمم  هيئات اإلشراف على املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسانجنائية ومدنية مبقتضى قرارات 
 ، واليت تستحق التنويه أيض ا.2016املتحدة يف عام 

 
مشارك ا للجنة املشرتكة بني الوكاالت املعنية باملساواة بني اجلنسني والعنف ضد  رئيس اوبصفته 

النساء والعنف األسري، ترّكزت جهوده على تنسيق عمل اللجنة املشرتكة لصياغة االلتزامات والوفاء هبا، 
ر جملس يف سياق خطط العمل املعنية باملساواة بني اجلنسني والعنف ضد النساء والعنف األسري وقرا

بشأن املرأة والسالم واألمن. كما تتضّمن إجنازاته صياغة  1325األمن التابع لألمم املتحدة رقم 
(؛ واجلهود املبذولة إلعداد املبادئ التوجيهية 2020-2014اسرتاتيجية جورجيا حلقوق اإلنسان )

ى ضحايا االجتار بالبشر لوكاالت إنفاذ القانون يف قضايا االجتار بالبشر، مع الرتكيز على التعّرف عل
وكيفية معاملة الضحايا من النساء واألطفال، ويتضّمن ذلك توفري املساعدة القائمة على االحتياجات 

 للضحايا يف إطار عمل اجمللس املشرتك بني الوكاالت ملكافحة االجتار بالبشر. 
 

نظمات واهليئات ويف الوقت نفسه، بقي طوال حياته املهنية ناشط ا يف مناصب قيادية مع امل
(؛ ونائب رئيس 2001الدولية: عمل كنائب رئيس اللجنة اخلاصة املعنية مبيثاق األمم املتحدة، نيويورك )

، التفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصرياالجتماع التاسع عشر للدول األطراف يف ا
، األكادميية الدولية ملكافحة الفسادألطراف يف (، ورئيس الدورة السابعة جلمعية الدول ا2002نيويورك )

 17و 16(. وعلى الصعيد الوطين، خدم كرئيس/ونائب رئيس بعثات جورجيا إىل الدورات 2019فيينا )
 (.2019، 2018، 2017جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي، نيويورك، الهاي، ) 18و
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 2014جملس أوروبا للمساواة بني اجلنسني منذ  وباملثل، تركزت جهوده بصفته عضو ا يف جلنة

 على أنواع خمتلفة من التمييز ضد النساء والعنف األسري.

 
واألهم من ذلك، بصفته عضو ا حالي ا يف جملس إدارة الصندوق االستئماين للضحايا، فهو معين يف 

يف بلدان احلاالت لدى  إدارة الصندوق وتنفيذ واليته فيما خص جرب الضرر ومساعدة الضحايا وعائالهتم
احملكمة اجلنائية الدولية. ويتضمن ذلك العمل مع احملكمة على املستندات اليت تعّدها األمانة العامة 

 للصندوق االستئماين للضحايا.

 
سنة من  11وتقّدم حياته املهنية مزجي ا مالئم ا من اخلربة األكادميية والعملية. فهو لديه أكثر من 

مواد وأجرى  لوردكيبنيدزية والبحثية املرتبطة باحملكمة اجلنائية الدولية. لقد دّرس السيد اخلربة األكادميي
حبوث ا مرتبطة باحملكمة اجلنائية الدولية وممارساهتا يف بعض أبرز املؤسسات األكادميية واجلامعات يف العامل: 

ر اللجنة التحضريية ، أطلق مشروع ا حبثي ا حول مشاكل حتديد جرمية العدوان يف إطا2002ففي 
للمحكمة اجلنائية الدولية يف معهد ماكس بالنك للقانون اجلنائي األجنيب والدويل، فريبورغ، أملانيا؛ 

أجرى حبث ا عن األفعال الضعيفة للمؤسسات الدولية يف القانون الدويل، مبا يف ذلك املمارسات املتقاطعة و 
يف برنامج فولربايت يف كلية احلقوق يف جامعة كولومبيا،  بني األمم املتحدة والصليب األمحر، كخبري زائر

نيويورك. كما أن عمله كربوفسور مساعد يف كلية الشؤون الدولية والشؤون العامة يف جامعة كولومبيا قد 
تركز على حقوق املرأة وترشيد النوع االجتماعي واملشاركة السياسية للنازحني داخلي ا، وهي أيض ا إجنازات 

 لذكر.جديرة با

 
بصفته بروفسور ا يف القانون الدويل، أعطى دروس ا مكثفة يف القانون الدويل وقانون املعاهدات 
الدولية وممارسات املنظمات الدولية فيما خص جورجيا، والقانون الدويل حلقوق اإلنسان مع الرتكيز بشدة 

يف القوقاز وجامعة سوخومي يف  على مكّون احملاكم الدولية يف جامعة جورجيا األمريكية، وكلية احلقوق
 تبليسي.

 
ومعرفته، فإن جورجيا واثقة متام ا من ترشيحه ملنصب قضائي أعلى السيد لوردكيبنيدزي ونظر ا خلربة 

 يف احملكمة اجلنائية الدولية.
 

 "معرفة ممتازة وطالقة في لغة واحدة على األقّل من لغات العمل بالمحكمة شرط "  ( ث
 ()ج(3)36)املادة 
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اللغة اإلجنليزية بشكل ممتاز من خالل شهاديت املاجيستري يف  لوردكيبنيدزيضح إتقان السيد يتّ 
احلقوق من دولتني ناطقتني باإلجنليزية )اململكة املتحدة والواليات املتحدة( وكذلك من خربته الواسعة 

 يزية.عام ا من العمل املهين واألكادميي يف بيئة تسودها اللغة اإلجنل 29املمتدة على 
 

 مؤشرات الترشيح للقائمتين ألف وباء ( ج
 

من النظام األساسي، نظر ا  5، الفقرة 36مرّشح للقائمة باء مبقتضى املادة  لوردكيبنيدزيالسيد 
ملؤهالته املثبتة يف جماالت القانون الدويل ذات الصلة على غرار القانون اإلنساين الدويل وقانون حقوق 

 ة يف مضمار مهين مرتبط بعمل احملكمة القضائي.اإلنسان، ونظر ا خلربته الكبري 
 

 ( من النظام األساسي3( إلى )1)أ()8، الفقرة 36معلومات متصلة بالمادة  ( ح
 

 لوردكيبنيدزي، سيمّثل السيد ( من النظام األساسي3( إىل )1)أ()8الفقرة ، 36لغايات املادة 
اين اجلرماين أو القاري( وإن كان يلم بالقانون نظام القانون املدين )املعروف كذلك بالنظام القانوين الروم

العام مبا أّن شهاديت املاجيستري اللتني أجنزمها مصدرمها دولتان تعتمدان قانون السوابق القضائية، وهو لديه 
خربة يف العمل يف القطاع األكادميي يف اململكة املتحدة والواليات املتحدة. وهو مرّشح ذكر عن اجملموعة 

 ألوروبا الشرقية.اإلقليمية 
 

مسألة العنف ضّد النساء أو  -دون حصر-خبرة قانونّية في مسائل محّددة تشمل " ( خ
 ()ب((8)36)املادة " األطفال

 
بصفته رئيس ا مشارك ا للجنة املشرتكة بني الوكاالت املعنية بالنوع االجتماعي، يساهم السيد 

وتلبيتها يف سياق خطط العمل املعنية باملساواة  صياغة االلتزاماتوينّسق جهود اللجنة يف  لوردكيبنيدزي
 1325بني اجلنسني والعنف ضد النساء والعنف األسري وقرار جملس األمن التابع لألمم املتحدة رقم 

-2014بشأن املرأة والسالم واألمن. كما تتضّمن إجنازاته صياغة اسرتاتيجية جورجيا حلقوق اإلنسان )
قوق املرأة واملساواة بني اجلنسني وحماربة العنف ضد النساء، بصفته (، مع الرتكيز بشدة على ح2020

رئيس ا مشارك ا للمجلس املشرتك بني الوكاالت؛ كما يتضّمن تنسيق اجلهود املشرتكة بني الوكاالت إلعداد 
يا املبادئ التوجيهية لوكاالت إنفاذ القانون يف قضايا االجتار بالبشر، مع الرتكيز على التعّرف على ضحا

االجتار بالبشر وكيفية معاملة الضحايا من النساء واألطفال، وتوفري املساعدة القائمة على االحتياجات 
لجنة للضحايا يف إطار عمل اجمللس املشرتك بني الوكاالت ملكافحة االجتار بالبشر؛ ويرتأس جهود ال

طار القانوين املعين باملفقودين أثناء يف جورجيا لتعزيز اإل املشرتكة بني الوكاالت لتنسيق الشؤون اإلنسانية
النزاعات املسلحة، فيعمل على وضع صكوك مناسبة حملاربة ومنع العنف القائم على النوع االجتماعي 

ي خالل النزاعات املسلحة وما بعدها، ومحاية النازحات داخلي ا من العنف اجلنسي والعنف والعنف اجلنس
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تماعي، وضمان إتاحة خدمات املساعدة الطبية والنفسية والقانونية األسري والعنف القائم على النوع االج
 هلّن.

 
 2014منذ  وباملثل، تركزت جهوده بصفته عضو ا يف جلنة جملس أوروبا للمساواة بني اجلنسني

 على أنواع خمتلفة من التمييز ضد النساء والعنف األسري.

 
الشؤون العامة يف جامعة كولومبيا قد كما أن عمله كربوفسور مساعد يف كلية الشؤون الدولية و 

 تركز على حقوق املرأة وترشيد النوع االجتماعي واملشاركة السياسية للنازحني داخلي ا.
 

 ((7)36)املادة التي بموجبها ُيسمى المرّشح  الجنسية ( د
 

اجلنسية اجلورجية وال ميلك أي جنسية أخرى من أي دولة ثانية وهو السيد لوردكيبنيدزي حيمل 
 ح من قبل دولة جورجيا.مرشّ 

 
( وأركان 2)أ()4( أو الفقرة 1)أ()4، الفقرة 36مؤشرات إجراءات الترشيح بمقتضى المادة  ( ذ

 تلك اإلجراءات )عملية االختيار الوطنية(
 

إجراءات من نظام روما األساسي و  36أجريت عملية االختيار الوطنية بالتوافق التام مع املادة 
-ICC)دعي العام ونواب املدعي العام لدى احملكمة اجلنائية الدولية تسمية وانتخاب القضاة وامل

ASP/3/Res.6)  للدورة الثامنة عشرة  4املعّدل مبوجب القرار(ICC-ASP/18/Res.4 ) كانون   6يف
 (، كما متت مراعاة أفضل ممارسات إجراءات االختيار الوطنية.2019األول/ديسمرب 

 
نظام روما األساسي، يتم تقدمي الرتشيحات لالنتخاب  من 36من املادة  4ومبوجب الفقرة 
اإلجراءات املتعّلقة بتسمية مرّشحني للتعيني يف أعلى املناصب القضائّية يف ( 1للمحكمة باتّباع إما: )

اإلجراءات املنصوص عليها يف النظام األساسي حملكمة العدل الدولّية لتسمية  (2) أوالدولة املعنّية 
 ة.كممرّشحني لتلك احمل

 
ومبا أّن جورجيا ال متلك ممثلني معّينني يف احملكمة الدائمة للتحكيم، وهو شرط مسبق لتطبيق 
إجراءات تسمية مرّشحني حملكمة العدل الدولية كما هو منصوص عليه يف النظام األساسي لتلك احملكمة، 

لى املناصب القضائّية يف الدولة اإلجراءات املتعّلقة بتسمية مرّشحني للتعيني يف أعاختارت جورجيا تطبيق "
 (.1()أ()4)36" مبوجب املادة املعنّية
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املعين  59املرسوم احلكومي رقم كانون الثاين/يناير   30وهلذه الغاية، تبّنت حكومة جورجيا بتاريخ 
)املسماة فيما يلي  2020عام  النتخاب قضاة احملكمة اجلنائية الدوليةبإجراءات تسمية مرّشحني 

تعيني املرّشحني للمحكمة ل املعتمدة جراءاتاإلعايري و املمجعت بني االختيار"( بعد أن  "إجراءات
رمسي ا وأصبح متوافر ا علني ا على املوقع  59. وقد نشر املرسوم رقم الدستورية واحملكمة العليا يف جورجيا

ومن خالل اعتماد هذا  (.www.matsne.gov.ge) (Legislative Herald of Georgiaالتشريعي جلورجيا )
املرسوم، اعتمدت جورجيا إطار عمل قانوين مع إجراءات ومعايري حمددة لتسمية القضاة املرّشحني 
للمحكمة اجلنائية الدولية، هبدف ضمان إجراءات مفتوحة وشفافة وقائمة على اجلدارة على الصعيد 

 الوطين.
 

من نظام روما األساسي.  36من املادة  4و 3االختيار كلي ا مع الفقرتني  تتماشى إجراءات
من إجراءات االختيار، حددت جورجيا احلد األدىن ملستلزمات عملية االختيار الوطنية  2ومبقتضى املادة 

 ملرّشحي كل من القائمتني ألف وباء:
 

ب أن يكون مواطن ا من أي مرّشح ملنصب قاٍض من جورجيا للمحكمة يف الهاي جي: 2المادة 
جورجيا أهال  قانون ا، صاحب مبادئ أخالقية عالية ومسعة مهنية ممتازة، بلغ سن اخلامسة والثالثني، ويتقن 
إحدى لغات عمل حمكمة الهاي )اإلجنليزية أو الفرنسية( ويليب املستلزمات احملددة يف الفقرة )أ( )الفئة أ( 

 دة:أو الفقرة )ب( )الفئة ب( من هذه املا
 

 أ( الفئة أ:
أ.أ( حائز شهادة ماجيستري يف احلقوق، ويشمل الربنامج الدراسي القانون اجلنائي أو القانون 

 اجلنائي الدويل؛
سنوات كقاٍض و/أو مدٍع عام و/أو حماٍم يف مضمار  10أ.ب( لديه خربة عمل ال تقل عن 

 ة؛القانون اجلنائي أو يف منصب مماثل يف مضمار اإلجراءات اجلنائي
 أ.ج( لديه معرفة معّمقة بنظام روما األساسي واالجتهادات الدولية ذات الصلة؛

 
 :ب الفئة  ( ب

ب.أ( حائز شهادة ماجيستري يف احلقوق، ويشمل الربنامج الدراسي القانون الدويل العام 
 وباألخص القانون الدويل حلقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل؛

سنوات من العمل مع احملاكم الدولية، أو املنظمات الدولية  10ب.ب( ميلك خربة ال تقل عن 
واحملاكم الدولية يف مسائل متعلقة بالقانون اجلنائي الدويل والقانون اإلنساين الدويل والقانون الدويل حلقوق 

 اإلنسان؛
ب.ج( لديه معرفة معمقة بنظام روما األساسي واالجتهادات الدولية ذات الصلة باإلضافة إىل 

 قانون الدويل العام يف جمال القانون اإلنساين الدويل والقانون الدويل حلقوق اإلنسان.ال

http://www.matsne.gov.ge/
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تدريب من أجل العدالة، ال، وفق ا ملعايري عملية االختيار، اختذ مركز 2020شباط/فرباير  3يف 

اإللكرتوين املرّشحني على موقعه  اإلجراءات الالزمة لإلعالن عن دعوة، مبوجب القانون العام والذي أنشئ
(www.tcj.gov.ge وصفحته على موقع فايسبوك وبوابة وظائف مستخدمة على نطاق واسع يف )

ىل حمكمة جورجيا الدستورية، (. كما أرسلت رسائل إwww.hr.gov.geو) )www.jobs.geجورجيا )
واجمللس العديل األعلى يف جورجيا، ومكتب املدعي العام يف جورجيا، ونقابة حمامي جورجيا ومجعية 
وسطاء جورجيا، كما نُقلت املعلومات إىل املنظمة غري احلكومية املدعوة مجعية حمامي جورجيا الشباب، 

دف نشر املعلومات بني املنظمات غري احلكومية ورئيس حتالف جورجيا للمحكمة اجلنائية الدولية هب
املنتمية إىل التحالف املذكور وغريها من املنظمات غري احلكومية املهتمة باملوضوع. كما ُنشرت املعلومات 

 كلية حقوق باإلمجال(.  29عن اإلعالن العام على اجلامعات اليت لديها برامج تدريس احلقوق )
 

زويد املمثلني املفّوضني هلذه املنظمات باملعلومات املفصلة عن ، مت ت2020شباط/فرباير  6يف 
 املنصب الشاغر بواسطة اهلاتف.

 
، ُعقد اجتماع لتشارك املعلومات هدف إىل مناقشة إجراءات 2020شباط/فرباير  11يف 

االختيار بشكل أوسع. وقد حضره ممثلون عن مكتب املدعي العام يف جورجيا واجمللس العديل األعلى 
 املنظمات غري احلكومية ومجعية حمامي جورجيا الشباب ومركز حقوق اإلنسان.و 

 
 9. خالل هذه الفرتة، قّدم 2020شباط/فرباير  13إىل  3فُتح اإلعالن عن الشغور من 

 2أشخاص طلباهتم للمنصب الشاغر. وبعد تقييم الطلبات من حيث املؤهالت املستلزمة مبوجب املادة 
نتقلت استمارتان إىل املرحلة التالية. وقد نصح مركز التدريب من أجل العدالة أحد من عملية االختيار، ا

مقدَمي الطلبني الناجَحني تصحيح خطأ يف املستندات اليت قّدمها وذلك خالل ثالثة أيام، كما هو 
 مسموح يف إجراءات االختيار. ولكّن مقّدم الطلب فشل يف فعل ذلك وبالتايل، أبلغ مركز التدريب من

 أجل العدالة أنه ال ينوي مالحقة الطلب بعد ذلك.
 

 2020شباط/فرباير  20نظر ا لقلة عدد االستمارات املؤهلة، جرى متديد املهلة الزمنية حىت 
 .2020شباط/فرباير  14ونُقلت املعلومات ذات الصلة إىل كل املنظمات يف 

 
امتحان ا خطي ا باللغة اإلجنليزية  ، نظّم مركز التدريب من أجل العدالة2020شباط/فرباير  20يف 

استمر ست ساعات للمرّشح املتبقي الذي يليّب املعايري بالكامل. وتضّمن االختبار ثالثة أسئلة نظرية 
فقد أعدت األسئلة المفتوحة القاضية دون مقابل:  خبيران دولّيان ملتزمانوثالثة عملية أعّدها 

ي المحكمة الجنائية الدولية؛ فيما أعد األسئلة المرتكزة إكاترينا تريندافيلوفا، وهي قاضية سابقة ف
/أسئلة تقييم الموقف السيد هيرمن فون هيبيل، رئيس قلم سابق لدى المحكمة الحاالتإلى 

http://www.tcj.gov.ge/
http://www.jobs.ge/
http://www.hr.gov.ge/
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ويف اليوم نفسه، أرسلت ورقة االختبار املنجز إىل هذين اخلبريين من دون أي تفاصيل  1الجنائية الدولية.
 .عن هوية املرّشح

 
، وضمن املهلة الزمنية املمددة، ُقّدمت استمارة أخرى إىل مركز 2020باط/فرباير ش 20يف 

التدريب من أجل العدالة. ولكن نظر ا خلطأ يف االستمارة، أمهل مقّدم الطلب ثالثة أيام لتصحيحه. ووافق 
نيب الذي مقّدم الطلب على تصحيح اخلطأ جزئي ا وطلب تنظيم اختباره يف شهر آذار/مارس يف البلد األج

شباط/فرباير  26أو  25يقيم فيه. متت املوافقة على الطلب األخري، وأعطي اإلذن إلجراء االختبار يف 
لدى هيئة التمثيل الدبلوماسي جلورجيا يف البلد املعين. ولكّن مقّدم الطلب التمس رمسي ا سحب االستمارة 

 نظر ا لعدم توفر الوقت الكايف له لالستعداد لالمتحان.
 
 السيد لوردكيبنيدزيء  عليه، قّيم اخلبريان الدوليان امللتزمان ورقة امتحان املرّشح الواحد. وجنح بنا

يف االمتحان املستلزم يف إجراءات االختيار، وقدَّم مركز التدريب من أجل العدالة مستنداته إىل حكومة 
 جورجيا لالطالع عليها.

 
السيد يار، رفعت حكومة جورجيا ترشيح ( من إجراءات االخت6)4( و3)1مبقتضى املادتني 

من نظام روما األساسي  36إىل جملس نواب جورجيا لتقييم مؤهالت املرّشح مبوجب املادة لوردكيبنيدزي 
 واملوافقة عليه.

 
أمام اللجنة القضائية بربملان جورجيا حيث أجاب عن أسئلة أعضاء السيد لوردكيبنيدزي مُثل 

الشفافية والتغطية اإلعالمية واألمن للجمهور العام يف ظل هتديد فريوس   الربملان. ولضمان أقصى درجات
كورونا، جرى بث جلسة االستماع مباشرة عرب التلفاز واإلنرتنت، وكانت األسئلة مفتوحة أمام أي 

 شخص مهتم من خالل اإلنرتنت.
 

أصوات جملس  3/5بأغلبية  لوردكيبنيدزيوافقت اللجنة القضائية الربملانية على ترشيح السيد 
نواب جورجيا )هذه األصوات كافية النتخاب قضاة كل من احملكمة الدستورية واحملكمة العليا يف جورجيا( 

صوت معارض(. وبالتايل  0صوت مؤيّد مبا فيه املعرتضني و 91من دون أي صوت ممتنع أو معارض )
ا كمرّشح. لوردكيبنيدزييتمتع السيد   بشرعية عالية جد 

 
، جرت عملية االختيار الوطنية يف جورجيا بطريقة تضمن أوسع انتشار لدعوة ويف اخلالصة

املرّشحني من كل اجلهات املهتمة، مبا فيه القضاء الوطين، والقانونيني واألكادمييا واجملتمع املدين. وقد 
ية طّورت جورجيا معايري وإجراءات صارمة الختيار املرّشحني لالنتخابات القضائية للمحكمة اجلنائ

                                                 
 .يتم الكشف عن هوية اخلبريين الدوليني املنخرطني مبوافقتهما 1
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الدولية، واعتمدهتا، وأشركت مسؤولني سابقني من احملكمة اجلنائية الدولية من دون مقابل يف تقييم كفاءة 
 املرّشحني من خالل االمتحان اخلطي، بغية ضمان عملية اختيار شفافة وقائمة على اجلدارة.

 
 االلتزام بالتفّرغ الكامل للعمل ( ر

 
 لعمل احملكمة إذا ما لزم األمر. بالتفرّغ كلي ا لوردكيبنيدزييلتزم السيد 

 
 

 الذاتية ةالسير 
 معلومات شخصية

 لودكيبنيدزي  سماال
 غوتشا اللقب

 ذكر االجتماعي النوع

 03/02/1064 الوالدة تاريخ

 جورجيا اجلنسية
 أوروبا الشرقية اإلقليمية املعايري
 متزّوج العائلي الوضع
 /لفأ القائمة
 اءب القائمة

 القائمة باء

 جورجيةاللغة األم:  :لغاتال
 حمكية: متقّدم مكتوبة: متقّدم اإلجنليزية -
 حمكية: أساسي ة: أساسيبمكتو  الفرنسية -

 حمكية: متقّدم : مكتوبة: متقّدم روسيةال -

 

 العلمية المؤهالت

09/2011 – 09/2013 
  كلية احلقوق يف جامعة فوردم ، نيويورك، الواليات املتحدة األمريكية -

  كتوراه يف علم القانون وزميل ما بعد الدكتوراهمرشح للد  -
 "السلوك الالحق للمنظمات الدولية: يف النظرية واملمارسة  -
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09/2003 – 06/2004 
 كلية احلقوق جبامعة هارفارد، كامربيدج، الواليات املتحدة األمريكية -
، القانون الدويل حلقوق ماجيستري يف احلقوق يف الدراسات القانونية الدولية )احملور: القانون الدويل -

 اإلنسان، القانون اإلنساين الدويل( 

10/1994 – 09/1995 
 جامعة إسيكس، كولشستري، اململكة املتحدة -
 ماجيستري يف احلقوق يف القانون الدويل حلقوق اإلنسان -

09/1985 – 06/1991 
 فرع سوخومي جلامعة تبليسي احلكومية -
 حمامي(متخصص يف الدراسات القانونية ) –دبلوما  -

 
  المهنية الخبرة

 حىت اآلن – 12/2018

 الصندوق االستئماين للضحايا، احملكمة اجلنائية الدولية -
 عضو جملس اإلدارة من أوروبا الشرقية -
 معلومات ذات الصلة بالقائمة باء -

كعضو جملس إدارة الصندوق االستئماين للضحايا االضطالع بواليتني رئيسيتني: 
املتعلقة جبرب الضرر للضحايا وعائالهتم يف دول احلاالت أمام تنفيذ قرارات احملكمة 

احملكمة اجلنائية الدولية. ومشلت املهام من بني أمور أخرى العمل مع احملكمة على 
 املستندات اليت تعّدها األمانة العامة للصندوق االستئماين للضحايا.

 حىت اآلن - 10/2019

 عضو بديل، (وروبية للدميقراطية من خالل القانونلجنة األجلنة البندقية جمللس أوروبا )ال -
 معلومات ذات الصلة بالقائمة باء -

املشاركة يف تنفيذ والية اللجنة يف مشاركة املعايري وأفضل املمارسات املعتمدة يف 
دول جملس أوروبا والدول اجملاورة مبا يف ذلك توفري املشورة القانونية للدول حول 

 شريعات السارية املفعول.مشاريع التشريعات أو الت

 حىت اآلن – 11/2012
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 وزارة العدل يف جورجيا -
 نائب وزير العدل يف جورجيا -
 معلومات ذات الصلة بالقائمة باء -

اإلشراف على متثيل وزارة اخلارجية يف احملاكم الدولية، وقسم القانون العام الدويل 
والقسم التحليلي. تنسيق وقسم التحكيم الدويل والقسم القانوين لالحتاد األورويب 

العالقات الدولية لوزارة العدل مبا فيه مع املنظمات الدولية )احملكمة اجلنائية الدولية 
 وجملس أوروبا واالحتاد األورويب ومنظمة األمن والتعاون يف أوروبا واألمم املتحدة(.

 متثيل جورجيا يف العالقات مع احملكمة اجلنائية الدولية.
ثيل جورجيا يف القضايا املهمة أمام احملكمة األوروبية حلقوق ترؤس التحكيم ومت

 اإلنسان
كرئيس مشارك للجنة املشرتكة بني الوكاالت املعنية باملساواة بني اجلنسني والعنف 

ضد النساء والعنف األسري، تنسيق جهود اللجنة يف صياغة االلتزامات وتلبيتها يف 
اجلنسني والعنف ضد النساء والعنف سياق خطط العمل املعنية باملساواة بني 

بشأن املرأة والسالم  1325األسري وقرار جملس األمن التابع لألمم املتحدة رقم 
 واألمن.

( 2020-2014قيادة جهود صياغة اسرتاتيجية جورجيا حلقوق اإلنسان ) 
 بصفته رئيس ا مشرتك ا جملموعة العمل املشرتكة بني الوكاالت.

امة للمجلس املشرتك بني الوكاالت املعين مبكافحة االجتار إدارة عمل األمانة الع 
بالبشر والذي لديه والية التعامل مع األطفال الذين يعيشون ويعملون يف الشارع، 

وتنسيق اجلهود املشرتكة بني الوكاالت إلعداد املبادئ التوجيهية لوكاالت إنفاذ 
عّرف على ضحايا االجتار القانون يف قضايا االجتار بالبشر، مع الرتكيز على الت

بالبشر وكيفية معاملة الضحايا من النساء واألطفال وتوفري املساعدة القائمة على 
 االحتياجات للضحايا.

يف  لجنة املشرتكة بني الوكاالت لتنسيق الشؤون اإلنسانيةتنسيق و ترؤس جهود ال 
 جورجيا لتعزيز اإلطار القانوين الوطين للقانون اإلنساين الدويل.

العمل كمقرر احلكومة أمام الربملان يف جورجيا واملسامهة يف صياغة مسودة القانون 
 املعين بالصليب األمحر الوطين الذي يتضّمن مكونات من القانون اإلنساين الدويل

العمل كمقرر احلكومة أمام الربملان يف جورجيا واملسامهة يف صياغة جمموعة من 
أن التعويض، وإعادة فتح قضايا جنائية ومدنية اإلجراءات القانونية اإلدارية بش

التابعة  هيئات اإلشراف على املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسانمبقتضى قرارات 
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 لألمم املتحدة.
 حىت اآلن - 10/2014
 عضو، جلنة جملس أوروبا للمساواة بني اجلنسني -
 معلومات ذات الصلة بالقائمة باء -

يف ترشيد املساواة بني اجلنسني يف كل املشاركة يف جهود اللجنة للمساعدة 
سياسات جملس أوروبا وتوفري املشورة والنصح والتوجيه هليئات أخرى ودول أعضاء 

 يف جملس أوروبا.

 حىت اآلن – 10/2012
 ، أستاذ حماضرجامعة جورجيا األمريكية، تبليسي -
 معلومات ذات الصلة بالقائمة باء -

ت العليا يف القانون الدويل العام إعطاء حصص ملستوى البكالوريوس والدراسا
وممارسات املؤسسات الدولية مبا يف ذلك مكّون عن احملاكم الدولية وقانون 

 املعاهدات الدولية.

 حىت اآلن – 10/2018
 حماضر، جامعة سوخومي، تبليسي -
 معلومات ذات الصلة بالقائمة باء -

الدويل العام، مبا إعطاء حصص ملستوى البكالوريوس والدراسات العليا يف القانون 
 يف ذلك احملاكم الدولية وقانون املعاهدات الدولية.

 حىت اآلن – 02/2013

 حماضر، كلية احلقوق يف القوقاز، تبليسي -
 معلومات ذات الصلة بالقائمة باء -

إعطاء حصص ملستوى البكالوريوس والدراسات العليا يف القانون الدويل العام، مبا 
قانون الدويل حلقوق اإلنسان والقانون األورويب وقانون يف ذلك احملاكم الدولية وال

 املعاهدات الدولية

09/2009 – 06/2013 

 كلية الشؤون الدولية والشؤون العامة يف جامعة كولومبيا، نيويورك -
 بروفسور مساعد، مستشار أكادميي -
 معلومات ذات الصلة بالقائمة باء -
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نسان يف أوراسيا ما بعد إعطاء حصص ملستوى التعليم العايل حول "حقوق اإل
احلقبة الشيوعية"، وإدارة ورشات عمل حول االجتار بالبشر والعنف األسري يف 

جورجيا، وإدماج النوع االجتماعي يف التعليم يف جورجيا، والعمل على تعزيز 
 صوت النازحني داخلي ا والنساء يف جورجيا ما بعد فرتة النزاع.

09/2007 – 08/2008 

 جامعة كولومبيا، نيويورككلية احلقوق يف  -
 خبري زائر يف برنامج فولربايت -
إجراء حبث عن األفعال الضعيفة للمؤسسات الدولية يف القانون الدويل، مبا يف ذلك املمارسات  -

 املتقاطعة بني األمم املتحدة والصليب األمحر وآثارها القانونية

04/2005 – 08/2007 

 حكومة جورجيا -
  يف الشؤون اخلارجية واملسائل القانونية الدوليةمستشار رئيس وزراء جورجيا  -
 معلومات ذات الصلة بالقائمة باء -

املشورة لرئيس وزراء جورجيا يف قضايا الشؤون اخلارجية والقانون الدويل  تقدمي
وحقوق اإلنسان مبا يف ذلك مسائل العدالة الدولية، وتقدمي املشورة يف املسائل 

حلل النزاعات يف منطقيت أخبازيا وتسخينفايل يف  القانونية والسياسية واإلنسانية
 جورجيا

07/2004 – 04/2005 

 وزارة اخلارجية يف جورجيا -
 مكتب الوزير ومن مث سفري متجّول يف مستشار -
 معلومات ذات الصلة بالقائمة باء -

تقدمي املشورة يف مسائل خاصة باملنظمات الدولية والقانون الدويل والقانون الدويل 
 سان والقانون اإلنساين الدويل والعدالة الدولية.حلقوق اإلن

04/1999 – 08/2003 

 بعثة جورجيا الدائمة لدى األمم املتحدة -
 مستشار، مستشار أعلى ومن مث نائب املمثل الدائم بالنيابة -
 معلومات ذات الصلة بالقائمة باء -

اإلنسان العمل كمستشار قانوين يف مسائل القانون الدويل والقانون الدويل حلقوق 
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والقانون اإلنساين الدويل ومتثيل جورجيا يف اللجنة الثالثة )حقوق اإلنسان( واللجنة 
 - 1999السادسة )القانونية( واللجنة التحضريية للمحكمة اجلنائية الدولية )

( واللجنة اخلاصة املعنية مبيثاق األمم املتحدة واللجنة املعنية بعمليات 2002
 حفظ السالم.

02/1992 – 04/1999 

 وزارة اخلارجية يف جورجيا -
 سكرتري ثاين، شعبة املنظمات الدولية؛ نائب رئيس ومن مث رئيس شعبة األمم املتحدة -
 معلومات ذات الصلة بالقائمة باء -

العمل على عالقات جورجيا مع املنظمات الدولية )األمم املتحدة، جملس أوروبا، 
 معات األوروبية وقضايا نزع السالح(؛مؤمتر/منظمة األمن والتعاون يف أوروبا، اجملت

تنسيق عالقات جورجيا مع منظومة األمم املتحدة، مبا يف ذلك سيادة القانون وحقوق 
اإلنسان، وتقدمي املشورة حول النواحي القانونية والسياسية واملرتبطة بالقانون اإلنساين يف 

 حل النزاعات يف سياق األمم املتحدة؛
يا خالل املفاوضات بشأن نظام روما األساسي، وتقدمي منسق االتصال لفريق جورج

املشورة وصياغة أوراق مواقف جورجيا يف هذه العملية وصياغة والية وفد جورجيا إىل 
جمموعة املفاوضات بشأن نظام روما األساسي، واقرتاح والدفاع عن انضمام جورجيا إىل 

، واملشاركة يف املفاوضات اليت فاحملددة األهدا اإلجراءاتالدول املتفقة يف الرأي بشأن 
 ؛1998أدت إىل اعتماد نظام روما األساسي عام 

العمل على توطيد العالقات بني جورجيا واحملكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة 
واحملكمة اجلنائية الدولية لرواندا، واملسامهة بصورة خاصة يف وضع ترتيبات للتعاون مع 

لتأسيس حملاكمة أشخاص مسؤولني عن انتهاكات جسيمة للقانون هاتني احملكمتني وا
 ؛1997كانون الثاين/يناير   6اإلنساين الدويل كما نص عليه املرسوم الرئاسي يف 

 
 ن التابعة لألمم املتحدة.هيئات معاهدات حقوق اإلنسا إعداد تقارير إىل
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 أخرى مهنية أنشطة

12/2019  
جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي اخلاص  18يا إىل الدورة املشاركة كنائب رئيس وفد جورج 

 باحملكمة اجلنائية الدولية، الهاي
2-10/2019 

  ، فيينااألكادميية الدولية ملكافحة الفسادترؤس الدورة السابعة جلمعية الدول األطراف يف 
12/2018 

األطراف يف نظام روما األساسي اخلاص باحملكمة جلمعية الدول  17املشاركة كرئيس وفد جورجيا إىل الدورة  
 اجلنائية الدولية، الهاي

12/2017 
جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي اخلاص باحملكمة  16املشاركة كرئيس وفد جورجيا إىل الدورة 

 اجلنائية الدولية، نيويورك
01/2002 

ة األمم املتحدة الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز للدول األطراف يف اتفاقي 22نائب رئيس االجتماع الـ 
 العنصري، نيويورك

11 – 12/2002  
إجراء حبث حول مشاكل حتديد جرمية العدوان يف إطار اللجنة التحضريية للمحكمة اجلنائية الدولية يف معهد  

 ماكس بالنك للقانون اجلنائي األجنيب والدويل، فريبورغ، أملانيا
09/1999 

 ، نيويوركلعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسيةللدول األطراف يف ا 19ئب رئيس االجتماع الـنا 
1993 

 ، لندناملعهد الربيطاين للقانون الدويل واملقارنأطلسي للدميقراطيات وجورجيا، -إجراء حبث حول اجملتمع األورو
 

 صلة األكثر المنشورات
European Security Identity and the South Caucasus (اهلوية األمنية األوروبية وجنوب القوقاز), Longo, Geistlinger, 

Lordkipanidze, Nasibov. Vienna 2007, Neuer Wissenschaft Verlag GmbH 2008 

Segmentation and Integration in the Foreign Policy of Georgia in Problems of Federalism ( ل يف تقسيم وتكام
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 B. Coppieters, D. Darchiashvili and N. Akaba, Vriije ,(السياسة اخلارجية جلورجيا يف معاجلة مشاكل الفيديرالية

University, Brussels, 2000  

 2002(، موجبات جورجيا من حيث حقوق اإلنسان والقانون الدويل حلقوق اإلنسان/تبليسي 2001) 1371القرار 
 1998بل معاهدات حقوق اإلنسان، جملة القانون الدويل، جامعة تبليسي احلكومية، نطاق التحفظ على /تق

بعض األفكار حول نطاق القبول الضمين جمللس األمن التابع لألمم املتحدة، جملة القانون الدويل، مجعية احملامني الشباب، 
1998 

 1998معة تبليسي احلكومية، بعض األفكار حول مسألة خالفة دولة جورجيا، جملة القانون الدويل، جا
 صلة األكثر الندوات

املشاركة )مع احملكمة اجلنائية الدولية( يف تنظيم الندوة الرفيعة املستوى حول التعاون يف أوروبا الشرقية "فرص  – 10/2018
 ، جورجياعام ا على نظام روما األساسي" وإلقاء الكلمة الرئيسة فيها، تبليسي 20التعاون وتبادل اخلربات بعد 

إلقاء كلمة يف املنتدى الرفيع املستوى "قيمة نظام روما األساسي الثابتة بالنسبة إىل البشرية"، من تنظيم  – 07/2018
 احملكمة اجلنائية الدولية يف الذكرى العشرين لتبين نظام روما األساسي، الهاي

 واألوسمة الجوائز

 األجنبية، الواليات املتحدة األمريكية منحة ج. ويليام فولربايت الدراسية 2008 – 2007

 زمالة حلف الناتو للبحوث 1994 – 1993

 الشخصية االهتمامات

 ملطالعة، رسم اللوحات، التزجلا
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 )بلجيكا( ماسار، لورنس -11
 

[بالفرنسية األصل]  
  

 مذكرة شفوية
 الدول مجعية أمانة إىل ياهتاحتالبعثة الدائمة ململكة بلجيكا لدى املؤسسات الدولية يف الهاي  هتدي

 األمانة ذكرةتتشرف بإبالغها، عمال مبو  الدولية اجلنائية للمحكمة األساسي روما نظام يف األطراف
ICC-ASP/19/SP/01  ترشحبلجيكا  حكومة أنب  ،2019 ديسمرب/األول كانون 20 املؤرخة 

 أثناء إجراؤها املقرر االنتخابات يف يةالدول اجلنائية باحملكمة يةقاض االنتخاهبة لورانس ماسارت السيد
 كانون 17 إىل 7 من الفرتة يف نيويورك، يف سُتعقد اليت األطراف الدول جلمعية عشرة التاسعة الدورة
 .2020 ديسمرب/األول

ود بلجيكا أن من نظام روما األساسي، ت 36من املادة  5و‘ 1’)ب(  3فقرتني بناء على ما جاء يف الو 
 القائمة ألف.ضمن املرشحني بماسارت  السيدةيدرج اسم 

عاما  25ان املؤهالت املرفقني، تتمتع السيدة ماسارت خبربة تزيد على بيسريهتا الذاتية و يتضح من وكما 
 جراءات اجلنائية.إلكفاءة معرتف هبا يف جمال القانون اجلنائي واو القضائي يف اجلهاز العمل  من

كان اليت   -إدارة احملاكمات اجلنائية من تنظيم و لسيدة ماسارت وتشكل اخلربة الواسعة اليت اكتسبتها ا
وعالوة حملكمة اجلنائية الدولية. أحد العناصر الرئيسية لرتشيحها للعمل با -لعديد منها جوانب دولية ل

حملكمة االستئناف يف بروكسل لعملها بوصفها الرئيس األول  سارتعلى ذلك، اتاحت ممارسة القاضية ما
اليت تواجه االسرتاتيجية التحديات التنظيمية و للمسائل رؤية شاملة الفرصة الكتساهبا  2019منذ عام 

 اجلهات القضائية الكبرية احلجم.
 ليزية.كلفرنسية ولديها معرفة جيدة باللغة اإلنللغة ااهي لسيدة ماسارت اللغة الرئيسية لو 

الرتشيح مبرسوم ملكي وفقا إلجراءات  من نظام روما األساسي، مت 36( من املادة 1) 4ووفق ا للفقرة 
بشأن التعاون مع احملكمة  2004آذار/مارس  29القانون الصادر يف  يف االختيار املنصوص عليها

 اجلنائية الدولية واحملاكم اجلنائية الدولية.
 
 

 بيان المؤهالت
 4الفقرة  36ى املادة يشرّفين أن أكون مرشحة بلجيكا ملنصب قاضية يف احملكمة اجلنائية الدولية، مبقتض

من نظام روما األساسي، وقد مت ترشيحي من قبل بلجيكا مبقتضى إجراءات االختيار املنصوص  ‘أ‘ )أ(
حول التعاون مع احملكمة اجلنائية الدولية واحملاكم  2004آذار/مارس  29من قانون  42عليها يف املادة 
 اجلنائية الدولية.
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وشغوفة باملسائل اجليوسياسية، وصاحبة خربة جيدة وكفاءات معرتف  وكوين امرأة مؤمنة حبقوق اإلنسان
هبا يف القانون اجلنائي واإلجراءات اجلنائية، وكوين قد ترأست حماكم جنائية ذات انعكاسات دولية، وقد 
عملت يف فرق متعددة االختصاصات والثقافات، أعتقد أنين موافقة للمواصفات املرجوة والشروط 

 تايل، املفروضة. وبال
     

  ()أ( من نظام روما األساسي(3) 36)املادة  باألخالق الرفيعة واحلياد والنزاهة شخص يتحلى .1
 

أنا معروفة بشكل مشّرف يف بلدي ومل ألق يوما  إدانة من سلطات بلدي أو أي مؤسسة أجنبية. مسعيت 
اإلعالم و/أو اجملتمع، تسبقين كقاضية حيادية ونزيهة. بصرف النظر عن الضغوط املمارسة من وسائل 

والرهانات السياسية و/أو املالية وأمهية القرارات اليت أختذها على مستقبل الرجال والنساء، لطاملا عمدت 
على إحقاق العدالة مع االنشغال كليا  بتوفري حماكمة عادلة واحرتام حقوق الدفاع، بعد االستماع بعناية 

م إىل ممثلي اجملتمع احمللي. لقد اختذت قرارات جسورة أكانت وإنسانية إىل األطراف املتنازعة وباهتما
بالتربئة أو برد التهم بداعي العيوب اإلجرائية أو فرض عقوبات صارمة أو بديلة للسجن. أنا شخص 

 مستقل وإنساين كما أنين منهجية جدا  ودقيقة يف عملي. وأنا متمسكة بقوة بالقيم العاملية إلنسانيتنا.    
 

 36))املادة  للتعيني يف أعلى املناصب القضائية يتر فيه املؤهالت املطلوبة يف دولتتوافشخص  .2
 ()أ( من نظام روما األساسي(3)

 
وهي األهم يف البالد. وأنا أحد أعضاء القضاء األعلى يف  حملكمة استئناف بروكسيل رئيسة األوىلالأنا 

، أنا ثاين قاٍض بعد الرئيس األول يف حمكمة املتعلق بالقضاء اجلالس مملكة بلجيكا، وحبسب الربوتوكول
 التمييز.

 
كفاءة ثابتة يف جمال القانون اجلنائي واإلجراءات اجلنائية واخلربة املناسبة الالزمة سواء  شخص ذو   .3

 36)املادة  كقاض أو مدع عام أو حمام أو بصفة مماثلة أخرى يف جمال الدعاوى اجلنائية
 ()ب( من نظام روما األساسي( 3)

 
. مث انتقلت 1989بعد إطالق حيايت املهنية يف نقابة احملامني عام  1997بدأت العمل كقاضية يف عام 

سنة. لقد ارتقيت  25إىل القانون اجلنائي واإلجراءات اجلنائية حيث الزلت أعمل كقاضية منذ حواىل 
حمكمة االستئناف،  عرب خمتلف مستويات احملاكم وقد ارتدت احملاكم اجلنائية من الدرجة األوىل إىل

وارتقيت من منصب قاضية إىل الرئيسة األوىل حملكمة االستئناف، يف بروكسيل ويف احملافظات. لقد 
ترأست حماكم جنايات بّتت يف أخطر اجلرائم وأكثرها دموية، كما ترأست دوائر القانون اجلنائي املايل، 

 ودوائر القانون اجلنائي العام، ودوائر االهتام. 
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 ظوظة لتويّل قضايا جنائية كبرية ذات انعكاسات دولية مهمة. أذكر منها: كنت حم
أول قضية والية قضائية عاملية يف سياق اإلبادة اجلماعية يف رواندا واملعروفة باسم  -

 "األربعة من بوتاري"؛
 –قتل ممثل حقوق اإلنسان أللبان كوسوفو يف سياق احلرب يف يوغوسالفيا السابقة  -

)ب. س.( و)أ. د.(، )ملف أحيل إىل بلجيكا من قبل السيدة  قضية )ف. ف.( و
 كارال ديل بونيت(؛

 ما يسمى قضية إرهاب "املتحف اليهودي يف بلجيكا"؛ -
ما يسمى قضية "شنايدر" حيث كانت األموال املتأتية من مناجم مجهورية الكونغو  -

 يف صميم النزاع؛
العقارية األمريكية على  ما يسمى قضية "سيتيبانك" حيث كانت آثار أزمة القروض -

 احملك؛
 جرائم القتل املتعددة للنساء واملعاملة غري اإلنسانية لألطفال؛ -
قضايا جتار أسلحة دوليني كانت الواليات املتحدة تالحقهم قضائيا  كذلك، قضايا  -

تتعلق بكبار جتار املخدرات وحىت اسرتداد "أموال قذرة" وبتمويل نشاطات غري 
 أحناء أخرى من العامل؛ شرعية يف بلجيكا ويف

 كما شاركت يف حمكمة استئناف خيسلينخني )...(            -
 

من منصيب كالرئيسة األوىل، نظمت وال زلت أنظم احملاكم الالحقة املتعلقة باإلبادة اجلماعية يف رواندا 
 وتفجريات بروكسيل )...(.

 
ئية وشاركت يف دراسات واجتماعات مهنية ويف الوقت نفسه، أعطيت دورات تدريبية عدة يف املسائل اجلنا

 متعلقة هبذه املسائل.
 

سنة من اخلربة كقاضية يف كل جماالت القانون اجلنائي واإلجراءات اجلنائية.  20ومن هنا، لدي أكثر من 
ولدي خربة موّسعة يف املقاضاة وترؤس احملاكم اجلنائية باإلضافة إىل خربيت يف القانون اجلنائي واإلجراءات 

 جلنائية. ا
 

)املادة  معرفة ممتازة وطالقة يف لغة واحدة على األقل من لغات العمل باحملكمةشخص لديه  .4
 ()ج( من نظام روما األساسي(   3) 36

 
 اللغة الفرنسية هي لغيت األم.
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يف وبلغت مستوى ميّكنين من املرافعة باإلجنليزية وقد حزت اجلائزة األوىل  12تعلمت اإلجنليزية يف سن الـ
ومعرفيت الناشطة حتتاج إىل بعض املرافعة )انظر السرية الذاتية(. حاليا ، معرفيت اللغوية العملية جيدة جدا . 

 التجديد وهو أمر ميكن حتقيقه بسرعة.
 

 أنا تقريبا  منغمسة يف اللغة اهلولندية يف بروكسيل وأتعلمها.
 

 كما أنين أملّ بعض الشيء باللغة اإلسبانية. 
 

 ( من نظام روما األساسي(5) 36رشحني )املادة قائمة امل .5
 

 أختار القائمة ألف )متخصصة يف القانون اجلنائي واإلجراءات اجلنائية(.
 

 ( من نظام روما األساسي(2( و)1()أ()8) 36االنفتاح على العامل )املادة  .6
 

انون املدين وجمموعة ( من نظام روما األساسي، سأمثل نظام الق2( و)1)أ() 8، الفقرة 36لغايات املادة 
 أوروبا الغربية ودول أخرى. 

 
لطاملا كنت شغوفة بشأن حقوق اإلنسان واحلقوق الدولية. ومن هنا، بعد خترجي من اجلامعة بتمّيز كبري، 

يف املقرر الدراسي املعنون حقوق اإلنسان واحلريات األساسية والذي كان  20/20نلت درجة 
 ريتنز يدّرسانه يف جامعة بروكسيل احلرة. الربوفسوران روسن إيرغيك وبيار م

 
بعد نيل شهاديت يف احلقوق )حاليا  شهادة املاجستري يف احلقوق(، بدأت التخصص يف القانون األورويب 

 يف معهد الدراسات األوروبية ونلت الشهادة اخلاصة )حاليا  شهادة ماجستري( بتمّيز كبري.
 

مة دولية صورية يف املعهد األورويب يف فلورنسا يف إيطاليا، أنشأت فريقا  من الطالب للمشاركة يف حمك
حيث فزنا باجلائزة األوىل. كما أنين فزت باجلائزة الفردية ألفضل حمامي باإلجنليزية والفرنسية. وأجنزت فرتة 

أشهر ملرتني( يف القسم القانوين ملفوضية االحتاد األورويب حيث عملت باللغتني  6تدرّج لسنة واحدة )
 فرنسية واإلجنليزية يف جماالت خمتلفة مبا فيها العالقات الدولية يف االحتاد األورويب. ال
 

 ,Liedekerkeويف الوقت عينه، التحقت بنقابة حمامي بروكسيل خالل عملي يف شركة احملاماة 
Wolters, Waelbroeck and Kirkpatrick ، حيث عملت بشكل حصري مع وحدة

 ورويب والقانون الدويل بالفرنسية واإلجنليزية.ميشال والربوك للقانون األ
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يف سياق االنفتاح على العامل، أشارك يف منتديات حوارية إىل جانب قضاة من كل أحناء العامل يتحدثون 
اللغة الفرنسية ونتشارك ثقافاتنا القانونية. ويف هذا السياق، أتواصل مع زمالء من إفريقيا وآسيا وأمريكا 

ا أدافع عن قيم العدالة الفاعلة واملنصفة للجميع يف جمتمعات دميقراطية وباألخص من خالل وأوروبا. كم
 مجعية قضاة.

 
بروكسيل مدينة عاملية وحمكمة استئناف بروكسيل، واليت أرأسها، مكّونة من قضاة من مشال البالد 

ددة االختصاصات وجنوهبا. خالل مسرييت املهنية، برهنت عن قدريت على العمل ضمن فرق عمل متع
ومع أشخاص لديهم لغات عمل وثقافات وعادات خمتلفة. وقد اخنرطت معهم مجيعا  وبنيت العالقات 
وأطلقت املشاريع معهم كلهم. أنا شخص موثوق، جدير بالثقة، يتحمل عبء العمل والصحافة 

 والضغوط مبرونة، وكلي تقدير لآلخر بتعّدديته.   
 

 ( من نظام روما األساسي(3()أ()8) 36)املادة  لقضاةمتثيل عادل لإلناث والذكور ا .7
 

أحدد أنين أنثى، وامسي األول لورانس هو اسم نسائي بالفرنسية ولكنه قد يكون مربكا  باإلجنليزية حيث 
 أن اسم لورانس هو اسم ذكوري.

  
 36)املادة  مسألة العنف ضد النساء أو األطفال تشملاليت ددة احملسائل انعكاسات امل .8

 ()ب( من نظام روما األساسي(8)
 

لقد نظرت يف العديد من اجلرائم الدموية اليت اشتملت على أعمال عنف حبق النساء ومعاملة غري إنسانية 
 حبق األطفال. 

 
لقد كنت مهتمة بصورة خاصة مبصري األطفال، خاصة أولئك الذين اختربوا أحداثا  صادمة، وبتأثري هذه 

وهي  ”ASBL “Pétalesا فيه اضطرابات التعّلق. أنا عضو يف مجعية األحداث يف وضعهم النفسي مب
منظمة ال تبغى الربح متخصصة يف هذا النوع من السلوكيات. كما كنت خبرية يف اجمللس األعلى للتبين 

 وباألخص يف عمليات التبين ما بني دول خمتلفة. 
 

نساء يف أحناء العامل. عملت كمتطوعة مصري النساء أمر عزيز على قليب وباألخص العنف املرتكب حبق ال
اليت ال تبغى الربح واليت تساعد النساء ضحايا العنف. وبصفيت عضو يف مجعية  Infor-familleيف منظمة 

Rolling Douche  الدشات املتنقلة(، أنا حريصة كذلك على توفري بعض النظافة الشخصية(
 لألشخاص احملرومني يف بلدي.   
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 36لة طرف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية )املادة شخص ميلك جنسية دو  .9
 ( من نظام روما األساسي(  7)

 
 أنا مواطنة بلجيكية.

 
 أنا ألتزم بأن أتفرّغ كليا  للعمل بدوام كامل عندما يستدعي عمل احملكمة ذلك.

 
ة الدولية أال وهو حماربة اإلفالت أنا أعي ما هو على احملك والتوقعات املنتظرة من أعضاء احملكمة اجلنائي

من العقاب يف اجلرائم املرّوعة أينما ارُتكبت. ويف حيايت املهنية، أود أن أكون جزءا  من وميض األمل هذا 
 بعدالة فاعلة على نطاق دويل، حيث تكون األولية ملكانة الكائن البشري والقيم العاملية اليت جتمعنا.   

 
ب يب احملكمة يف أحضاهنا وأن أساهم، قدر املستطاع، مبا أوتيت من إنه سيكون لشرف يل أن ترحّ 

 طاقات وخربة وتفاؤل وطباٍع واقعية.
 
 

 السيرة الذاتية
 معلومات شخصية

 ماسار االسم
 لورانس اللقب

 أنثى االجتماعي النوع

 1965شباط/فرباير  16 الوالدة تاريخ

 بلجيكا اجلنسية
 غربية وغريهاأوروبا ال اإلقليمية املعايري
 أرملة العائلي الوضع

 القائمة ألف القائمة ألف/القائمة باء
 الفرنسية: اللغة األم اللغات

 )حمكية( متوسط )مكتوبة( متوسط اإلجنليزية -
 مؤكد -)حمكية( اللغة األم  مؤكد -)مكتوبة( اللغة األم  الفرنسية -
 )حمكية( مبتدئ : )مكتوبة( متوسط اهلولندية -
 )حمكية( مبتدئ )مكتوبة( مبتدئ : اإلسبانية -



ICC-ASP/19/2/Add.1   
 

97  2A1-E-20

 
 العلمية المؤهالت

 بروكسيل للقانون األورويب )معهد الدراسات األوروبية، بروكسيل( معهد - 1989متوز/يوليو  
  بتمّيز كبري  –شهادة ماجستري متخصص يف القانون األورويب                          

 رةجامعة بروكسيل احل - 1988متوز/يوليو     

 متّيز كبري –ماجستري يف احلقوق                             

 متّيز كبري –بكالوريوس يف احلقوق جامعة بروكسيل احلرة،   - 1985متوز/يوليو  -

  المهنية الخبرة

 الرئيسة األوىل حملكمة استئناف بروكسيل  دولة بلجيكا، القضاء،  - 2019نيسان/أبريل 
 ناف يف بلجيكا من حيث عدد األشخاص.إدارة أكرب حمكمة استئ 

تويل اإلجراءات الرئيسية يف املسائل اجلنائية )الدوائر التحقيقية ودوائر اجلنح والدوائر اجلنائية( واملسائل األخرى 
  من عمل احملكمة )املدنية، واألعمال، والضرائب، واألسواق، واألسرة والشباب(.  

نة من لّغتني وثقافتني ومقّرها على احلدود بني أوروبا الشمالية )ناطقة ترؤس حمكمة االستئناف الوحيدة املكوّ 
باللغة اهلولندية( وأوروبا اجلنوبية )ناطقة بالفرنسية(. وبالتايل طّورت مهارات اإلصغاء وفهم االختالفات 

 واملصاحلة والتحكيم وتشارك األفكار والقيم.  
 ت.العمل ضمن فرق عمل متعددة االختصاصات والثقافا

 دولة بلجيكا، القضاء -2019 – 2012
 رئيسة حمكمة بروكسيل اجلنائية وحمكمة والون برابان اجلنائية

حمكمة جنائية خاصة حاكمت أكثر اجلرائم خطورة مبا فيها بشكل خاص قتل النساء  30ترؤس أكثر من 
 واألطفال واملعاملة غري اإلنسانية وتعذيب القاصرين.   

 ية املعروفة باسم "املتحف اليهودي يف بلجيكا".  ترؤس احملاكمة اإلرهاب
ترؤس حماكمة اغتيال رئيس رابطة حقوق اإلنسان أللبان كوسوفو يف سياق النزاع مع الصرب يف إطار احلرب 

  يف يوغوسالفيا السابقة )ملف أحالته السيدة كارال ديل بونيت إىل بلجيكا(. 
يف سياق اإلبادة اجلماعية يف  2001ية القضائية العاملية يف عام املشاركة يف احملاكمة األوىل على أساس الوال

 رواندا املعروفة مبحاكمة "األربعة من بوتاري". 

 قاضية، حمكمة استناف بروكسيل ، دولة بلجيكا، القضاء- 2011 – 2007

طابع  ترؤس باإلضافة إىل احملاكم أعاله، حماكم جنائية ضخمة تضمنت جرائم احتيال وجرائم مالية ذات
دويل مثل تبييض األموال ومتويل اإلرهاب واالجتار باألسلحة واملواد املخدرة باإلضافة إىل خملفات أزمة 
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         القروض العقارية فيما مسُّي بقضية "سيتيبانك".  
 مساعدة رئيس حمكمة االستئناف ، دولة بلجيكا، القضاء - 2019 – 2014
  عدة الرئيس األول يف اخليارات اليت ستعتمدها حمكمة استئناف بروكسيل.  تقدمي النصح ومسا                  

 قاضية، حمكمة استئناف مونز، دولة بلجيكا، القضاء  -2011 – 2007

العمل على مسائل اجلنح يف القضايا املتعلقة بالعنف ضد املرأة واألطفال وغريها من قضايا االعتداء 
 املتعّمد.

                                            ة "كارثة خيسلينخني".   املشاركة أيضا  يف حماكم
 ، نائبة الرئيس، حمكمة بروكسيل االبتدائية، دولة بلجيكا، القضاء - 2007 – 2005

 مسؤولية احملّكمني  املشاركة يف إدارة القسم اجلنائي وتويل
 االبتدائية قاضية، حمكمة بروكسيل ، دولة بلجيكا، القضاء - 2007 – 2000

ترؤس عدة حماكمات القانون اجلنائي الدويل املايل، مبا فيه ما مّسي حماكمة "شنايدر" وكذلك احملاكم املالية اليت 
 تعّن مبخططات دولية معقدة لتمويل نشاطات غري شرعية.

 متدرجة قضائية، حمكمة شارلوروا االبتدائية، دولة بلجيكا، القضاء - 2000 – 1997
 (أشهر كل مرّة 6متدرجة يف القسم القانوين يف مفوضية االحتاد األورويب )، االحتاد األورويب - 1999و 1990
 نائبة قاضي، دائرة شارلوروا االبتدائية - العمل للحساب اخلاص- 1997 – 1995
 حمامية، نقابة حمامي شارلوروا، للحساب اخلاص العمل -1997 – 1991
 امية، نقابة حمامي بروكسيل املتحدثني باللغة الفرنسيةحم، العمل للحساب اخلاص -1991 – 1989

 العمل يف مكتب ميشال والربوك للقانون األورويب والقانون الدويل
 

  أخرى مهنية نشاطات

  نائبة رئيس جملس االستئناف يف معهد احملاسبني واملستشارين الضريبيني  - 2011
           معهد مدققي حسابات الشركات نائبة رئيس جلنة االستئناف يف  -  2018 / 2011

  خبرية لدى اجمللس األعلى للتبين، مسؤولة عن عمليات التبين الدولية  - 2010 / 2006 
      استعراض القانون اإلقليميعضو هيئة حترير  -  2006 / 1996

 زو بريسلوسيطة يف شؤون الديون لدى مجعية احملاسبني العامني املعتمدين يف وا- 1997 / 1996 
 رئيسة اللجنة العلمية لنقابة احملامني الشباب يف شالروروا - 2002 / 1994 

حمامية متطّوعة لدى املنظمة اليت ال تبغى الربح "إنفو فامي" اليت تساعد النساء اللوايت - 1997 /1993
 يواجهَن املصاعب 

 حماضرة يف احلقوق، مدرسة شارلوروا اإلقليمية العليا- 1995 / 1993
    (European Law Papers) أوراق القانون األورويبسكرترية حتريرية لدى - 1993 / 1989 
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 صلة األكثر المنشورات

 2010 :; lenteur, célérité et  réaction d’un magistrat assis:Le délai raisonnable

la valse à trois temps:chronophobie (؛ بطء وعجلة ورهاب املهلة املعقولة: رد فعل قاض ممارس
، إجراءات املنتدى Les Droits de l’Homme et l’efficacité de la Justiceيف  الزمن: رقصة ثالثية(

، ص. 2010، الرسييه 2009كانون األول/ديسمرب   10يف  املنظم من قبل اجلمعية النقابية للقضاة
 وما يليها؛ 267

 2002 :e coups et blessures volontaires ayant Rôle du juge correctionnel en matière d

entraîné une incapacité permanente ( دور قاضي اجلنح يف مسائل الضرب واجلروحات املتعمدة اليت
ورقة عن حكم صادر عن حمكمة االستئناف يف لييج، جملة حقوق إقليمية،  (، أدت إىل إعاقة دائمة

      وما يليها؛  118، ص. 2002

 1996 :réancier d’alimentsLe c )يف  )دائن األغذيةLe surendettement civil ،Formation 

permanente CUP ،1996 وما يليها؛  367، ص. 1، اجمللد  

 1990 :La responsabilité des administrateurs de sociétés (مسؤولية مدراء الشركات)  بالتعاون مع
  .DAOR  ،1990ل، لدى ني املتحدثني بالفرنسية يف بروكسيميشال فورج، الرئيس احلايل لنقابة احملام

 صلة األكثر الندوات

 المسابقات والدورات التدريبية المعتمدة
 2019 قاضي مقيّم رئيسي: شهادة 
 2011 رئيس حمكمة جنائية : شهادة 
 2007 ؛محاية الشباب: شهادة لقضاة جنح مؤهلني لرتؤس إجراءات 
 2005 :اة غري التنفيذيني؛  للقض شهادة يف اإلدارة 
 2000 ؛قاضي حتقيق: شهادة 

 ألفضل حمامي بني احملامني املتدرجني يف نقابة احملامني يف بروكسيل؛  جائزة بولز: 1991
بالفرنسية  اجلائزة األوىل الفردية ألفضل حمامي وجائزة أفضل فريق عن أفضل مرافعة: 1989

  ورويب يف فلورنسا يف إيطاليا.  واإلجنليزية يف حمكمة صورية من تنظيم املعهد األ
 

 دورات تدريبية، اجتماعات مهنية والمشاركة في دراسات: 
  األساليب البديلة حلل : اجتماع قضاة جزائريني يف إطار تبادل 2020كانون الثاين/ يناير

 النزاعات؛
  ة رئيس حمكم: تدريب خمصص للقضاة لنيل شهادة للتقّدم ملنصب 2019كانون األول/ دسيمرب
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، )استجواب املتهمني، االستماع إىل اخلرباء والشهود، السلطة االستنسابية للرئيس وتوجيه جنائية
 النقاشات(، تدريب من تنظيم معهد التدريب القضائي؛

  تدريب عناصر الشرطة القضائية على 2020وشباط/ فرباير  2019كانون األول/ دسيمرب :
نائية، سري التحقيق اجلنائي وشهادة الشرطي أمام التوقعات التقنية للقاضي يف تكوين قضية ج

 احملاكم اجلنائية؛
  /وفقا  لتطور  برنامج مقارنة أورويب ملهنة القاضي: املشاركة يف 2019نوفمرب تشرين الثاين

 جمتمعاتنا، ممول من االحتاد األورويب بالتعاون بني جامعات لييج وبلجيكا ولورين يف فرنسا؛
  التفكري يف حقوق اإلنسان وسلم ملشاركة يف مشروع حبث كندي حول : ا2019أيلول/ سبتمرب"

 بإدارة مشرتكة بني جامعيت أوتاوا وساو باولو؛ العقوبات يف الغرب"
  2019، دار نشر ميتامورفوسيس، فن العدالة: املشاركة يف مشروع 2019أيلول/ سبتمرب. 
  حمكمة جنائية؛ إنشاءاجتماع مع قضاة تايوانيني حول   :2019أيلول/ سبتمرب 
  رئيس حمكمة : تدريب للقضاة للحصول على شهادة للتقدم ملنصب 2018تشرين األول/ أكتوبر

)استجواب املتهمني، االستماع للخرباء والشهود، السلطة االستنسابية للرئيس وتوجيه  جنائية
  النقاشات(، تدريب من تنظيم معهد التدريب القضائي؛ 

 20  اإلجراءات للموقع اإللكرتوين "أسئلة العدالة" حول مقطع يل : تسج2018حزيران/ يونيو
 ؛يف احملكمة اجلنائية

 7  تسجيل مقابلة لربنامج "ذو فيو" على حمطة 2018شباط/فرباير :RTBF  احملاكمة حول سري
 ؛اجلنائية

 14 مؤمتر دويل من أسس العقوبات يف احملكمة اجلنائية: 2017كانون األول/ ديسمرب   15و ،
 امعيت ليون وسانت إتيني، بالتعاون مع املدرسة الوطنية للقضاة، يف ليون، فرنسا؛تنظيم ج

  حبضور رؤساء حمكمة مستقبل مبّن بولريت: تنظيم نقاش حول 2014تشرين األول/ أكتوبر ،
التمييز وحمكمة االستئناف يف بروكسيل ودائرة الدرجة األوىل الفرنسية يف بروكسيل، ورئيس نقابة 

 قادة سياسيني وكذلك وزارة العدل االحتادية ومصلحة املباين؛  احملامني، و 
  حضور بصفة قاضية خبرية جلسة للجنة العدل يف جملس النواب حول 2012حزيران/ يونيو :

 ؛قوانني حول البطالنمسودة 
 17  مداخلة يف املصلحة االحتادية العامة للقضاء جترمي الفساد: "2008تشرين الثاين/ نوفمرب ،"

 (؛  GRECO) جمموعة الدول املناهضة للفسادار تقييم يف إط
 2  إدارة ورشة عمل حول سري حماكم اجلنح وباألخص يف 2008تشرين األول/ أكتوبر :

هل من املالئم احلكم على جرائم وفقا  للقوانني واألعراف املطبقة يف جمال موضوع: "
  " من تنظيم اجمللس القضائي األعلى؛ اإلصالحيات؟

 23 مداخلة يف إطار خطة العمل لتعزيز التعاون اإلداري تبييض األموال: 2008ن/ يونيو حزيرا ،
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  املصلحة االحتادية العامة للقضاء؛املغريب،  –البلجيكي 
 5  العالقة بني  –"التأثريات اخلارجية واألخالقيات ، مداخلة حول موضوع 2007متوز/ يوليو

 اجمللس القضائي األعلى؛   " اجتماع من تنظيموالصحافة احلاليني القضاة
 30  تبادل اخلربات املهنية يف سياق جلسات احملكمة ؛ مداخلة يف إطار "2007أيار/ مايو

 "، دورة تدريبية من تنظيم اجمللس القضائي األعلى حول اإلجراءات اجلنائية؛ اجلنائية
  جلنائية والقانون اجلنائي تنظيم برامج تدريبية للقضاة يف القانون اجلنائي واإلجراءات ااملشاركة يف

 ، للمجلس القضائي األعلى؛االقتصادي واملايل
 1998" ندوة من تنظيم نقابة حمامي الشفافية يف القوانني اجملتمعية اخلاصة: مداخلة حول ،"

 لودز، بولندا.
 بعض الدورات التدريبية املتلقاة

  ؛األسريالقانون و  الشباب: محاية 2020وشباط/ فرباير  2019تشرين الثاين/ نوفمرب 

  مؤمتر دويل باإلجنليزية والفرنسية؛اإلرهاب السيرباين: 2019تشرين األول/ أكتوبر ، 

  تفكري يف البحوث حكومة القضاة: اهتام، ميزة وحتليل نقدي: 2019تشرين األول/ أكتوبر ،
  ؛الدولية حول مكانة العدل يف اجملتمع

 12 لإلرهاب على ضوء ميثاق احلقوق  االستجابة القضائية: 2018نيسان/أبريل  13و
معهد التدريب ، مؤمتر أورويب، تنظيم املدرسة الوطنية للقضاة و األساسية لالحتاد األورويب

 بالفرنسية واإلجنليزية، بالتعاون مع االحتاد األورويب، باريس، فرنسا؛ القضائي

 6 يه و، دورة تدريبية من تنظيم الرسيتعويض األضرار: 2018شباط/ فرباير  27وUCL؛ 

 6 ندوة حول ، بعد مضي سنةقانون مكافحة الرشوة الثاين: 2017تشرين األول/ أكتوبر  20و ،
 ؛UCLتطور القانون اجلنائي، من تنظيم الرسييه و

 3  العدالة النوعية: بأي مثن؟: 2017تشرين األول/ أكتوبر 

 27  الذكاء االصطناعي: أي عدالة للمستقبل؟: 2017نيسان/ أبريل  

 31  ؛صياغة خطة إدارية: 2017ون الثاين/ يناير كان 

 28  حلقة دراسية حول التغريات يف القانون قانون مكافحة الرشوة الثاين: 2016نيسان/ أبريل ،
 ؛ UCLاجلنائي، من تنظيم 

 12  جلمعية ، ندوة من تنظيم اأي مستقبل للمجلس القضائي األعلى: 2016شباط/ فرباير
  ؛(ASMالنقابية للقضاة )

 23 املدرسة الوطنية للقضاة، باريس، فرنساالتبين الدويل: 2008تشرين األول/ أكتوبر  24و ، 

 مهنية ومنظمات جمعيات في عضويةال

 2014 -  ومديرة عام( ( للجمعية النقابية للقضاة )2014عضوASM وهي مجعية قضاة من كل )
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 املواطنني. االختصاصات تدافع عن نظام عديل مبتناول اجلميع وفعال حيرتم حقوق
 2010 -  املشاركة يف منتدى حواري على اإلنرتنت لقضاة من خمتلف أحناء العامل ناطقني بالفرنسية

 مببادرة من قاٍض كندي. ،Jugenetتدعى 
 1998 - .عضو يف مركز تطبيق القانون العام يف املسائل اجلنائية واملالية 
 1997 - .حمامية شرفية 

 واألوسمة الجوائز

 ليوبولد وسام امللك 

 الشخصية االهتمامات

  عضو يف مبادرة الدشات املتنقلة جلمعيةASBL وهدفها االجتماعي هو توفري استخدام  اليت ال تبغى الربح
 الدشات لألشخاص الذين هم يف وضع هش؛

  عضو يف مجعيةASBL Pétales   اليت ال تبغى الربح واليت هدفها االجتماعي إعطاء صوت لألشخاص
 ون من اضطرابات التعّلق وأهلهم؛الذين يعان

    .التواصل مع األصدقاء واملسرح والسينما واملوسيقى على أنواعها 
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 ر )جمهورية الكونغو( يميالندو، بروسب - 12
 

 

[بالفرنسية]األصل:  
                  
 مذكرة شفوية

، 2020آذار/مارس  31و  2019كانون األول/ديسمرب   20 تنياملؤرخ تنيالشفوي تنيوفقا للمذكر 
 الثامن حملكمة املكتبالسيد بروسبري ميالندو، قاضي التحقيق يف  ترشحيشرفين أن أحيل إليكم ملف 

 احملكمة اجلنائية الدولية. يف يإىل منصب قاضربازافيل، ب الدرجة األوىل
 

 بيان المؤهالت

من نظام روما األساسي  36ادة )أ( من امل 4' من الفقرة 2مت إعداد هذه الوثيقة وفقا للفقرة الفرعية '
اليت توصي  ICC-ASP/3/Res.6 من القرار 6للمحكمة اجلنائية الدولية )النظام األساسي(، والفقرة 

من املذكرة الشفوية  2حتتوي هذه الوثيقة على العناوين املشار إليها يف الصفحة و بإعداد وثيقة مفصلة. 
 .2019كانون األول/ديسمرب   20املؤرخة 

 من نظام روما األساسي 36ت المطلوبة بموجب المادة المؤهال (1
 

 36)أ( من المادة  3المؤهالت المطلوبة بموجب الفقرة الفرعية     أ(
خيتار القضاة من بني األشخاص الذين » على  ما يلي:  36)أ( من املادة  3الفقرة الفرعية  تنّص 

لة كل يف دو  طلوبةامل املؤهالت فيهم  توفروتة رفيعة وبدرجة عالية من احلياد والنزاهالخالق األيتحلون ب
 «.الوظائف القضائية.يف أعلى  منهم للتعيني

الذي حيدد تنظيم وتشكيلة  2018آب/أغسطس  7بتاريخ  2018-29ويعرض القانون األساسي رقم 
ايري التالية املع 8من املادة  3ووظيفة اجمللس األعلى للقضاء )يف مجهورية الكونغو(، يف إطار فقرته الفرعية 

 الالزمة لتعيني القضاة، وهي: 

 احلياد؛ -
 والكفاءة؛ الدقة -
 النزاهة األخالقية؛ -
 الضمري املهين؛ -
 سنوات اخلدمة يف املهنة؛ -
 اخلربة املهنية؛ -
 الروح الوطنية العالية وخدمة الدولة؛ -
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ىل هذه املعايري إ 10من املادة  1ومن أجل التعيني يف الوظائف القضائية السامية تضيف الفقرة الفرعية 
 معيارا أساسيا يتمثل يف عدم اخلضوع لعقوبة تأديبية خالل العشر سنوات السابقة لفرتة  اقرتاح التعيني.

-22من القانون األساسي رقم  10و 8وقام هذا القانون األساسي باعتماد واستكمال أحكام املادتني 
ووظيفة اجمللس األعلى للقضاء )يف املتعلق بتنظيم وتشكيل   2008متوز/يوليو  26املؤرخ  2008

 مجهورية الكونغو(.

من القانون األساسي مرتوكة حلرية تقدير اجمللس األعلى  8واملعايري املختلفة اليت جرى عرضها يف املادة 
للقضاء الذي يعترب وزير العدل هو نائب رئيسه. وحيث إن السيد ميالندو بروسبري عنّي بانتظام يف 

ة، فإنه يستويف وال يزال يستويف خمتلف هذه املعايري. وينبغي أيضا اإلشارة إىل أن وظائف قضائية متنوع
 هذا القاضي مل خيضع أبدا ألي إجراء تأدييب أو عقوبة تأديبية أو إجراء قضائي.

من نظام روما األساسي  36)أ( من املادة  3، فإن الشروط الالزمة الواردة يف الفقرة الفرعية بعبارة أخرىو 
 االعتبار على املستوى الداخلي، والسيد ميالندو بروسبري يستوفيها متاما.ة يف مأخوذ

 36)ب( من المادة  3الصفات الالزمة الواردة في الفقرة الفرعية   ب(
من نظام روما األساسي على كل مرشح ملنصب يف احملكمة   36)ب( من املادة  3الفقرة الفرعية  تشرتط

 ما يلي:

يف جمال القانون اجلنائي واإلجراءات اجلنائية وكذلك اخلربة الالزمة يف الدعاوى كفاءة ثابتة     ‘1‘
 ؛ أوأخرى صفة مماثلةباجلنائية بصفة قاض أو مدع أو حمام، أو 

كفاءة ثابتة يف اجملاالت ذات الصلة بالقانون الدويل، مثل القانون الدويل اإلنساين وحقوق     ‘2‘
 ظيفة قانونية هلا اهتمام بعمل احملكمة.اإلنسان، وكذلك خربة كبرية يف و 

وقد مت تعيني السيد ميالندو بروسبري قاضيا يف حمكمة الدرجة األوىل مبدينة إمبفوندو مبوجب املرسوم رقم 
، املتعلق بتعيني القضاة يف الواليات القضائية الوطنية. 2013أيار/مايو  17املؤرخ  2013-194

ة اإلصالحية، وهبذه الصفة شارك يف إصدار األحكام بشأن مكوبصفته قاضيا، قام بتشكيل هيئة احمل
 اجلرائم. 

، ُعنّي قاضيا يف حمكمة األحداث. وهبذه الصفة، 2013متوز/يوليو  24وبأمر من رئيس هذه احملكمة يف 
قام بالتحقيق يف القضايا املتصلة بالقاصرين. وبصفته قاضيا لألحداث، قام بالبت واحلكم  بصفة مستقلة 

األحداث هو كذلك رئيس حمكمة  يعض القضايا وفقا لقانون اإلجراءات اجلنائية. وعلما بأن قاضيف ب
 األحداث، فقد قام هبذه الصفة باحلكم يف القضايا املتعلقة بالقاصرين. 

املتعلق بتعيني القضاة يف الواليات  2014أيار/مايو  21املؤرخ  237-2014ومبوجب املرسوم رقم 
جرى تعيني السيد ميالندو بروسبري قاضيا للتحقيق يف املكتب الثاين حملكمة الدرجة  القضائية الوطنية،

خالل السنوات األربع اليت قضيتها يف إجراءات التحقيق يف حمكمة الدرجة و األوىل يف مدينة إمبفوندو. 
 جلنائية، باإلضافة إىلاألوىل بإميبفوندو، مت إثراء جتربيت يف الدعاوى اجلنائية والقانون اجلنائي واإلجراءات ا
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خالل اضطالعي مبسؤولية تكوين احملكمة اإلصالحية، عند غياب أحد القضاة،  خربيت يف التحقيق، من
حيث كنت أنوب عن املدعي العام للجمهورية عندما يكون هذا األخري ونوابه خارج الدائرة القضائية، 

ا اجلنائية املتعددة اليت قام بالتحقيق فيها وبفضل القضاي .وكذلك كنت أنوب عن رئيس احملكمة عند غيابه
 .2018ائية يف مدينة إمبفوندو ألول مرة عام جنوأحاهلا على حمكمة االستئناف يف ويسو، عقدت دورة 

املتعلق بتعيني القضاة يف حماكم  2018آذار/مارس  14املؤرخ  104-2018ومبوجب املرسوم رقم 
بروسبري قاضيا للتحقيق يف املكتب الثامن حملكمة الدرجة األوىل يف الدرجة األوىل، مت تعيني السيد ميالندو 

قاضيا من قضاة التحقيق العاملني يف حمكمة  11أنه من أصل  2018برازافيل. وأظهرت إحصائيات عام 
الدرجة األوىل يف برازافيل، فقد جنح السيد ميالندو يف إصدار أكرب عدد من أوامر التسوية واحلكم يف عام 

وتشهد قرارات احلكم املتعددة هذه له بالكفاءة يف  جماالت القانون اجلنائي واإلجراءات . 2018
 اجلنائية. 

 7وتعترب مرحلة التحقيق التحضريي مرحلة مهمة يف الدعاوى اجلنائية ويتوفر السيد ميالندو بروسبري على 
اوى اجلنائية. وبصفته قاضيا سنوات من اخلربة يف جماالت القانون اجلنائي واإلجراءات اجلنائية والدع

وقاضيا للتحقيق، فإن اختصاصه ينحصر فقط يف القضايا اجلنائية. وهذا يعين أن الوظائف املتنوعة اليت 
اضطلع هبا أكسبته كفاءة تستحق الثناء وخربة جيدة يف اجملال اجلنائي )القانون اجلنائي واإلجراءات 

 اجلنائية والدعاوى اجلنائية(.

 36)ج( من المادة  3لالزمة بموجب الفقرة الفرعية الصفات ا   ج(
من النظام روما األساسي من كل مرشح ملنصب يف احملكمة  36)ج( من املادة  3الفقرة الفرعية تقتضي 

 لغات عمل احملكمة. بأحد معرفة ممتازة وممارسة جيدة على األقل

عمل احملكمة هي اإلجنليزية  لغات»من نظام روما األساسي فإن  50من املادة  2ومبوجب الفقرة 
 «والفرنسية.

واللغة الرمسية جلمهورية الكونغو هي الفرنسية. وتعلم السيد ميالندو بروسبري الكتابة والتحدث بالفرنسية 
، قام 2010إىل  2006يف املدرسة منذ سن اخلامسة. وأكمل كل دراسته بالفرنسية. وخالل الفرتة من 

نوار -القطاع اخلاص يف بوانتيف ثانوي مؤسسات التعليم البعض  بتدريس دروس اللغة الفرنسية يف
 وبرازافيل. ويف مجهورية الكونغو تعترب الفرنسية هي لغة العمل. 

وهذا يعين أن السيد ميالندو بروسبري يتمتع مبعرفة ممتازة ومبمارسة منتظمة وجيدة للفرنسية تسمح له 
 بالكتابة واحلديث بالفرنسية بطالقة وسهولة. 

 القائمة التي اختارها المرشح (2

، اليت القائمة ألفمن النظام األساسي، ينضم السيد ميالندو بروسبري إىل  36من املادة  5وفقا للفقرة 
(، 3من الفقرة  1تتضمن أمساء املرشحني الذين يتوفرون على االختصاصات املشار إليها يف الفقرة الفرعية 
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ئل اجلنائية )القانون اجلنائي واإلجراءات اجلنائية، والدعاوى وال سيما االختصاصات واخلربة يف املسا
 اجلنائية(.

 36من المادة  8المعلومات المشار إليها في الفقرة الفرعية )أ( من الفقرة  (3

 يف إطار اختيار القضاة، تأخذ الدول األطراف يف االعتبار ضرورة أن تكون تشكيلة احملكمة : 

 لرئيسية في العالمتمثل األنظمة القانونية ا   ‘1‘
تطبق مجهورية الكونغو النظام القانوين الروماين األملاين الذي يستخدم القضاة االحرتافيني على مستوى 
التحقيق واحملاكم اإلصالحية وحماكم االستئناف، بينما على مستوى احملاكم اجلنائية يعمل القضاة 

 االحرتافيون مع هيئة احمللفني؛

 ي عادلتمثيل جغراف        ‘2‘
 يندرج ترشح السيد ميالندو بروسبري يف منطقة الدول األفريقية؛ 

 تمثيل عادل بين الرجال والنساء       ‘3‘
 السيد ميالندو بروسبري رجل.

 التخصص (4

، ال يتوفر السيد ميالندو بروسبري على ختصص 36من املادة  8باإلشارة إىل الفقرة الفرعية )أ( من الفقرة 
 تحقيق يف القضايا اليت عرضت عليه يف اجملال اجلنائي طبقا لقانون اإلجراءات اجلنائية.حيث قام بال ،حمدد

 الجنسية (5

كونغولي من من نظام روما األساسي، السيد ميالندو بروسبري مواطن  36من املادة  7تطبيقا للفقرة 
 ليس له جنسية أخرى.و . مهورية الكونغوج

 الترشح تعيين المرشحين (6

ميكن تقدمي مرشحني ملنصب يف احملكمة من قبل   36من املادة  4عية )أ( من الفقرة مبوجب الفقرة الفر 
 كل دولة من الدول األطراف يف نظام روما األساسي:

 وفقا إلجراء تقدمي طلبات الرتشح إىل أعلى املناصب القضائية يف الدولة املعنية؛ أو      ‘1‘

ة العدل الدولية املنصوص عليها يف النظام وفقا إلجراء تقدمي طلب الرتشح إىل حمكم      ‘2‘
 األساسي هلذه احملكمة.
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جمللس األعلى للقضاء(، والرئيس اوعلى الصعيد الداخلي، ميكن أن يقدم وزير العدل )النائب األول لرئيس 
جمللس األعلى للقضاء(، والنائب العام للمحكمة العليا، ااألول للمحكمة العليا )النائب الثاين لرئيس 

 ضاء آخرون حسب احلق. وأع

' من 1 مقدم وفقا  لإلجراء املنصوص عليه يف الفقرة الفرعية 'ريوبالتايل فإن طلب السيد ميالندو بروسب
 من نظام روما األساسي. 36من  املادة  4الفقرة 

 االلتزام  (7

 عندمامل، مهام القاضي بدوام كاواجبات يتعهد  السيد ميالندو بروسبري بأن يكون متفرغا متاما ألداء 
 يتطلب عبء عمل احملكمة ذلك.

    
 السيرة الذاتية

 معلومات شخصية
 

 ميالندو العائلي االسم

 بروسبري الشخصي االسم

 ذكر :اجلنس

 1978فرباير /شباط 12 :الوالدة تاريخ

 كونغويل )مجهورية الكونغو( اجلنسية

 فريقياأ اإلقليمية اجملموعة

 وأب لطفلني متزوج العائلي الوضع

 ألف القائمة القائمة ألف/القائمة باء

 الري اللغة األم: اللغات
 مبتدئ مستوى( تكلما  ) مبتدئ مستوى( كتابة  ) اإلنكليزية -

 متقّدم مستوى( تكلما  ) متقّدم مستوى( كتابة  ) الفرنسية -

 متوّسط مستوى( تكلما  ) متوّسط مستوى( كتابة  )  لينغاال -

 )تكلما ( مستوى متوّسط مستوى متوّسط)كتابة (   كيتوبا      -

 
 كاديميةاألالمؤهالت 
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 ملدرسة الوطنية لإلدارة والقضاء )مجهورية الكونغو(ا 2010-01/2013 /11
 دبلوم املدرسة الوطنية لإلدارة والقضاء

 كلية احلقوق جبامعة ماريان نغوايب )مجهورية الكونغو( 2001 - 2000 
 ن العامماجستري القانون، ختصص القانو 

 كلية احلقوق جبامعة ماريان نغوايب )مجهورية الكونغو( 2000 - 1999 
 ليسانس القانون، ختصص القانون العام

 كلية احلقوق جبامعة ماريان نغوايب )مجهورية الكونغو( 1999 - 1998
 دبلوم الدراسات اجلامعية العامة

 ثانوية بيري سفورنيان دو براز 1996 - 1995

 4-ألفا  البكالوري 

  المهنية الخبرة

 التحقيق يف املكتب الثامن حملكمة الدرجة األوىل بربازافيل يقاض، دولة الكونغو اآلن حىت 03/2018
من نظام روما األساسي أن  36)ب( من املادة  3'  من الفقرة 1تقتضي الفقرة الفرعية '

قانون اجلنائي واإلجراءات يكون املرشحون يف القائمة ألف لديهم كفاءة ثابتة  يف جمال ال
 اجلنائية، وكذلك اخلربة الالزمة يف جمال الدعاوى اجلنائية، كقاض أو مدع  أو حمام.

وتعترب مرحلة التحقيق التحضريي مرحلة مهمة يف الدعاوى اجلنائية لدي سبع سنوات من  
صاصي اخلربة من جمال الدعاوى اجلنائية. وبصفيت قاضيا وقاضي التحقيق، فإن جمال اخت

أنه من بني  2018يتعلق بالقانون اجلنائي واإلجراءات اجلنائية. أظهرت إحصائيات عام 
( قاضيا  للتحقيق يف حمكمة الدرجة األوىل لربازافيل، كنت الشخص الذي 11أحد عشر )

. والواقع أن األحكام العديدة اليت 2018أصدر أكثر أوامر التسوية القانونية يف عام 
 اجملاالت.ى كفاءيت يف هذه أصدرهتا  تشهد عل

باإلضافة إىل ما سبق، ميكنين أن أضيف أنه خالل السنوات األربع اليت قضيتها يف إجراءات  03/2018 - 05/2014
التحقيق يف حمكمة الدرجة األوىل بإميبفوندو، مت إثراء جتربيت يف الدعاوى اجلنائية والقانون 

 خربيت يف التحقيق، من خالل اضطالعي مبسؤولية اجلنائي واإلجراءات اجلنائية، باإلضافة إىل
تكوين احملكمة اإلصالحية، عند غياب أحد القضاة، حيث كنت أنوب عن املدعي العام 
للجمهورية عندما يكون هذا األخري ونوابه خارج الدائرة القضائية، وكذلك كنت أنوب عن 

قمت بالتحقيق فيها وقمت  رئيس احملكمة عند غيابه. وبفضل مجيع القضايا اجلنائية اليت
ائية يف مدينة للبت يف القضايا اجلنبإحالتها إىل حمكمة االستئناف يف ويسو، جرى عقد دورة 

 2018إمبفوندو ألول مرة يف عام 
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 قضايا األحداث يف حمكمة الدرجة األوىل يف مدينة إمبفوندو يوقاض يقاض، دولة الكونغو 05/2014 - 06/2013 
، قاضيا مبحكمة الدرجة األوىل يف مدينة إمبفوندو مبوجب 2013م جرى تعييين، يف عا

بصفيت قاضيا، أشرفت على تشكيل هيئة القضاء و مرسوم صادر عن اجمللس األعلى للقضاء. 
يف احملكمة اإلصالحية وشاركت هبذه الصفة يف إصدار األحكام فيما خيص املخالفات 

بصفة قاضي األحداث وهبذه  2013يف عام اإلجرامية. وبأمر من رئيس احملكمة، مت تعييين 
الصفة، قمت بالتحقيق طوال سنة يف القضايا املتعلقة بالقاصرين.  وبصفيت قاضي 
لألحداث، قمت بنفسي باحلكم يف بعض القضايا طبقا ملقتضيات قانون اإلجراءات 
اجلنائية. وعلما بأن قاضي األحداث هو رئيس حمكمة األحداث، فقد قمت هبذه الصفة 

وهذا يعين أن خمتلف مهامي قد مسحت يل باحلصول  احلكم يف قضايا تتعلق بالقاصرين.ب
على قدر كبري من اخلربة يف املسائل اجلنائية )القانون اجلنائي، اإلجراءات اجلنائية، الدعاوى 

 اجلنائية(.

 األخرى المهنية األنشطة

الل هذه السنوات، قمت بتدريس اللغة الفرنسية والقانون يف مدارس التعليم والتدريس خ 10/2010- 10/2005
بالطبع، ولكن كفاءايت املهنية، مثل  اجلنائية  خاصة.  مل أدرس القانون اجلنائي أو اإلجراءات

التفاين يف العمل، واألمانة، واملثابرة، وما إىل ذلك، أكسبتين ثقة أصحاب العمل واملفتشني 
جلنة إدارة تفتيش ثانوية  ا يف قصري، مت تعييين مديرا للدراسات وعضو إىل درجة أنه، يف وقت 

 .Pointe-Noireالتعليم العام يف 

     المنشورات أهم
 .2012 والقضاء، لإلدارة الوطنية املدرسة الكونغو، يف التحقيق قاضي عليها يعتمد اليت االستعالم وسائل: بعنوانرسالة 

 رات صلة بالموضوعأكثر الحلقات الدراسية والمؤتم
: حلقة دراسية  للتقييم املسبق لآللية الكونغولية املعنية مبكافحة غسل األموال ومتويل 2019آب/أغسطس  09إىل  05من  -1

 اإلرهاب؛
   : حلقة دراسية للتوعية والتدريب بشأن مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب؛2019تشرين الثاين/نوفمرب  29إىل  25من  -2

 الشخصي ت االهتماممجاال
، وهو الشهر األخري من تدرييب يف إطار املاجستري، مت اختياري، جنبا  إىل جنب مع ثالثة 2001يف شهر كانون األول/ديسمرب 

، حيث أعددنا رسالتني 2002زمالء آخرين، للمشاركة يف مسابقة القانون اجلنائي الدويل، اليت عقدت يف مونرتيال يف أيار/مايو 
األساسية ملقدم الطلب واملدعى عليه(. ورغم أن مشاركة فريق الكونغو يف هذه املسابقة واجهها حتد كبري،  فقد كنت  )الوقائع

مهتما  حقا  هبذا العمل.   ومنذ ذلك احلني، تزايد اهتمامي باحملكمة اجلنائية الدولية باطراد إىل درجة أنين سعيت، أكثر من مرة، 
الداخلي، وغري ذلك من الربامج، ولكن دون جدوى. ولقد قادين اهتمامي بتطوير وتنفيذ مسؤوليات للمشاركة يف برنامج التدريب 

يف احملكمة اجلنائية  يمتزايدة، فضال  عن حب إقامة العدالة حبياد ونزاهة واستعجال، إىل التقدم بطلب الرتشح إىل منصب قاض
 الدولية.
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 الحقائق األخرى ذات الصلة
 غا متاما ألداء واجبات القاضي  بدوام كامل عندما يتطلب عبء عمل احملكمة ذلك.أتعهد بأن أكون متفر 
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 أوروغواي() ياليبيرالتا ديستيفانو، أر  -13

[نكليزية]األصل: باإل  

 مذكرة شفوية

هتدي سفارة مجهورية أوروغواي الشرقية لدى مملكة هولندا حتياهتا إىل أمانة مجعية الدول األطراف 
تتشرف بإبالغها بأن حكومة اجلمهورية قررت ترشيح و ، للمحكمة اجلنائية الدولية ألساسييف نظام روما ا

قائمة "باء" )املادة اليف )احملكمة( الدكتورة أرييال بريالتا ديستيفانو ملنصب قاض يف احملكمة اجلنائية الدولية 
عشرة تاسعة رة اليف االنتخابات اليت ستجرى خالل الدو  من النظام األساسي(،‘ 2‘( )ب( 3) 36

كانون   17إىل  7جلمعية الدول األطراف، املقرَّر عقدها يف مقر األمم املتحدة بنيويورك يف الفرتة من 
 .2020األول/ديسمرب 

 يف ةمتخصصية  كمحام عاما   33 من ألكثر املهنية اخلربة من حافل سجل بريالتا أريال وللدكتورة
 اجملتمع يف سواء واإلقليمية، الوطنية والربامج للمؤسسات ورئيسة اإلنسان، وحقوق الدويل اإلنساين القانون
 اليت هتدف الدولية، احلكومية واملنظمات "( ظاملامل أمني"أو وطنية كمؤسسة) ةالدول مؤسسات أو  املدين

 ومقاصد مبادئ مع ومتشيا ل. العد إقامة ذلك يف مبا اإلنسان، حقوق حلماية الوطنية اآلليات تعزيز إىل
 واحلقيقة الذكرى ويف القانون سيادة تعزيز يف ملموسا إسهاما بريالتا السيدة قدمت األساسي، روما نظام

 باملقاضاة، أمور، مجلة يف قامت، أوروغواي، ويف ن.اإلنسا حقوق انتهاكات لضحايا الضرر وجرب والعدالة
 والسجناء احلرية من ومنياحملر  مثل الضعيفة، الفئات ومتثل خريي، أساس على ولو الوطين، الصعيد على

 إىل احلكم فيها أدى قضية يف األمريكية، البلدان نظام ويف اجلاحنني، األحداث أو السابقني السياسيني
 الدولة إرهاب قضايا يف الوطنية اجلنائية اإلجراءات استئناف يتسّن لكي الصالحية انتهاء قانون تنقيح

 إىل السبعينات من حدثت اليت القسري االختفاء االتح يف التارخيي التحقيق يف شاركت دميية،اكأوك
 اجلامعة مستوى على اجلنائي والقانون اإلنسان حقوق جمال يف التدريب عن فضال الثمانينات، أوائل

 حلقوق األمريكية البلدان حمكمة أمام عاجلت الغريب، الكرة نصف ويف . العامني واملدعني وللربملانيني
 تتعلق قضايا بشأن قانوين فقه إرساء يف أسهم مما التعقيد، من عالية درجة ذات رمزية قضايا اإلنسان

 من واإلفالت العسكرية، القضائية والوالية السياسية، واحلقوق القضاء، نطاق خارج واإلعدام باملذابح،
وهي  الطفل؛ وحقوق اجلنساين، العنف من خالية حياة يف واحلق القسري، االختفاء وحاالت العقاب،

 .اهليكلي العنف حاالت اجتاه لعكس ضرورية كلهار  أمو 
 بلدان من املسلح، والصراع السلم أوقات يف العنف ضحايا بريالتا أريال الدكتورة مثلت وقد 

 ذلك وغري واالغتصاب القسري التعقيم من عانني الاليت النساء ذلك يف مبا خمتلفة، ثقافات ذات خمتلفة،
 القمع أنظمة خالل األسر يف يولدون الذين واألطفال ،األطفال واختطاف اجلنسي، العنف أشكال من

 .ذلك وما إىل تعسفا، احملتجزين واألطفال املشردين، والسكان األهلية، واحلروب
 تاما امتثاال متتثل بريالتا الدكتورة أن تؤكد ذكره، سبق ما اعتبارها يف السفارة هذه تأخذ وإذ 
 على األساسي، روما نظام من ،36  املادة من 3 الفقرة ( منج)و (بو) ( )أالفرعية الفقرات ملتطلبات
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 ،36ة املاد من 4 الفقرة من (أ) الفرعية للفقرة وفقا احلكومي، االختصاصات إعالن يف الوارد النحو
 ة.الشخصي بسريهتا مشفوعة  
 قةمنط ولعضوية ،د(واح شاغر يوجد" )باء" القائمة يف قاض ملنصب ترشح ،هي يف هذا الصددو  

 انتخاهبا أن كما القاري؛ - املدين للقانون القانوين والنظام ،ن(شاغرايب )الكاري والبحر الالتينية أمريكا
 ة.(لقاضي شاغرة )احملكم يف اجلنسني بني أكثر توازن حتقيق يف سيسهم

 يةاجلنائ احملكمة مع التعاون لقانون وفقا الوطين، الرتشيح عملية أن إىل اإلشارة جتدر وأخريا، 
 متعددة؛ فاعلة جهات مشاركة تشمل ، 18.026من القانون رقم  75إىل  73باملواد من  ا الدولية،

 يصادق الذي التنفيذية؛ والسلطة (العامة اجلمعيةة )التشريعي والسلطة املدين اجملتمع فإن احلالة، هذه ويف
 .الرفيع املنصب هذا ملثل املقرتح املرشح استقالل على

 بيان المؤهالت
اخلاص قّدم حكومة مجهورية أوروغواي الشرقية، لعناية الدول األطراف يف نظام روما األساسي تُ 

حملكمة اجلنائية الدولية، ترشيح الدكتورة أرييال بريالتا ديستيفانو النتخاب قضاة احملكمة اجلنائية الدولية با
الدول األطراف املقرر  . ستجري االنتخابات خالل الدورة التاسعة عشرة جلمعية2030-2021لفرتة 

. يأيت البيان التايل وفقا  2020كانون األول/ ديسمرب   17إىل  7عقدها يف نيويورك يف الفرتة املمتدة من 
من نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية وقرار مجعية الدول  36)أ( من املادة  4للفقرة 

بشأن ترشيح قضاة  ICC-ASP/18/Res.4 ر ومرفقاته، وكذلك القرا  ICC-ASP/3/Res.6األطراف 
 احملكمة اجلنائية الدولية وانتخاهبم. 

 
من نظام  36)أ( و)ب( و)ج( من املادة  3تليّب الدكتورة أرييال بريالتا متطلبات كل من الفقرة 

 5( والفقرة 2) )ب( 3روما األساسي. وقد ُرّشحت السيدة بريالتا مبوجب القائمة )باء(، عمال  بالفقرة 
 36.2من املادة 
 

تفي بالشروط وهي تمّتع بأعلى درجات األخالق الرفيعة واحلياد والنزاهة، ت الدكتورة بريالتا حمامية
تتقن اللغة اإلجنليزية. يتجلى كل ذلك من خالل خربهتا  كما أهناالالزمة ملمارسة أعلى الوظائف القضائية  

 وقانون حقوق اإلنسان، وبالتزامها املهين مببادئ الواسعة كمحامية متخصصة يف القانون اإلنساين الدويل
 املستوى الدويل.  وأمستوى البلدان األمريكية  وأعلى املستوى الوطين أكان  ،نظام روما األساسي وأهدافه

 
ملعهد السياسات العامة حلقوق اإلنسان التابع للسوق  ةالتنفيذي ةهي تشغل حاليا  منصب األمين

ط اجلنويب، وهو منصب توافق عليه الدول األطراف يف السوق املشرتكة: األرجنتني املشرتكة لبلدان املخرو 
 وأوروغواي وباراغواي والربازيل.

                                                 
ل القانون اإلنساين الدويل وقانون حقوق اإلنسان وخربة . كفاءة ثابتة يف جماالت القانون الدويل ذات الصلة باملوضوع مث2يتوافر يف كل مرّشح: " 2

 مهنية واسعة يف جمال عمل قانوين ذي صلة بالعمل القضائي للمحكمة". 
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عاما  كمحامية، شغلت الدكتورة بريالتا مناصب تُثبت أهنا  33يف خربهتا املهنية املمتدة على 

ي )اجلنائي( والدويل )البلدان مرّشحة مناسبة للغاية. فقد توّلت قضايا معّقدة على الصعيدين احملل
األمريكية(. كما توّلت إدارة مؤسسات رامية إىل تعزيز آليات محاية حقوق اإلنسان يف النصف الغريب 

 للكرة األرضية. 
 

يف السنوات  -أداؤها كمحامية على املستوى احمللي يف السياق اجلنائي يستحق الثناء إذ أهنا 
قيادة إدارات احلقوق املدنية والسياسية للمنظمات اليت متحورت حول  توّلت –األوىل من حياهتا املهنية 

متثيل ضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان، وذلك يف فرتة صعبة من تاريخ البالد، أي خالل فرتة االنتقال 
 الدميقراطي يف أوروغواي. 

 
منظمة غري وهو ويل مدير مركز العدالة والقانون الد ةنائب وأصبحت الدكتورة أرييال بريالتا الحقا  

التقاضي االسرتاتيجي يف جمال من أشهر املنظمات الرائدة يف  وحكومية مقّرها يف واشنطن العاصمة، وه
قضايا حقوق اإلنسان أمام حمكمة البلدان األمريكية وجلنة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان. وهبذه 

فة عميقة بالقانون الدويل حلقوق اإلنسان الصفة، توّلت قضايا رمزية معّقدة للغاية تنطوي على معر 
والقانون اإلنساين الدويل والقانون اجلنائي لبلدان أمريكا الشمالية وأمريكا الالتينية ومنطقة الكارييب. وقد 
سامهت هذه احلاالت يف تطوير االجتهادات "الطليعية" حملكمة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان بشأن 

عدام خارج نطاق القضاء، واحلقوق السياسية، واختصاص القضاء العسكري، اجملازر، وعمليات اإل
واإلفالت من العقاب، وحاالت االختفاء القسري، واحلق يف حياة خالية من العنف اجلنساين، وحقوق 

يف مجيع املسائل ذات الصلة لعكس حاالت العنف اهليكلي يف النصف الغريب للكرة و الطفل واملراهقني، 
قضية غيلمان ضد أوروغواي واحلكم الصادر يف  -على سبيل املثال  -من القضايا ذات الصلة األرضية. و 

، أنه ينبغي على دولة أوروغواي، يف جبرب الضرر. فقد رأت احملكمة، فيما يتعلق 2010شباط / فرباير 
د توىل الرئيس مجلة أمور أخرى، أن تعرتف علنا  باملسؤولية جتاه الضحيّتني خوان وماكارينا غيلمان. وق

الكونغرس. هذا احلكم الصادر عن حصل أمام السابق خوسيه موخيكا تنفيذ االعرتاف العام الذي 
( وإىل تبيّن القانون القانونية املهل انقضاءاحملكمة أدى إىل إسقاط ما مُسَّي "قانون اإلفالت من العقاب" )

ملة على اجلرائم املصّنفة إرهاب الدولة ملالحقة اجلنائية الكاا( الذي استعاد ممارسة 2011) 18.831
 .1985آذار / مارس  1خالل احلقبة الدكتاتورية املمتدة حىت 

 
وبصفتها مديرة ومن مث رئيسة املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان ومكتب أمني املظامل يف أوروغواي 

 ووضع ةهيكل املؤسس تصميمخالل الوالية األوىل للمؤسسة، لعبت السيدة أرييال بريالتا دورا  رئيسيا  يف 
اخلطة االسرتاتيجية للسنوات اخلمس األوىل وتنفيذها. أثناء إدارهتا للمؤسسة، توّلت شخصيا  الشكاوى 
املتعلقة بانتهاكات حقوق اإلنسان وتوثيق احلاالت، وأصدرت توصيات مستنرية وتوّلت متابعة عملية 

ك، كتبت تقارير قانونية موّسعة حول مواءمة امتثال خمتلف الوكاالت احلكومية. وباإلضافة إىل ذل



 ICC-ASP/19/2/Add.1 

2A1-A-020920  114

التشريعات احمللية لاللتزامات الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان املنطبقة على أوروغواي، وأصدرت تقارير 
جلس حقوق مبشاملة إىل هيئات اإلشراف على معاهدات حقوق اإلنسان وإىل اإلجراءات اخلاصة 

لكونغرس. لّلت تقدمي التقرير السنوي عن حالة حقوق اإلنسان كما تو   ؛اإلنسان التابع لألمم املتحدة
التعذيب )اآللية  ملنعتعمل املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان يف أوروغواي أيضا مبثابة اآللية الوقائية الوطنية و 

ف على ُتشر فلألمم املتحدة/الربوتوكول االختياري امللحق باتفاقية مناهضة التعذيب(  الوقائية الوطنية وفقا  
 شروط احلرمان من احلرية.

 
عملت السيدة بريالتا كذلك كمستشارة برملانية يف قضايا حقوق اإلنسان والتنسيق التشريعي، 
وكمستشارة للمؤسسات واملنظمات الدولية )املنظمات احلكومية الدولية مثل منظمة الدول األمريكية 

 ؛التعذيب ومقّرها يف جنيف مناهضةل مجعية واملنظمات غري احلكومية مث ؛ومقرها يف واشنطن العاصمة
ومركز العدالة والقانون الدويل ومقره يف واشنطن العاصمة( إذ كانت سابقا  مستشارة اخلطط االسرتاتيجية 

 –للجنة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان. باإلضافة إىل ذلك، ُعيّنت عضوا  يف "حوارات مانديال 
كز الذاكرة التابع ملؤسسة "نيلسون مانديال"؛ كما ُعّينت عضوا  يف شبكة التحاور حول عمل الذاكرة" ملر 

أمريكا الالتينية بشأن منع اإلبادة اجلماعية والفظائع اجلماعية التابعة ملعهد أوشفيتز للسالم واملصاحلة، من 
 بني أمور أخرى. 

 
مريكية بشأن املسائل ويف السنوات األخرية، كانت السيدة بريالتا مستشارة لدى منظمة الدول األ

املتصلة باحملكمة اجلنائية الدولية. وباملثل، عملت كأكادميية يف كلية أمريكا الالتينية للعلوم االجتماعية 
 املرموقة.

 
وإّن كل ما اختربته من تدريب وعمل وخربة يف امليدان األكادميي املتخصص يربهن عن سعة  

حلقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل يف حاالت بالغة كفاءهتا يف التطبيق العملي للقانون الدويل 
التعقيد شبيهة باحلاالت اليت تواجهها احملكمة اجلنائية الدولية. وعلى وجه اخلصوص، يثبت دورها  
كمحامية وأمينة املظامل خربهتا املتمّيزة يف جمال اإلجراءات اجلنائية يف إطار نُظم قانونية خمتلفة يف النصف 

لكرة األرضية. لقد مثّلت السيدة أرييال بريالتا ضحايا العنف يف أوقات احلرب والسلم، فمثّلت الغريب ل
على سبيل املثال ال احلصر، نساء  عاننَي من التعقيم القسري واالغتصاب وغريها من أشكال العنف 

األهلية، واختطاف األطفال الذين ولدوا يف األسر خالل أنظمة القمع واحلروب  ،اجلنسي والتعذيب
 واملشردين، واألطفال واملراهقني احملتجزين بشكل تعّسفي، وضحايا العنف املنزيل وغريه من أشكال العنف.

 
هي صاحبة خربة واسعة ومشهود هلا على رأس مؤسسات وطنية وإقليمية وصاحبة كفاءة ثابتة يف 

قة على رأس هيئات مهنية. يف معاجلة سيناريوهات معّقدة يف ثقافات خمتلفة، كما أهنا صاحبة خربة عمي
سياق توليها املناصب القيادية يف احلكومة واملنظمات غري احلكومية واملؤسسات الوطنية واإلقليمية، 

لتواصل بني الدول واجملتمع املدين والضحايا وغري ذلك من لتأمني امتّكنت من بناء جسور مستلزمة 
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والتزامها حبقوق اإلنسان، ويف الوقت نفسه، عن  اجلهات الفاعلة الرئيسية، وقد برهنت عن مراعاهتا
 مهارات التوازن الضرورية يف إقامة حوار بّناء مع السلطات احلكومية.

 
حتظى بدعم السلطة وهي قاضية يف احملكمة اجلنائية الدولية،  ملنصبالسيدة أرييال بريالتا مرشحة 

ملدين ومنظمات حقوق اإلنسان. وإن ذلك التنفيذية يف أوروغواي وكذلك السلطة التشريعية واجملتمع ا
يراعي نظام الرتشيح الوطين الذي أنشئ مبوجب قانون التعاون مع احملكمة اجلنائية الدولية )رقم 

(، والذي يتيح ملختلف اجلهات الفاعلة تسمية املرشحني، بعد أن أقرّته اجلمعية العامة للسلطة 18.026
على عملية الرتشيح عرب القنوات الدبلوماسية. ومن اجلدير بالذكر التشريعية من أجل إضفاء الطابع الرمسي 
يف  باشر عمله، والربملان اجلديد الذي 2020آذار / مارس  1أن اإلدارة احلالية اليت تولت منصبها يف 

، يؤيّدان ترشيح الدكتورة بريالتا بدعم من اجملتمع املدين، استنادا  إىل التأييد 2020شباط/فرباير  15
. يف ذلك الوقت، نالت السيدة بريالتا ترشيح حكومة أوروغواي وتلّقت دعم كل 2017طى يف عام املع

. من **2017آذار/مارس  14جلسة اجلمعية العامة املنعقدة يف  خاللاألطياف السياسية باإلمجاع، 
لبية اخلاصة دعم األغب، نالت الدكتورة بريالتا 2012األمهية مبكان اإلشارة إىل أنه قبل هذا، يف عام 

ربملان أوروغواي عندما انُتخبت عضوا  يف أول جملس إدارة للمؤسسة الوطنية لاملطلوبة يف اجلمعية العامة 
يف أوروغواي، املؤسسة الوطنية حلقوق  حلقوق اإلنسان ومكتب أمني املظامل )مكتب أمني املظامل املشرتك

 .2017اإلنسان( والذي ترأسته يف وقت الحق حىت عام 
 
طالقا  من أمهية هذا املنصب، ينص قانون أوروغواي للتعاون مع احملكمة اجلنائية الدولية )القانون ان

( على أّن تسمية مرّشح ملنصب قاٍض أو مدٍع عاٍم لدى -75إىل  73املواد من  - 18.026رقم 
قضاة احملكمة العليا أن يليّب املرشح الشروط نفسها املنطبقة على تسمية  تستلزماحملكمة اجلنائية الدولية، 

 14)أعلى املناصب القضائية(، وأن ينال كذلك دعم اجلمعية العامة )جملس الشيوخ وجملس النواب(. يف 
، حظيت السيدة بريالتا باإلمجاع على أصوات املشّرعني احلاضرين يف جلسة اجلمعية 2017آذا/مارس 

الشيوخ وجملس النواب؛ وهم برملانيون من العامة للكونغرس يف أوروغواي )مائة وأربعة أعضاء من جملس 
 خمتلف األحزاب السياسية(.

 
بريالتا يف عام  ةأجرت اللجنة االستشارية املعنية برتشيحات القضاة تقييما  مستقال  لكفاءة السيد

، وخلصت إىل أهنا مؤهلة بشكل خاص لتعيينها قاضية يف احملكمة اجلنائية الدولية. والحظت 2017
يدة بريالتا تتمّتع خبربة استثنائية وكفاءة ثابتة يف القانون الدويل، مبا يف ذلك القانون اإلنساين اللجنة أن الس

الدويل وقانون حقوق اإلنسان، كما جاء يف تقرير اللجنة االستشارية لرتشيح القضاة للمحكمة اجلنائية 
 (.ICC-ASP/16/7الدولية )الوثيقة 

 

                                                 
**
 errc:sssc/to//hprt.vay.absptr/p//:bhghprt:sptr/p//:sptths12111؛  
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نية كلغة أّم ومتلك معرفة ممتازة باللغة اإلجنليزية، إذ أهنا جتيد القراءة تتقن الدكتورة بريالتا اللغة اإلسبا
والتحدث والكتابة بطالقة باإلجنليزية، وهي مسألة توّقف عندها إجيابا  تقرير اللجنة االستشارية لرتشيح 

 .ICC-ASP/16/7القضاة للمحكمة اجلنائية الدولية، بعد إجراء مقابلة شخصية معها، وفقا  للوثيقة 
 

حتمل أيضا  اجلنسية هي الدكتورة بريالتا من مواليد أوروغواي وهي مرّشحة مبوجب هذه اجلنسية، و 
من نظام روما األساسي،  36من املادة  5رّشح الدكتورة بريالتا للقائمة )باء( عمال  بالفقرة اإليطالية. تُ 

 كمة منها ذلك. تلتزم بأن تكون متاحة للعمل بدوام كامل عندما يتطلب عمل احملهي و 
 

ويأيت ترشيحها تلبية للحاجة إىل متثيل جغرايف عادل، يف هذه احلالة جملموعة بلدان أمريكا الالتينية 
قاضيا  / قاضية، شخص واحد فقط  18والكارييب )هناك نوعان من الشواغر املتاحة إذ من إمجايل 

 .عن هذه املنطقة ويف القائمة )ألف(( 2021سيواصل اخلدمة يف عام 
 

عالوة على ذلك، يساهم ترشيحها يف متثيل النظم القانونية الرئيسية يف العامل، مبا أهنا ختّصصت 
درست وعملت على أهنا  كما ،وعملت كمحامية يف القضايا اجلنائية اخلاضعة للنظام القانوين القاري

 ق نظام القانون العام.نطاق واسع يف البلدان اليت تطبّ 
 

 مع االلتزام بتعزيز التوازن بني اجلنسني يف احملكمة.يتالءم تتمّتع بالكفاءة تعيني امرأة كما أّن 
 
أّن مؤهالت الدكتورة أرييال بريالتا سُتسهم يف النهوض مببادئ نظام روما ملقتنعة بأوروغواي  إنّ 

 األساسي وقَيمه. 
كتورة أرييال بريالتا، بذلك، تقّدم مجهورية أوروغواي الشرقية، بكامل القناعة واملسؤولية، ترشيح الد 

املعرفة واخلربة وااللتزام لتحّمل مسؤوليات قاٍض لدى ا يلزم من بصفتها مواطنة من أوروغواي تتمّتع مب
 احملكمة اجلنائية الدولية.

 
 السيرة الذاتية

 معلومات شخصية
 ديستيفانو بريالتا  سمالا

 أرييال لقبال

 أنثى االجتماعي النوع

 07/20/1962 الوالدة تاريخ

 أوروغواي اجلنسية
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 والكارييب الالتينية أمريكا بلدان اإلقليمية املعايري
 زوجةمت العائلي الوضع
 باء القائمة اءب /القائمةلفأ القائمة
 اإلسبانية األم: اللغة اللغات

 متقّدم حمكية: متقّدم مكتوبة: اإلجنليزية -
 أساسي حمكية: أساسي مكتوبة: الفرنسية -
 متوسط حمكية: أساسي توبة:مك اإليطالية -

 أساسي حمكية: أساسي مكتوبة: الربتغالية
 العلمية المؤهالت

08/2004 – 06/2005 
 اجلامعة األمريكية، كلية واشنطن للحقوق، واشنطن العاصمة، الواليات املتحدة   

 شهادة ماجستري يف احلقوق يف الدراسات القانونية الدولية 
 

08/2004 – 06/2005 
  امعة األمريكية، كلية واشنطن للحقوق، واشنطن العاصمة، الواليات املتحدة األمريكيةاجل   

 العدالة االنتقالية واملساءلة يف جمال حقوق اإلنسان، برنامج زمالة هيوبرت ه. هامفري     
 

03/1985 – 05/1990 
Universidad de la República (UDELAR) ، Facultad de Derecho y Ciencias Sociales كلية( 

 الكاتب العدل ،احلقوق(، مونتفيديو، أوروغواي
 

03/1980 – 05/1987 
Universidad de la República (UDELAR)، Facultad de Derecho y Ciencias Sociales  كلية(

 حمامية ،احلقوق(، مونتفيديو، أوروغواي
 

03/1980 – 06/1985 
Universidad de la República (UDELAR)، Facultad de Derecho y Ciencias Sociales  

 وكيلة عامة/ معاونة قانونية، )كلية احلقوق(، مونتفيديو، أوروغواي
 المهنية الخبرة

 حىت اآلن – 02/2020
 لسوق املشرتكة لبلدان املخروط اجلنويبا -( معهد السياسات) معهد السياسات العامة حلقوق اإلنسان

 يةاألمينة التنفيذمريكوسور(، )
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  األمينة التنفيذية هي ممثلة معهد السياسات العامة حلقوق اإلنسان التابع للسوق املشرتكة لبلدان
(، وهي مسؤولة عن تنفيذ املهام املنسوبة إىل املعهد وعن اإلدارة التقنية مريكوسوراملخروط اجلنويب )

حدى الدول األطراف، ويلقى هذا واإلدارية واملالية والذمة املالية. األمينة التنفيذية هي مواطنة من إ
املنصب موافقة الدول األطراف يف السوق املشرتكة لبلدان املخروط اجلنويب: األرجنتني والربازيل وباراغواي 
وأوروغواي )على مستوى جمموعة السوق املشرتكة وبناء  على اقرتاح من اجتماع هيئات حقوق اإلنسان 

عامة حلقوق اإلنسان إىل املسامهة يف تعزيز سيادة القانون يف الرفيع املستوى. يهدف معهد السياسات ال
اإلنسان من أجل تعزيز  الدول األطراف من خالل التخطيط ورصد السياسات العامة املتعلقة حبقوق

حقوق اإلنسان باعتبارها ركيزة أساسية من هوية السوق املشرتكة لبلدان املخروط اجلنويب وتنميتها. يكمن 
ن مع الدول لتأمني محاية أكثر فعالية حلقوق اإلنسان بالتناغم مع الدساتري الوطنية واألطر دوري يف التعاو 

القانونية الدولية حلقوق اإلنسان. يف ظل قياديت، أعمل على توفري املساعدة التقنية للدول لتعزيز معرفة 
قة ملعاجلة وضع الفئات وكفاءات املوظفني الرمسيني يف ميدان حقوق اإلنسان. وألتزم تطوير برامج منسّ 

األكثر ضعفا  من السكان، مبا يف ذلك العمال املهاجرين وأفراد أسرهم، واألطفال املهاجرين، وضحايا 
ضحايا االجتار بالبشر؛ وبرامج احلفاظ على و العنف اجلنساين، والسكان املنحدرين من أصل أفريقي، 

نظمة الديكتاتورية، وحقوق كبار السن. كما أنين الذاكرة واحلقيقة فيما خص اجلرائم املرتكبة يف ظل األ
أجري دراسات وحتقيقات وأنظم دورات بطلب من اجتماع اهليئات الرفيعة املستوى املعنية حبقوق 
اإلنسان والشؤون اخلارجية يف السوق املشرتكة لبلدان املخروط اجلنويب. لتنفيذ هذه املهمة، أعقد 

من كل السلطات يف األرجنتني والربازيل وباراغواي وأوروغواي، اجتماعات رفيعة املستوى مع اهليئات 
وكذلك مع املسؤولني على كافة املستويات اإلقليمية والوطنية واحمللية، من أجل تنفيذ سياسات محاية 
حقوق اإلنسان. ويتطلب هذا املوقف معرفة عميقة باحتياجات السكان الذين يعيشون يف حاالت 

وضع آليات محاية حمددة. باإلضافة إىل ذلك، تتطلب هذه الوظيفة معرفة  هشة، من أجل اإلسهام يف
لتشريعات احمللية ملختلف بلدان السوق املشرتكة لبلدان املخروط اجلنويب واملنطقة من أجل حتقيق باواسعة 

وق املواءمة مع املعايري الدولية حلقوق اإلنسان. وأتوىل كذلك التنسيق مع النظام اإلقليمي حلماية حق
العامة  اتاإلنسان )منظومة البلدان األمريكية( ومع مؤسسات حقوق اإلنسان الوطنية واحمللية والنياب

 القضائية واجملتمع املدين واألكادمييا. اتالوطنية والسلط
 

06/2016 – 09/2017 
 الرئيسة ،أوروغواي –( INDDHH) املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان ومكتب أمني املظامل

املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان ومكتب أمني املظامل على الصعيدين  ، متثيلةمسؤوليات الرئيس من      
 الوطين والدويل وإنفاذ واليات املؤسسة. مت خلق املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان ومكتب أمني املظامل

(sp:r/rap/ep l/p/tp/o th chthpet: aa//pt: b ch hp:ttu/ tho lahyot )قانون يف عام مبوجب ال
، وفقا  ملبادئ باريس، مما جيعلها هيئة حكومية مستقلة تضطلع 2012. وقد أنشئت يف عام 2008

مبهامها وقراراهتا. بكوهنا أعلى سلطة معنية بشؤون حقوق اإلنسان على مستوى الدولة، ينطوي دورها 
فاوض ومهارات على عقد اجتماعات مع أعلى السلطات احلكومية، األمر الذي يتطلب قدرات ت
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ي سابق كان دبلوماسية فريدة. وخالل فرتة رئاسيت، افُتتح مقر املنظمة الوطنية يف مركز احتجاز سرّ 
 -(. وقد أنشئ هذا املقر املؤسسي 1985-1973ُيستخدم خالل النظام الديكتاتوري العسكري )

 يف أول موقع للذاكرة.  -بدوره 
سة الوطنية مؤهلة: لتويل تكييف اإلطار القانوين احمللي يف إطار واليتها الواسعة النطاق، املؤس -

واملمارسات احلكومية مع موجبات ومعايري حقوق اإلنسان الدولية؛ إصدار التقارير عن حالة حقوق 
اإلنسان على املستوى الوطين واحمللي؛ التحقيق يف االنتهاكات املزعومة حلقوق اإلنسان؛ إصدار توصيات 

التحقيق تُرفع إىل الوكالة احلكومية املسؤولة؛ رفع آراء بشأن مشاريع القوانني إىل  بشأن االنتهاكات موضع
تعمل املؤسسة الوطنية مبثابة آلية كما على نطاق واسع.   الكونغرس؛ توفري الرتبية يف جمال حقوق اإلنسان

ُتشرف على شروط الوقائية الوطنية )وفقا لألمم املتحدة / الربوتوكول االختياري ملناهضة التعذيب(، و 
 احلرمان من احلرية.

 
06/2012 – 09/2017 

 مديرة، جملس اإلدارة، أوروغواي – املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان ومكتب أمني املظامل
  بصفيت عضوا  يف جملس اإلدارة األول للمؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان ومكتب أمني املظامل، عملت

بانتهاكات حقوق اإلنسان، ووثّقت احلاالت وأصدرت التوصيات  شخصيا  على توثيق الشكاوى املتعلقة
توثيق املعلومات، واستجواب الشهود،  املتعلقة بامتثال الوكاالت احلكومية. ويف كل حالة، كان عليّ 

وتفتيش اهليئات وامللفات، وتويل االستجواب املضاد. وإلصدار كل توصية من التوصيات، كان من 
ت احمللية وفقا  للمعايري الدولية حلقوق اإلنسان. توفّر التوصيات اإلرشادات الضروري تطبيق التشريعا

العامة واخلاصة لوقف االنتهاكات، مثل تعديل التشريعات أو تنفيذ آليات تصحيحية وكذلك تأمني جرب 
الضرر املستَحق للضحايا. وحاملا تصدر التوصية، يصبح من الضروري متابعة تنفيذها لرصد االمتثال 

فعلي هلا. هذه املهمة مماثلة ملهمة القاضي الذي تناط به مهام شبه قضائية وهي تتطلب معرفة عميقة ال
بالقانون الدويل حلقوق اإلنسان والقانون اجلنائي الوطين والقانون املدين الوطين. وهبذه الصفة، تولّيت 

التقرير السنوي عن حالة  التحقيق يف حاالت حمددة و/أو إقليمية حلقوق اإلنسان، وكتبت فصوال  من
رُفعت إىل الكونغرس. كتبت تقارير شاملة لكل دورة من دورات االستعراض  الُقطريةحقوق اإلنسان 

الدوري الشامل، وهليئات اإلشراف على معاهدات حقوق اإلنسان واإلجراءات اخلاصة جمللس حقوق 
شاركت وأجريت مداخالت يف عدد كما اإلنسان التابع لألمم املتحدة، وقد حضرت شخصيا  الدورات.  

أجريت حبوثا  ميدانية وبعثات تقّصي و على الصعيدين اإلقليمي والعاملي ندوات ال حيصى من املنتديات وال
األمريكية. وتعمل املؤسسة  -حقائق. وباملثل، تبادلت اخلربات مع أمني املظامل يف املنطقة اإليبريية 

ة ملنع التعذيب )وفقا  لألمم املتحدة / الربوتوكول االختياري امللحق الوطنية مبثابة اآللية الوقائية الوطني
باتفاقية مناهضة التعذيب( فُتشرف على شروط احلرمان من احلرية. ويف إطار هذه املهمة، زرُت مراكز 

، وكذلك مع موظفني حكوميني، وكتبت ةرّياحلاحتجاز وأجرت مقابالت مع أشخاص حمرومني من 
 ة.التقارير ذات الصل

وبصفيت أمينة املظامل، لعبت دورا  رئيسيا  يف بناء املؤسسة وتصميم وتنفيذ اخلطة االسرتاتيجية للسنوات 
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اخلمس األوىل من عمل املؤسسة، وتوليت توظيف وإدارة املوظفني وقّدمت ميزانية املؤسسة للكونغرس 
 من أجل ختصيص األموال املناسبة.

           
02/2006 – 05/2012 

 ديراملنائبة  ،واشنطن العاصمة، الواليات املتحدة، (LIJsC) العدالة والقانون الدويلمركز 
 تشرف نائبة املدير، بصفتها يف املرتبة القيادية الثانية، على كل مكاتب مركز العدالة والقانون الدويل

(LIJsC ) د البشرية الالزمة )أربعة مكاتب يف أمريكا الالتينية( وجماالت عملها، وتؤّمن التمويل واملوار
إىل  حُتالالقضايا اليت على حتديد عملت  ،املدير التنفيذي ةمستشار وكوختصص األموال بالشكل املالئم. 

حمكمة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان. ميّثل مركز العدالة والقانون الدويل و جلنة البلدان األمريكية 
(LIJsC ) آالف ضحية ومستفيد من تدابري احلماية يف  10أكثر من  ،منظمة شريكة 400إىل جانب

حالة من احلاالت اليت تنظر فيها جلنة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان وحمكمة البلدان  300أكثر من 
األمريكية حلقوق اإلنسان. اهلدف من التقاضي االسرتاتيجي هو تأمني جرب الضرر للضحايا وأن يؤّدي 

ريات هيكلية يف املمارسات احلكومية والسياسات العامة للدول احلكم الصادر عن احملكمة إىل تغي
ما و معيّنة للمرافعة يف قضية إّن والتشريعات احمللية من أجل املسامهة يف منع االنتهاكات يف املستقبل. 

يف أمناط انتهاكات حقوق اإلنسان أو حاالت انتهاك حقوق اإلنسان غري  تأثريٌ  ةحمّصلينتج عنها من 
يس فقط يف الدولة املزعومة ولكن أيضا  على صعيد املنطقة. إىل جانب ذلك، مثة تأثري ملعايري املرئية، ل

احلماية احملددة يف حكم ما على حاالت عّدة يف األنظمة الدولية األخرى حلماية حقوق اإلنسان. 
سياسية يف منظمة ويتفاعل مركز العدالة والقانون الدويل مع العديد من املسؤولني احلكوميني واهليئات ال

(، وجلنة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان وحمكمة البلدان األمريكية حلقوق SAOالدول األمريكية )
بصفيت و اإلنسان، جلهة تعزيز الشفافية واحلوار واإلتاحة والفعالية يف هيئات منظومة البلدان األمريكية. 

 ن الدويل يف جمال تعزيز منظومة البلدان األمريكية. نائبة املدير، توليت قيادة عمل مركز العدالة والقانو 
  وكنائبة املدير، تولّيت التمثيل القانوين يف عدد من اجللسات والقضايا املتخصصة أمام جلنة البلدان

األمريكية حلقوق اإلنسان، كما تولّيت العديد من القضايا املعروضة على احملكمة األمريكية حلقوق 
التعقيد، مرتبطة بالقانون الدويل حلقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل واألطر اإلنسان؛ حاالت بالغة 

قضية أمام احملكمة األمريكية حلقوق  تويلالكارييب. إن و القانونية الوطنية يف مجيع أحناء منطقة أمريكا 
ق القانون توفري حجج تشمل تطبيو اإلنسان عملية طويلة تتطلب تصميم اسرتاتيجية قانونية متطّورة، 

اجلنائي الدويل والقانون اإلنساين الدويل، من حيث التعاريف واملبادئ واالجتهادات. وهي تتطلب معرفة 
عميقة باإلطار القانوين الوطين وباإلجراءات القضائية الدولية. من أجل النجاح يف متثيل مقّدمي 

لي حيث وقعت األحداث، وإجراء االلتماسات، ال بد من اإلملام جراء التجربة املباشرة بالسياق احمل
مقابالت مع الضحايا والشهود مرات عدة، والعمل يف إطار اسرتاتيجية التقاضي مع اخلرباء والشهود. 

احلجج اخلطية والشفوية. لقد  ويتطلب ذلك توثيق القضية وضمان أرضية جيدة من األدلة وإعداد وتقدمي
طوير حجج قانونية منّمقة. وقد كانت القضايا اليت دفعين العمل كمحامية على الصعيد الدويل إىل ت

دافعت عنها معقدة، هلا أثر كبري على الصعيد الوطين، يف سياقات حساسة جدا . كان علي أن أكون يف 
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غاية احلزم واإلملام بالتشريعات احمللية واملقارنة واإلجراءات الدولية وكذلك االجتهادات الوطنية واملقارنة 
 والدولية.

االت أطفال ولدوا يف اأَلسر يف ظل أنظمة قمعية وحروب أهلية، حبعاجلتها تتعلق القضايا اليت  وكانت
وحاالت االختفاء القسري، واملذابح، وقتل املدافعني عن حقوق اإلنسان، وانتهاك حرية التعبري، 

ة الشخصية، ناس تعّرضوا للتعذيب أو غريه من أشكال انتهاك السالمأواالغتياالت السياسية، وحاالت 
واإلعدام خارج نطاق القضاء، والعنف ضد املرأة واألطفال واملراهقني )مبا يف ذلك احلق يف التعليم(، 

         وانتهاك حقوق املهاجرين أو عدميي اجلنسية.
 

06/2005 – 02/2006 
                          منائي  وبرنامج األمم املتحدة اإل مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسانصاحب العمل:            -

 يف جمال حقوق اإلنسان والسياسات التشريعية ةوطني ةمستشار 
 أطلق برنامج األمم املتحدة اإلمنائي ومفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان املشروع املعنون :

A:/:rhpp//  opp/p/ /o l/to//hprt th  ntava/b (n0ns24s252("(  ،lttbhprt th A:/:rhpp// 

 opp/p/)"  أي مشروع املساعدة التقنية لكونغرس أوروغواي. وكان اهلدف العام من املشروع مساعدة
الكونغرس يف أوروغواي على تعزيز قدرته على االستجابة بفعالية للتحديات اليت يواجهها برملان معاصر، 

لت على حتقيق األهداف وكذلك متكني دوره يف جمال تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان. هبذه الصفة، عم
( وتعزيز اإلدارة واملوارد 2( تعزيز الدور اإلشرايف الدستوري جمللس الشيوخ وجملس النواب؛ 1التالية: )

مع اجملتمع املدين. ويف ة هذا األخري ( وتعزيز مهام املراقبة يف الربملان وعالق3البشرية يف الكونغرس؛ )
 ، عملت عن بعد يف إطار هذه االستشارة.2005 حزيران/يونيو الفرتة املمتدة من كانون الثاين/يناير إىل

 
02/2004 - 08/2004 

 ألمريكتنينطقة امسؤولة الربامج مل، مجعية مناهضة التعذيب، جنيف، سويسرا
كان دوري أن أقود محلة يف األمريكتني، بالتحاور مع الدول، للتصديق على الربوتوكول االختياري 

وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة   التفاقية مناهضة التعذيب
 (.lMlوإنشاء اآلليات الوقائية الوطنية ملنع التعذيب )

 
07/1994 - 01/2004 

 مديرة قسم احلقوق املدنية والسياسية، (أوروغواي - OI0lAJ) هيئة السلم والعدل
 دنية والسياسية يف هيئة السلم والعدل، كنت مديرة قسم احلقوق امل2004إىل  1994من 

(OI0lAJ ) وهي أكرب منظمة غري حكومية حلقوق اإلنسان على الصعيد الوطين. متثلت مهميت يف
معاجلة االلتماسات واملطالب املتعلقة بانتهاكات حقوق اإلنسان ويف تأمني التمثيل القانوين ملقّدمي 

تطّلب دوري تنظيم عملية التقاضي وإدارهتا، ومتثيل املنظمة يف االلتماسات أمام احملاكم اجلنائية الوطنية. 
أمام وسائل اإلعالم. إىل جانب ذلك، كنت مسؤولة عن إعداد التقارير هليئات اإلشراف على  هذا اجملال
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 معاهدات حقوق اإلنسان التابعة لألمم املتحدة عن حالة حقوق اإلنسان يف البالد.
يت اضطلعت هبا، زيارة ومراقبة مراكز احتجاز البالغني والقاصرين، وكتابة ومن املهام األساسية األخرى ال

، وإعداد )الكتابة والتحرير( التقرير السنوي عن حقوق ةرياحلالتقارير عن األشخاص احملرومني من 
اإلنسان، وهو منشور كان وال يزال يشكل املرجع يف أوروغواي لكل من األكادمييني والطلبة والعاملني يف 

 ال اإلعالم والناشطني واحلكومة الوطنية والسلطات األجنبية.جم
 

07/1998 - 07/2002 
 األمينة التنفيذية، أوروغواي( - OI0lAJ) هيئة السلم والعدل يف أمريكا الالتينية

كنت مسؤولة عن التخطيط االسرتاتيجي واإلشراف على مجيع مكاتب أمريكا الالتينية، وعملت  
و برييز اسكيفل، احلائز جائزة نوبل للسالم؛ كما كنت مسؤولة عن تصميم كمستشارة للسيد أدولف

احلمالت الوطنية واإلقليمية يف النصف الغريب للكرة األرضية من أجل تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان 
 والعمل الالعنفي. 

لس االقتصادي تتمتع هيئة السلم والعدل يف أمريكا الالتينية مبكانة استشارية يف األمم املتحدة )اجمل
 واالجتماعي واليونسكو(.
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  مهنية أخرى أنشطة

واشنطن العاصمة، الواليات املتحدة األمريكية، يف (، SAO) مستشارة قانونية لدى منظمة الدول األمريكية    2019/  2018
 املسائل املتصلة باحملكمة اجلنائية الدولية.

  لدى جلنة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان. 2020 - 2017ة لفرتة مستشارة اسرتاتيجية للخطة االسرتاتيجي   2018
مستشارة قانونية ملكتب املقرر اخلاص املعين حبرية التعبري يف جلنة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان، واشنطن العاصمة، يف مسائل 

  ري.اإلصالحات التشريعية بشأن الوصول إىل املعلومات وحرية اإلعالم وحرية التعب
 مستشارة قانونية لدى معهد أوشفيتز للسالم واملصاحلة، الواليات املتحدة، يف املسائل املتصلة مبعاملة غري املواطنني وتزويدهم    2018 
   باحلماية القنصلية.  
لعلوم )كلية أمريكا الالتينية ل :d/paor/t C/r/pt//ht/p/p/ th L/hpp//: Otp//ohمنسقة أكادميية،   2017 -2014  

  ."مونتفيديو، أوروغواي، شهادة الدراسات العليا: "حقوق اإلنسان والدميقراطية وسيادة القانوناالجتماعية(، 
   معهد أوشفيتز للسالم واملصاحلةعضو يف شبكة منع اإلبادة والفظائع اجلماعية، شبكة أمريكا الالتينية،   حىت اآلن – 2014
شارة اسرتاتيجية للحملة يف دعوة احلكومات إىل اختاذ إجراءات لتعزيز املساواة بني مست - LAnACلة مح  حىت اآلن – 2014

 اجلنسني يف احملاكم واهليئات الدولية.
ومركز نيلسون مانديال للذاكرة )التحاور  LsGأكادميية القيادة العاملية التابعة ملنظمة  -عضو يف حوارات مانديال    حىت اآلن - 2013

        حول عمل الذاكرة(
 

 صلة األكثر المنشورات
 Io )اشرتاك يف التأليف( يف "[Lt/co/p/t/t Iptpe//p/ chthpet b ntava/bt""التواطؤ االقتصادي والقانون يف أوروغواي" ]

phvtp/t tho  htttt/:/t th I:r/tt. Ct: Le/co/ph: Iptpe//pt: th o/ c/pr/tat/ ntava/b/ .ytet:o/g:ob ,J. l 
 (.2016، أوروغواي )مونتفيديو، /It/rtt//o Oat//ht/p/p )منّسقة(.

 dhtht/p/ep syhtt//ht/p/p/ th S/yat://p )dsS) ،Isss sp tt/h :tyth، [L/curaot ntava/b]" فصل أوروغواي"

chthpet: aa//pt:.  t/p:c/thpp// h /p tt//p/ep chyo/p/-I:pty/t L. (مديرة .)دار  t/// ياللنشر، مدريد، إسبان 
(2015.) 

 ltour/p/: hp يف، "[chthpet: aa//pt: b ltour/p/ hp ho L/pot Iohprtt/o]" "حقوق اإلنسان والسياسة يف الدورة االنتخابية"

 /h/ct: th Mal/p/ sss / ap AIt th o/: Iohpp/tph: l/p/tp/oh: ، معهد العلوم السياسية، كلية العلوم السياسية. دار
I:ra/t/t (.2014فيديو، أوروغواي )للنشر، مونت 

[، Ltprt/yap/tph: / ap/ ltour/p/ Apr/- ttrat/ hp ntava/b"املسامهات يف سياسة مناهضة التعذيب يف أوروغواي" ] 
 :ltea//t: l/:t: a/p// ap/ ltour/p/ lhp/rhpp//t// th chthpet: aa//pt: hp ntava/b .Ip:/bt)اشرتاك يف التأليف( يف 

th Ohva///hprt / o/: 0hpt/hpt/p/tph: th 0221 b 0250 th o/ 0ho/rttu/ th l/p/tph: np/t/: ptprt/ o/  ttrat/  متابعة(
توصيات املقرر اخلاص لألمم املتحدة املعين بالتعذيب(. مركز قانون حقوق اإلنسان والقانون اإلنساين، مبادرة مناهضة التعذيب. 

 (.2014الواليات املتحدة ) واشنطن العاصمة، (LLCاجلامعة األمريكية، )
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 C/ Ohprhpp// th o/ Lttrh sprht//ht/p/p/ hp ho]" "احلكم الصادر عن حمكمة البلدان األمريكية يف قضية غيلمان ضد أوروغواي"

L/:t Lho//p g:. ntava/b اشرتاك يف التأليف( يف( ]"chthpet: le na s ua uH ntava/b .sp tt/h 0255 مونتفيديو، ؛
 (.2011ي؛ هيئة السلم والعدل يف أمريكا الالتينية )أوروغوا

"[ يف Io L/:t Lho//p b ot: th:/ ut: / o/ Chb th L/tap/t/t]" "قضية غيلمان وحتديات القانون املتعلق بانقضاء املهل القانونية"
Cape/: ptprt/ o/ s/cap/t/t ( أوروغواي .)؛ دار 2011 - 1985مكافحة اإلفالت من العقاب t/oph ،للنشر، مونتفيديو 

 (.2011أوروغواي )
، العدد 18"تعزيز الضمانات من خالل أماكن االحتجاز والزيارات")ملنع حاالت االختفاء والتعذيب(، موجز حقوق اإلنسان اجمللد 

 (.2011، طبعة خاصة، واشنطن العاصمة، الواليات املتحدة )2011، ربيع عام 4
إىل االجتهادات )ُمراجع(. مجعية الوقاية من التعذيب ومركز العدالة والقانون الدويل، جنيف، دليل  -التعذيب يف القانون الدويل 

 . - للنشر dto/tnpt OAدار  النسخة اإلسبانية، -(. 2008سويسرا )
لى ميدلني. احلقيقة والعدل وجرب الضرر. حقوق الضحايا يف عملية العدل والسالم يف كولومبيا، مع الرتكيز على النساء الضحايا وع

 (. 2007املؤسسة السويدية حلقوق اإلنسان ) ،تقرير من البعثة إىل كولومبيا )اشرتاك يف التأليف(
، بطلب من رئيس أوروغواي 15.848من القانون رقم  4التحقيق التارخيي يف حاالت االختفاء القسري مبقتضى املادة 

["spgh:r/v/p/ep a/:ret/p/ :tyth chrhp/tt: ch:/c/thp/tt:, hp La/co///hprt tho Atrupaot 4 th o/ Chb l 51.141 

:to/p/r/t/ ctt o/ lth:/thpp// th o/ 0hcayo/p/ ]". .)اشرتاك يف التأليف(0/pt ,Aمونتفيديو، أوروغواي ،)(.2007) ، )منسقة 
 :I:rapt/th: th chthpet: aa//pt: 0ho/r/gt]" "معايري حقوق اإلنسان فيما يتعلق بالعدل )ال لإلفالت من العقاب والنسبية("

/ o/ Ja:r/p// )lt s/cap/t/t b lttcttp/tp/o/t/t")]  يفch:/c/t/p/ep  ttz/t/ ,ctour/p/ pt///p/o b cttph:t: 

th:r/at/r/gt:. االختفاء القسري، والسياسة اجلنائية والعمليات التصاحلية( .)c/oh//: b th:/ ut: th o/ ghtt/t, o/ la:r/p// b o/ 

thc/t/p/ep hp ho ptprhart ptot/y//pt ،)معضالت وحتديات احلقيقة والعدل وجرب الضرر يف السياق الكولوميب( dapt/p/ep 
Otp//o & /o ،.( 2006بوغوتا، كولومبيا.) 

لزمة قانونا . دراسات عن املواءمة التشريعية مبقتضى معاهدات حقوق اإلنسان اليت صّدقت عليها أوروغواي وغريها من املعايري امل
[I:rat/t :tyth At/tp/z/p/ep Chv/:o/r/g/ Ltp tt/h / ot:  t/r/tt: th chthpet: aa//pt: 0/r/ /p/tt: ctt ntava/b 

a trt/: ltt//: Chv/oh: ptp dahtz/ o/ppao/prh تقييم خمطوطي(. مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان وبرنامج األمم( ]
 (.2006يديو، أوروغواي )املتحدة اإلمنائي، مونتف

 
 صلة األكثر الندوات

 .2017؟ جنيف، سويسرا، أيار / مايو 2020تعزيز هيئات األمم املتحدة: أي اسرتاتيجية سابقة الستعراض * 
 /Ltp hthpp// :tyth o]" * مؤمتر حول مكافحة اإلفالت من العقاب يف اجلرائم املعّقدة. جتارب احملكمة اجلنائية الدولية واألرجنتني"

oape/ ptprt/ o/ //cap/t/t ptu/hph: th pt/cohlt:. Iacht/hpp//: th o/ Lttrh lhp/o sprhtp/p/tp/o b th Atvhpr/p/ ،]"
 . 2017وزارة الشؤون اخلارجية والتجارة الدولية والعبادة، بوينس آيرس، األرجنتني، نيسان / أبريل 

 Oh//p/t/t :tyth ho O/:rh// th]" روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية"حول النظام القضائي الناشئ عن نظام  ندوة* "

Ja:r/p// pth/tt ctt ho I:r/rart th 0t// th o/ Lttrh lhp/o sprhtp/p/tp/o ،]" وزارة العدل وحقوق اإلنسان يف األرجنتني
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 .2016نس آيرس، كانون األول / ديسمرب (، جملس النواب، الفرع التشريعي، بويlLAوبرملانيون من أجل العمل العاملي )
* الندوة الربملانية: دعم احملكمة اجلنائية الدولية. نقول ال لإلفالت من العقاب يف اجلرائم الدولية ونعم النتصاف الضحايا" 

[Oh//p/t/t l/to//hpr/t/ts Actbt / o/ Lttrh lhp/o sprhtp/p/tp/os t/oh lt / o/ //cap/t/t th ot: ptu/hph: 

/prhtp/p/tp/oh: b Ou / o/ thc/t/p/ep c/t/ o/: gupr///: جملس الشيوخ يف أوروغواي وبرملانيون من أجل العمل العاملي ،]"
(lLA ،) 2016مونتفيديو، أوروغواي، أيلول / سبتمرب  . 

معهد أوشفيتز للسالم واملصاحلة، *  ندوة رافاييل ليمكني حول منع اإلبادة اجلماعية والفظائع اجلماعية، شبكة أمريكا الالتينية، 
 .2015سانتياغو، شيلي، أيار / مايو 

*ندوة رافاييل ليمكني حول منع اإلبادة اجلماعية والفظائع اجلماعية، شبكة أمريكا الالتينية، معهد أوشفيتز للسالم واملصاحلة، 
 .2014أوسفايسم، بولندا، تشرين األول / أكتوبر 

 . 2014، بنوم بنه، كمبوديا، متوز / يوليو 3احلوار  -كرة * حوار مانديال حول عمل الذا 
 . 2014، آذار / مارس ا، برلني، أملاني2احلوار  -* حوار مانديال حول عمل الذاكرة 
 .2013، إشبورن وجوهانسربغ، جنوب أفريقيا، تشرين الثاين / نوفمرب 1احلوار  -* حوار مانديال حول عمل الذاكرة 

 
 :Ltp:rtapp/ep th h:c/p/tواحلوار بني الدول واجملتمع املدين من أجل محاية حقوق اإلنسان" ]العنوان األصلي: "تعزيز املشاركة  *

th c/tr/p/c/p/ep b t/aotvt hprth ot: I:r/tt: b Otp/ht/t L/g/o c/t/ o/ cttrhpp/ep th ot: ththpet: ea//pt: املنتدى ]
 .2019اإلنسان، كيتو، إكوادور، تشرين الثاين / نوفمرب الثالث ملنظومة البلدان األمريكية حلقوق 

 l0IOIlLsA cIC] * "طيف املاضي، احلاالت الطارئة للحاضر"، املاضي االستبدادي والسلطوي وحتديات الدميقراطيات املعاصرة"

lAOAcS, n0LIlLsAO cIC l0IOIl I ,ot: c/:/tt: /artt/r/t/t: b rtr/o/r/t/t: b ot: th:/ ut: th o/: th/tpt/p//: 

ptprh/cttaph/: ] 2019مؤمتر دويل، اليونسكو، بوينس آيرس، األرجنتني، حزيران / يونيو. 
 C/ t/r/ /p/p/ep h]" * "إبرام وتطبيق املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان على الصعيد احمللي، التحديات والفرص يف املنطقة"

/prhtp/o/z/p/ep th ot: rt/r/tt: /prhtp/p/tp/oh: th ththpet: ea//pt: hp o/ ohv/:o/p/ep p/p/tp/o ,th:/ ut: b 

tcttrap/t/th: hp o/ thv/ep ]" يف الندوة اإلقليمية ألعضاء اللجان الربملانية حلقوق اإلنسان يف أمريكا الالتينية، من تنظيم املكتب
 –6واب، الفرع التشريعي، كولونيا ديل ساكرامنتو، أوروغواي ، اإلقليمي  للمفوضية العليا حلقوق اإلنسان يف أمريكا اجلنوبية، جملس الن

  .2017نيسان/أبريل   7
آذار/مارس  30"[، املكتبة الوطنية العامة، مونتفيديو، أوروغواي، Io chp:///hprt th a/pp/e Athptr" ]"إرث هانا أرندت* "

2017. 
جملس النواب واملؤسسة "[، /Jttp/t/ th th oha/ep :tyth ptpg/ghpp// p/at/t/p] " * "خواطر حول تعايش املواطنني يف اجملتمع"

 .2017آذار/مارس  7الوطنية حلقوق اإلنسان، مونتفيديو، أوروغواي، 
"[، a/p// o/ l/t/t/t th Lophtt hp o/ 0hcth:hpr/p/ep Internacional]" "حنو املساواة بني اجلنسني يف التمثيل الدويل"* 

ثالث عشر املعين باملرأة يف أمريكا الالتينية ومنطقة الكارييب التابع للجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية ومنطقة الكارييب، املؤمتر اإلقليمي ال
 .2016تشرين األول/أكتوبر  27مونتفيديو، أوروغواي،

 //Io O/:rh// np/ght:/o b ho O/:rh]" منظومة حقوق اإلنسان يف األمم املتحدة ونظام حقوق اإلنسان يف البلدان األمريكية"،* "

sprht-A/ht/p/pt th chthpet: aa//pt: ،]" ،تشرين الثاين/أكتوبر  27مكتب املدعي العام، مركز تدريب، مونتفيديو، أوروغواي
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2016.  
 Ct: ch:/ ut: hp  ttpt / ap/ Avhpt/ th lthghpp/ep  ah]" "حتديات أجندة املناهضة اليت تعزز املواءمة بني املؤسسات"* 

/tr/paoh h: ahtzt: sprht/p:r/rap/tp/oh: .]" مقّرر دراسي يُعطى يف ندوة "اسرتاتيجيات سياسة منع اإلبادة اجلماعية والفظائع
 np/ght:/t/t Iarhtp/tt th اجلماعية"، برنامج شبكة أمريكا الالتينية ملعهد أوشفيتز للسالم واملصاحلة، بالتعاون من جامعة

Ltot/y// أيلول/سبتمرب  17 - 14ألمم املتحدة املعين مبنع اإلبادة اجلماعية واملسؤولية عن احلماية، بوغوتا، كولومبيا، ومكتب ا
2016 . 

 23* "قواعد نيلسون مانديال التابعة لألمم املتحدة"، القواعد الدولية اجلديدة حلقوق اإلنسان والسجون، كونغرس أوروغواي، 
 .2016حزيران/يونيو 

 Ltpphprt/p/ep th Mht/t: b Chbh: th]" انني ملكية وسائل اإلعالم ووسائل اإلعالم السمعي البصري يف املنطقة"* "تركيز قو 

Lt/ap/p/p/ep Aat/tg/:a/o hp o/ 0hv/ep ،]" املؤمتر السنوي/منظمة أمناء مظامل األخبار والندوة اإليبريية األمريكية الرابعة
 .2016رس، األرجنتني، نيسان/أبريل ، بوينس آي://ch hp:ttu/:/Sag/tttللـ

 np/ght:/t/t كلية احلقوق، جامعة"[، C/ c//hp:/ep Oa:r/pp//o tho I:r/tt th chthpet]" * "البعد اجلوهري لسيادة القانون"
th o/ 0hchyo/p/ ، 2016مونتفيديو، أوروغواي، نيسان/أبريل. 

ة يف سبعينيات ومثانينيات القرن املاضي"، جامعة تكساس املسيحية. اكتشاف * "الفظائع وانتهاكات حقوق اإلنسان يف أمريكا الالتيني
 .2016املواطنة العاملية، فورت وورث، تكساس، الواليات املتحدة، آذار/مارس 

 /a/p// lahg/: ch hp:ttu/: .Io th:/ ut th o]" * "حنو مؤسسات جديدة ألمناء املظامل. حتّدي التنفيذ واالستدامة واألثر"

s/coh/hpr/p/ep, o/ lht//phpp// b o/ spp/thpp// ،]"Ltpvth:t C/r/pt//ht/p/pt th ch hp:ttu/: th o/: Aat/hpp//: ،
 . 2015تشرين الثاين/نوفمرب  25 - 23كارتاجينا دي إندياس، كولومبيا، 

 :c/aotvt :tyth /p:r/rap/tph]" "* "حوار حول حقوق اإلنسان يف املؤسسات العامة يف السوق املشرتكة لبلدان املخروط اجلنويب

chyo/p/: hp ththpet: ea//pt: hp ho MI0LSOn0  طاولة مستديرة، معهد السياسات العامة املتعلقة حبقوق اإلنسان ،]"
 .2015أيلول/سبتمرب  25والسوق املشرتكة لبلدان املخروط اجلنويب وسفارة الربازيل يف األرجنتني، بوينس آيرس، األرجنتني، 

 :/lt:/y/o/t/th: th o" ]" "إمكانيات مكاتب أمناء املظامل لتعزيز تنفيذ قرارات منظومة البلدان األمريكية: جتربة أوروغواي *

ch hp:ttu/: tho lahyot c/t/ Ag/pz/t hp ho La/co///hprt th o/: chp/:/tph: th ot: etv/pt: tho Oss o/ 

Iacht/hpp// ntava/b/ يف ،]"C/ //coh/hpr/p/ep th o/: thp/:/tph: th ot: ttv/pt: tho O/:rh// sprht//ht/p/pt b 

o/ /t//p/:rt/p/ep th la:r/p// ::/phtv//: ,rhp:/tph: b ct:/y/o/t/th:  :قرارات منظومة البلدان األمريكية وإدارة العدل(
 25 - 24سان خوسيه دي كوستاريكا، كوستاريكا،  -املواءمات والتوترات واإلمكانيات(، ندوة دولية، مركز العدالة والقانون الدويل 

 .2014تشرين الثاين/نوفمرب 
 /chthpet / ap/ o/t/ C/yth th o/tohpp//. pقانون شامل يف التمتع هبذا احلق؟ "]" "حياة خالية من العنف. هل يسهم *

Chb sprhvt/o, Ltprt/yabh /o Ltph th h:h chthpet?" ،]Lophtt b Aartpt/u/s Io hlhtp/p/t th ot: chthpet: كلية ،"
  .2013مونتفيديو، أوروغواي، كانون األول/ديسمرب ، /np/ght:/t/t th o/ 0hchyo/pاحلقوق، جامعة 

 /Cللخدمات القانونية اجملانية: اجملتمع القانوين والوصول إىل العدالة" ]العنوان األصلي: " ltt ytpt سلسلة مؤسسات" *
p/thp/ ltt ytpts Lt/ap/t/t Chv/o b Apph:t / o/ Ja:r/p// املهنة القانونية اجملانية: تعزيز الوصول إىل العدالة. مؤسسة ،]"

ltt ytpt  2011شيلي ومركز سايروس فانس ونقابة حمامي مدينة نيويورك، سانتياغو دي شيلي، شيلي، نيسان/ أبريل. 
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إىل أماكن االحتجاز وتعزيز التعاون، اجتماع خرباء بشأن شروط  "الضمانات ملنع حاالت االختفاء والتعذيب"، من خالل زيارات *
احلرمان من احلرية يف العامل، اجلامعة األمريكية )كلية واشنطن للحقوق(، ومجعية مناهضة التعذيب، واشنطن العاصمة، الواليات 

 .2011املتحدة، آذار / مارس 
 :C/ 0ho/p/ep th o/ np/ep Iattch/ ptp ot]" قوق اإلنسان""العالقة بني االحتاد األورويب واآلليات اإلقليمية حل *

Mhp/p/:/t: th chthpet: aa//pt: 0hv/tp/oh:" ،sp:rta/hprt: th chthpet: aa//pt: b ho  t/r/tt th C/:yt/s 

ho Jahvt th I:r/tt b ho L///pt Atho/prh .سان يف االحتاداملنتدى الثاين عشر للمنظمات غري احلكومية املعنية حبقوق اإلن 
 . 2010األورويب، بروكسيل، بلجيكا، متوز / يوليو 

 :/lt//ht/: Jttp/t/: th ltour/p"[ يف C/r/v/t tho L/:t Lho//p g:. ntava/b]" "قضية غيلمان ضد أوروغواي " *

lhyo/p/: th chthpet: aa//pt:s Mh/tt//, Ja:r/p// ,0hc/t/p/ep .علم النفس، جامعة  كليةnp/ght:/t/t th o/ 
0hchyo/p/ ،ومجعية أوروغواي للسجناء السياسيني السابقني (A:tp//p/ep th ha cth:t: b cth:/: ctour/pt: tho ntava/b  

(L0SOSC ) فرنسا" -ومجعية "أين هم؟ (cepth h:rap?-dt/pp// ،) 2010مونتفيديو، أوروغواي، حزيران/يونيو. 
دار السالم،  ،sl I0sLa O"، ن األمريكية لتعزيز الدعاوى املراعية للجنسني يف أفريقيا"أربع دراسات حالة" من منظومة البلدا *

 .2010تنزانيا، 
 /Io 0to tho Mtp/rttht ch/tptar/pt hp ho Lt/y/rh / o"[ يف Mtp/rttht ch/tptar/pt]" "رصد الدميقراطية" *

Ltttacp/ep. C/ Iacht/hpp// lhta/p/2007عاصمة، الواليات املتحدة، تشرين الثاين/نوفمرب ، البنك الدويل، واشنطن ال . 
 //Io //tpt Chv/o c/t/ ot: lttph:t: th ch:/tg/o/z/p/ep hp Ltot/y"[ يف :M/tpt: Chv/oh]" "األطر القانونية" *

 .2007يو )عمليات التسريح يف كولومبيا(، جلنة أمريكا الالتينية يف الكونغرس السويدي، ستوكهومل، السويد، أيار/ما
 

 عضوية في جمعيات ومنظمات مهنية
 عضو معنّي،  اجمللس االستشاري األكادميي للكلية العامة الدولية لسياسات حقوق اإلنسان يف السوق املشرتكة لبلدان املخروط اجلنويب

(Ltp:hlt Ap/to//pt Ltp:aor/gt atptt/t/t th o/ I:paho/ sprhtp/p/tp/o th ltour/p/: lhyo/p/: hp chthpet: aa//pt: 

tho sllca-Mhtpt:at،) 2015 – 2020. 
 حىت اآلن - 2014عضو معنّي، منع اإلبادة اجلماعية والفظائع اجلماعية، شبكة أمريكا الالتينية، معهد أوشفيتز للسالم واملصاحلة، 

ساواة بني اجلنسني يف احملاكم واهليئات الدولية، مستشارة اسرتاتيجية، محلة مناصرة لتعزيز امل -جمموعة بلدان أمريكا الالتينية والكارييب 
 حىت اآلن - 2014

 حىت اآلن    - 2013ومركز نيلسون مانديال للذاكرة،  LsG أكادميية القيادة العاملية التابعة ملنظمة -عضو معنّي، حوارات مانديال 
 العضوية المهنية

 حىت اآلن - 2004زمالة هيوبرت ه. هامفري، جلنة فولربايت، 
 حىت اآلن -1990(، A:tp//p/ep th I:pt/y/pt: tho ntava/b) الرابطة الوطنية للكّتاب العدل

 واألوسمة الجوائز
بالتعاون مع شبكة من اجلامعات يف الواليات املتحدة بدعم من و فولربايت، بإدارة معهد التعليم الدويل  -زمالة، هيوبرت ه. هامفري 

 - 2004معة األمريكية، كلية واشنطن للحقوق، واشنطن العاصمة، الواليات املتحدة األمريكية، وزارة اخلارجية األمريكية، اجلا
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2005 
شهادة تقدير عن إكمال  الدراسات األكادميية والتطوير املهين بنجاح يف كلية احلقوق، كلية واشنطن للحقوق، اجلامعة األمريكية 

 )الزمالة(. 2005 - 2004يات املتحدة األمريكية، وبرنامج هيوبرت ه. هامفري، واشنطن العاصمة، الوال
جائزة عرض حتقيق نظري يف قضايا حقوق املرأة، برعاية مشرتكة من قبل مركز العدالة والقانون الدويل ومعهد البلدان األمريكية حلقوق 

 (.2002اإلنسان، واشنطن العاصمة، الواليات املتحدة )
اخلدمة الدولية  -أكادميية الهاي للقانون الدويل  -عهد البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان م -إمجايل املنح الدراسية املقدمة من: 

 حلقوق اإلنسان.
 الشخصية االهتمامات

 املطالعة )قصص غري خيالية، كتب التاريخ والسياسة(، السباحة، السينما وقضاء الوقت مع األصدقاء.

 الصلة ذات أخرى وقائع
 ارزة التي توليتها كمحامية:أمثلة على القضايا الب

أيلول  3* حمكمة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان، قضية أوسكاتيغي وآخرون ضد فنزويال. األسس وجرب الضرر. احلكم الصادر يف 
 .249. السلسلة )ج( رقم 2012/ ستمرب 

 هورية الدومينيكية. االعرتاضات التمهيدية،* حمكمة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان، قضية غونزاليس مادينا وعائلته ضد اجلم
 .240. السلسلة )ج( رقم 2012شباط/فرباير  27واألسس، وجرب الضرر والتكاليف. احلكم الصادر يف 

 24* حمكمة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان، قضية عائلة باريوس ضد فنزويال. األسس وجرب الضرر والتكاليف. احلكم الصادر يف 
 .237. السلسلة )ج( رقم 2011اين/نوفمرب تشرين الث

شباط/فرباير  24* حمكمة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان، قضية غيلمان ضد أوروغواي.  األسس وجرب الضرر. احلكم الصادر يف 
ا، وجرى تبيّن . )إثر هذا احلكم، اعرتفت الدولة علنا  بوقوع إساءات وذلك أمام الكونغرس والضحاي221. السلسلة )ج( رقم 2011

 أو قانون اإلفالت من العقاب( -قانون جديد ليحل حمل قانون انتهاء املهل القانونية 
 ضد الربازيل. االعرتاضات"( ///Lahtt/oe/ tt At/va)" * حمكمة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان، قضية غوميز لوند وآخرون

 .219. السلسلة )ج( رقم 2010تشرين الثاين/نوفمرب  24صادر يف التمهيدية، واألسس، وجرب الضرر والتكاليف. احلكم ال
كاسرتو ضد بريو. االعرتاضات التمهيدية، واألسس، وجرب الضرر   -* حمكمة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان، قضية أنزوالدو 

 .202. السلسلة )ج( رقم 2009أيلول/سبتمرب  22والتكاليف. احلكم الصادر يف 
 11ن األمريكية حلقوق اإلنسان، قضية جمزرة روشيال ضد كولومبيا. األسس وجرب الضرر والتكاليف. احلكم الصادر يف * حمكمة البلدا

 .163. السلسلة )ج( رقم 2007أيار/مايو 
األسس وجرب الضرر والتكاليف. احلكم ( ال كانتوتا ضّد بريو. La Cantuta) قضية * حمكمة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان،

 .162السلسلة )ج( رقم  .2006تشرين الثاين/نوفمرب  29الصادر يف
 خوان بالضحايا فيه يعرتف عام إعالن بإصدار أوروغواي دولة أمرت اليت أوروغواي، ضد غيلمان قضية خاص بوجه ذكر وجيدر 

 .العقابية الدولة مطالبات انتهاء قانون يف النظرإعادة و  غيلمان، وماكارينا
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 (إكوادور) ألبرتو فرانسيسكو  إنييغو، وكريسب سلفادور -14
 ]األصل: اإلنكليزية[

 مذكرة شفوية
األمانة املوقرة جلمعية الدول األطراف يف نظام روما  حتياهتاسفارة مجهورية إكوادور لدى مملكة هولندا  تقدم

كانون 20 ةاملؤرخ ،ICC-ASP/19/SP/01األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، وباإلشارة إىل املذكرة رقم 
بأن حكومة مجهورية اإلكوادور قررت ترشيح الدكتور إينيغو  هاإبالغوتتشرف ب، 2019ديسمرب األول/

النتخابات اليت يف اسلفادور كريسبو ملنصب قاض يف احملكمة اجلنائية الدولية مبوجب القائمة باء، 
كانون   17إىل  7من ستجري يف سياق الدورة التاسعة عشرة جلمعية الدول األطراف، يف الفرتة 

 .يف نيويورك 2020األول/ديسمرب 
 

يف حياته واحلياد يتمتع الدكتور سلفادور كريسبو بأعلى مسعة واعتبار أخالقي يف مجهورية اإلكوادور للنزاهة 
مدعيا  هو املهنية واألكادميية. وقد عمل دبلوماسيا  ومسؤوال  دوليا  وحماميا  حرا  وأستاذا  وعميدا  جامعيا  و 

عاما  حاليا . ويتمتع املرشح بكفاءة معرتف هبا يف املسائل ذات الصلة بالقانون الدويل، وال سيما القانون 
 .اإلنساين الدويل والقانون اجلنائي الدويل

 
السرية الذاتية للمرشح وبيان مفصل ومعد وفقا هبذه الوثيقة ويشرف سفارة مجهورية إكوادور أن ترفق  

 من القرار 6من نظام روما األساسي والفقرة  36من املادة  8و  4و 3الفقرات للمتطلبات املبينة يف 
ICC-ASP/3/Res.6  وقد أيد أعضاء اجملموعة الوطنية اإلكوادورية ترشيح الدكتور سلفادور كريسبو أمام

 حمكمة التحكيم الدائمة، امتثاال ألحكام النظام األساسي حملكمة العدل الدولية لتسمية مرشحني لتلك
 .احملكمة العليا
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 بيان المؤهالت
املنصوص عليها يف  باملتطلبات ،سلفادور كريسبو غوينيإالدكتور  ،حاملرشَّ  ملدى وفاء تفصيليبيان 

-ICC ز( من القرار)6 الفقرةمن نظام روما األساسي و  36من املادة  8و 4و 3الفقرات 
ASP/3/Res.6. 

 م روما األساسيمن نظا 36)أ( من المادة 3فيما يتعلق بالفقرة 

كوادور اإل يف مجهورية  مشهور وهو ةخالقياأل املناقب رفعيتمتع الدكتور إنييغو سلفادور كريسبو بأ
 ا  وأستاذ مستقال   يا  وحمام ا  دولي وظفا  وم ا  ماسيدبلُ بصفته املهنية واألكادميية  سريتهالنزاهة واحلياد يف ب

 2018يوليو متوز/ 31نني والرقابة االجتماعية منذ جملس مشاركة املواطلقد عيَّنه . ا  جامعي ا  وعميد
 اكوادور من أجل ممارستهاإل يتطلب دستور مجهورية  وظيفة وتلكممهام املدعي العام للدولة،  ليتوىل

 :املتطلبات التالية

للدولة  العام املدعي ة أوالعام املدعية جملس مشاركة املواطنني والرقابة االجتماعية يعنيِّ  -236املادة 
عايري التخصص مبقائمة املدرجون يف ال وجيب أن يفيقائمة ترسلها رئاسة اجلمهورية. املدرجني يف من 

املدرجون يف  أن يفيجيب و ؛ الطعن فيهايف  نيق املواطنحلو  العموميلتدقيق القائمة لضع ختو واجلدارة 
 .وريةاحملكمة الدستهيئة قضاة يف  العضوية اليت تستلزمهانفس املتطلبات بقائمة ال

 من رعاياكون يأن  (1احملكمة الدستورية: هيئة قضاة يف  ا  عضو  يلزم يف َمن يـَُعنيَّ  -433املادة 
درجة ال منيف القانون شهادة  ئزا  أن يكون حا (2 ؛حقوقه السياسية جتوز له ممارسةكوادور وأن اإل 
احملاماة أو  مهنةَ  بنزاهة مشهود هبا ليكون قد زاو أن  (3 ؛كوادوراإل ا  يف يقانوناعرتافا  هبا  ا  ثالثة معرتفال

أن يتحلى  (4 ؛يف العلوم القانونية ملدة ال تقل عن عشر سنوات ياجلامعالتدريس القضاء أو 
قيادة أي حزب سياسي أو إىل  وأن ال يكون قد انتمى أن ال ينتمي (5 احلميدة؛ االستقامة واألخالقب

 .حركة سياسية يف السنوات العشر األخرية

 من نظام روما األساسي 36من المادة  ‘1’)ب(3تعلق بالفقرة فيما ي

 كممثل لالدعاء باحلق املدين، ةقانونيال بصفتهللدولة،  ا  عام ا  منذ تعيينه مدعي ،شارك الدكتور سلفادور
، بالتعاون بالفعل اجلرمي املقاضى جبريرتهالدولة على فيها  ُجيناجلنائية اليت  القضايايف العديد من 

 معرفة  ويستلزم االضطالع هبذا العمل . تتوىل االدعاء العمومي يتللدولة، ال ةالعام النيابةمع الوثيق 
( والقانون اجلنائي األساسي 2014أغسطس آب/حىت  الذي كان نافذا  قانون العقوبات )بعميقة 

والقواعد  املتعلقة باجلوهراجلنائية  القواعد املتضمنني -( 2014أغسطس آب/من  بدءا   النافذالشامل )
 .هماعلى تطبيق وقدرة   -اإلجرائية 

كوادور أمام اإل مجهورية  على الدعاوىالدكتور سلفادور متثيل دولة اإلكوادور يف بعض  على تعنيَّ كما 
ما أمام حمكمة الدول األمريكية حلقوق اإلنسان، ويف قضايا جلنة الدول األمريكية حلقوق اإلنسان 

 .القضائية وسوابقهاقوق االنسان حل الدول األمريكية ومةمنظمعرفة واسعة بلوائح  يستلزم

 من نظام روما األساسي 36من المادة  ‘2’)ب(3فيما يتعلق بالفقرة 
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من جامعة اإلكوادور الكاثوليكية البابوية  القانوينالفقه الدكتور إنييغو سلفادور درجة الدكتوراه يف  نال
 Delitos contra la)" هاضد سالم اإلنسانية وأمن عن "اجلرائم أطروحة   تهوكتاب ا  ثو حب إلجرائه

paz y seguridad de la humanidadعلى حصل هبا، اليت ةطروح( ودفاعه عن هذه األ 
الكاثوليكية البابوية بعنوان "القانون  منشورات جامعة اإلكوادور بعد مركزُ فيما  هاشرَ ون تقديرأعلى 

 Derecho Internacional Penal. Estudios) "استشرافيةدراسات  .اجلنائي الدويل
en perspectiva) . الدكتور إنييغو سلفادور دراسات عليا يف القانون الدويل عدبعد ذلك أو. 

جامعة اإلكوادور الكاثوليكية  القانون الدويل العام يف سدة رئاسة كرسي عاما   20شغل ألكثر من إنه 
البحوث يف مركز و اللجنة الدولية للصليب األمحر  ُعقدت بنيمبوجب اتفاقية تعاون أكادميي . و البابوية
الدكتور إنييغو سلفادور  تويل إبان امعة اإلكوادور الكاثوليكية البابويةالتابع جلالقانون الدويل  جمال 
"القانون الدويل  مادة"القانون اجلنائي الدويل" و  القانوين مادةكلية الفقه   منهاجإىل  ُضمت، إدارته

جمال ب يف مدرِّ بصفة شارك  . كماالدراسية يف بعض الفصول  درَّسهما بنفسهتنيلة" الللنزاعات املسلح
للصليب القانون اجلنائي الدويل والقانون الدويل اإلنساين يف دورات تدريبية نظمتها اللجنة الدولية 

 .يف اإلكوادور وبلدان أخرىاألمحر 

ل دولة اإلكوادور أمام حمكمة انوين الذي مثَّ كان الدكتور سلفادور العضو اإلكوادوري يف الفريق القو 
كوادور ضد كولومبيا(، اإل "القضية املتعلقة برش مبيدات أعشاب سامة رشا  جويا " ) العدل الدولية يف

يف هذا ن و األعضاء اآلخر أما  .باتفاق ودي 2013عام يف واختتمت  2008عام افتُتحت يف اليت 
 بوي ماري دُ  -بيري األستاذ الفريق فهم

(Pierre-Marie Dupuy)  سفيليب ساند األستاذو (Philippe Sands)  أالن بويل  األستاذو
(Alan Boyle)  واحملامي بول ريشلر(Paul Reichler ) غفويل هوا  القانوين كتباملوفريقه من 
(Foley Hoag.) 

 فعاليات لخالنشر الدكتور سلفادور العديد من املقاالت يف اجملالت املتخصصة وألقى حماضرات لقد 
 .القانون الدويل والقانون اجلنائي الدويل والقانون الدويل اإلنساين، إخلب معنية

 .2018يوليو متوز/حىت  املستقلمهنة احملامي  زاولالدكتور سلفادور إن 

 من نظام روما األساسي 36)ج( من المادة 3فيما يتعلق بالفقرة 

تكلُّما  وقراءة  وكتابة ، ليزية كاللغة اإلن يتقن بيد أنهية. اللغة األم للدكتور إنييغو سلفادور هي اإلسبان
 .تكلُّما  وقراءة  اللغة الفرنسية  ويتقن

 ‘1’ب()3 تينمن نظام روما األساسي )باإلشارة إلى الفقر  36من المادة  5فيما يتعلق بالفقرة 
 (من نظام روما األساسي 36من المادة ‘ 2’ب()3و

 اجملاالتكفاءته املعرتف هبا يف إىل   نظرا   ،يف القائمة باء هح جيب إدراجمرشَّ الدكتور إنييغو سلفادور 
القانون الدويل اإلنساين والقانون اجلنائي الدويل(،  وال سيماالقانون الدويل ) جماالت ذات الصلة من

 .ا  مهنة احملاماة الحقومزاولته لتدريس اوممارسته  اجلامعي إعدادهعن  املتأتية
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 إذ ُعنيِّ  ،إىل أنه بالنظر، من املزايا ما يسوِّغ إدراَجه يف القائمة ألف أيضا  سلفادور لدكتور ل غري أن
يف العديد من  ا  باحلق املدين،مدعيبصفته ، منها بتفويض قانوينلدولة اإلكوادور، شارك  ا  عام ا  مدعي

 على الدعاوىمن  ، ويف العديدالداخليةالوالية القضائية اإلكوادورية إطار احملاكمات اجلنائية يف 
أمام حمكمة البلدان األمريكية قضايا مجهورية اإلكوادور أمام جلنة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان و 

 .حلقوق اإلنسان

 من نظام روما األساسي 36)ب( من المادة 8فيما يتعلق بالفقرة 

 الفقرة املعنية.ح ، الدكتور إنييغو سلفادور، أي من التخصصات املنصوص عليها يف لمرشَّ ليس ل

 من نظام روما األساسي 36)أ( من المادة 4فيما يتعلق بالفقرة 

الوطين اإلكوادوري حملكمة  الفريقمع أعضاء التشاور إنييغو سلفادور  الدكتورترشيح  جرى بشأن
( Carlos Estarellas Velásquez)كارلوس إستاريالس فيالسكيز  الدكتورالتحكيم الدائمة، 

 لسون ماريا برييز نِ  خوسيه والدكتور
(José María Pérez Nelsonوالدكتورة )  ِنديز ديانا ساالزار م(Diana Salazar Méndez )

(، فأبدوا دعمهم القوي Gonzalo Salvador Holguínُغنزالو سلفادور ُهلغوين ) والدكتور
 ة، وبالتايل مع الفقرةمن النظام األساسي حملكمة العدل الدولي 4أحكام املادة  فهو يتوافق مع؛ لرتشيحه

لنظام األساسي أن ا ادولة طرف يف هذ ةيألمن نظام روما األساسي: "جيوز  36من املادة  ‘2’)أ(4
م ترشيحات يف  ااملنصوص عليه اتاإلجراء‘ 2’، ويتم ذلك باتّباع ]...[ لمحكمةلنتخاب لال تقدِّ

 ". كمةمرشحني لتلك احمل لتسميةالنظام األساسي حملكمة العدل الدولية 

 يا  مدع عيَّنهجملس مشاركة املواطنني والرقابة االجتماعية  بالنظر إىل أنلدكتور سلفادور، ا غري أن ترشيح
هذا شغل  تقضي بأنمن دستور اجلمهورية، اليت  433و 236و 120للمواد  وفقا  للدولة،  عاما  

، وهي أعلى كمة الدستوريةاحمل قاضيا  يفلتعيني ل الالزمة املتطلباتمتطلبات تعادل يستلزم املنصب 
جيوز "من نظام روما األساسي:  36من املادة  ‘1’)أ(4مع الفقرة  حمكمة عدل يف البالد، يتوافق أيضا  

م ترشيحات لالنتخاب للمحكمة، ويتم ذلك باتّباع   ألية دولة طرف يف هذا النظام األساسي أن تقدِّ
 الدولة املعنية؛ ...".أعلى املناصب القضائية يف  للتعيني يفمرشحني  بتسمية املتعلقة اتاإلجراء ‘1’

 :دستور املشار إليهاالمواد 

 الصالحياتإىل  والواجبات التالية، إضافة   الصالحيات ةالوطني ُتسَند إىل اجلمعية – 120املادة 
 :والواجبات اليت حيددها القانون

]...[ 

املدعي مبكتب للدولة، و  ةالعامالرقابة  وهبيئة، للدولة ةالعام العليا املنوطة بالنيابةسلطة ال ختويل -11
أعضاء اجمللس االنتخايب ب، و ومبكاتب املراقبنيالعام، الدفاع حامي مباملظامل، و مانة أبالعام للدولة، و 

 .والرقابة االجتماعية نيجلس مشاركة املواطنمب، و اءجلس القضومبالوطين، 

للدولة  العام املدعي ة أوالعام املدعيةقابة االجتماعية  جملس مشاركة املواطنني والر يعنيِّ  -236املادة 
عايري التخصص مبقائمة املدرجون يف ال وجيب أن يفيقائمة ترسلها رئاسة اجلمهورية. املدرجني يف من 
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املدرجون يف  أن يفيجيب و ؛ الطعن فيهايف  نيق املواطنحلو  العموميلتدقيق القائمة لضع ختو واجلدارة 
 .احملكمة الدستوريةهيئة قضاة يف  العضوية اليت تستلزمهاطلبات نفس املتبقائمة ال

من رعايا كون يأن  (1احملكمة الدستورية: هيئة قضاة يف  ا  عضو  يلزم يف َمن يـَُعنيَّ  -433املادة 
درجة ال منيف القانون شهادة  ئزا  أن يكون حا (2 ؛حقوقه السياسية جتوز له ممارسةكوادور وأن اإل 
احملاماة أو  مهنةَ بنزاهة مشهود هبا  يكون قد زاولأن  (3 ؛كوادوراإل ا  يف يقانوناعرتافا  هبا  ا  ثالثة معرتفال

أن يتحلى  (4 ؛يف العلوم القانونية ملدة ال تقل عن عشر سنوات ياجلامعالتدريس القضاء أو 
سياسي أو  قيادة أي حزبإىل  وأن ال يكون قد انتمى أن ال ينتمي (5 احلميدة؛ االستقامة واألخالقب

 .حركة سياسية يف السنوات العشر األخرية

 ICC-ASP/3/Res.6 ز( من القرار)6فيما يتعلق بالفقرة 

 عبءُ  ذلك تطلب كلما الكاملدوام النظام مهامه بلتويل  يتفرَّغيتعهد الدكتور إنييغو سلفادور بأن 
 .عمل احملكمة اجلنائية الدولية

 

 السيرة الذاتية
 البيانات الشخصية

 كريسبو سلفادور العائلي سماال

 إنييغو الشخصي االسم
 ألربتو فرانسيسكو الثاين االسم

 ذكر :اجلنس

 1960 تشرين األول/أكتوبر 23 :الوالدة تاريخ

 إكوادورية اجلنسية

 والكارييب الالتينية أمريكا اإلقليمية اجملموعة

 متزوج العائلي الوضع

 باء القائمة القائمة ألف/القائمة باء

 اإلسبانية اللغة األم: اللغات

مَة املستوى( كتابة  ) اإلنكليزية - َم املستوى( تكلما  ) متقدِّ  متقدِّ

 متوسَِّط املستوى( تكلما  ) متوسِّطَة املستوى( كتابة  ) الفرنسية -

 أويلَّ املستوى( تكلما  ) أوليَة املستوى( كتابة  )  اإليطالية -

 
 الدراسيةالمؤهالت 
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 يف بتخصُّص الدولية، العالقات يف ماجستري، )يف كيتو( لدول األنديز بوليفار سيمون عةجام  2010
من معهد الدراسات العليا الدولية حيزت  معادل لشهادة) النزاعات وإدارة املفاوضات الدولية

 (سابقا  
قات الدولية، الدراسات العليا يف العال شهادة، يف جنيف الدولية العليا الدراسات معهد 1994 - 1990 

 بتخصص يف القانون الدويل
 الفقه القانوين يف دكتوراه، كيتو يف البابوية، اإلكوادور الكاثوليكية جامعة 1987 - 1985 

 القانونية يف العلوم ماجستري، كيتو( )يف البابوية اإلكوادور الكاثوليكية جامعة 1985 - 1979
  

  المهنية الخبرة
 يف اإلكوادور العام املدعي، يف اإلكوادور العامة بةالنيا اآلن حىت 07/2018

 يف ومؤسساهتا للدولة القضائي التمثيل ميارس الذي للدولة، العامة يف النيابة املرجع األعلى
واجملال  واجملال املهين واجملال اإلداري ،()االدعاّء باحلق املدين واجلنائي الدستوري اجملالني
 الدويل ويف إطار التحكيم اإلنسان، حبقوق واملعنية العامة ةالدولي احملاكم وأمام املدين،

على حنو  املشورة القانونية وإسداء القانونية، الفتوى أمام هيئات القضاء األجنبية؛ واحملاكمات
 مراقبة تطبيقه؛ القانون أو تفسري بشأن العام، القطاع وكيانات هيئات ملزم إىل طابع ذي

 .وما تربمه من عقود تدابريالعام وكياناته من  القطاع قانونيِة ما تقوم به مؤسسات
 الرئيس، يف كيتو AEQUIو  ARS BONIمكتب احملاماة  07/2018 - 12/2015

 احملاكم أمام قضائيا   الدول بني النزاعات تسوية جمال يف وخباصة الدويل، القانون قضايا إدارة
 وحقوق االخرتاع، براءات) لفكريةا امللكية وتسوية النزاعات عن طريق التحكيم؛ الدولية

 والنفط استخراج املعادن ؛(التجارية والعالمات التأليف والنشر،
 والتفاوض بشأهنا؛ (إخل الطريان، حوادث) الالحقة بالغري األضرار عن بالتعويضات املطالبة
 لعاما القطاع مع العالقات بشأن العامة املشورة األنديز؛ مجاعة بلدان قانون البيئة؛ قانون

 مكتب احملاماة أنشطة على العام اإلشراف اإلكوادوري؛
 مستقل َحَكم

( للمحاماة يف  Peñaherrera Ponce & Salvadorبينياهرييرا بونسيهوسلفادور ) مكتب 11/2015 - 08/2007 
 مشارك، مدير ؛2015 تشرين الثاين/نوفمرب - 2007 آب/أغسطس شريك،، كيتو

 2012 نون الثاين/ينايركا - 2010 كانون الثاين/يناير
 احملامي سلفادور السيد وكان ة. الفكري وامللكية الدويل القانون قضايا سلفادور السيد تناول

 القضية"يف  إكوادور حكومة إىل املشورة قدم الذي القانوين الفريق يف الوحيد اإلكوادوري
 حمكمة على رضتعُ  اليت ( كولومبيا ضد إكوادوري )اجلو  األعشاب مبيدات برش املتعلقة
 م.(عا يف تسويتها متت)و  2008م عا يف الدولية العدل
 الفكرية، للملكية اإلكوادوري التابعة للمعهد الصناعية امللكية جلنة أعضاء اختيار هيئة عضو

2014 

 -1997 متوز/يوليو مشارك؛ مدير، ( القانوين للمحامني يف كيتوCrespoمكتب كرسيبو ) 07/2007 - 07/1997 
 2007 /يوليومتوز
 املكتب القانوين أنشطة على العام إخل اإلشراف الفكرية، وامللكية الدويل القانون قضايا إدارة
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 Programa Nacional de  Apoyo a la)  سري القضاء إصالح لدعم الوطين الربنامج 07/2007 - 03/1997

Reforma de la Administración de  Justicia )(ProJusticia )التنفيذي؛ املدير، ويف كيت 
 1997 متوز/يوليو - آذار/مارس

 الربنامج تنسيق وحدة وتنظيم إدارة
 البنك من بتمويل اإلكوادور، يف العدل قطاع إلصالح الشاملة اخلطة تنفيذ عن مسؤول
ومنظمة األمم  الدولية، للتنمية األمريكية والوكالة األمريكية، للبلدان التنمية ومصرف الدويل،

من دوالرات الواليات  دوالر مليون 17 يقارب إمجايل مببلغ للطفولة )اليونيسف(،املتحدة 
 املتحدة األمريكية

، ( يف كيتوFundación Futuro Latinoamericanoالالتينية" ) أمريكا "مستقبل مؤسسة 03/1997 - 09/1996
 املدير

 واإلشراف الدولية اخلاصة واجلهات املاحنة األطراف املتعددة متوهلا املنظمات مشاريع تصميم
 املتعلقة باملسائل العامة السياسات األخذ يف إىل رئيسيا   الرامية هذه املشاريع، تنفيذ على

 أمريكا يف البيئية - االجتماعية النزاعات وإىل تدبُّر ،(والبيئة التنمية) املستدامة بالتنمية
 جمموعة موظفيها تتألف اليت مؤسسةلل العامة الالتينية. ويتوآل السيد سلفادور أيضا  اإلدارة

 إداريني مساعدين وستة آخرَْين مهنيَـنْي  من

 قانوين، سويسرا( )جنيف، للتعويضات املتحدة األمم جلنة املتحدة، لألمم التابع األمن جملس 08/1996 - 07/1992 
 (الكويت أو العراق مغادرة" )ألف" املطالبات وحدة مدير رئيسي،

من  عن عشرة يقل ال وما آخرين حمامني ثالثة يضم فريق قوم بإدارةكان السيد سلفادور ي
 إىل قدمها مطالبة 900من ألف  أكثر والكتبة، ودرس واملستشارين القانونيني املساعدين

 الغزو أعقاب يف الكويت أو العراق مغادرة على إكراههم عن التعويض ينشدون أفراد اللجنة
وغريها  الصلة ذات األمن جملس قرارات وتطبيق . تفسري1991-1990العراقي يف الفرتة 

 املطالبات من العديد ملعاملة جديدة تقنيات واستخدام القانونية. تصميم من النصوص
واستخدام ( إخل التمحيص القائم على فحص عيِّنات منتقاة، بواسطة احلاسوب، املقارنة)

 ف مطالبة واإلذن بدفع مبالغها،ال 800 من أكثر معاجلةَ  أتاح ما املعلوماتية، للموارد مكثف
 إىل إلقرارها، املعنية، النتائج وتقدمي التقارير دوالر. كتابة مليارات ثالثة جمملها عن يزيد اليت
 الرئيس (،José María Rudaرودا ) ماريا خوسيه الدكتور ترأسها ،(حمكَّمني) مفوَّضني هيئة

 الدولية العدل حملكمة السابق

 أول مث سكرتري ثان مث سكرتري، املتحدة يف جنيف األمم مكتب لدى الدائمة اإلكوادور عثةب 06/1992 - 01/1988
 مستشار

 عديدة اجتماعات يف املسائل املتناولة بشأن الوطنية املواقف إعداد يف ساهم السيد سلفادور
مم ومؤمتر األ الدولية، العمل ومنظمة للتعويضات، املتحدة األمم جلنة) خمتلفة دولية هليئات

 ؛(وغريها الفكرية، للملكية العاملية واملنظمة العاملية، الصحة ومنظمة املتحدة للتجارة والتنمية،
 منها العديد خالل ُأجريت اليت االجتماعات، هذه إلكوادور يف بصفة مندوب واملشاركة

العالقات اخلارجية.  لوزارة عنها تقارير وكتابة نصوص قانونية، العتماد دقيقة مفاوضات
املشاركة يف مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية  الالتينية أمريكا بلدان ناطق باسم جمموعة

وهو  والتنمية، التجارة . مقرر جملس(1991) األساسية السلع قضايا بشأن بامسها ناطقا  
 (1992-1991)مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية  من هيئات هيئة أعلى
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 ثان سكرتري ثالث مث سكرتري، اخلارجية )يف كيتو( العالقات وزارة 12/1987 - 12/1982
العالقات  لوزارة تابعة عدة إدارات يف هام، قانوين حمتوى منها للعديد خمتلفة، توىل مسؤوليات

 وبالسيادة الدولية واالجتماعات وباملعاهدات املتحدة باألمم اإلدارات املعنية) اخلارجية
 الوطنية(

 الدائرة الثالثة أمانة مساعد، العليا )يف كيتو( العدل حمكمة 11/1982 - 10/1980
 واجلنائي، املدين اجملالني يف وغريها من النصوص الثالثة الدرجة أحكام مشاريع نصوص حترير

 سجالت األحكام ومسك جتهيز اإلجراءات الدائرة؛ قضاة حتت إشراف

  
 األخرى المهنية األنشطة

  اآلن حىت 05/2018
 وتستخدمو يف اللجنة القانونية للبلدان األمريكية، وهي من األجهزة الرئيسية ملنظمة الدول األمريكية، انتخبه جملسها الدائم. عض

 توحيد إمكانية ودراسة وتدوينه الدويل للقانون التدرجيي التطوير لتعزيز القانونية املسائل بشأن استشارية هيئة بوصفها املنظمة اللجنة
 .األرضية اجلنويبالكرة نصف بلدان مجيع يف التشريعات

 
   المنشورات أهم

 مركز (،Estudios en perspectivaاستشرافية" ) يف "دراسات (،Derecho internacional penalالدويل" ) اجلنائي "القانون
 األوىل الطبعة كيتو، (،Pontificia Universidad Católica del Ecuador) البابوية الكاثوليكية اإلكوادور منشورات جامعة

 .صفحة 467 (،2006الطبعة الثانية ) (،2004)

 La Facultad de Jurisprudencia de la)" الدويل اإلنساين البابوية والقانون الكاثوليكية اإلكوادور الفقه القانوين يف جامعة "كلية

PUCE y el Derecho Internacional Humanitarioواليوم"  أمس الدويل اإلنساين، "القانون ي ذي العنواناجلماع (، يف املؤلَّف
(Derecho Internacional Humanitario. Ayer y hoy،) اإلكوادور جامعة منشورات ومركز األمحر للصليب الدولية اللجنة 

 .34 حىت 23 الصفحات كيتو، ،2018 البابوية، الكاثوليكية

املطالبات من الفئة : األفراد مطالبات - الكويت أو العراق مغادرة عن التعويض: قسريةال اجلماعية باهلجرة "عمل اخلري جربا  للتضرر
 :Making good for forced exodus: compensation for departure from Iraq or Kuwait – Claims of individuals)" ألف

A Claims،) ِجبسون املؤلَّف الذي أشرف على حتريره كريستوفر يف (Christopher Gibsonوآخرون ذي العنوان "تعويضات ) 
 War Reparations and the Unتسبيب االضطراب" ) عن التعويض للتعويضات: تصميم املتحدة األمم وجلنة احلرب

Compensation Commission. Designing Compensation After Upheaval،) ،أكسفورد، جامعة منشورات أكسفورد 
 .241 حىت 221 الصفحات ،2015

 El Ecuador y la doctrina del margen de)" اإلنسان األمريكية حلقوق البلدان منظومة يف التقديري اهلامش ومبدأ اإلكوادور"

apreciación en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos،)  يف املؤلَّف الذي نسَّقت حتريره باوال أندريا أكوستا
 التقديري ذي العنوان "اهلامش (Manuel Nezñez Poblete) ليتيهمانويل ِمزنيز بـُبْ  ( وPaola Andrea Acosta Alvaradoألفارادو )

 El margen de apreciación en el Sistemaوالوطنية" ) اإلقليمية التوقعات: اإلنسان حلقوق األمريكية البلدان منظومة يف

Interamericano de Derecho Humanos: proyecciones regionales y nacionales،) املستقلة  املكسيكية الوطنية اجلامعة
(Universidad Nacional Autónoma de México،) 2012، 270حىت  239 الصفحات. 
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 El Derecho Internacional en la Constitución)" والقبيح والسيِّئ اجليِّد: 2008 لعام اإلكوادور دستور يف الدويل القانون"

ecuatoriana de 2008: lo bueno, lo malo y lo feo،) (ألكيفار ) ألفاريز فرناندا ماريا مع باالشرتاكMaría Fernanda Álvarez 

Alcívar))، القانون "دراسات يف ("الدويلEstudios de Derecho Internacional؛) مانسيال يانوس هوغو لألستاذ تكرمي كتاب 
(Libro Homenaje al profesor Hugo Llanos Mansillaمنشورات ألبيليدو بريو ،)- ( طومسون رويرتزAbeledo Perrot-

Thompson Reuters،) 899حىت  875 الصفحات الثاين، اجمللد ،2012 شيلي، دي َسنتياغو. 

 العدل حملكمة القضائي االجتهاد ضوء يف وبريو اإلكوادور بني اإلقليمي النزاع على‘ استمرار حيازة واضع اليد’مبدأ  تطبيق"
 Aplicación del principio del ‘uti possidetis juris’ al conflicto territorial ecuatoriano-peruano a la luz de la)" الدولية

jurisprudencia de la Corte Internacional de Justicia،) الرا سلفادور خورخيه أصدقاء كتاب يف (Libro de amigos de 

Jorge Salvador Lara،) 2005 كيتو، البابوية، الكاثوليكية اإلكوادور جامعة. 

 Tendencias en los litigios entre)" الدولية العدل حمكمة أمام أمريكا الالتينية دول بني على صعيد التقاضي االجتاهات"

Estados de Iberoamérica ante la Corte Internacional de Justicia،) للقانون األمريكي-الربتغايل-اإلسباين داملعه حولية يف 
 .236حىت  216 الصفحات ،Tecnos ، 2009 ، منشورات مدريد ،19 اجمللد ، (IHLADI) الدويل

 .Dictamen de los Países Garantes = Laudo Arbitral) جمهول واحد" من بأكثر معادلة التحكيم: قرار=  الضامنة البلدان "رأي

Una ecuación con más de una incógnita،) الكاثوليكية البابوية اإلكوادور جامعة جملة يف (Revista de la Pontificia 

Universidad Católica del Ecuador،) ،2006 أيلول/سبتمرب ،79 العدد كيتو. 
 De Nuremberg a Roma. El largo periplo de la Corte) الدولية" اجلنائية للمحكمة الطويلة الرحلة روما: إىل نورمربغ "من

Penal Internacional،) كلية جملة يف ( الفقه القانوينRevista de la Facultad de Jurisprudenciaجامعة ،) اإلكوادور 
 .244حىت  213 الصفحات ،1999 آذار/مارس ،1 العدد الكاثوليكية البابوية،

 اخلارجية وزارة موظفي رابطة جملة يف (،Delitos contra la humanidad: el apartheid)" العنصري الفصل: اإلنسانية ضد "اجلرائم
 .1989 كيتو، ،17 العدد (،Revista de la Asociación de Funcionarios del Servicio Exterior Ecuatoriano) اإلكوادورية

 اخلارجية وزارة موظفي رابطة جملة يف (،Delitos contra la humanidad: el genocidio)" اجلماعية اإلبادة: اإلنسانية ضد "اجلرائم
 .1988 كيتو، ،15 العدد (،Revista de la Asociación de Funcionarios del Servicio Exterior Ecuatoriano) اإلكوادورية

 Revista de la) اإلكوادورية اخلارجية وزارة موظفي رابطة جملة يف (،Delitos contra la humanidad)" اإلنسانية ضد اجلرائم"

Asociación de Funcionarios del Servicio Exterior Ecuatoriano،) 1988 كيتو، ،13 العدد. 
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 نشطة األكاديميةأهم األ
 البابوية اإلكوادور الكابوليكية جامعة

 كلية القانون
 ،يف القضائي اجمللس نهاعيّ  اليت اخلرباء جلنة يف عضوا   سلفادور العميد كان. 2018ه يولي متوز/2016ل أبرينيسان/ عميد 

 . 2017 الوطنية، العدل حملكمة اجلزئي للتجديد إكوادور
 2016 نيسان/أبريل - 2008 نيسان/أبريل الفقه القانوين؛ التابع لكلية (CIDI) الدويل يف جمال القانون البحوث مركز مدير
 2001 آذار/مارس (؛Instituciones del Derecho Internacional Público) "العام الدويل القانون مؤسسات" حماضر أستاذ
 ()يف إجازة اآلن حىت

)يف  اآلن حىت 2014 آب/أغسطس (،Introduction to the Theory of Law)" القانونمقّدمة إىل نظرية " حماضر أستاذ
 (إجازة
 ()يف إجازة اآلن حىت 2006 آذار/مارس (؛Derecho Internacional Penal) "الدويل اجلنائي القانون" حماضر أستاذ
 اآلن حىت 2013(؛ Derecho Internacional de los Conflictos Armados)" املسلحة للنزاعات الدويل القانون" حماضر أستاذ

 ()يف إجازة
 ربكانون األول/ديسم -أيلول/سبتمرب الوطنية؛ العدل حملكمة اجلزئي بغية التجديد القضاء جملس اليت عيَّنها اخلرباء جلنة عضو

2017 
 

 (Antonio J. Quevedo) "كويفيدو أنطونيو" الدبُلماسية وزارة الشؤون الخارجيةن األكاديمية
 نيسان (،Solución judicial de controversias internacionales) "القضاء الدولية عن طريق تسوية اخلالفات: "زائر أستاذ

 Derecho)" واملؤسسات املبادئ: الدويل اجلنائي القانون" ؛2000 آب/أغسطس الدويل، التحكيم حول عمل حلقة ؛1998

internacional penal: principios e instituciones،) الالتينية على صعيد  أمريكا يف االجتاهات" ؛2003 يناير/الثاين كانون
 ديسمرب/  األول كانون (،Tendencias de litigios ante la CIJ en América Latina)" الدولية العدل حمكمة أمام التقاضي
2007 

 
 األحمر للصليب الدولية اللجنة
( يف Universidad Inca Garcilaso de la Vega) فيغا ال دي غارسيالسو إنكا جامعة الدويل اإلنساين، القانون يف دورة: مدرِّب
 .2014 ليما،

   كروز سانتا دي أندريس املارشال دورة: مدرِّب (Andrés de Santa Cruz) 2015 الباز، الدويل اإلنساين، القانون يف 
 اإلنساين، كيتو الدويل القانون ( يفAntonio José de Sucre) سوكريه دي خوسيه أنطونيو املارشال لدورة نسخ عدة: مدرِّب

 
 المهنية في الرابطات والجمعيات العضوية

 2016-2012 اإلدارة، جملس عضو ؛2008 عامل، عضو الدويل، للقانون األمريكي -الربتغايل -اإلسباين املعهد
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 الشخصي مجاالت االهتمام
( Miércoles Santo. Un caso de Nuño Olmos) أوملوس" نونيو قضية املقدس. األربعاء" البوليسية -التارخيية  الرواية مؤلف

 رسام .تارخيية مقاالت مؤلف ؛ر(النش قيد) (Jóvenes Generales .1822شباب" ) جنراالت .1822" التارخيية والرواية( 2013)
 .باملوسيقى مولع. طيور هاوٍ  عامل .هاوٍ 
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 سامبا، مياتا ماريا )سيراليون(      - 15
 ]األصل: اإلنكليزية[

 مذكرة شفوية
تقدم البعثة الدائمة جلمهورية سرياليون لدى األمم املتحدة يف نيويورك حتياهتا إىل أمانة مجعية الدول 

نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، وتتشرف بإبالغها بأن حكومة مجهورية األطراف يف 
ترشيح  تقرر قد  ،جلنة اخلدمات القضائية والقانونية املستقلة يف سرياليوناختذته سرياليون، بناء على قرار 

إىل  2021من للفرتة احلالية  ،احملكمة يف القائمة ألف يف مياتا ماريا سامبا ملنصب قاض ةالقاضي
الدورة التاسعة عشرة جلمعية الدول األطراف يف كانون ات اليت سُتجرى يف االنتخاب أثناء، 2030

 .، يف نيويورك2020األول/ديسمرب 
 
من النظام األساسي، وستتيح هلا كفاءهتا  36من املادة  3أحكام الفقرة متاما  بالقاضية سامبا  وتفي 

مه. كما مة يف تعزيز مبادئ نظام روما األساسي وأهدافه وقيّ تقدمي مسامهة قيّ ومؤهالهتا االستثنائية وخربهتا 
أن تعيني القاضي سامبا يتسق مع التزام مجهورية سرياليون والدول األطراف األخرى بالتمثيل اجلغرايف 

 ة.العادل واملساواة بني اجلنسني يف احملكم
 
عاما من اخلربة الوطنية  20لديها و حبيادها ونزاهتها.  ةمعروفهي باألخالق الرفيعة و القاضية سامبا تحّلى وت

يف  للمدعي العامّ  نائبةسامبا  ةالقاضي توالدولية كمحامية وقاضية جنائية. على الصعيد الدويل، عمل
لتخطيط غري التشغيلي ملكتب املدعي العام للمحكمة سؤولة ُمكّلفة بااحملكمة اخلاصة لسرياليون، وم

قدم يف األعام الدعي منصب املسامبا  ةالقاضي نوّلتأوغندا. وعلى الصعيد الوطين،  اجلنائية الدولية يف
قاضيا يف احملكمة العليا )أعلى حمكمة جنائية(. وتقدم السرية  اجلنة سرياليون ملكافحة الفساد قبل تعيينه

بالقانون اجلنائي ها إملامالذاتية املرفقة وبيان املؤهالت معلومات مفصلة عن خربة القاضي سامبا الواسعة و 
 .وقواعد اإلجراءات واألدلة ،والقانون اإلنساين الدويل والقانون الدويل حلقوق اإلنسان

 
اض يف حمكمة االستئناف يف سرياليون، ويف احملكمة اخلاصة منصب قسامبا حاليا   ةالقاضيتشغل و 

. والسيدة سامبا (Residual Special Court for Sierra Leone) لتصريف األعمال املتبقية لسرياليون
متاحة ألي نشاط يتعلق برتشيحها، مبا يف ذلك املقابالت اليت ستجريها اللجنة االستشارية الستعراض 

د القاضية سامبا عهّ تالرتشيحات لقاضي احملكمة اجلنائية الدولية، واجتماعات املائدة املستديرة العامة. وت
 .ول األطراف يف نيويورك قبل إجراء اللجنة مقابالتبأن تتيح نفسها ألي مشاركة ثنائية مع الد

 
 المؤهالت بيان

 .من نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية 36)أ( من املادة  4البيان وفقا للفقرة  يـَُقّدم هذا 
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يف جلنة اخلدمات القضائية والقانونية املستقلة  اخّتذتهعلى قرار  قررت حكومة مجهورية سرياليون، بناء  
احملكمة مبوجب القائمة ألف للفرتة احلالية من  يف مياتا ماريا سامبا ملنصب قاض ةسرياليون، ترشيح القاضي

ُتجرى يف الدورة التاسعة عشرة جلمعية الدول اليت ساالنتخابات  أثناء، 2030إىل عام  2021عام 
 .، يف نيويورك2020األطراف يف كانون األول/ديسمرب 

 
من نظام روما  36)أ( و)ج( من املادة  3ألحكام الفقرتني  متاما  ياتا سامبا م يةالقاض تفي  -1

 كما يتبنّي أدناه:األساسي،  
عاما من اخلربة الوطنية والدولية  20لديها و . ةنزاهبالياد و باحلبأخالق رفيعة و القاضية سامبا تحّلى ت)أ(  

مس سنوات من اخلربة كقاضية يف خببا سيدة سام. وتتمتع النائييف جمال القانون اجلكمحامية وقاضية 
هي تفي و  حملاكم العليا يف سرياليون.لدى اعاما من اخلربة كمحامية  15حمكمة االستئناف يف سرياليون و

 .مبتطلبات أعلى منصب قضائي يف سرياليون
 

يف  تر نظ إذيف جمال القانون واإلجراءات اجلنائية، ة استثنائي مؤهالتسامبا  ةالقاضي أثبتتوقد  )ب( 
جلنة سرياليون ملكافحة ة يف الرئيسية العام ةاملدعي اقضايا جنائية معقدة على املستوى الوطين، بصفته

ابتدائية قاضيا  يف احملكمة العليا )أعلى حمكمة  ا، قبل تعيينه2015إىل  2010الفساد يف الفرتة من 
 2019سامبا منذ فرباير/شباط  تضيالقا تيف احملكمة العليا وحمكمة االستئناف، نظر  يةجنائية(. وكقاض

 ى.الفساد والسرقة والعنف اجلنسي، من بني جرائم جنائية أخر قضايا يف قضايا جنائية معقدة، مبا يف ذلك 
 

يف احملكمة اخلاصة لسرياليون،  ملدعي العامّ نائبة اكما أبدت القاضية سامبا قدرا كبريا من املهنية ك )ج(
ن اجلنائي والقانون اإلنساين الدويل والقانون الدويل حلقوق اإلنسان يف القانو  متينةخربة بدت حيث أ

 2002. ويف هذا املنصب، الذي شغلته بني تشرين األول/أكتوبر ية وقواعد اإلثباتقواعد اإلجراءالو 
، كانت القاضية سامبا مسؤولة عن التحقيق يف جرائم احلرب واجلرائم ضد 2006وتشرين األول/أكتوبر 

غريها من االنتهاكات اخلطرية للقانون الدويل، اليت ختضع لوالية احملكمة اخلاصة لسرياليون، اإلنسانية و 
سامبا يف احملكمة اخلاصة  ةالقاضي توإدارة تلك اجلرائم ومالحقتها قضائيا . ونتيجة هلذه التجربة، ُعيِّن

ة لسرياليون، اليت أنشئت لتصريف األعمال املتبقية لسرياليون، وهي احملكمة اليت خلفت احملكمة اخلاص
 .مبوجب اتفاق بني حكومة سرياليون واألمم املتحدة

 
امليثاق األفريقي حلقوق اإلنسان أي  اإلقليمي األفريقي، مة يف الصكّ سامبا خربة قيّ  ةللقاضي )د(

والشعوب، مبا يف ذلك تقدمي رسالتني إىل اللجنة األفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب بشأن معاملة 
جئني والتمييز، بالنيابة عن معهد حقوق اإلنسان والتنمية يف أفريقيا، ومحلة احلكم الرشيد يف أفريقيا، الال

 .مها يف غامبيا وسرياليون على التوايلمنظمتني دوليتني غري حكوميتني مقرّ 
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املساءلة  رائدة بشأن العنف اجلنسي لألطفال يف سرياليون، مما أسهم يف سامبا آراء   ةالقاضيت وقّدم  )ه(
، قبل تعيينها قاضية يف 2015و 1999عن العنف اجلنسي واجلنسي يف سرياليون. ويف الفرتة بني عامي 

احملكمة العليا لسرياليون، مثلت السيدة سامبا، دون مقابل، ضحايا اجلرائم اجلنسية، ال سيما يف القضايا 
 ن.أمام حماكم األسرة يف سرياليو  ،اليت تشمل القّصر

 
جلنة املساعدة القانونية يف سرياليون. وتقوم اللجنة بتقدمي املساعدة القانونية  ةرئيس يسامبا ه ةاضيالق  )و(

 ن. اجملانية للفقراء، مبن فيهم النساء واألطفال يف مجيع أحناء سرياليو 
 

يون، ولغة عمل ت القاضية سامبا تعليمها االبتدائي والثانوي باللغة اإلنكليزية، اللغة الرمسية لسريالتلقّ   )ز(
على الصعيدين الوطين والدويل  نكليزيةعملت األو ؛ نكليزيةوخطيا، باللغة األويا متاما، شفتلّم احملكمة. و 

، عي العامّ يف احملكمة اخلاصة لسرياليون، وكمسؤولة عن ختطيط العمليات خارج املكتب، مبكتب املدّ 
مكتب املدعي العام يف الفرتة من يف ضحايا الشهود و الاملكتب اخلارجي ألوغندا، حيث عملت مع 

لقانون اجلنائي يف اأيضا أستاذة عملت . و 2010إىل تشرين األول/أكتوبر  2006تشرين األول/أكتوبر 
 ة. اللغة اإلنكليزيبس درّ تُ كانت جامعة سرياليون، و 

 
ام روما من نظ 36من املادة  5سامبا مبوجب القائمة ألف، وفقا للفقرة  ةوقد مت ترشيح القاضي  -2

 36من املادة   ‘1‘)أ(  ت املوافقة على تعيينها وفقا لإلجراء املنصوص عليه يف الفقرة األساسي. وقد متّ 
 ي.من نظام روما األساس

 
. وتعتقد حكومة سرياليون اعتقادا راسخا أن سامبا املنطقة األفريقية ونظام القانون العامّ اضية ثل القمت -3 

وخربهتا وخلفيتها سيعزز التنوع والتمثيل اجلغرايف العادل واملساواة بني اها ستو انتخاب قاضية أفريقية من م
 .اجلنسني يف احملكمة

 
كما يتضح من جتربتها كمنسقة إلدارة الشهود وحمققة يف احملكمة اخلاصة لسرياليون، وكمسؤولة عن  -4

وغندا، تتمتع القاضية سامبا ، املكتب اخلارجي ألعي العامّ ختطيط العمليات خارج املكتب، مبكتب املدّ 
خبربة شخصية فريدة مع ضحايا جرائم احلرب واجلرائم ضد اإلنسانية )مبن فيهم ضحايا اجلرائم اجلنسية 

محاية حقوق الضحايا والشهود؛ و تعويض ضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان؛ و  ،محاية الشهودو واجلنسية(؛ 
كبت ضد الالجئني السرياليونيني خالل احلرب األهلية يف يف الفظائع اليت ارت ةالرئيسي ةاحملققوبوصفها و 

 ن.سرياليو 
 
يف القانون  واسعةتع خبربة متو  .ةنزاهبالياد و هي معروفة باحلبأخالق رفيعة و القاضية سامبا تحّلى وت  -5

دويل واإلجراءات اجلنائية، والقانون الدويل واإلجراءات اجلنائية، والقانون اإلنساين الدويل، والقانون ال
 خلفيتها املهنية أهنا حمامية متحمسة تؤمن مبمارسة العدالة على وجه السرعة. حلقوق اإلنسان. وتبنّي 
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واالختصاص نزاهة ال فيما خيصّ  سهم يف حتقيق أهداف احملكمةتسامبا س ةوسرياليون واثقة من أن القاضي
 واالستقاللية.

 
 السيرة الذاتية

 االسم: سامبا
 : مياتا ماريااللقب

 نس: أنثىاجل
 1971أكتوبر تشرين األول/ 3: تاريخ الوالدة

  اجلنسية: سرياليون 
  قليم: أفريقيااإل

 متزوجةاحلالة املدنية: 
 ألف: القائمة /باءألفالقائمة 

 اللغة األم نكليزية: األاتاللغ 
 االبتدائيية: كتايب وشفوي: املستوى فرنسال          

 
 ةالتعليمي المؤهالت 
01/2013-
01/2014 

مركز قانون وسياسة الطاقة والنفط والتعدين، جامعة دندي، اسكتلندا، اململكة 
 (.السياسة وقانون النفط )بامتياز، بالرتكيز على املتحدة. ماجستري يف القانون

01/2001-
12/2001 

مركز حقوق اإلنسان، جامعة بريتوريا، بريتوريا، جنوب أفريقيا. ماجستري يف 
 .على حقوق اإلنسان وإرساء الدميقراطية يف أفريقيا مع الرتكيز، القانون

09/1998-
07/1999 

درجة حمامية  كلية احلقوق يف سرياليون، فريتاون، سرياليون. إجازة يف القانون "
 (الدرجة العليا من الدرجة الثانية" )مبتدئة

10/1993-
07/1998 

، برتبة يف القانون إجازةكلية فوراه باي، جامعة سرياليون، فريتاون، سرياليون. 
 الشرف )من الدرجة الثانية(

10/1992-
07/1998 

شعبة ال)، يف اآلداب إجازةكلية فوراه باي، جامعة سرياليون، فريتاون، سرياليون. 
 وىل(األ

  
 الخبرة المهنية

. احملكمة اخلاصة ةاحملكمة اخلاصة لتصريف األعمال املتبقية لسرياليون. قاضي حىت اآلن-2020
مبهام احملكمة  ةاألعمال املتبقية يف سرياليون واألمم املتحدة، املكلف لتصريف

اخلاصة لسرياليون، اليت أُسندت إليها مهمة حماكمة املسؤولني عن جرائم 
الفظائع املرتكبة يف سرياليون. احملكمة اخلاصة لتصريف األعمال املتبقية 

دانات واإلفراج املبكر مراجعة اإلو لسرياليون، مبا يف ذلك رصد تطبيق األحكام؛ 
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 .والتربئة؛ وإدارة ازدراء إجراءات احملكمة
يف احملكمة العليا، ومنذ عام  يةيف مجهورية سرياليون. قاضضائية قيف اهليئة ال حىت اآلن-08/2015

حمكمة االستئناف. واحملكمة العليا هي أعلى حمكمة يف يف  ية، قاض2019
ل املدنية واجلنائية، مبا يف ذلك اجلرائم سرياليون، وهي خمتصة بالنظر يف املسائ

اجلنسية، واالحتيال، وغري ذلك من اجلرائم اخلطرية واملعقدة. وحمكمة 
يف والبّت يف سرياليون، خمولة صالحية النظر من أعلى احملاكم االستئناف هي 

أي حكم أو قرار أو أمر صادر عن احملكمة العليا يف املسائل اجلنائية واملدنية. 
، أمسع وأبت يف طعون معقدة وخطرية يف ينة من ثالثة قضاة أو مبفرديف جل

القانون اجلنائي، مبا يف ذلك الفساد واالحتيال والقتل واجلرائم اجلنسية. 
وباإلضافة إىل ذلك، استمعُت إىل قضايا احملكمة العليا )حمكمة االستئناف 

رئيس ناء على طلب ، بأصدرت أحكاما  فيهاالدستورية والنهائية يف سرياليون( و 
 ن.مجهورية سرياليو اهليئة القضائية يف 

10/2010-
06/2015 

حماكمة عمدة فريتاون يف  ت. قادمدعية عاّمةجلنة سرياليون ملكافحة الفساد.
( بتهمة 2012) فيييام وآخرون -الدولة ضد هربرت أكيريميي جورج قضية 

"تغيري وكالة احلكومية حماكمة الرئيس ورئيس ال تة؛ قادعامّ الموال األاختالس 
ة وإساءة استخدام السلطة يف قضية عامّ الالختالس األموال  املواقف والسلوك"

، من بني الدولة ضد فيليب كونتيه، النسانا زنتو كامارا وأليو بادارا لكمارا
 ى.قضايا أخر 

10/2010-
06/2015 

. مكتب ملقرّ تخطيط العمليات خارج امسؤولة مكّلفة باحملكمة اجلنائية الدولية. 
قامت على احلالة يف أوغندا، و  تاملدعي العام، املكتب اخلارجي ألوغندا. عمل

عمليات إجراء و وصيانة قاعدة بيانات شهود االدعاء يف مشال أوغندا؛ بإدارة 
وقادة اجملتمعات  املهّمنيواالتصال مع أصحاب املصلحة  ،ملخاطراقييم ل

يف البعثات امليدانية  عي العامّ تب املدّ قدمت الدعم إىل حمققني من مكو احمللية؛ 
 .يف كينيا وتنزانيا وأوغندا

10/2002-
10/2010 

امية . حم(Special Court for Sierra Leone) احملكمة اخلاصة لسرياليون
قدمت الدعم لالدعاء، كما هبذه الصفة، . و لدى احملاكم االبتدائية مساعدة

وكجزء من فريق االدعاء يف  .ةمحققكلشؤون إدارة الشهود و  ةعملت كمنسق
، قمت بتحليل الدولة ضد هينغا نورمان، وأليو كوندوا ومونينا فوفاناقضية 

الشهود يف احملكمة.  قمت بتوجيه واستجوابوتقييم أقوال شهود االدعاء، و 
أعددت قائمة جبميع شهود االدعاء يف وبصفيت منسقة، وفيما يتعلق بالشهود، 

إدارة قائمة شهود االدعاء يف سرياليون وغريها و ؛ قاعدة بيانات إدارة الشهود
من األشخاص املتهمني يف قوات الدفاع املدين واجمللس الثوري للقوات املسلحة 

احلفاظ على االتصال جبميع شهود و  ؛صيانتهاواجلبهة املتحدة الثورية، و 
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تقييم املخاطر وتقدمي املشورة بشأن إعادة توطني الشهود، حسب و اإلثبات؛ 
قت يف قضايا قوات الدفاع املدين واجمللس الثوري للقوات املسلحة اجة. وحقّ احل

اتصاالت مع  يتواجلبهة املتحدة الثورية يف احملكمة العليا يف سرياليون، وأجر 
أطراف ثالثة فيما يتصل جبرائم احلرب واجلرائم ضد اإلنسانية اليت ُزعم أهنا 

 ن. ارتكبت خالل احلرب األهلية يف سرياليو 
 األنشطة المهنية األخرى

رئيسة جلنة سرياليون للمساعدة القانونية، اليت أنشئت مبوجب قانون الربملان  حىت اآلن-01/2020
بتقدمي خدمات املساعدة القانونية اجملانية للفقراء، مبا يف  ةفلَّ كَ . مُ 2012لعام 

، والطرق ذلك التمثيل القانوين، وإسداء املشورة، واالتصال القانوين واجملتمعي
 .البديلة حلل املنازعات

 
 القانون اجلنائي، جامعة سرياليون ةأستاذ 06/2017

 
10/2003-
06/2006 

 أستاذ يف قانون العقود، جامعة سرياليون

احلملة من أجل احلكم الرشيد: أثناء  الدفاع عن حقوق اإلنسان. مستشارة 05/2002
ن والشعوب بشأن انتهاكات صياغة رسائل مع اللجنة األفريقية حلقوق اإلنسا
إىل اللجنة األفريقية  بالغاتحقوق الالجئني السرياليونيني يف غينيا، وتقدمي 

 .حلقوق اإلنسان والشعوب بشأن النتائج اليت توصلنا إليها

الدفاع عن حقوق اإلنسان. معهد حقوق اإلنسان والتنمية يف أفريقيا )غامبيا(:  01/2002
 التحقيق يف االنتهاكات املزعومة حلقوق الالجئني فريقا من احملققني يف تقاد

إىل اللجنة األفريقية املعنية حبقوق  بالغات تالسرياليونيني يف غينيا، وقدم
 ا.اإلنسان والشعوب بشأن النتائج اليت توصلنا إليه

 
11/1999-
08/2015 

الوصول القانوين من خالل توق املرأة إىل حقوق املساواة منظمة أطلقت 
 ةالة االجتماعيوالعد

 (Legal Access through Women Yearning for Equality Rights and 

Social Justice) 
وقدمت خدمات جمانية هلذه املنظمة املعنية حبقوق اإلنسان. وقد أنشئت يف  

، يف ذروة الصراع املدين يف سرياليون، وهدفها وضع 1997شباط/فرباير 
م تقدو قوق النساء والفتيات يف سرياليون. القانون يف خدمة محاية وتعزيز ح

املشورة القانونية والتمثيل اجملاين يف احملاكم للنساء والفتيات يف هذه املنظمة 
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  واألسري.العنف اجلنسي خبصوص جمموعة متنوعة من القضايا، مبا يف ذلك 
المنشورات ذات 

 الصلة
 

ري منشور، برنامج حتليل ملعاهدات حقوق اإلنسان السارية يف سرياليون )غ 
  (2007تطوير قطاع العدالة، 

تعليق على معاهدات حقوق اإلنسان اليت وقعت و/أو صدقت عليها سرياليون  
   (2006)غري منشورة، برنامج تطوير قطاع العدالة، 

 الحلقات الدراسية ذات الصلة
لتنمية من أهداف ا 16الدور احلاسم للعدالة اجلنائية الدولية يف حتقيق اهلدف  

حدث مواز، اليوم العاملي للعدالة الدولية، األمم املتحدة، نيويورك، و املستدامة؛ 
  2019متوز/يوليه  17

الوصول القانوين يف إلغاء منظمة   العنف اجلنسي واجلنسي يف جمتمعنا: دور 
أكتوبر/تشرين  1اإلفالت من العقاب ووصول الضحايا إىل العدالة، فريتاون، 

  2015األول 
واتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد؛  2008قانون مكافحة الفساد لعام  

عرض كجزء من دورة تدريبية للقوات املسلحة لسرياليون، ثكنات بنغيما و 
  2012أيلول/سبتمرب  18العسكرية، 

عي العام؛ األطفال والعنف ضد املرأة؛ مكتب املدّ  جتنيدجرائم  متابعة مرتكيب 
  2006نيسان/أبريل  26لسرياليون؛  احملكمة اخلاصة

جتنيد األطفال: جرائم احلرب؛ املؤمتر السنوي الرابع عشر حلقوق اإلنسان،  
  2005أيلول/سبتمرب  9جوهانسربغ، 

حقوق املرأة يف الصكوك الدولية واإلقليمية؛ محلة احلكم الرشيد، حلقة العمل  
أيار/مايو  5نيني، فريتاون، التدريبية يف جمال حقوق اإلنسان للموظفني امليدا

2004  
احملكمة اخلاصة لسرياليون: اإلفالت من العقاب واملسؤولية والردع؛ محلة احلكم  

 2002الرشيد، فريتاون، متوز/يوليه 
 المهنية والرابطاتالجمعيات 

 الرابطة الدولية للقاضيات -1 
 الكومنولث، موظفي القضاء والقضاةرابطة  -2 
 مؤسسة خريية يف سرياليون( وهي DEFLOSACSلوساك )شركة ديف -3 

 األلقاب الشرفيةاألوسمة و 
 2019اخلدمة الدؤوبة، جريدة املصدر، سرياليون،  جائزة 

 الشخصي مجاالت االهتمام
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 األدب ،فنون األداء 
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 )البرازيل(    سيفوينتيس، مونيكا جاكلين    -16
 ]األصل: اإلنكليزية[

 مذكرة شفوية
 تنياملذكر  إىل شارةوباإل األطراف، الدول مجعية أمانة إىل حتياهتا االحتادية الربازيل مجهورية سفارةدي هت

 مونيكا الدكتورة ترشيح تقدم أن اهيشرف ،ICC-ASP/19/SP/20و ICC-ASP/19/SP/01 تنيالشفوي
 ستجرى ليتا االنتخابات يف ألف، القائمة الدولية، اجلنائية احملكمة يف قاض ملنصب سيفوينتس جاكلني

 كانون17-7  نيويورك،ي )األساس روما نظام يف األطراف الدول جلمعية عشرة التاسعة الدورة خالل
 (.األول/ديسمرب

 
 اولديه الربازيل، يف ( األوىل املنطقة) اإلقليمية االحتادية احملكمة يفية احتاد يةقاض يه سيفوينتس ةالدكتور 

 سيفوينتس ةالدكتور وقد مّت ترشيح   .الصلة ذات الدويل انونالق جماالت يف وخربة واسعة قضائية جتربة
 اجلنائية للمحكمة األساسي روما نظام من 36 املادةمن ‘ 1‘)أ(  4 الفقرة أحكام مبوجب لالنتخاب

 وهي ل. الربازي يف القضائية املناصب أعلى يف للتعيني املرشحني تعيني إجراءات مبوجب أي الدولية،
 يف للتعيني الربازيل يف املطلوبة واألقدمية واخلربة، والنزاهة، واحلياد الرفيعة، خالقاأل شروط مجيع تستويف

 .األساسي روما نظام من 36 املادة)أ( من  3 للمادة وفقا القضائية، املناصب أعلى
  

 كقاض عملها ويف . القضائي يف اجملال عاما 28خبربة  سيفوينتيس جاكلني مونيكا لدكتورةتع اتتم
 اجلرائم قضايا ذلك يف مبا تعقيدا، وأكثرها اجلنائية القضايا أخطر بتحليل روتيين بشكل تقوم ،احتادي

 مرشحة سيفوينتس جاكلني مونيكا الدكتورة فإن جنائية، كقاضية خلربهتا ونظرا. االحتادية السياسية
 واإلجراءات نائياجل القانون يف الثابتة الكفاءة ذوي للمرشحني املخصصة ألف، القائمة يف إلدراجها
 يف أخرى، مماثلة بصفة أو حمام أو عام مدع أو كقاض سواء الصلة، ذات الالزمة واخلربة اجلنائية،

 ة.اجلنائي اإلجراءات
 

 خربهتا إىل باإلضافة سيفونتس، جاكلني مونيكا الدكتورة أن على الضوء تسلط بأن أيضا   السفارة وتتشرف
 الدويل االجتار قضايا يف احلكم خالل من اكتسبتها واسعة، وليةد خربة أيضا   لديها احتادية، كقاضية

 حقوق بقضايا املتعلقة تلك سيما وال الدولية، االتفاقيات أو باملعاهدات املشمولة واجلرائم باملخدرات
 وال باألشخاص، الدويل باالجتار املتعلقة القضايا يف خاصة خربة سيفونتس الدكتور اكتسب وقد ن.اإلنسا
 عاما   13 من ألكثر سيفونتس جاكلني مونيكا الدكتورة عملت كما. بالنساء باالجتار املتعلقة لكت سيما

 الصعيد على األطفال الختطاف املدنية اجلوانب بشأن الهاي اتفاقية أجل من الربازيل يف اتصال كقاضية
 الصعيد على طفالاأل باختطاف املتعلقة الدولية املنازعات حل يف الدور هذا يف ساعدت وقد .الدويل

 القضائي النظام عمليات بشأن أجانب قضاة أجراها اليت املشاورات من العديد على وأجابت الدويل،
 ه.وإجراءات وقوانينه الربازيلي
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 الدكتورة فإن الصلة، ذات الدويل القانون جماالت ويف اجلنائي القانون يف هبا املعرتف لكفاءهتا ونظرا 

 األساسي، روما نظام من 36 املادة يف عليها املنصوص املعايري أعلى تستويف سيفوينتس جاكلني مونيكا
 التاسعة الدورة خالل ستجرى اليت االنتخابات يف الدولية اجلنائية احملكمة يف ملقعد للرتشح يؤهلها مما

 الداعمة الوثائق يف خللفيتها تفصيال أكثر سرد على االطالع وميكن ف.األطرا الدول جلمعية عشرة
 .ICC-ASP/3/Res.6 القرار ملتطلبات وفقا أعدت واليت املرفقة، ( املؤهالت وبيان الذاتية السرية)
 

 بيان المؤهالت
من نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية،  36املادة  من )أ(4وفقا للفقرة يُقّدم هذا البيان 

 يح وانتخاب قضاة احملكمة اجلنائية الدوليةقرار مجعية الدول األطراف بشأن إجراءات ترشمن  6والفقرة 
(ICC-ASP/3/Res.6)، املعدلة بصيغته. 
 

 الستة الشواغر أحد لشغل سيفوينتس جاكلني مونيكا القاضية ترشيح االحتادية الربازيل مجهورية قررت
 عشرة سعةالتا الدورة يف ىستجر  اليت االنتخابات يف الدولية، اجلنائية احملكمة يف قاض ملنصب  املتاحة
 .2020األول/ديسمرب كانون 17 إىل 7 من نيويورك، يف األساسي روما نظام يف األطراف الدول جلمعية

 
 الدول مجعية أمانة طلبته الذي بالشكل مرفقة سيفوينتس جاكلني مونيكا للقاضية الذاتية السرية 

 .األطراف
 

 و)ج( و)ب( )أ(  3ة الفقر  طلباتمت من بكل المرشح وفاء كيفية عن الالزمة التفاصيل بشأن )أ( 
 األساسي النظام من 36 المادة من)أ(   4 للفقر وفقا األساسي، النظام من 36 المادة من
 
من  36املادة من )أ( 4 الفقرة أحكام مبوجب لالنتخابات سيفوينتيس جاكلني مونيكا القاضية حشّ رَ تُـ 

 أي الدولية، اجلنائية للمحكمة األساسي روما نظام نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية،
 شروط مجيع تستويف وهي ل.الربازي يف القضائية املناصب أعلى يف للتعيني املرشحني تعيني إجراءات مبوجب

 املناصب أعلى يف للتعيني الربازيل يف املطلوبة واألقدمية واخلربة، والنزاهة، واحلياد الرفيعة، األخالق
  .من نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية 36املادة من )أ( 3 لفقرةاة للماد وفقا القضائية،

 
 الدولية، اجلنائية احملكمة يف كقاض للعمل جيدا تأهيال مؤهل وهو الالزمة الكفاءة سيفوينتس وللقاضي

 الدولية اجلنائية العدالة جمال يف واسعة وخربة واسعة قضائية خربة ولديه
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 طالب ألفضل املمنوحة اجلائزة منحت العامة، االحتادية اجلامعة اختتام بعد أنه نالحظ أن املهم ومن
 قاضي مسابقة يف األول املركز يف صنفت كماة.  الدور  خالل والسلوك الدرجات أفضل حققوا والذين
 الدولة.

 
 والية يف صغرية مدينة يف كقاضية املهنية حياهتا وبدأت ، القضائية اخلربة من سنة 28وتتمتع اليوم  ب 

 س.جرياي ميناس
 

 خطورة األكثر اجلنائية للقضايا روتيين بتحليل تقوم االستئناف، حمكمة يف احتادي كقاض عملها ويف
 أو خدمات أو أصول ضد املرتكبة اجلنائية واجلرائم االحتادية السياسية اجلرائم قضايا ذلك يف مبا وتعقيدا ،
 أو مبعاهدة املشمولة واجلرائم واألشخاص، واألسلحة باملخدرات الدويل واالجتار االحتادي، االحتاد مصلحة
 حيددها اليت احلاالت ويف العمل، تنظيم ضد واجلرائم اإلنسان، حبقوق املتعلقة والقضايا دولية، اتفاقية

 .واملايل االقتصادي والنظام املايل النظام حتكم اليت اجلرائم القانون،
 

الوالية القضائية األولية ب فالقاضية تتمتعناف، يف احملكمة االحتادية، كعضو يف القسم الثاين من االستئو 
)احملاكمة( على اجلرائم اليت ترتكبها السلطات ذات االختصاص القضائي، مثل رؤساء بلديات املدن 

 .وممثلي الواليات، سواء يف اجلرائم العادية أو يف اجلرائم القابلة للمساءلة
 

تحدثني باللغة الربتغالية، وجتيد اللغة اإلنكليزية، ولديها مستوى متوسط إىل والسيدة سيفوينتس هي من امل
 .اللغة اإلسبانية يفمتقدم 

 
 5إلدراجه في القائمة ألف أو القائمة باء ألغراض الفقرة  اً مرشح )ب( بشأن ما إذا كان المرشحُ 

  من النظام األساسي 36من المادة 
 

القاضية سيفوينتس مرشحة إلدراجها يف القائمة ألف، اليت تشمل ونظرا خلربهتا كقاضية جنائية، فإن 
املرشحني ذوي الكفاءة الراسخة يف القانون اجلنائي واإلجراءات اجلنائية، واخلربة الالزمة ذات الصلة، سواء  

  .كقاض أو مدع عام أو حمام أو بصفة مماثلة أخرى، يف اإلجراءات اجلنائية
 

  من نظام روما األساسي 36من المادة  ‘3‘إلى ‘ 1‘من  )أ( 8)ج( معلومات تتعلق بالفقرة 
 

من نظام روما األساسي، سوف ميثل القاضي  36من املادة ‘ 3‘إىل ‘ 1‘  )أ( 8ألغراض الفقرة 
' من الربازيل، وهو بلد من جمموعة دول أمريكا الالتينية ومنطقة 2' نظام القانون املدين، '1سيفوينتس '

  أُنثى. ' مرشحة3'البحر الكارييب ، و 
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يف احملكمة يف الدورة التاسعة عشرة جلمعية الدول األطراف  ةقاضي االنتخاهب ةسيفوينتس مناسب ةوالقاضي
يف نظام روما األساسي، نظرا ألن احلد األدىن من شروط التصويت يف هذه االنتخابات ينص على وجوب 

ل من القائمة ألف، ومرشحني على األقل انتخاب قاضية واحدة على األقل، ومرشحة واحدة على األق
 .من جمموعة دول أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب

 
من النظام  36)ب( من المادة  8)د( بشأن ما إذا كان المرشح يتمتع بأي خبرة بموجب الفقرة 

  األساسي
 

تعلقة باالجتار الدويل اكتسبت القاضية سيفوينتس، يف عملها احلايل، خربة مؤهلة حملاكمة القضايا امل
باألشخاص، وال سيما املتعلقة باجتار النساء، مما أهلها من التدريب للقضاة واملدعني العامني واحملامني يف 

 .هذا اجملال
 

عاما  كقاضية اتصال يف الربازيل من  13وإىل جانب عملها كقاضية جنائية، ظلت تعمل أيضا  ألكثر من 
انب املدنية الختطاف األطفال على الصعيد الدويل. وقد ساعدت يف هذا أجل اتفاقية الهاي بشأن اجلو 

( 1980الدور على حل املنازعات الدولية املتعلقة باختطاف األطفال على الصعيد الدويل )اتفاقية عام 
وأجابت على العديد من املشاورات اليت أجراها قضاة أجانب بشأن عمل النظام القضائي الربازيلي 

 .جراءاتهوقوانينه وإ
 

من النظام  36من المادة  7)هـ( فيما يتعلق بالجنسية التي يُرشَّح المرشح بموجبها ألغراض الفقرة 
  األساسي، إذا كان المرشح من رعايا دولتين أو أكثر من الدول

 
 مل جنسية أي دولة أخرى.حتوال  ةبرازيلي ةسيفوينتس مواطن ةالقاضي

 
من المادة ‘ 2‘)أ(  4ة لفقر أو ا‘ 1‘)أ(  4ة الفقر  بموجب تم قد التعيين كان إذا ما بشأن  (و)

 اإلجراء ذلك لعناصر الالزمة التفاصيل وعن ، 36
 
 وفقا   األساسي، روما نظام من 36 املادة نم‘ 1‘)أ(  4ة الفقر  ا مبوجب سيفوينتس السيدة ترشيح مت قدل

 ويستوىفا. العلي العدل حمكمة ضاةق أي الربازيل، يف قضائي منصب أعلى يف للتعيني ترشيح أي لشروط
 ية.االحتاد الربازيل مجهورية دستور من 101 املادة يف عليها املنصوص الشروط متاما   املرشح

 
 كامل بدوام بالخدمة االلتزام ز()

 عمل عبء يتطلب عندما كامل بدوام للعمل متاحا كونت بأن اخلدمة بتويل سيفوينتس ةالقاضي تلتزم
 .ذلك احملكمة
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 السيرة الذاتية
 معلومات شخصية

 الشهرة سيفوينتس
 االسم مونيكا

 االسم األوسط جاكلني
 اجلنس أنثى
 تاريخ امليالد 28/12/1964

 اجلنسية برازيلية
 املعايري اإلقليمية جمموعة دول أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب

اجلنسية الثانية )يف حال  
 توفرها(

 ائليالوضع الع مطلقة
 القائمة ألف/القائمة باء القائمة ألف )أ(

 اللغات الربتغالية    اللغة األم
 اإلنكليزية - )كتابة( مستوى متقدم    )شفاهة(  مستوى متقدم  
 الفرنسية - )كتابة( مستوى أول     )شفاهة(   مستوى أول  
    اإلسبانية           - )كتابة( مستوى متقدم    )شفاهة(  مستوى متوسط 
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 المؤهالت الدراسية 

08/2016- 06/2017 
 الواليات املتحدة  -اجلامعة األمريكية ، كلية واشنطن للقانون / واشنطن العاصمة 

االجتار  -دبلوم الدراسات املتعمقة( يف مكافحة االجتار باألشخاص على الصعيد الدويل ومنعه 
 باألشخاص: السياسات  والوقاية.

 
08/1998- 07/2003 
بعنوان  2003متوز  3ية احلقوق جبامعة ميناس جريايس االحتادية ، الربازيل ، أطروحة قدمت يف كل

، مصادق عليه من قبل جملس الدراسات  2004آذار  4"اإلجراء القضائي املعياري" ، شهادة صادرة يف 
الرتبية والثقافة ومسجلة بوزارة  2004تشرين األول  18العليا يف جامعة ميناس جرايس االحتادية بتاريخ 

 .2004تشرين األول  21بتاريخ 
 دكتوراه يف  القانون الدرستوري )دكتوراه يف القانون(

 
8/1990- 11/2000 

، حتت  2000تشرين الثاين  24كلية احلقوق جبامعة ميناس جريايس االحتادية ، الربازيل ، حبث ُقدم يف 
 2001تشرين الثاين  08ربازيل" ، دبلوم صدر يف عنوان "امكانية االلتحاق باملدارس االبتدائية يف ال
 ماجستري يف القانون واالقتصاد مع مرتبة الشرف

 
03/1983- 12/1987 

 كلية احلقوق يف جامعة ميناس جريايس االحتادية
 بكالوريوس يف القانون )إجازة( مع مرتبة الشرف.

 
08/2012- 2020 

 الربازيل -برازيليا -ة األوىلالدائر  -حمكمة االستئناف اإلقليمية االحتادية 
 قاٍض أمام حمكمة االستئناف  اإلقليمية االحتادية 

عضو يف الغرفة الثالثة ذات االختصاص يف اجلرائم السياسية ذات الطابع االحتادي واجلرائم املرتكبة ضد 
يل باملخدرات أصول أو خدمات أو مصلحة االحتاد أو وكاالته املستقلة أو شركاته العامة ، واالجتار الدو 

واألسلحة واألشخاص ، واجلرائم اليت تغطيها معاهدة أو اتفاقية دولية ؛ والقضايا املتعلقة حبقوق اإلنسان 
؛ واجلرائم ضد تنظيم العمل ، ويف احلاالت اليت حيددها القانون ، واجلرائم ضد املنظومة املالية والنظام 

 اصب العامة ونزع امللكية ؛االقتصادي واملايل ؛ وحاالت سوء السلوك يف املن
رئيسة القسم الثاين يف حمكمة االستئناف ،  وتقع ضمن اختصاصها اجلرائم اليت ترتكبها  -

السلطات اليت تتمتع بصالحيات قضائية ، مثل رؤساء البلديات وممثلي الدولة الذين يرتكبون اجلرائم 
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استثناء تلك اليت تقع ضمن اختصاص احملاكم العادية ويف اجلرائم اليت ال ختضع للحق العام واملعاقبة  ، ب
 االنتخابية

  
 08/2012إىل  3/2010

 الربازيل -برازيليا -الدائرة األوىل -حمكمة االستئناف اإلقليمية االحتادية 
 قاضية أمام حمكمة االستئناف اإلقليمية االحتادية

  ن الضمان االجتماعيعضو يف الغرفة الثانية ذات االختصاص يف قضايا موظفي احلكومة  وقانو 
 
5/2001 – 03/2010 

 احملكمة االحتادية الربازيلية
 قاضية احتادية

، برازيليا / الربازيل ؛ ذات االختصاص يف القضايا اليت يكون  رئيسة احملكمة الثالثة يف املقاطعة االحتادية
ا تتعلق يف دولة أجنبية أو فيها لالحتاد، أو ولوكالة حكومية مستقلة أو شركة عامة احتادية، اهتمام وقضاي

 منظمة دولية من جهة، وبلدية أو شخص مقيم أو ساكن يف البالد من جهة أخرى.
 

06/1998- 09/2000 
 احملكمة االحتادية الربازيلية

 قاضية احتادية
 رئيسة احملكمة الرابعة يف بيلو هوريزونيت، ميناس جريايس/الربازيل ،ذات االختصاص بالقضايا اجلنائية  ذات

 2000حىت أيلول  1998الطابع االحتادي وذلك من حزيران 
 

 قاضية احتادية، احملكمة االحتادية الربازيلية    06/1998 -11/1995
رئيسة احملكمة املنفردة يف القسم القضائي الفرعي جلويز دي فورا ، والية ميناس جريايس / الربازيل ، ذات 

 بلدية يف والية ميناس جريايس. 40ادية على أكثر من السلطة القضائية املدنية واجلنائية  االحت
 

 قاضية احتادية، احملكمة االحتادية الربازيلية  11/1995 -06/1993
باهيا/الربازيل، ذات السلطة     نائب ورئيسة احملكمة املنفردة يف القسم القضائي الفرعي إلهلوس، والية    

 بلدية يف جنوب والية باهيا.  30كثر من القضائية املدنية واجلنائية  االحتادية على أ
 

 قاضية دولة  بديلة، حمكمة العدل يف والية ميناس جريايس / الربازيل   05/1993 -04/1992
قاضية بديلة يف حمكمة والية ميناس جريايس ،  نالت أعلى العالمات  يف امتحان القبول للخدمة املدنية 

اطعيت سابارا وكونتاجم. وخالل هذه الفرتة ، شغلت ، وتقع حتت سلطتها القضائية مق 1991لعام 
 منصب القاضية االنتخابية يف مقاطعة سابارا ميناس جريايس.
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 مساعدة قانونية، والية ميناس جريايس/الربازيل -حمكمة العدل   03/1992 -04/1988

 كمةالعمل يف غرفة االستئناف ، وإعداد حماضر أحكام احمل                              
 

 
 أنشطة مهنية أخرى

10/2006- 2020 
  شغَلْت منصب قاضية اتصال  يف الربازيل يف ما يتعلق 2006منذ تشرين األول من عام ،

باتفاقية الهاي حول اجلوانب املدنية الختطاف األطفال على الصعيد الدويل،  واتفاقيات الهاي 
العليا  وخطاب من املستشار القانوين للحكومة   األخرى،  بناء على تكليف من رئاسة احملكمة االحتادية

، مقدم إىل األمني العام للمكتب الدائم ، الهاي ، 2006تشرين األول  14املوافق تارخيه يف  668رقم 
 نيذرلندا.

  وسامهت  يف هذا املنصب يف حل النزاعات الدولية املتعلقة باختطاف األطفال على الصعيد
أدت دور حلقة االتصال بني القضاة والسلطات القضائية الربازيلية ( ، إذ 1980الدويل )اتفاقية 

واألجنبية واملكتب الدائم ملؤمتر الهاي. وقدمت  املشورة اللعديد من القضاة األجانب حول  النظام 
القانوين الربازيلي وقضايا االختطاف الدولية اليت تنظر فيها احملاكم الربازيلية ، وذلك لتسريع اإلجراءات 

 .1980وجب اتفاقية عام مب
 

08/2010- 2020 
  جهة اتصال يف الربازيل لشبكة التعاون القانوين  الدويل اإليبريية األمريكية.  وتتألف هذه األخرية

من سلطات مركزية وجهات اتصال تابعة لوزارات العدل والنيابة العامة والقضاء يف الدول اإلثنني والعشرين 
. وتسعى القاضية إىل  حتسني أدوات التعاون القضائي يف املسائل املدنية األعضاء يف الشبكة املذكورة 

 واجلنائية وتعزيز التعاون بني البلدان.
 

08/2008- 2020 
  ( ممثلة الربازيل يف شبكة الهاي الدولية للقضاةIHNJ وتعمل على تعزيز العالقات وإنشاء  )

صوص عليها يف اتفاقيات مؤمتر الهاي للقانون آليات للتعاون القضائي هبدف حل القضايا الدولية املن
 الدويل اخلاص.

 
12/2019- 2020 
    منسقة جلنة القضاة االحتاديني يف ما يتعلق بتنفيذ اتفاقية الهاي حول اجلوانب املدنية الختطاف

األطفال على الصعيد الدويل .  وقد  أنشأهتا رئاسة حمكمة العدل العليا وتقع حتت إشراف جملس العدل 
االحتادي ، وهي تعمل على إجراء الدراسات ووضع القرارات وكتيبات وحلقات دراسية واإلجراءات 
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 املصاحبة  لقضايا اختطاف األطفال يف الربازيل.
 

01/2014-2015 
  نائبة رئيس اللجنة الدائمة املعنية باختطاف األطفال على الصعيد الدويل ، وقد أنشأها مكتب

، وقد 2014 /ينايركانون الثاين  28، يف  34ورية ،  مبوجب القانون رقم حقوق اإلنسان برئاسة اجلمه
 .1980صاغت اللجنة مشروع قانون تنظيم اتفاقية الهاي لعام 

 
06/2014-2020 

يف املنتدى الوطين للقضاء  املعين  -الدائرة األوىل  -ممثلة حمكمة االستئناف االقليمية االحتادية        
( ، والذي مت إنشاؤه مبوجب قرار FONATRAPEاملتعلقة باالجتار باألشخاص )برصد وتنفيذ الطلبات 

    2014أيار  16، يف  197جملس القضاء الوطين  رقم 
  عضو يف فريق الدراسة الدائم املعين باتفاقية الهاي بشأن اجلوانب املدنية الختطاف األطفال على

،  2006للمحكمة االحتادية العليا يف عام  الصعيد الدويل ، وقد أنشئ مبوجب قرار املكتب الدويل
 وذلك إلجراء دراسات ووضع أنشطة هبدف تنفيذ هذه االتفاقية الدولية يف الربازيل.

  منسقة وعضو جمموعة الدراسة الدائمة املعنية باتفاقية الهاي بشأن اسرتداد مستحقات الطفل
،  2007شئت يف تشرين الثاين من عام على الصعيد الدويل واألشكال األخرى إلعالة األسرة ، وقد أن

وهي جمموعة مشرتكة بني املؤسسات تتبع املكتب الدويل للمحكمة االحتادية العليا، وجتري اجملموعة 
 املذكورة أعاله الدراسات وتعد  اخلطط لتنفيذ هذه االتفاقية الدولية يف الربازيل.

  سرتداد مستحقات الطفل على بشأن ا 2007عضو فريق العمل املعين باتفاقية الهاي لعام
الصعيد الدويل واألشكال األخرى إلعالة األسرة وبشأن بروتوكول القانون  الذي يهتم يف التزامات الدعم 

، وقد أصدره كل من وزير العدل ووزير اخلارجية  500، وقد أنشئ مبوجب قرار مشرتك بني الوزارات رقم 
 . 2012آذار  23يف  
 التعاون القانوين الدويل يف املسائل املدنية واجلنائية ، وجرى  تكليفها من عضو فريق العمل املعين ب

 .2013تشرين األول  24، يف  190قبل رئيس جملس العدل الوطين ، القرار رقم 
  منسقة اجملموعة  الفرعية للتعاون القضائي الدويل املعنية باتفاقية إلغاء شرط التصديق على الوثائق

، 169( ، مبوجب القرار رقم CNJى تكليفها من قبل رئيس جملس العدل الوطين )العامة األجنبية، وجر 
 .2013أيلول  23يف 
  منسقة اجملموعة  الفرعية للتعاون القضائي الدويل املعنية باالتفاقية اليت تنظر يف النواحي املدنية

وطين مبوجب القرار الختطاف األطفال على الصعيد الدويل وكّلفها هبذا املنصب رئيس جملس القضاء ال
 2013أيلول  23الصادر يف  169رقم 
  نائب رئيس اللجنة الدائمة املعنية باختطاف األطفال على الصعيد الدويل ، اليت أنشأها مكتب

،   2014كانون الثاين   28، الصادر يف  34مبوجب القرار رقم   يف رئاسة اجلمهورية حقوق اإلنسان 
 .1980ظيم اتفاقية الهاي لعام وقد صاغت اللجنة مشروع قانون تن
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  :محاضرة قي دورات وفي فعاليات دولية 
o  َقّدمت يف املؤمتر الدويل حول قانون التعليم  الذي مت عقده يف كلية احلقوق يف  لشبونة / الربتغال

، بدعم من اجلمعية الربتغالية لقانون التعليم ، حماضرة  2005تشرين األول من عام  15و 14يف 
 حق التعليم  ومسؤولية  تأمني التعليم اجليد: وجهات نظر دولية ".بعنوان: "

o  من املنظور  –ألقت حماضرة بعنوان: "حلول لتحديات مرتبطة بضمان املساواة التعليمية الواقعية
: حتد يواجهه  كل من قانون وسياسة التعليم يف أوروبا"، مت -الدويل"،  يف فعالية: تكافؤ الفرص يف التعليم

، وقد دعت إليها وزارة التعليم والشباب والرياضة  2007أيار 12و 11ا يف بوتسدام / أملانيا ، يف تنظيمه
يف براندنبورغ، ووزارة العلوم والتعليم االحتادية يف أملانيا، بالشراكة مع الرابطة األوروبية لقانون التعليم 

دنبورغ ، ووزارة التعليم والبحوث االحتادية، )وزارة التعليم والشباب والرياضة يف بران -والسياسة التعليمية 
 باالشرتاك مع اجلمعية األوروبية لقانون وسياسة التعليم(. 

o  وحضَرت  كضيفة ومندوبة برازيلية يف اجتماع مؤمتر مشرتك بني االحتاد األورويب والهاي  حول
ظيمه يف  بروكسل ، وقد جرى تن –القانون الدويل اخلاص ، ال سيما االتصاالت القضائية املباشرة 

يف مركز ألربت بورشيت ، بروكسل ، واستضافته املفوضية  2009كانون الثاين   16و 15بلجيكا يف 
األوروبية واملكتب الدائم ملؤمتر الهاي للقانون الدويل اخلاص ، وألقت هناك حماضرة بعنوان : "تقسيم 

، ويف  1980م حول اتفاقية الهاي لعام األرض الربازيلية إىل قسمني  باإلضافة إىل فريق العمل الدائ
 الفريق: املكاتب واآلليات لتسهيل االتصاالت القضائية".

o  يف الندوة  1980ألقت حماضرة حول موضوع: "مشروع القانون الربازيلي عن تنظيم اتفاقية"
ة يف يف وزارة اخلارجية االحتادي 2009كانون األول    4الدولية حول اختطاف األطفال اليت جرت  يف 

 برلني ، أملانيا.
o  ألقت حماضرة عن : "اتفاقية البالد األمريكية وصلتها بإعادة التوطني" يف املؤمتر القضائي الدويل

إىل  23نقل األسر إىل خارج حدود البالد وإعادة توطينها، واشنطن العاصمة ، والذي ُعقد من   حول
لدويل اخلاص واملركز الدويل لألطفال ، وقد نظمه كل من مؤمتر الهاي للقانون ا2010أيار  25

 املفقودين واملستغلني ، بدعم من وزارة اخلارجية األمريكية .
o  يف اجتماع ما 1980ألقت كلمة  بعنوان: "جمموعة العمل الربازيلية املعنية باتفاقية الهاي لعام ،"

اختطاف األطفال على  بني شبكة قضاة الهاي الدولية والسلطات املركزية  يف البلدان األمريكية حول
 .2011شباط   25إىل  23الصعيد الدويل ، مكسيكو سييت، من 

o  ألقت  حماضرة بعنوان: "األرقام الربازيلية  اخلاصة بعمليات اختطاف األطفال ذات الطابع
الدويل"، يف اجتماع  بني جهات االتصال واالرتباط األمريكية اإليبريية تناول اجلوانب املدنية الختطاف 

، يف  2014كانون األول   17إىل  15طفال على الصعيد الدويل وإعادهتم ، وقد مت عقده من األ
 كولومبيا.   –كارتاخينا دي إندياس 

o  ألقت كلمة ضمن ندوة: "االتصاالت القضائية املباشرة" وذلك يف مؤمتر شبكة قضاة اتفاقية
 26إىل  24وجرى تنظيمه من  الهاي مبناسبة الذكرى العشرين لتأسيس شبكة قضاة الهاي الدولية،
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 ، يف ميامي ، فلوريدا.2018تشرين األول 
o  كانت عضو جملس املناقشة يف املؤمتر السنوي اخلامس للقضاة الربازيليني حول الذكاء االصطناعي

أو رابطة القضاة االحتاديني ومعهد   AJUFEوالقانون، اجلامعة األمريكية، كلية واشنطن للقانون، برعاية 
 ، يف واشنطن العاصمة.2019آذار  8و 7واملواطنة، وقد انعقد يف  القانون

 
 :أستاذة محاضرة في البرازيل/ التعاون الدولي 
o  5و 4يف الندوة الدولية األوىل حول اختطاف األطفال على الصعيد الدويل، اليت انعقدت يف  

عا إليها املكتب اخلاص حبقوق ، يف قاعة املؤمترات بوزارة العدل يف برازيليا، واليت د2006كانون األول 
اإلنسان ومكتب املدعي العام االحتادي،  ألقت حماضرة حول: "االلتزام بإعادة الطفل إىل بلد اإلقامة 

 املعتادة ومصاحل الطفل الفضلى".
o   يف فعالية: "اتفاقية الهاي بشأن اختطاف األطفال: االجتاهات اجلديدة والتطبيق العملي

تنظيمها يف املركز الثقايف للقضاء االحتادي يف  ريو دي جانريو  بناء على دعوة من  واخلالفات "  اليت مت 
الدائرة الثانية التابعة للمحكمة  اإلقليمية االحتادية ومدرسة القضاة اإلقليمية االحتادية يف -مدرسة القضاة  

ت الدائمة ، ألقت حماضرة حول: "جمموعة الدراسا2008 /أغسطسآب 13ريو دي جانريو، بتاريخ 
 ".1980املعنية باتفاقية الهاي لعام 

o  يف احللقة الدراسية األوىل بشأن التعاون القضائي من أجل اسرتداد مستحقات دعم األطفال على
 22الصعيد الدويل : اتفاقية الهاي اجلديدة،  واليت دعا إليها مكتب العدل الوطين  وانعقدت يف 

ب املدعي العام االحتادي يف برازيليا؛  شارَكت  كعضو يف يف قاعة املؤمترات مبكت 2008 /أغسطسآب
حلقة نقاش حول اجلوانب الرئيسية التفاقية اسرتداد مستحقات دعم األطفال على الصعيد الدويل 
واألشكال األخرى إلعالة األسرة، إىل جانب األمني العام ملؤمتر الهاي للقانون الدويل اخلاص، الدكتور 

 هانز فان لون.
o  مدرسة القضاة الدائرة الرابعة، حول  -ئيسة الدورة التدريبية يف احملكمة  اإلقليمية االحتاديةكانت ر

، يف بورتو 2013آذار  22و 21التعاون القضائي الدويل، برعاية مدرسة القضاة الدائرة الرابعة،  يف 
 أليغري.

o عقدت يف وزارة العدل، ألق ت كلمة يف ندوة حول الوالية القضائية يف الربازيل والتعاون الدويل  ،
املقاطعة االحتادية، حول موضوع: "دور قاضي االتصال  -، يف برازيليا 2013تشرين األول  23يف  

 واالتصاالت املباشرة يف اتفاقية الهاي".
o  حتدَثت يف برنامج الدراسة املتقدم عن: "إبعاد األهل واجلوانب املدنية الختطاف األطفال على

يف  -مدرسة القضاة اإلقليمية االحتادية  -لبية لدعوة من مدرسة القضاة الدائرة الثانية الصعيد الدويل"،  ت
 -، يف ريو دي جانريو2014 /مارسآذار 14
o  حاضرت يف ندوة حول اختطاف األطفال على الصعيد الدويل  تلبية لدعوة من مدرسة  القضاة

 سانتا كاترينا.-يانوبوليس، يف فلور EMAGIS،  2014نيسان  29و 28الدائرة الرابعة، يف 
o   حاضرت يف ندوة حول دور علم النفس يف حاالت اختطاف األطفال على الصعيد الدويل على
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أيار  30، دعا إليها مكتب حقوق اإلنسان التابع لرئاسة اجلمهورية، يف 1980ضوء اتفاقية الهاي لعام 
 املقاطعة االحتادية. -، يف برازيليا 2014

o تكلمت يف ورشة  غروت( يوسGrotius الرابعة حول التعاون الدويل عرب احلدود ، من  )إىل  29
 بارانا. -، يف فوز دو إيغواسو 2014متوز  31
o  حاضرت عن االجتار باألشخاص يف الدورة التدريبية  للعاملني يف النظام القضائي ، وقدُعقدت يف

 قاطعة االحتادية.امل -، يف برازيليا  2014تشرين الثاين  7إىل  3وزارة العدل ، من 
o    حتدثت يف الندوة الدولية  حول مكافحة االجتار باألشخاص ، اليت عقدها جملس العدل الوطين

 سيارا. -، يف فورتاليزا 2015نيسان  17و 16بالشراكة مع حمكمة العمل اإلقليمية للدائرة السابعة ، يف 
o  ظفي مكتب النيابة العامة حاضرت يف دورة التعاون القضائي الدويل  املوجهة ألعضاء ومو

، يف 2015ايار  29االحتادية يف باهيا ودائرة النيابة العامة ، برعاية دائرة النيابة العامة يف باهيا ، يف 
 باهيا.-سلفادور

o   ،تكلمت يف ندوة حول االجتار باألشخاص  يف مركز القيادة واملراقبة املتكامل ، ريو دي جانريو
  مساء . 4:45مساء  إىل  3:45يف يوم مجعة ، من الساعة ، وقد صادف  2016ايار  6يف 
o  حتدثت يف الندوة الدولية: القانون الربازيلي واتفاقية الهاي بشأن اجلوانب املدنية الختطاف

، 2017تشرين الثاين  30، يف  EMAGاألطفال على الصعيد الدويل ، يف مدرسة القضاة االحتادية ، 
 ساو باولو.

o  ان "تأثري القانون الدويل على ممارسة الوظيفة القضائية يف احملكمة االحتادية" حاضرت يف دورة بعنو
مدرسة القضاء االقليمية االحتادية ، عن : "محاية األسرة  –دعت إليها مدرسة القضاة الدائرة الثانية 

دي  ، يف املركز الثقايف الفيدرايل للقضاة يف ريو 2018آذار  14واألطفال يف مؤمتر الهاي" ، يف 
 جانريو.

o  1980ألقت كلمة يف الفعالية حول اختطاف األطفال على الصعيد الدويل واتفاقية الهاي لعام :
 -1980حتديات أمام القضاء الربازيلي.، وموضوعها: "املسائل القضائية ذات الصلة باتفاقية الهاي لعام 

 -2018 /سبتمربأيلول 25"، يف 1980االتصاالت القضائية املباشرة مبوجب اتفاقية الهاي لعام 
EMAG- .سان باولو 

o  حاضرت يف الندوة الدولية حول عمل السخرة واالجتار باألشخاص،  عن "مكافحة األشكال
، يف مدرسة دائرة االدعاء االحتادي، يف 2019 /فربايرشباط 20و 19اجلديدة للرق احلديث"، يف 

 املقاطعة االحتاديية. -برازيليا 
o 4يق يف االجتار بالبشر وإدانة املتورطني فيه ومالحقتهم قضائيا  )حاضرت يف دورة عن التحق 

)انتبهوا(  القائم على  تعزيز قدرة  ATTENTIONlساعات دراسية( يف إطار املشروع الربازيلي  
احلكومة الربازيلية على التصدي لالجتار باألشخاص ،  وقد نظمه املركز الدويل لتطوير سياسات اهلجرة  

 ، يف بوا فيستا، بارانا.2019 /أبريلسانني 12و 11يف 
 
 التعاون الدولي في -التنظيم والتنسيق العلمي  
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  25إىل  23الندوة الدولية حول قانون التعليم، اليت عقدها مركز الدراسات القضائية ، من  
 .املقاطعة االحتادية -، يف قاعة املؤمترات مبحكمة العدل العليا ، يف برازيليا 2004 /مايوأيار
  قانون التعليم يف أمريكا الالتينية وتنمية األمم ، برعاية  -الندوة الدولية الثانية حول قانون التعليم

، يف 2005 /نوفمربتشرين الثاين 4و 3مركز الدراسات القضائية ورابطة  التعليم األورويب والسياسة ، يف 
 حمكمة العدل العليا.

  جلوانب املدنية الختطاف األطفال على الصعيد بشأن ا 1980ندوة حول اتفاقية الهاي لعام
تشرين الثاين  4و 3الدائرة األوىل ، يف  الدويل، برعاية مركز الدراسات القضائية جمللس العدل االحتادي،

 ريو غراندي دو سول. -، يف بورتو أليغري2014
َنظِّمة للحلقة الدراسية حول الربازيل ومؤمتر ال

ُ
َنسَِّقة العلمية وامل

ُ
هاي للقانون الدويل اخلاص  وقد هي امل

 املقاطعة الفيدرالية. -، يف جملس العدل االحتادي، يف برازيليا  2015تشرين الثاين  24و 23عقدت يف 
 

 المنشورات ذات الصلة
"فرص احلصول على التعليم األساسي يف الربازيل: احلق يف التنمية"، ريو دي جانبريو، أمريكا جوريديكا 

 2001القانونية(، )جملة أمريكا 
"Sumula vinculante-  ،القرارات امللزمة، دراسة حول القوة املعيارية للمحاكم". سان باولو: ساراييفا

2005 
 .2009تطبيق األحكام الدستورية". بورتو أليغري: نوريا فابريس،  -ا"حلق األساسي يف التعليم 

دت يف بناء تاريخ الربازيل". بيلو هوريزونيت، قصة احلب اليت ساع -سيفوينتس، مونيكا. "قصيدة لباربرا 
 غوتنربغ، رواية تارخيية عن حركة مؤامرة ميناس

"مدرسة القضاء وتدريب القضاة". نشرت يف: مركز الدراسات القضائية. مدرسة القضاء وتدريب القضاة. 
 .CEJ ، 1995. برازيليا: 1، مركز الدراسات القانونية، اجمللد CEJسلسلة دراسات 

 
النظام اجلديد".  نشر يف تيكسريا  -فصل  من الكتاب: "اختيار وتدريب القضاة يف الربتغال  -2
(TEIXEIRAاملنظم سالفيو دي فيغويريدو.  القاضي ،)-   .اختيار القاضي وتدريبه يف العامل املعاصر

 .1999بيلو هوريزونيت: بيلو هوريزونت منشورات ديل ري، 
 
القضائية يف الربازيل والربتغال: تأمالت ووجهات نظر".   تيكسريا فصل من الكتاب: "السلطة  -3
(TEIXEIRA ،املنسق سالفيو دي فيغويريدو. دراسات أجريت تكرميا  للوزير أدميار فرييرا مارسييل ،)

 2001سان باولو، ساريفا، 
 
املنظم  (، HOMEMفصل من الكتاب: "احلق يف التعليم ووظيفة القضاة". منشورات االنسانية ) -4

 44-41، ص.ص. 2006أنطونيو بيدرو بارباس، مواضيع قانون التعليم. كوميربا: املدينا، 
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فصل من الكتاب: "حقوق التوظيف اخلاصة يف املعلمني: احلقوق املدنية والسياسية واالجتماعية".  -5
استكشاف   منشورات روسو، شارلز، ج، ديغروف، جان )تنظيم(. حقوق التوظيف اخلاصة يف املعلمني،

 .33-23،ص.ص.2009قانون الرتبية يف مجيع أحناء العامل. نيويورك: منشورات رومان وليتلفيلد، 
 
من قانون الهاي،  16فصل من الكتاب : "املسألة اجلوهرية اخلاصة يف حقوق احلضانة"، املادة  -6

ال على الصعيد الدويل، النهج منشورات تينوريو غودينيز، الزارو، تاغلي دي فرييرا )تنظيم(، اسرتداد األطف
 .46-33.أ ي د. املكسيك،  دار نشر : بوروا، ص.ص. 1العقائدي والفقهي األيبريي األمريكي. 

 
: أداة 1980فصل من الكتاب: "استخدام االتصاالت القضائية املباشرة يف اتفاقية الهاي لعام  -7

دريه دي) التنظيم( مع أروخو، ناديا دي جديدة للتعاون القانوين الدويل." نشر يف كافالو راموس، أن
(. 2018-1893سنة ) 125 -)التنظيم(، مؤمتر الهاي للحقوق الدولية اخلاصة وآثارها على اجملتمع 

 185 -174، ص.ص. 2018بيلو هوريزونيت: منشورات أرايس، 
 
الربتغال، اجمللد . "القضاء يف الربازيل والربتغال: تأمالت ووجهات نظر"، سيانسيا لوريديكا، براغا، 8

، 8، رقم 3؛ القانون واملواطنة، كابو فردي،  اجمللد  999، 49-25، ص.ص. 277/279، رقم 48
 .1999، 147-125ص.  ص.

 
"مشاكل حول التضارب بني االختصاص اإلداري والقضائي يف القانون الربتغايل" ، جملة  كلية  -9

 .  2001، 352-313، ص. 42احلقوق، جامعة لشبونة، اجمللد. 
 

فقه  -"، ليكس 1980"اختطاف األقارب، التجربة الربازيلية يف تطبيق اتفاقية الهاي لعام  -24
؛ جملة احملكمة  2009، آذار  31، السنة 363 س.أ.، رقم  احملكمة العليا االحتادية ، ليكس للنشر

؛ جملة   2009، 66-63، ص.ص.  21، السنة  5اإلقليمية االحتادية للدائرة األوىل ، رقم 
 .2009، 45-42، السنة الثالثة عشرة ، ص.ص. 303كونسولكس القانونية  رقم 

 
"تقسيم األرض الربازيلية إىل قسمني وفريق العمل الدائم". النشرة اإلخبارية للقضاة، اجمللد  اخلامس  -25

، رقم  البلطجة. جملة  كونسولكس القانونية، السنة الرابعة عشرة  . متاح يف:2009عشر ، خريف 
 .2010آب  1،  31-28، ص.ص. 325

 
"ألن حنصل حىت على إمياءة استحسان"؟ جملة  كونسولكس القانونية ، السنة الرابعة عشرة، رقم  -26

؛ جملة احملكمة اإلقليمية االحتادية للمنطقة األوىل، رقم. 2010تشرين األول،  1يف  11، ص. 329
 .2010 /أكتوبر، تشرين األول55، ص. 22، السنة 10
"، ليكس  1980من اتفاقية الهاي لعام  16حتليل املادة  -"طلب االسرتداد و احلق يف احلراسة  -27
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 .2011فقه احملكمة االحتادية العليا، منشورات ليكس س.أ، آب  –
 

"التنمر عرب االنرتنت والتخويف من خالل شبكة اإلنرتنت العاملية". جملة كونسولكس القانونية ،  -30
 .35-34، ص.ص. 2012 /مايوأيار 1، 367لسادسة عشرة ، رقم السنة ا

 
". جملة 1980من اتفاقية الهاي لعام  16"طلب االسرتداد مقابل حق احلراسة : حتليل املادة  -31

، تشرين األول/كانون األول 64-57مركز الدراسات القانونية برازيليا، السنة اخلامسة عشرة، ص.ص. 
2011. 

 
الهاي لالتصاالت القضائية املباشرة". جملة مركز الدراسات القانونية ، برازيليا، السنة "مشروع مؤمتر  -32

 .2012، أيار /آب  56-53السادسة عشرة ، ص.ص. 
 

النظام القانوين الربازيلي".  قانون  -"االتصال القضائي املباشر يف القضايا الدولية لرعاية األطفال  -33
 .2013، 145-142ص. ، ص. 2األسرة الدويل، اجمللد. 

 
 الندوات ذات الصلة

حضرت برنامج التدريب الدوري  السابع عشر للقضاة الربتغاليني يف مركز الدراسات القضائية يف لشبونة 
 ؛1999 /مارسوآذار 1998 /سبتمربيف الفرتة  ما بني أيلول

 
محاية البيئة ووقايتها من الدورة التدريبية حول حضرت دعوة من سفارة الواليات املتحدة األمريكية، ب

دورة اإلنفاذ البيئي واملالحقة القضائية، وقد عقدهتا أكادميية إنفاذ القانون  -اجلرائم الدولية ضد البيئة 
 ، يف سان سلفادور، السلفادور؛2015 /أبريلنيسان 24إىل  20الدويل يف سان سلفادور، من 

 
دمي للدراسات العليا  وكانت واحدة من أربعة شاركت على الصعيدين الوطين والدويل يف عملية التق

على املنحة الدراسية لربنامج الدراسات العليا والتطوير املهين  اليت قدمها  2016برازيليني حصلوا يف عام 
نشاط فولربايت  للتبادل"، وأمتت برنامج الدراسات  -برنامج زمالة  "هوبرت هـ مهفري" وجلنة "فولربايت 

كلية واشنطن للقانون، بشهادة صادرة عن حكومة الواليات املتحدة األمريكية،   -ية يف اجلامعة األمريك
 ، واشنطن العاصمة ، الواليات املتحدة األمريكية؛ 2017 /يوليهإىل متوز 2016من حزيران 

 
ختصصت يف مكافحة ومنع االجتار الدويل باألشخاص : االجتار باألشخاص ، السياسة والوقاية، اجلامعة 

 ، واشنطن العاصمة / الواليات املتحدة األمريكية؛2017-2016يكية ، كلية واشنطن للقانون ، األمر 
 

دورة دولية حول مهارات  -دورة دولية حول الوساطة والتحكيم للقضاة واملدعني العامني   شاركت يف
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ون يف  واشنطن الوساطة للقضاة واملدعني العامني ، مقدمة من اجلامعة األمريكية  وكلية واشنطن للقان
العاصمة  ومدرسة باوليستا للقضاء  واملدرسة الربازيلية  العليا للنيابة العامة، وقد انعقدت يف كانون األول 

 ، يف واشنطن العاصمة / الواليات املتحدة األمريكية؛2016من عام 
 

عهد االقتصادي شاركت يف دورة حول قانون مكافحة االحتكار واجلرائم االقتصادية اليت دعا إليها امل
ملكافحة االحتكار واملعهد االقتصادي للقضاة املختصني يف قانون املنافسة ، يف كلية أنطونني سكاليا 

 ؛2019، /مايوأيار 31-26للحقوق ، جامعة جورج ماسون ، لشبونة ، 
 

انية للتعاون شاركت يف دورة حول األدلة اجلنائية والتكنولوجيات اجلديدة ، اليت دعت إليها الوكالة اإلسب
إىل  07املركز اإلسباين للتعاون ، مركز تدريب سانتا كروز دي ال سيريا ، بوليفيا ، من  -اإلمنائي الدويل 

 2019، /أكتوبرتشرين األول 11
 
 الجمعيات والمنظمات المهنيةفي عضوية ال

 شبكة الهاي الدولية للقضاة
 مجعية القضاة الفيدرالية الربازيلية

 ية لقضاة األسرة/اململكة املتحدة الرابطة الدول
 الجوائز واألوسمة

على جوائز "باراو دي ريو برانكو"، و"رافاييل  1987حصلت يف ختام دورة البكالوريوس يف القانون عام 
ماغاليس" و"كانديدو نافس" اليت تقدم للطالب  بالتوايل على  طول الدراسة األكادميية نظرا  إلحرازه 

ألداء املتميز يف مجيع التخصصات ، وخاصة يف القانون املدين وقانون اإلجراءات أفضل العالمات و ا
 املدنية.

 
ميدالية صانع السالم  وهي جائزة أُنشئت ملكافأة العسكريني واملدنيني  أِمن أهل   -2011نالت يف متوز 

نة املؤسسة أو رسخ البلد كانوا أم أجانب، إذا ما قدموا خدمات جليلة للجيش الربازيلي ، مما رفع مكا
 عالقات ذات طابع ودي بني اجليش الربازيلي وجيوش الدول األخرى

 
 /ينايركانون األول  9نالت وسام االستحقاق للنظام املدين مع التقدير من رابطة الدفاع الوطين ، يف 

 املقاطعة الفيدرالية -، يف برازيليا 2015
 

وهي جائزة أُنشئت ملكافأة العسكريني واملدنيني نالت وسام االستحقاق العسكري   -2018يف نيسان 
واملؤسسات، الوطنية أو األجنبية، اليت قدمت خدمات مهمة لألمة الربازيلية، وخاصة القوات املسلحة 

 األرضية . وهي أعلى درجة فخرية مينحها اجليش الربازيلي.
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 االهتمامات الشخصية
قصة احلب اليت ساعدت يف بناء تاريخ الربازيل. بيلو  -را مؤلفة  القصة التارخيية  املشوقة قصيدة لبارب

، وهي  رواية تارخيية عن حركة مؤامرة ميناس؛ ومن هواياهتا أيضا  القراءة 2015هوريزونيت، غوتنربغ، 
 والكتابة والطبخ والرحالت والسفر.

 
 معلومات أخرى ذات صلة

ط هبا استعراض اجلوانب اإلجرائية التفاقية الهاي عضو الوفد الربازيلي إىل االجتماع اخلامس للجنة املنا
، وهذه األخرية معنية بالنواحي املدنية الختطاف األطفال على الصعيد الدويل ، وقد عقد 1980لعام 

 . 2006تشرين الثاين  9تشرين األول إىل  30االجتماع يف الهاي، نيذرلندا ، من 
 

 نة اخلاصة املعنية باسرتداد مستحقات دعم الطفل عضو الوفد الربازيلي إىل االجتماع اخلامس للج
 .2007 /مايويارأ 16-8واألشكال األخرى إلعالة األسرة ، وقد عقد يف الهاي ، نيذرلندا ، 

 
عضو الوفد الربازيلي إىل الدورة الدبلوماسية احلادية والعشرين ملؤمتر الهاي للقانون الدويل اخلاص ، وذلك 

واألشكال األخرى إلعالة األسرة ، وقد  قية اسرتداد مستحقات دعم الطفل هبدف التحضري العتماد اتفا
 2007تشرين الثاين  23إىل  5، من هولنداُعقدت الدورة يف الهاي ، 

 
عضو الوفد الربازيلي إىل اجتماع اللجنة اخلاصة  التابعة ملؤمتر الهاي  واملعنية بالقانون الدويل اخلاص 

الوثائق والعمل خارج البالد واللجوء إىل العدالة ، وقد ُعقد االجتماع يف  وذلك ملناقشة  اتفاقية تصديق
 .2009شباط  7إىل  2الهاي ، نيذرلندا ، من  

 
عضو الوفد الربازيلي إىل االجتماع  السادس للجنة اخلاصة  املناط هبا  استعراض اجلوانب اإلجرائية 

دنية الختطاف األطفال على الصعيد الدويل،  ، واملتعلقة بالنواحي امل1980التفاقيات الهاي لعام 
اخلاصة بتوفري احلماية الدولية لألطفال ، وقد ُعِقد  االجتماع يف الهاي، نيذرلندا،   1996واتفاقية عام 

 .2012كانون الثاين    31إىل  25، ومن 2011، /مايويارأ 10إىل  1من 
 
ع أمريكا الالتينية بشأن محاية األطفال على الصعيد ممثلة الدائرة األوىل هليئة تنظيم االتصاالت يف اجتما  

كانون األول   7إىل  3الدويل واسرتداد مستحقات دعم الطفل، بدعوة من وزارة الشؤون اخلارجية، من 
 ، يف سانتياغو دي شيلي.2013

 
 كوهنا جهة اتصال، فهي مثلت الربازيل يف اجتماع بعنوان جهات االتصال واالرتباط التابعة للشبكة

األيبريية األمريكية  يف ما يتعلق بتقدمي املساعدة القانونية يف اجلوانب املدنية الختطاف األطفال على 
  17إىل  15الصعيد الدويل ولعودهتم ، يف كارتاخينا دي إندياس ، وقد انعقد االجتماع يف كولومبيا، من 
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 .2014كانون األول 
 

تماع العام السابع جلهات االتصال واالرتباط التابع للشبكة كوهنا جهة اتصال، فهي ممثلة الربازيل يف االج
 25إىل  22األيبريية األمريكية للمساعدة القانونية، وقد  عقد االجتماع يف مدينة بنما ، بنما ، من 

 2015شباط 
 

شاركت كعضو من أعضاء الوفد الربازيلي يف االجتماع السابع للجنة اخلاصة املعنية  باستعراض اجلوانب 
 10،  وقد عقد االجتماع يف الهاي، نيذرلندا، من 1996وعام  1980إلجرائية التفاقية الهاي لعام ا

، بناء على دعوة من السفارة الربازيلية يف الهاي، وذلك بصفتها ممثلة 2017تشرين األول  17إىل 
 عقدهتا اللجنة اخلاصة. الربازيل يف فريق صياغة "التوصيات واالستنتاجات" املقدمة إىل اجللسة العامة واليت

 
ممثلة الدائرة األوىل هليئة تنظيم االتصاالت يف بعثة تبادل أفضل املمارسات واملبادرات بشأن العمل اجلربي 

، 2018تشرين الثاين  15إىل  13يف الربازيل واألرجنتني، وقد انعقدت يف بوينس آيرس، األرجنتني، من 
 ة مع وزارة العدل الربازيلية.ودعت إليها منظمة العمل الدولية بالشراك
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     )غامبيا( صوك، رايموند كالوديوس   -17
 ]األصل: اإلنكليزية[

 مذكرة شفوية
 يف األطراف الدول مجعية أمانة إىل حتياهتا املتحدة األمم لدى غامبيا جلمهورية الدائمة البعثة تُقّدم  

-ICC األخرية قدمتها اليت املذكرة إىل وباإلشارة الدولية، اجلنائية للمحكمة األساسي روما نظام

ASP/19/SP/01، احملكمة قضاة انتخاب بشأن ،2019  األول/ديسمرب كانون 20 املؤرخة  واملذّكرة 
 كمرشح سوك .س رميون القاضي ترشيح تقدمي غامبيا حكومة بقرار أبلغكم أن يشرفين الدولية، اجلنائية

 التاسعة اجلمعية خالل عقدها املقرر ،"ألفة "القائم راجه يفإلد الدولية اجلنائية احملكمة قضاة النتخابات
 كانون 17 إىل 7 من الفرتة يف نيويورك، يف املتحدة األمم مقر يف األطراف للدول عشرة

 .2020األول/ديسمرب
 

 للفقرة وفقا املطلوبة الوثائق طيه تقدم أن املتحدة األمم لدى غامبيا جلمهورية الدائمة البعثة يسرو 
 ة.الذاتي سريته جانب إىل سوك، .س رميون القاضي رشحلمل دعما ،.ICC-ASP/3/Resالقرار من 6
 
 المؤهالت بيان 

 النحو على اجلمهورية، رئيس قبل من القضاة بتعيني غامبيا يف العليا احملاكم خدمات جلنة توصي 
 إىل التوصيات، هذه ةالقضائي اخلدمات جلنة أساسها على تقدم اليت واملعايري ر.الدستو  يقتضيه الذي

 احليادب رفيعة، بأخالق يتمتعون بذلك هلم املوصى األشخاص أن هي واملهنية، األكادميية املؤهالت جانب
 عند االلتحاق باملنصب. الالزمة اخلربة سنواتعدد  لديهم وأن والنزاهة

  
م عا يف غامبيا، يف العليا احملكمة وهي العليا، احملكمة يف قاضيا   سوك .س رميون القاضي ُعنيِّ 

 احملكمة يف قاضي ا تعيينه وكان ة.والدستوري واجلنائية املدنية املسائل يف النظر حاليا   يتوىل حيث ،2012
القضاة يف  كرئيس أشهر ( 7ة )سبع ملدة عمل الواقع، ويف غامبيا، مجهورية دستور ألحكام وفق ا العليا

 من االستئناف يف اجلنائية املسائل من العديد سوك القاضي عاجل العليا، احملكمة يف وكقاض .غامبيا
 املسائل هذه بشأن كتبها اليت العديدة األحكام. وتؤّكد اجلنسي واجلرائم والتآمر والقتل باخليانة اإلدانات

 .اجلنائية واإلجراءات اجلنائي القانون جمال يف كفاءته بوضوح اجلنائية
 

 املبكرة املهنية حياته معظم سوك القاضي قضى ، 2012عام في احملكمة هيئة إىل انضمامه وقبل 
 إىل للدولة مستشار من مساره خالل ارتقى حيث العدل، بوزارة العام النائب دوائر يف احلكومة خدمة يف

 سوك القاضي حياكم مل العام، النائب دوائر يف خدمته وخاللة(. وجيز  لفرتة) العد وزير العام، النائب
 قانونيا، وأمينا عاما وكيال بصفته الحقة، مرحلة يف أيضا كان بل فحسب، فعال بشكل اجلنائية القضايا
 ة.العام النيابة مدير مكتب مستشارو فيهم مبن الدوائر، يف احملامني مجيع على اإلشراف عن مسؤوال
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 حقوق قانون جمال يف اختصاصه أثبت فقد ،"ألف" القائمة يف ُرشح قد سوك القاضيلئن كان و  
 للمركز ا  تنفيذيمديرا   فيها عمل اليت الست السنوات وخاللة. الذاتي سريته من يتضح كما اإلنسان،
 تعزيز جمال يف اخلربة من ثروة سوك القاضي اكتسب اإلنسان، وحقوق الدميقراطية لدراسات األفريقي

 يف اإلنسان حقوق جمال يف قيمة خربة صاحب يُعترب يزال وال ا.أفريقي يف والشعوب اإلنسان حقوق ومحاية
 ة.القار 

 
 ، 2019-2018لعام  سوك، القاضي األونرابل ُعني األخالقية، شخصيته على وكشهادة 

م لعا  4م رق القانونة( )التكميلي السلوك دونةة )القضا قانون مبوجب القضاء أخالقيات للجنة رئيسا  
2009.) 

 ،1989  اإلنسان، وحقوق راطيةالدميق لدراسات األفريقي املركز وتشغيل إنشاءيف  ركيزةبوصفه و  
 لجنةرئيسا  ل سوك القاضي تعيني مت ، 2018م عا يف . و2012م عا يف غامبيا يف احلقوق وكلية

 ة.القانوني لواليتها وفقا كامليف تشغيلها  بال يساعد واليت ،2018م عا يف أنشئت اليت األراضي
 
 .بياشفويا وكتا اإلجنليزية اللغة جييد سوك .س رميون القاضي 

 
 السيرة الذاتية

 البيانات الشخصية

 :العائلة اسم سوك

 االسم األول: رميوند

 االسم األوسط:  كالوديوس

 نوع اجلنس: ذكر

 تاريخ امليالد: 1946حزيران/يونيو  5

 :اجلنسية غامبيا
 :املعايري اإلقليمية أفريقيا 

 اجلنسية الثانية: ال ينطبق

 :احلالة االجتماعية متزوج
 ‘ألفالقائمة ‘/ألف’القائمة   "ألف"ائمة شح للقمر 

 اللغات 
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 اإلنكليزية -   ممتاز الشفوية(  ( (  ممتاز: )املكتوبة

 التعليمية المؤهالت

  املعهد األسرتايل إلعداد التشريعات يف كنبريا بأسرتاليا  - 12/1980–03/1980
 شهادة يف إعداد التشريعات )مشفوعة بالثناء(  –

ودار ميدل متبل إلعداد احملامني، يف  القانون "إنز أوف كورت" معهد- 1978 - 1975
 لندن باململكة املتحدة

محامي كميدل متبل  وإجازة  القانون "إنز أوف كورت" معهدإجازة  -
 جامعة زغرب، كرواتيا مرافع يف القانون

 جامعة والية بنسلفانيا يف بنسلفانيا بالواليات املتحدة- 1970 - 1968
 ماجستري آداب يف اللغة اإلنكليزية  -

 معهد لويس وكالرك يف بورتلند يف أوريغن بالواليات املتحدة  - 1968 - 1965
 (كلوريوس يف آداب اللغة اإلجنليزية )بدرجة الشرفب  -

 العملية الخبرة

 إىل اليوم : 2012
 

   اهليئة القضائية يف غامبيا  -
 قاض يف احملكمة العليا -
احملكمة العليا إىل االستئنافات يف كال القضايا اجلنائية ، تستمع العليا احملكمةيف   -

 . واملدنية )مبا يف ذلك اخليانة العظمى والقتل االغتصاب( وتستند إىل دستور غامبيا
   اهليئة القضائية يف غامبيا  - 01/2014 – 06/2013

 رئيس قضاة احملكمة العليا باإلنابة -

املدير صرية، عملت كقاض يف احملكمة العليا، ورئيس القضاة باإلنابة، و خالل فرتة ق  -
)للمحكمة اجلنائية  ، وعضو اللجنة االستشارية للرتشيحاتالعام ملعهد القانون يف غامبيا

 .الدولية(

 

   معهد القانون يف غامبيا/اجمللس القانوين العام  - 2017 - 2012
  مدير عام  -
وإلقاء  املرافعنيبرنامج احملامني م،  كنت مسؤوال  عن تطوير بصفيت كأول مدير عا  -

 .قانون األدلة عن، أخرى، يف مجلة أمور حماضرات
   احملكمة اجلنائية الدولية  - 2015 - 2012

  عضو اللجنة االستشارية لرتشيح القضاة  -
 .تشرفت بالعمل كعضو يف اللجنة االستشارية االفتتاحية لرتشيح القضاة  -

   وزارة العدل  - 09/2009 – 02/2009
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 مراجعة القوانينمفوض  -
جملدا . متت مراجعة  18من  املتكونة، 2009عام يف امبيا املنقحة غت قوانني دأعد  -

 .1990يف عام  املرة األخريةالقوانني 
   حكومة غامبيا  - 09/2005 – 03/2005

 النائب العام ووزارة العدل -
 مكاتب القضاةالرئيسي للوزارات احلكومية املسؤولة عن إدارة  املستشار القانوين  -

 .والرقابة على املؤسسات املتحالفة
   وزارة العدل  - 2005 - 200

 احملامي العام واألمني القانوين -
، مبا يف ذلك مكتب مدير النائب العام مكتبمسؤول عن اإلشراف على أقسام   -

 النيابة العامة
   تب سوك وبيتاي ملمارسي املهن القانونيةمك  - 2000 - 1995

 شريك رئيسي  -
 لقضايا املدنية واجلنائية مبا يف ذلك الدفاع عن املتهمني باخليانةل خاصمكتب حماماة   -

 العظمى
   حكومة غامبيا  - 1995 - 1989

 لدميقراطية ودراسات حقوق اإلنساناملدير التنفيذي للمركز األفريقي ل -
، واملعهد للمركز الرئيسيةالربامج  وضع وتنفيذمسؤول عن ، نفيذي األولاملدير الت  -

 قوق اإلنسانحلقات العمل املعنية حبيف خمتلف  ومنشطاإلقليمي 
   وزارة العدل  -  1989 – 1985

 العام واألمني القانوين احملامي -
لعام مبا يف ذلك مكتب املدعي ا النائب العام مكتب أقسامعلى مجيع  اإلشراف  -

 .القضايا املدنية واجلنائية واالدعاء يف
   وزارة العدل  - 1985 - 1984

 رئيس القلم العام والويل املعين بالرتكات غري املشمولة بوصايا  -
الرتكات غري املشمولة وإدارة  والشركات التجارية، األعمالالصكوك، و  تسجيل  -

 .بوصايا
   وزارة العدل  -  1984 – 1983

 قسم صياغة القواننيقانوين، حمرر  -
وحضور جلسات الربملان، وحضور صياغة النصوص القانونية لكافة الوزارات،   -

 .جلسات احملاكم
   وزارة العدل  -  1981 – 1980

 قسم صياغة القوانني، حمامي دولة -
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للقضايا  وحضور جلسات احملاكمالتشريعية،  صياغة النصوص معلومات أخرى؛  -
 ملدنية.اجلنائية وا

 األخرى المهنية األنشطة
 نجول، غامبيااألول للكومنولث الذي عقد يف ب مراقب يف املؤمتر القضائي 1986
للجنة األفريقية  الرئيسي املقر يةرئيس وفد غامبيا للتفاوض واالتفاق املبدئي على اتفاق 1988

على  لتوقيع املبدئيوا آنذاك ةاألفريقي الوحدةحلقوق اإلنسان والشعوب مع أمانة منظمة 
 ، إثيوبيايف أديس أباباهذا االتفاق 

24/04/1989 – 
02/05/1989 

شارك يف دورة التدريب على "وضع االسرتاتيجيات واآلليات الوطنية حلماية حقوق م  
 وحدبرعاية من املركز الوطين امليف بنجول  انعقدتاليت  والنهوض هبا"  اإلنسان يف أفريقيا

 .حلقوق اإلنسان
يف حلقة العمل التدريبية التجريبية بشأن "التدريب يف جمال حقوق اإلنسان  مشارك 06/1989

يف دول الكومنولث" اليت رعتها وحدات حقوق للقائمني باألعمال اإلدارية العامة 
 .لكومنولثمانة ااإلنسان التابعة أل

03/07/1989 – 
04/08/1989 

حقوق اإلنسان الذي نفِّذ يف مركز حقوق برنامج األمم املتحدة للزماالت يف جمال   
اإلنسان يف مكتب األمم املتحدة يف جنيف واملعهد الدويل حلقوق اإلنسان يف سرتاسربغ 

 .بفرنسا
08/07/1991 – 
12/07/1991  

اليت نظَّمتها األمم املتحدة بشأن املعايري الدولية حلقوق  الدراسيةلقة احلمراقب يف 
ء، اليت شاركت يف رعايتها اللجنة األفريقية حلقوق اإلنسان اإلنسان وإدارة شؤون القضا

 .، يف القاهرة مبصروالشعوب
مشارك / منظم ,، مراقب يف جلسات اللجنة األفريقية املعنية حبقوق اإلنسان والشعوب  1994 – 19990

 .حلقات عمل حول مشاركة املنظمات غري احلكومية يف عمل اللجنة األفريقية
29/11/1991 – 
02/12/1991 

العربية األفريقية املعنية  الدراسيةلقة يف جمال املوارد يف احل شارك بصفة اختصاصيم
 ، حيث قدمت فيهاوإصالح السجون اليت عقدت يف تونس العاصمة ةاجلنائي بالعدالة

 .ورقة عن "حالة السجون يف إفريقيا"
، فيينا، النمساالذي انعقد يف  نمشارك يف مؤمتر األمم املتحدة العاملي حلقوق اإلنسا 06/1993

 املدير التنفيذي للمركز األفريقي لدراسات الدميقراطية وحقوق اإلنسان. ةبصف
ملركز األفريقي للدراسات / ا لجنة احلقوقيني الدوليةلشارك يف حلقة العمل اخلامسة م 11/1993

لجنة األفريقية مية يف الالدميقراطية وحقوق اإلنسان بشأن مشاركة املنظمات غري احلكو 
حجج لصاحل إنشاء حمكمة أفريقية حلقوق اإلنسان "ا هنخالهلا وثيقة عنوا تمداليت قَ 

 "والشعوب
شارِك يف اجتماع فريق اخلرباء األفارقة املكلَّف بإعداد بروتوكول إلنشاء حمكمة أفريقية م 01/1994

 .حلقوق اإلنسان والشعوب، اللجنة الدولية للحقوقيني يف جنيف
 .داكار، السنغاليف  مشارك يف املؤمتر اإلقليمي األفريقي اخلامس املعين باملرأة 11/1994
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يف دورة تدريب على محاية حقوق اإلنسان يف جمال املوارد شارك بصفة اختصاصي م 06/1995
لدراسات  كبار الضباط العسكريني من البلدان األفريقية، اليت نظَّمها املركز األفريقيل

 .وحقوق اإلنسان يف بنجول بغامبياالدميقراطية 
عضو يف وفد دويل مؤلف من أربعة أشخاص إىل ليبرييا يف إطار بعثة اللجنة الدولية  05/1998

يف أعقاب احلرب  للحقوقيني املكلَّفة بتقصي احلقائق بشأن اجلهاز القضائي يف ليبرييا
 املدنية.

اإلنسان والتنمية يف أفريقيا، وهي منظمة  الرئيس التنفيذي األول جمللس معهد حقوق 2005 - 1998
أفريقية حلقوق اإلنسان يف باجنول، غامبيا، مقر اللجنة األفريقية حلقوق اإلنسان 

توفري  والشعوب. يعمل املعهد على تعزيز محاية حقوق اإلنسان يف أفريقيا من خالل
 أخرى. مجلة أمور ، يفاالستشارات القانونية اجملانية وإجراء التدريب

املشرتكة بني اجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا واللجنة  الدراسيةلقة احلشارك يف م 01/2000
 .أبيجان يف كوت ديفواريف  للصليب األمحر بشأن احملكمة اجلنائية الدولية الدولية

01/04/2001– 
07/04/2001  

ألطفال حتت رعاية رئيس وفد غاميب إىل أكرا بغانا ملراقبة أنشطة جلنة غانا الوطنية ل
 .اليونيسف

02/11/2007– 
03/11/2007 

لدراسات الدميقراطية وحقوق اإلنسان يف "اجتماع اسرتاتيجي بشأن  ممثل املركز األفريقي
-2006مشاركة املنظمات غري احلكومية يف جملس حقوق اإلنسان؛ تقييم عمل 

ظمة ُكنْكتس حلقوق بسان باولو بالربازيل، نظَّمته من ،"2008 والتخطيط لعام 2007
 .حلقوق اإلنسان ةالدولي اهليئةاإلنسان بالتشارك مع 

23/04/2012– 
24/04/2012 

وطنية حلقوق اإلنسان وفقا  ملبادئ باريس، نظِّمت يف  ةشارك يف ندوة عن إنشاء مؤسسم
. لقد مت إنشاء جلنة وطنية حلقوق اإلنسان يف عام بنجول بغامبيا برعاية أمانة الكومنولث

2018. 

 صلةذات ال الحلقات الدراسيةأكثر 

معهد اختصاصي يف جمال املوارد يف حلقة عمل بشأن حقوق املرأة يف أفريقيا، نظمها  2018
 للقضاة وقضاة احملاكم االبتدائية. حقوق اإلنسان والتنمية يف أفريقيا

20/03/2018–22/3-
2018 

حول "إدارة  احملاكم االبتدائية قضاةمشارك يف الدورة التدريبية الحتاد قضاة الكومنولث و 
القضايا، واألخالقيات القضائية واالستقاللية"، برعاية احلكومة الربيطانية، باجنول ، 

 غامبيا
16/02/2019– 
18/02/1019 

مشارك يف اجتماع القاهرة رفيع املستوى الثالث لكبار القضاة ورؤساء احملاكم الدستورية 
 القاهرة، مصر. يف ألفريقيةالعليا واحملاكم الدستورية ا

 العضوية في الرابطات والجمعيات المهنية

 عضو نقابة احملامني يف غامبيا
 عضو نقابة القضاة يف غامبيا
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 واألوسمة الجوائز

 وسام:   االستحقاق الوطين برتبة ضابط جلمهورية غامبيا
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          )السنغال( قاساما يال، عيسط   -18
 ]األصل: اإلنكليزية[

 ة شفويةمذكر 
 روما نظام يف األطراف الدول مجعية أمانة إىل حتياهتا هولندا مملكة لدى السنغال مجهورية سفارة تقدم

ذَكرة ،ICC-ASP/19/SP/01ة الشفوي مذكرهتا إىل وباإلشارة الدولية، اجلنائية للمحكمة األساسي
ُ
 يف وامل

 ل،طا قاساما عيسي السيدة من امللحق الطلب تقدمي، تتشّرف ب201 األول/ديسمرب كانون 20
احملكمة  يف (06)  الستة القضاة مللء أحد مناصب السنغال، يف العدل لوزارة العامة األمينةو  القاضية،

 الدورة خالل اليت سُتجرى  االنتخابات يف ،2030-2021ة للفرت  ،"ألف" القائمة يف الدولية، اجلنائية
 األول/ديسمرب كانون 17 إىل 7 من الفرتة يف نيويورك، يف عقدها املقرر العامة، للجمعية عشرة التاسعة

2020. 
 

 روما نظام يف األطراف الدول مجعية أمانة تشكر أن هولندا مملكة لدى السنغال مجهورية سفارة تود
 مجعية ألمانة جتدد لكي الفرصة هذه وتغتنم ،طيبال تعاوهنا على الدولية اجلنائية للمحكمة األساسي

 عن فائق احرتامه وتقديره. على كيدهاتأ األطراف الدول
 

  المؤهالت بيان
 قرار من 6 والفقرة الدولية اجلنائية للمحكمة األساسي روما نظام من (4) 36 للمادة وفقا مقدم بيان

-ICC) الدولية اجلنائية احملكمة قضاة وانتخاب ترشيح إجراءات بشأن األطراف الدول مجعية

ASP/3/Res.6).  
 
 فتح، 2019  األول/ديسمرب كانون 18 يف اجلمعية مكتب اختذه الذي القرار إىل يقةالوث هذه تشريو 

 األساسي روما نظام من 36 للمادة وفقا الدولية، احملكمة قضاة من قضاة ستة النتخاب الرتشيح فرتة
 -ICC الثامن، املرفق ICC-ASP/5/Res.5 بالقرارات املعدلة بصيغته ،ICC-ASP/3/Res.6 والقرار

ASP/12/Res.8, ANNEX II, ICC-ASP/14/Res.4,  التوايل على. 
 

 والعمل ،"ألف" القائمة يف الدولية، اجلنائية للمحكمة قضاة انتخاب ترشيحي دعم هو ذلك من والغرض
  ي.األساس روما نظام من ( 3) 36 للمادة وفقا املطلوبة املؤهالت لدي أن تثبت مفصلة كوثيقة

 
 أقدم أن، والتزام شرف بكل أود األساسي، روما نظام على صّدق بلد أول السنغال، دولة يف كمواطنة
  .الدولية احملكمة اجلنائية لقضاة املقبل لالنتخاب ترشيحي
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 قد حصلت على و  بلدي، يف الرمسية العمل لغة وهي بطالقة، الفرنسية وأكتب أتكلمو  ،يةحمام أنا
 يف ديوب أنتا الشيخ جامعة يف احلقوق كلية من ،اخلاص القانون يف التخصص ، معالقانون ماجستري يف 

 يف والقضاء لإلدارة الوطنية املدرسة يف القبول امتحان يف جنحت مث(. 2992)آب/أغسطس   داكار
 للحصول (1995س آب/أغسط -1994ر الثاين/يناير  كانون)  األويل التدريب أجريت حيث السنغال

 .ءالقضا يئة دخوهل يل أتاح الذي الرتخيص على
 

 متاما   نزيهة بطريقة وأتصرّف وأمني، صحيح بشكل كقاضٍ  واجيب ديسأؤ "  ة[ترمج]بأنين تأدية القسم بعد
 مجيع يف الدور هذا يتطلبها اليت للرقابة وكرامة شرفبأن أمتثل و  ...اجلمهورية وقوانني للدستور وفقا  

 يف العام املدعي مكتب يف العام للمدعي نائبا ُعينت التدريب، من سنتني تأهني أن ومبجرد ،"األوقات
 د.البل يف العام للمدعي مكتب أكرب ووه داكار، يف اخلاصة اإلقليمية احملكمة

 
 اإلقليمية احملكمة يف العام املدعي نائب منصب يف ،املهنية املمارسة من سنوات سبعكان من شأن  وقد 

 مهارات اكتساب من ، للحكومة ئيةاجلنا السياسة تنفيذ إليها مهمة ُأسندت اليت داكار، يف اخلاصة
 احملكمة أن ومبا. اجلنائية واإلجراءات اجلنائي للقانون احملددة باجملاالت متعمقة معرفة واكتساب قوية قانونية

 وخمالفات، جرائم على تنطوي اليتا )القضاي مجيع مع تتعامل فإهنا أساسي، اختصاص هلا اإلقليمية
 عن أيضا   مسؤوال   كنت املنصب، هذا يف التقليدية واجبايت بجان وإىل ث.( األحدا قضايا وتشمل
 .باألطفال املتعلقة القضايا

 
 القضائية السلطات قيام إىل والوالء، واحلياد والنزاهة الكفاءة أظهر الذي اخلدمة، يف سجلي ىأدّ  وقد

 ثالثر(. داكا ضواحي) غيدياواي - بيكيين مقاطعة حمكمة يف العام للمدعي نائبا بتعييين بلدي يف العليا
 مكتب أكرب وهو ة.احملكم إدارة في مهاراتي لصقل الفرصة يل وفرت املنصب هذا يف سنوات( 3)

 بتنسيق قمتكتب املّدعي العاّم، مل ةكرئيس املنصب هذا ويف البلد، يف املقاطعات يف العام للمدعي
 ة. احملكم لوالية اخلاضعة والدرك الشرطة وحدات من وحدة عشرة اثنيت من أكثر أجرهتا اليت التحقيقات

 م.احلك صدور حىت التحقيق تقرير استالم منذ اجلنائية، اإلجراءات مجيع إدارة من متكنت مث
 

  Celluleيف  الدولية والعالقات القانونية الشؤون عن املسؤول املدير نائب منصب إىل الحقا   وأُعرتُ 

Nationale de Traitement des Informations Financières   ية املالي املعلومات ملعاجلة الوطنية)اخللية- 
CENTIF)، واملالية االقتصاد وزير لسلطة ختضع إدارية هيئة السنغال، يف املالية االستخبارات وحدة وهي 

 املنصب، هذا ويف اب.اإلره ومتويل األموال غسل ملكافحة الوطنية التنفيذية الوحدة هي ط. والتخطي
 وإحالة أدلة، تتضمن اليت التقارير وصياغة والتحقيقات، تحرياالت على إلشرافا عن مسؤوال كنت

 اختصاص هلا اليت احملاكم أمام القضايا ملفات على اإلشراف وكذلك االدعاء، سلطات إىل القضايا
 ئي.قضا
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 يف العام املدعي نائب منصب لتويل احملاكم إىل عدت هذه، األوىل االنتداب فرتة انتهاء وعند 
 اجلنائية القضايا ملفات أديرت الدور هذا يف .(08/2010-09/2009) رداكا يف االستئناف كمةحم

 ت.اجلنايا حمكمة أمام فيها البت مت اليت اجلنائية القضايا وبالتحديد االستئناف يف فيها البت مت اليت
 
-08/2010)ار داك يف اخلاصة اإلقليمية احملكمة يف العام املدعي نائب منصب إىل رُقيت مث 

 من البلد يف دائرة أكرب هي داكار يف اخلاصة اإلقليمية احملكمة يف العام املدعي ودائرة (.12/2011
 من وحدة أربعني حوايل عمل على أشرفت الدور هذا يف .وتعقدها فيها تنظر اليت القضايا عدد حيث

 ني.العامن يناملدعونواب  (17ر )عش وسبعة اجلنائية الشرطة
 

 عن املسؤولة السلطات مع املنتظم املباشر االتصال أعاله املذكورة الواجبات يل أتاحت وقد 
 واملرافعات القضايا، ملفات وإعداد وإدارهتا، التحقيقات على اإلشراف من ومكنين اجلنائية، التحقيقات

 ة.االبتدائي احملاكم خمتلف أمام مذكرات  أو تقارير طريق عن االدعاء، أمام
 
-05/12)اجلنائية املسائل عن املسؤولالتقين األول،  املستشار منصب يف العدل زيرو   عينين مث

 اجلنائية السياسة تنفيذ إىل الرامية املناقشات قيادةقمت ب حيث العدل بوزارة والتحقت (03/2013
 املدعني مكاتب خمتلف يف النشطة القضايا رصد يف الوزير ومساعدة اإلصالحات واقرتاح للحكومة،

 .ّمنيالعا
 مت حيث والتخطيط واملالية االقتصاد وزارة إىل ثانية إعارة ذلك بعد عليّ  ُعرض العدل، وزارة ومن

 عن مسؤوال   كنت هذه، بصفيت(. و 06/2015-02/2013ة )احلكومي القانونية للوكالة مديرا   تعييين
. والدولية الوطنية التحكيم توهيئا احملاكم أمام فيها طرفا   الدولة تكون اليت احملاكم إجراءات مجيع يف البت

 اجلرائم يف قضائي اختصاص هلا اليت العام املدعي مكاتب إىل القضايا إحالة عن مسؤوال   بالتايلكنتو 
 سري رصد وكذلك للدولة املستحقة الديون السرتداد القضائية املالحقات إجراء وعن الدولة؛ ضد املرتكبة

 .ال أم الطعون تقدمي ينبغي كان إذا ما وتقييم الدفاع وهنج احملاكمات،
 
ت. حاالاإل  مستشار (09/2017-10/2015) السنغال يف العليا باحملكمة التحقت مث

 األوىل الدرجة يف البت اختصاص لديها القضائي، النظام يف حمكمة أعلى بوصفها العليا، واحملكمة
 وأحكام األحكام ضد قدمةامل الطعون ويف للسلطة، اإلدارية السلطات استخدام إساءة بشأن واألخرية

 القضايا إحالة وطلبات املراجعة، طلبات جانب إىل احملاكم، مجيع جانب من درجة آخر يف االستئناف
 اجلنائية، املسائل يف املختلفة احملاكم بني االختصاص تنازع تسوية وإجراءات أخرى، إىل حمكمة من

 وبعض القضاة ومالحقات األحكام بوتضار  سلطته، استخدام إلساءة قاض ضد التعويض وإجراءات
 ة.املدني اخلدمة موظفي
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 من بدورمها، اإلدارية والدائرة اجلنائية الدائرة يف العليا، احملكمة يف القضائية خربيت مكنتين وقد 
 إحساسا أكسبتين  اخلصوص، وجه وعلى أيضا، لكن تنظيمية، ومهارات منهجي هنج تطوير مواصلة
  ف.االستئنا وأحكام االستئنافية األحكام ومشاريع التقارير صياغة يف الكفاءةو  والدقة بالصرامة شديدا

 
 للوزير اخلاص املكتب مدير منصب لتويل العدل وزارة قبل من تعييين مت ،2015 أيلول/سبتمرب يف

 .اليوم هيأتول زلت ما الذي املنصب وهو العدل، لوزارة العام األمني منصب إىل شهرين بعد ترقييت، قبل
 داخل اإلدارات خمتلف أنشطة تنسيق عن أمور، مجلة يف مسؤول، فإنين عاما، أمينا وبصفيت 

 ويف الصدد، هذا ويف .عليها واإلشراف الوزارية القرارات إعداد وكذلك بسالسة، سريها وضمان الوزارة
 أعمل أن مين طُلب والعفو، اجلنائية الشؤون ومديرية اإلنسان حقوق مديرية به تقوم الذي العمل سياق

 أحكام بعض السنغايل احمللي القانون يف ُتدرج أن بغية الطفل قانون مشروع وضع على مكثف بشكل
 والولع االغتصاب أعمال من جيعل الذي القانون وصياغة ،(1989ل )الطف حلقوق الدولية االتفاقية
 ل.السنغا يف جرمية باألطفال اجلنسي

 
 األمم هيئات إىل السنغال تقدمها اليت الدورية التقارير صياغة بتنسيق قمت ذلك، على وعالوة 

 وكذلك (التعذيب مناهضة وجلنة اإلنسان حقوق جلنة) اإلنسان حقوق معاهدات مبوجب املنشأة املتحدة
 ن. اإلنسا حقوق جمللس الشامل الدوري االستعراض إىل

 
 ملناهضة املتحدة األمم جلنة إىل السنغال تقرير عن دافعت ،2018  نيسان/أبريل 26 يف 

 ،اتفي القضاءوموظف وقضاة اتحمام تضم اليت السنغاليات احملاميات رابطة يف عضو أنا وأخريا ، ب. التعذي
 .املرأة ضد العنف ومكافحة املرأة حقوق عن الدفاع يف دورها يتمثل اليت

 
 أعلى إلى وصلت حىت القانونية الرتقية من بانتظام استفدت بأكملها، املهنية حيايت خالل 

 أنين يثبت وهذا ي.بلد يف القضائية األدوار أعلى بتوىل يل يسمح مما ،أقدم( قاضيف السلماإلداري )درجة
 كقاض لتوظيفي املطلوبة الصفات لدي فإن وبالتايل ونزاهيت، حبيادي معروف وأنين عالية بأخالق أحظى

 .الدولية اجلنائية احملكمة يف
 

 يف العليا القضائية لألدوار املرشحني الختيار الوطنية للعملية وفقا تمي ترشيحي فإن األساس، هذا وعلى
 استالم يتم مث ممكن، نطاق أوسع على نشره يتم بالشواغر، إشعار استالم عند أخرى، وبعبارة بلدي؛

 الذي املرشح وتقدمي بفحصها تقوم اليت العدل وزارة يف القضائية اخلدمات مديرية قبل من الطلبات
 ل.العد وزير األختام، أمني موافقة على للحصول ملف أفضل أيضا ولديه املطلوبة لشروطا يستويف
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 واإلجراءات اجلنائي القانون يف وكفاءيت السواء، على املدنية اخلدمة ويف القضاء يف خربيت، سنوات إن 
نظام  من ( 3) 36ة للماد وفقا الالزمة والقدرات املؤهالت اكتسبت بأنين االعتقاد إىل تدفعين اجلنائية

 ة.األساس روما
 
 احملكمة عمل عبء يتطلب عندما الكامل الدوام على العمل على للعمل متاحا أكون بأن ألتزم وأخريا، 

 .ذلك
 

 السيرة الذاتية
 البيانات الشخصية

 طال اللقب:
 أيسي االسم:

 غاساما االسم الثاين:
 أنثى  اجلنس:

 فمرب تشرين الثاين/نو  15 تاريخ امليالد:
 سنغالية اجلنسية:
 أفريقيا اإلقليم:

 ة، أم لثالثة أطفالمتزوج احلالة االجتماعية:
 القائمة ألف القائمة ألف/القائمة باء:

 بوالر )فوالين(اللغة األم:  اللغات
)كتابيا(  االنكليزية

 متوسط
 متوسط)شفويا( 

)كتابيا(  الفرنسية
 متقدم

 متقدم)شفويا( 

)كتابيا(  الولوف
 متقدم

 )شفويا( متقدم

 
 كاديميةالمؤهالت األ

 (  دكارENAMاملدرسة الوطنية لإلدارة والقضاء ) 08/1995 -1/1994
 شهادة التخرج من املدرسة الوطنية لإلدارة والقضاء

 كلية احلقوق جبامعة الشيخ أنتا ديوب داكار  10/1987-08/1992
 املاجستري يف العلوم القانوين

 ثانوية جون فيتزجريالد كينيدي، دكار 10/1984-07/1987
 شهادة الباكالوريا )شعبة اآلداب(
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 الخبرة المهنية

 األمينة العامة، وزارة العدل حىت اآلن -11/2017
هبذه الصفة، سامهت يف تنسيق وضع قانون جيرم أعمال االغتصاب وامليل اجلنسي 

ق الطفل يف حنو األطفال يف السنغال وأشرفت على وضع مشروع مدونة حقو 
 السنغال. 

توليت مسؤولية سري أعمال اخلدمات املركزية وتنسيقها ومراقبة ومتابعة أنشطتها، 
وأتاح يل هذا العمل، على مستوى رفيع، أن أقوم بإدارة األعمال املهمة للغاية 
املتعلقة باملواد ذات الصلة بالقائمة ألف )القانون اجلنائي واإلجراءات اجلنائية، مبا يف 

ك املسائل املتعلقة بالتعان القضائي الدويل وتسليم اجملرمني وطلبات اللجوء، وغري ذل
 ذلك.

09/2017- 
11/2017 

 مديرة ديوان وزير العدلوزارة العدل، 
كان اضطالعي مبسؤولية هذا املنصب مناسبة جيدة لتعزيز قدرات التكيف    

احلاالت الطارئة واملعقدة  والتنظيم لدي، ألنه كان ضروريا إثبات القدرة على مواجهة
 وكذلك املتميزة بضغط كبري.

10/2015-
09/2017 

 مستشارة لالستفتاء لدى احملكمة العليا، احملكمة العليا يف السنغال
 عضو يف الغرفة اجلنائية والغرفة اإلدارية -

بصفيت مستشارة، تسّن يل هبذه املناسبة ممارسة مهام القاضية يف مقر أعلى اهليئات 
ية ومعاجلة ملفات قضايا جنائية وإجراءات جنائية هلا صلة بقضايا مهمة القضائ

 للغاية يف إطار إجراءات الطعن لدى حمكمة النقض.
25/2013-
06/2015 

 وزارة االقتصاد واملالية والتخطيط 
 موظفة قضائية لدى الدولة )منصب معادل ملديرة(

همة كانت دولة السنغال يف إطار هذه الوظيفة، توليت مسؤولية ملفات جنائية م
طرفا مدنيا فيها أو هلا مسؤولية مدنية فيها أمام الواليات القضائية على الصعيد 
الوطين والدويل. وعليه، كنت مسؤولة عن متثيل دولة السنغال يف مجيع اإلجراءات 

 اجلنائية واجلنحية أمام الواليات القضائية املختصة.
 ارة فنية من الدرجة األولمستش وزارة العدل، 05/2012/02/2013

مسؤولة فيما خيص القضايا اجلنائية: يف إطار هذا املنصب، كنت مسؤولة بالنظر 
والتفكري يف السياسة اجلنائية للحكومة ووضع اسرتاتيجية فيما خيص التحقيقات 
اجلنائية والدعاوى اجلنائية املعقدة  أو اليت تنطوي على مسائل مهمة بالنسبة للدولة 

العام. كما أسندت يل مهمة صياغة تقارير ومذكرات وخطابات موجهة  والنظام
 للسلطات العليا بشأن مجيع املسائل املهمة ذات الصلة بالواليات القضائية اجلنائية.

08/2010-
12/2011 

 وكيلة املدعي العام للجمهورية لدى احملكمة اإلقليمية يف دكار  وزارة العدل،
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الدائرة العليا، وهي أهم هيئة قضائية يف البلد فيما خيص  هذه احملكمة تعادل حمكمة 
حجم النزاعات وتعقيد اإلجراءات. ويف إطار هذا املنصب، على غرار املناصب 
السابقة اليت عملت فيها بصفيت عضو من أعضاء النيابة العامة، كان عملي اليومي 

يل هذه الوظائف  يتمثل يف تنفيذ القانون اجلزائي واإلجراءات اجلنائية. وأتاحت
اإلشراف على أنشطة أربعني وحدة حتقيق من وحدات الشرطة والدرك وإدارهتا، 
وتنسيق عمل سبعة عشر قاضيا من قضاة النيابة العامة وإعداد امللفات القضائية 
ودعم قرارات االهتام خالل جلسات املرافعة. ومن مث فقد اكتسبت دراية كبرية 

القانونية ذات الصلة بالواليات القضائية اجلزائية  ومعرفة متعمقة بكافة املسائل
  وكذلك تطوير قدرايت يف جمال التسيري والعمل اجلماعي. 

09/2009-08 /
2010 

 

 وكيلة النيابة العامة لدى حمكمة االستئناف بدكار ، وزارة العدل
يف إطار هذا املنصب، قمت باإلشراف على ملفات جنائية مت احلكم فيها لدى  

االستئناف وكذلك خالل جلسات حمكمة اجلنايات اليت يتم فيها احلكم يف  حمكمة
 القضايا اجلنائية.

08/2005-09 /
2009 

 

نائبة مديرـ مسؤولة عن العالقات الدولية واملسائل القضائية ، وزارة االقتصاد واملالية
يف إطار الوحدة الوطنية ملكافحة غسل األموال ومعاجلة البيانات املالية  

(CENTIF.) 
الوحدة الوطنية ملكافحة غسل األموال ومعاجلة البيانات املالية  هي الوحدة التنفيذية  

الوطنية ملكافحة غسل األموال ومعاجلة البيانات املالية. ويف هذا املنصب، شاركت 
يف حتليل ومعاجلة املعلومات لتحديد مصدر املعامالت أو طبيعة املعامالت املشتبه 

على غسل أموال أو متويل اإلرهاب. وكجزء من مكافحة اجلرمية يف أهنا تنطوي 
املنظمة عرب الوطنية، شاركت مشاركة كبرية يف التعاون القضائي الدويل، وال سيما يف 
تبادل املعلومات مع دوائر االستخبارات املالية يف بلدان أخرى. وقد كنت مسؤولة 

ية من أجل إجراء حتقيق بصفة خاصة عن إعداد تقارير للمدعي العام للجمهور 
قضائي. وأشرفت أيضا على إعداد تقارير دورية )فصلية على األقل( وتقرير سنوي 
يتم بواسطتها حتليل تطور أنشطة مكافحة غسل األموال على الصعيدين الوطين 
والدويل. ويف هذا املنصب، كنت مسؤولة عن تنسيق التحريات والتحقيقات، 

ا إىل سلطات االدعاء، ومتابعة اإلجراءات املعلقة أمام وصياغة التقارير بغية إحالته
    احملاكم يف هناية املطاف.

8 /2002-08 
/2005 

 

 مندوبة املدعي العام للجمهورية لدى حمكمة مقاطعة بيكني.، وزارة العدل
معلومات أخرى: ويف إطار عملي كرئيسة ملكتب النيابة العامة على مستوى هذه  

كثر أمهية يف البلد، كان يتلخص عملي يف اإلشراف على الوالية القضائية األ
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التحقيقات اليت جتريها أكثر من عشر وحدة من وحدات الشرطة والدرك، وتلقي 
التقارير من هذه الوحدات، وتلقي حماضر التحقيقات، والبت فيها، وحضور 

 جلسات االستماع لدعم االدعاء.
8 /1995 -10 /

2002  
 

 املدعي العام للجمهورية لدى احملكمة اإلقليمية يف دكاروكيلة  ، وزارة العدل
حيث إن مكتب املدعي العام لدى احملكمة اإلقليمية يف دكار هو أهم هيئة قضائية 
يف البلد من حيث حجم املنازعات وتعقيد القضايا، فقد أسهمت مدة عملي هناك 

انون اجلزائي )ملدة سبع سنوات( يف متكيين من امتالك معرفة ودراية جيدة بالق
واإلجراءات اجلنائية. والواقع أنين كنت مسؤولة عن تسوية القضايا البالغة التعقيد 
منذ تلقي حماضر التحقيق، من خالل اتباع اللوائح بوجه خاص بدءا  بفتح التحقيق 
القضائي أمام قاضي التحقيق، ومتابعة اإلجراءات إىل حني إصدار احلكم. وأتاح يل 

لعام الذي تضطلع به هذه الوالية القضائية يف هذه احملكمة أن اختصاص القانون ا
أصبح على علم ودراية جبميع الدعاوى اجلنائية )املسائل املالية واجلنائية واجلنحية(. 
وباإلضافة إىل واجبايت التقليدية، فقد توليت أيضا  مسؤولية وكيلة قضائية مسؤولة 

 عن قضايا الُقصر يف حمكمة األحداث.  
 نشطة المهنية األخرى ذات الصلةاأل

01/2009 
 دورة تدريبية وحلقة عمل بشأن هتريب النقد باجلملة نظمتها  إدارة اهلجرة واجلمارك األمريكية •

10 /2008 
حلقة عمل بشأن "مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب" نظمها يف تونس املعهد املتعدد األطراف ألفريقيا  •

 نمية األفريقي وصندوق النقد الدويل والبنك الدويلباالشرتاك مع بنك الت
9 /2008 
دورة تدريبية بشأن "متويل اإلرهاب وغسل األموال نظمها كل من مكتب التحقيقات االحتادي والدائرة الدولية  •

 شعبة التحقيقات اجلنائية -للدخل 
3 /2006  
انة يف الواليات املتحدة األمريكية، الوحدة الوطنية دورة تدريبية حول تقنيات التحقيق املايل نظمتها وزارة اخلز  •

 ملكافحة غسل األموال ومعاجلة البيانات املالية/السنغال
5 /2005  
قّيمي فريق العمل احلكومي الدويل ملكافحة غسل األموال يف غرب أفريقيا يف جمال  •

ُ
حلقة دراسية تدريبية مل

كتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية وفريق العمل مكافحة "غسل األموال ومتويل اإلرهاب"، نظمها م
 احلكومي الدويل ملكافحة غسل األموال يف غرب أفريقيا بالتعاون مع البنك الدويل وصندوق النقد الدويل.

 أهم الحلقات الدراسية والمؤتمرات
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نظمته رابطة املدعني العامني يف « ن استقاللية االدعاء العام واملساءلة: شرطان مسبقان لسيادة القانو » مؤتمر ●
 .2018أفريقيا، موريشيوس 

نظمته رابطة املدعني العامني يف « استقاللية االدعاء العام واملساءلة: شرطان مسبقان لسيادة القانون »مؤمتر  ●
 .2018أفريقيا، موريشيوس 

 المهنية والجمعيات الرابطات في العضوية

نغاليات: رابطة احلقوقيات يف السنغال تعمل بنشاط يف تعزيز ومحاية حقوق عضو يف رابطة احلقوقيات الس ●
  املرأة والطفل ومكافحة العنف القائم على نوع اجلنس

 
 واألوسمة الجوائز

 وسام الشرف من قبل إدارة السجون يف السنغال ●
 وسام الشرف الوطين ألسد السنغال بدرجة فارس ●
  من اجلمهورية الفرنسية الشرف الوطين بدرجة فارس وسام ●
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       )اليونان(  تسيلونيس، فيكتور باناجيوتيس  -19   
 ]األصل: اإلنكليزية[

 مذكرة شفوية
 

حتياهتا إىل أمانة مجعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي  الهاي، يف اليونانية اجلمهورية سفارةتقدم 
 -ICC ة الدولي اجلنائية احملكمة قدمتها اليت املذكرة ىلإ وباإلشارة للمحكمة اجلنائية الدولية،

ASP/19/SP/01  اجلمهوريةوتتشرف بإبالغها بأن حكومة  ،2019 األول/ديسمرب كانون 20 تاريخب 
 اجلنائية احملكمة يف قاض ملنصب مرشحا  تسيلونيس  باناجيوتيس فيكتور الدكتور مبوجبه ترشح اهليلينية
 من الفرتة يف نيويورك، يف العامة للجمعية عشرة التاسعة الدورة خالل ستجرى ليتا االنتخابات يف الدولية

 ألف القائمة يف إلدراجه تسيلونيس الدكتور ترشيح مت وقد. 2020 األول/ديسمرب كانون 17 إىل 7
 ي.األساس روما نظام من 36 املادة من 5 الفقرة ألغراض

 
 األساسي روما نظام من 36 املادة من)أ(  4ة للفقر  وفقا تباملؤهال بيانا طيه ترفق بأن السفارة وتتشرف 

 الدولية اجلنائية احملكمة قضاة وانتخاب ترشيح إجراءات بشأن األطراف الدول مجعية قرار من 6 والفقرة
ICC-ASP/3/Res.6، (املعدل بصيغته)تسيلونيس للدكتور الذاتية السرية وكذلك ،ة. 

 
 المؤهالت بيان

من نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية،  31املادة  4وفقا للفقرة  يُقّدم هذا البيان
قرار مجعية الدول األطراف بشأن إجراءات ترشيح وانتخاب قضاة احملكمة اجلنائية من  1والفقرة 
 .املعدلة بصيغته ،(ICC-ASP/3/Res.6) الدولية

 
  التعيين إجراءات)أ( 

 4 الفقرة أحكام مبوجب لالنتخابات س( تسيلوني فيكتور امللقبس )تسيلوني فيكتور الدكتور يُرشح 
 املرشحني تعيني إجراءات مبوجب أي من نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية،  31املادة 
 .اليونان يف القضائية املناصب أعلى يف للتعيني

 
 تتمتع بأخالق رفيعة وبالحياد والنـزاهة)ب( ال
 .أخالق رفيعة وباحلياد والنـزاهةس بتسيلوني ورفيكت الدكتور يتمتع 
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 الوطني المستوى على القضائية المناصب أعلى في للتعيين الالزمة المؤهالت ج( )
 التأدييب اجمللس يف مناوب عضو وهو .املعايري هذه كلب تراكمياس تسيلوني فيكتور الدكتور يفي

 وكلف قضيتني النظر يف جري له أن سبق أن بعد( 2022-2018ة )الدولي اجلنائية احملكمة ملستشاري
 يف نيولو يف احملاماة مكتب يف التنفيذي الرئيسي/الرئيس القانوين املستشار قريبا ، ثالثة قضية مبحاكمة

 ورئيس للضحايا الرئيس نائب"https://www.iccba-abcpi.org/executive-council"  مشرتك اليونان
"https://www.iccba-abcpi.org/professionalstandardsadvisory""https://www.iccba-     

abcpi.org/professionalstandardsadvisory"rofession  احملكمة الدولية احملامني لنقابة االستشارية اللجنة 
 ةيالدول اجلنائية احملكمة الدولية احملامني لنقابة االستشارية اللجنةالتابع   التنسيق مركزة، الدولي اجلنائية
 قائمة يف مدرج وهو الدويل، اجلنائي القانون يف الدكتوراه درجة على حصل ذلك، على وعالوة . لليونان

 ابا  كت اإلجنليزية باللغة مؤخرا   نشر وقد ،2016م عا منذ الدولية اجلنائية للمحكمة القانونيني املستشارين
 ة.املستمر  القانونية املمارسة من عاما   عشر ستة وميتلك ،الدولية اجلنائية احملكمة اختصاص عن لسربجنر
 يف العليا الدراسات دورة يف تراقيا يف دميوقريس جبامعة احلقوق كلية يف زائرا   حماضرا   مؤخرا   عمل وأخريا ،
 االستشارات قائمة يف مدرج الدويل القانون يف خبري هو(  و 2019-2918ة )الدولي اجلنائية العدالة
 منشورا   18 من أكثر مع ملبادئ الدولية نورمربغ أكادميية خرباء وقائمة أوروبا يف والتعاون األمن ملنظمة

 ت.احملادثا يف ومشاركات مؤمترا   19و
 
  .أعاله املذكورة املعايري جبميع ممتاز بشكل يفي فإنه مث، ومن 

 
ــة فــ"كفــاءة  د( ) ي مجــاالت القــانون الــدولي ذات الصــلة بالموضــوع مثــل القــانون اإلنســاني بابت

الـــدولي وقـــانون حقـــوق اإلنســـان وخبـــرة مهنيـــة واســـعة فـــي مجـــال عمـــل قـــانوني ذي صـــلة بالعمـــل 
 "القضائي للمحكمة.

 احملكمـة يف كقـاض للعمـل اسـتثنائيا   تـأهيال   مؤهـل وهـو الالزمة بالكفاءة تسيلونيس فيكتور الدكتور يتمتع
 العدالـة جمـال يف وخـربة ،كمـدافع عامـا   16 اكتسـبها خـالل واسعة قانونيـة خـربة ولديـه الدوليـة، اجلنائيـة
 العام املدعي مكتب يف مبتدئا   قانونيا   مستشارا   أشهر ستة أمضى عندما ،2004م عا منذ الدولية اجلنائية

 (ش.ميلوسيفيت قضية) السابقة ليوغوسالفيا
 
 مت وقـد الـدويل، اجلنـائي القـانون يف دوليـا بـه معـرتف خبـري هـو تسـيلونيس كتورالـد  ذلـك، إىل باإلضـافة 

 عضو وهو ( 2018ا )فيني أوروب يف والتعاون األمن ملنظمة االستشارية القانونيني اخلرباء قائمة يف إدراجه
 اجلنائيـة مـةاحملك يف احملـامني ورابطـة ،(للمسـتهلكني الدوليـة احلمايـة :اللجنـة) الـدويل القـانون رابطـة يف

 نـورمربغ مبـادئ أكادمييـة يف اخلـرباء قائمـة يف إدراجـه مت وقـد الـدويل، للقـانون األوروبيـة واجلمعيـة الدوليـة،
 .(2017مايو)أيار/ ) الدولية

 

https://www.springer.com/gp/book/9783030215255
https://www.springer.com/gp/book/9783030215255
https://www.springer.com/gp/book/9783030215255
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 التـاجي، الفـريوس وبـاء تفشـي مـن أشـهر بضـعة قبـل أنـه الـدويل القـانون يف خربتـه علـى الدالئل بني ومن 
 ملستشاري املهين السلوك قواعد مدونة بشأن الدولية اجلنائية احملكمة زار دونيسيإن وفد أمام حماضرة ألقى

 والواليـة الدوليـة اجلنائيـة للمحكمـة التـأدييب االختصـاص بـني املتبادلـة والعالقـات الدوليـة، اجلنائيـة احملكمـة
 تأديبية لقضايا قاضيا   عمل 2019 عام منذ أنه ذلك، من واألهم وأخريا ،   .للمحامي لوطنيةا القضائية

board.aspx-involved/Pages/Disciplinary-cpi.int/get-https://www.icc" -https://www.icc" يف

board.aspx-involved/Pages/Disciplinary-cpi.int/get اجلنائيـة احملكمـة علـى املعروضـة يف القضـايا 

 قضية إىل يستمع وسوف الدولية، اجلنائية للمحكمة التأدييب اجمللس يف مناوبا   عضوا   انتخابه بعد الدولية،
الـذي ميكـن االطّـالع عليـه  التـارخيي القـرار صـياغة يف شـارك ،الصـفة وهبذه. 2020و يوني حزيران/في ثالثة

 : يف الرابط التايل
-Decision-DB-89-2019-board/Decisions/SDO-cpi.int/iccdocs/disc-"https://www.icc 

-board/Decisions/SDO-cpi.int/iccdocs/disc-ENG.pdf"Sluiter "https://www.icc-2019-12-19

ENG.pdf" -2019-12-19-Decision-DB-89-2019)حالة تأديبية( 

 
 لمام بالغتين اإلنكليزية والفرنسيةاإل)ه( 

 وطالب جامعي كطالب القانون رسفقد د .ممتاز بشكل ليزيةكاإلن تسيلونيس فيكتور الدكتور يتحدث
 اجلنائية احملكمة اختصاص عن ليزيةكاإلن للغةبا كتابا مؤخرا ونشر املتحدة، اململكة يف عليا دراسات

 ة، اُنظر الرابط: الدولي
 "https://www.springer.com/gp/book/9783030215255"(Springer) 

"https://www.springer.com/gp/book/9783030215255".  

 
 باء القائمة أو ألف للقائمة الترشيح بيان )و( 

 تسيلونيس فيكتور الدكتور ترشيح جيري هبا، يتمتع اليت املمتازة واملؤهالت املطولة القانونية خربته ضوء ويف 
 الكفـاءة ذوي املرشـحني تشـمل الـيت ألـف، ائمـةالق يف إلدراجـه( تسـيلوس فيكتـور باسـم أيضـا املعـروف)

 أو عام مدع أو كقاض سواء الصلة، ذات الالزمة واخلربة اجلنائية، واإلجراءات اجلنائي القانون يف الراسخة
 . اجلنائية اإلجراءات يف أخرى، مماثلة بصفة أو حمام

 
 األساسي روما نظام من 36 المادة من' 3' إلى' 1( 'أ) 8 بالفقرة المتعلقة تأتي المعلومات)ز(  

 فيكتور الدكتور سيمثلاألساسي  روما نظام من 36 املادة من' 3' إىل' 1( 'أ) 8 الفقرة ألغراض
 إىل اإلشارة جتدر لكن  ة.للدول األخرى اإلقليمية واجملموعة الغربية وأوروبا المدني القانون نظام تسيلونيس

 اجلامعية املرحلة يف سنوات ثالث استمرت اليت دراسته ببسب العام القانون نظام أيضا   جيدا   يدرك أنه
 ر.ذك مرشح وهو ة. املتحد اململكة يف العليا والدراسات

 
 العنف الحصر، ال المثال سبيل على في ذلك، بما محددة، مسائل بشأن القانونية الخبرة )ح( 
 األطفال أو المرأة ضد

https://zenodo.org/record/3522177#.X0DLf35xeUk
https://zenodo.org/record/3522177#.X0DLf35xeUk
https://zenodo.org/record/3522177#.X0DLf35xeUk
https://zenodo.org/record/3522177#.X0DLf35xeUk
https://www.icc-cpi.int/get-involved/Pages/Disciplinary-board.aspx
https://www.icc-cpi.int/get-involved/Pages/Disciplinary-board.aspx
https://www.icc-cpi.int/get-involved/Pages/Disciplinary-board.aspx
https://www.icc-cpi.int/get-involved/Pages/Disciplinary-board.aspx
file:///E:/%22https:/www.icc-cpi.int/iccdocs/disc-board/Decisions/SDO-2019-89-DB-Decision-19-12-2019-ENG.pdf%22Sluiter%20%22https:/www.icc-cpi.int/iccdocs/disc-board/Decisions/SDO-2019-89-DB-Decision-19-12-2019-ENG.pdf%22
file:///E:/%22https:/www.icc-cpi.int/iccdocs/disc-board/Decisions/SDO-2019-89-DB-Decision-19-12-2019-ENG.pdf%22Sluiter%20%22https:/www.icc-cpi.int/iccdocs/disc-board/Decisions/SDO-2019-89-DB-Decision-19-12-2019-ENG.pdf%22
file:///E:/%22https:/www.icc-cpi.int/iccdocs/disc-board/Decisions/SDO-2019-89-DB-Decision-19-12-2019-ENG.pdf%22Sluiter%20%22https:/www.icc-cpi.int/iccdocs/disc-board/Decisions/SDO-2019-89-DB-Decision-19-12-2019-ENG.pdf%22
file:///E:/%22https:/www.icc-cpi.int/iccdocs/disc-board/Decisions/SDO-2019-89-DB-Decision-19-12-2019-ENG.pdf%22Sluiter%20%22https:/www.icc-cpi.int/iccdocs/disc-board/Decisions/SDO-2019-89-DB-Decision-19-12-2019-ENG.pdf%22
file:///E:/%22https:/www.springer.com/gp/book/9783030215255%22(Springer)%20%22https:/www.springer.com/gp/book/9783030215255%22
file:///E:/%22https:/www.springer.com/gp/book/9783030215255%22(Springer)%20%22https:/www.springer.com/gp/book/9783030215255%22
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 معاملة وإساءة خطرية جنسية جرائم على تنطوي ليتا القضايا حملاكمة مؤهل تسيلونيس فيكتور الدكتور
 ذلك، على وعالوة ث. األحدا أو األطفال سيما وال الضعفاء، الشهود مع التعامل يف خربة ولديه رالقصّ 

 يف املدرجني للمحامني أيام مخسة استمرت اليت العمل حلقة يف وشارك بنجاح حضر، 2019  عام يف
 القانونية واألخالق العمل مكان يف اجلنسي التحرش مكافحةة "الدولي نائيةاجل احملكمة يف احملامني قائمة

 التحقق يتم وأخريا   .الدولية اجلنائية احملكمة مقر يف عقدت اليت(، 2019حزيران/يونيه  7-3)الهاي، 
 :مشرتك كنائب (20202-2019م )العا هذا خبانتُ  كونه من وكفاءته خربته من

https://www.iccba-abcpi.org/executive-council 

 council"-abcpi.org/executive-"https://www.iccbaللضحايا الرئيس 
-council" "https://www.iccba-abcpi.org/executive-"https://www.iccba

council" -abcpi.org/executive ة.الدولي اجلنائية للمحكمة الدولية احملامني رابطة من 
 

 بموجبها مرشحال ترشيح يتم التي الجنسية )ط(
 ن.اليونا من كقاضويُرّشح   يوناينتسيلونيس  فيكتور الدكتور 

 
 كامل بدوام بالخدمة االلتزام ي()

 يتطلب عندما كامل بدوام اخلدمة بتويلس( تسيلوني فيكتور مللقب)ا تسيلونيس فيكتور الدكتور يلتزم
 .ذلك احملكمة يف العمل عبء

  
 السيرة الذاتية

 البيانات الشخصية
 

 تسيلونيس اللقب:
 فيكتور االسم:

 بانايوتيس االسم الثاين:
 ذكر اجلنس:

 16/7/1976 تاريخ امليالد:
 يوناين اجلنسية:

اجلنسية الثانية: 
 )إن وجدت(

 

 أوروبا الغربية ودول أخرى اإلقليم:
احلالة 

 االجتماعية:
 متزوج

القائمة 
 ألف/القائمة باء:

 القائمة ألف

 

https://www.iccba-abcpi.org/executive-council
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 م: اليونانيةاللغة األ اللغات
 شفويا( متقدم) متقدم  كتابيا() االنكليزية
 شفويا( مبتدئ) كتابيا( متوسط) الفرنسية

 
 المؤهالت العلمية

12/2004- 
6/2016 

 

 جامعة أرسطو يف تيسالونيكي  -

 اختصاص: الرسالة عنوان. مع مرتبة الشرف الدويل اجلنائي القانون يف دكتوراه -
 ملمارسته املسبقة الشروط: دوليةال اجلنائية احملكمة

9/2002-9 /2003  

 جامعة نوتينغهام -

 املاجستري يف العدالة اجلنائية   -

9/1998- 7/2002  

 جامعة أرسطو يف تيسالونيكي  -

 ليسانس احلقوق مع مرتبة الشرف  -

9/1996-6/1998  

 جامعة برمنغهام سييت  -

 بية )القانون(لعليا يف الرت الدراسات ا دبلوم   -

 الخبرة المهنية

9/2004- 
 حىت اآلن

 الرئيسي احملامي/ التنفيذي ، املديرحاماةملل NEWLAWمكتب 

 املختلطة اجلنايات وحمكمةاالستئناف اجلنائية،  حمكمة أمام العمالء متثيل: اجلنائي قانونال • 
 عام منذ املشاركة: السجونة بالبحوث املتعلق. • اليونانية العليا واحملكمة ،لفنيواحمل لقضاةل

 ألكسياديس للبحوث فريقيف  عضو اليونان؛يف  السجون بنظام املتعلقة البحوث يف 2001
(. 2009-2005) اآلن حىت اليونانية السجون حول حبثي مشروع أكربقام بتنفيذ  الذي

تابعة م . •اإلنسان حلقوق األوروبية احملكمة أمام الضحايا متثيل: اإلنسان حقوق قانون• 
 واحملكمة اليونانية، اجلنائية واحملاكم ،ناياتاجل حمكمةأمام  اتاحملاكمتابعة م: اتاحملاكم
 اليت احلاالت يف اتحملاكممتابعته ا ذلك، على عالوةو  السابقة؛ ليوغوسالفيا الدولية اجلنائية

 للمساعدة الوطين املخططفيها اللجوء إىل  تماليت يو " متلبسا" املتهم على القبض فيها يتم
 املساعدة نظام إصالح إىلصحيفة جنائية باليونان  أبرز يفاليت نشرت  ورقته أدت) القانونية
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 ألف القائمة -(. تدرجييا القانونية

12/2018- 
12/2022 

 بدون مقابل() للمحامني التأديب جملس يف مناوب عضواحملكمة اجلنائية الدولية، 

 نياألولي، ونظر بالفعل يف القضيتني جارية تأديبية قضايا ثالثالنظر يف و  قييممكلف بالت•   
 الصكوك تفسري بشأن القانونية واآلراء املشورة تقدمي•  بالنظر يف قضية ثالثة. تكليفه ومت

 التأديب جملس وإجراءات قواعد أمور، مجلة يف ذلك، يف مبا الدولية، القانونية واللوائح
 اجلنائية حملكمةللمحامني لدى ا املهين السلوك عدقوا ومدونة التأدييب االستئناف وجملس
 اجلنائية للمحكمة التأديبية القضايا بشأن الرمسية االجتماعات حماضر صياغة•  .الدولية
 قواعد مدونة ومبادئ قواعد بشأن الدولية اجلنائية احملكمةتنظيم حلقات دراسية ب•  .الدولية
 القرار صاغ ،2019 ديسمربكانون األول/ يف :قراراتصياغة ال. • للمحامني املهين السلوك
 ألف القائمة -. سلويرت قضية يف التارخيي التأدييب

6/2019- 
9/2020 

 للضحايا ركاملشا الرئيس نائب، بدون مقابل()نقابة احملامني لدى احملكمة اجلنائية الدولية 
 املهنية للمعايري االستشارية اللجنة ورئيس

 .الدولية اجلنائية احملكمة أمام ومتثيلهم الضحايا حقوقاستعراض  • 
 ذلك يف مبا الدولية، القانونية واللوائح الصكوك تفسري بشأن القانونية واآلراء املشورة تقدمي• 

 .الضرائب فرضو  ،القانونية املساعدة وسياسة ،القضائية املساومة مثلبشأن مسائل 
للمحامني لدى  املهين لسلوكا قواعد مدونة بشأن التنفيذي لمجلسإسداء املشورة ل• 

 .الدولية اجلنائية حملكمةا
 . دويل قاض أثارها مهمةصياغة الرأي القانوين يف مسألة • 
 اجلنائية احملكمةمع استعراض اخلبري املستقل املعين ب 2اجملموعة  مناقشات يف املشاركة• 

 املستشار ومكتب ايا،الضح محاية وحدةاملهام املوكولة إىل  إلصالح مقرتحاتتقدمي و  الدولية
 وتطبيق ،من صديق احملكمة املقدمة القانونية والطلبات الضحايا، ومتثيل للضحايا، العام

 من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، واالحتجاز السابق للمحاكمة، 71ادة امل
 ألف القائمة -. املؤقت واإلفراج

9/2004- 
6/2009 

 إلجراما وعلم اجلنائي القانون قسم يف باحث زميل جامعة أرسطو يف تيسالونيكي،

 اجملالت يف للنشر املعاهدات وترمجة ،األوراق وتصحيح ث،و البح يف واملساعدة التدريس، 
 موقع إنشاء يف واملساعدة الصورية، للمحاكمات يف اإلعداد  الطالب ومساعدة الدولية،
 -. أرسطو جبامعة احلقوق كلية يفاإلجرام  وعلم اجلنائي القانون لقسم جديد إلكرتوين
 ألف. القائمة

1/2004- 
6/2004 

 مبتدئ قانوين مستشاراحملكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة،  -األمم املتحدة

 السلطات مثل) للفضول املثرية املسائل بشأنالقيام ببحوث قانونية  أشهر؛ ستة ملدة دريبالت 
معلومات قانونية موجزة و وتقدمي املذكرات االستشارية  ،(للمحكمة والضمنية تأصلةامل
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 جتماعاتاملتعلقة باال اضرللمحامني، وحفظ احمل تدريبيةال دوراتواملشاركة يف ال للمحكمة،
 لفأ القائمة -. العام املدعي كتبمب القانونيني للمستشارين سبوعيةاأل

 األنشطة المهنية األخرى ذات الصلة

5/2006- 12/2020 

 تعددةاملنظمة امل جملة حترير رئيسال تستهدف الربح، و  اليت Intellectum ملنظمة التنفيذي ديرامل •
 .التخصصات

9 /2018- 6/2020 

 يفاللغة اإلنكليزية القانونية املطلوبة  هاراتاالختبار املتقدم مل لربنامج الرئيسي وجهوامل تعليميال املدير •
  .يكييسالونت يف للغات بايرون اللورد مدرسة

9 /2018- 6/2019 

 الدراسات دورة من اجزء، وكانت احملاضرات تراقيا يف اطدميوقر  جبامعة احلقوق كلية يف زائر اضرحم •
 ،اجلماعية واإلبادة ،العدوان جرميةتناول يف حماضراته كال من و " الدولية اجلنائية العدالة"املعنونة  العليا

 .الدولية اجلنائية لةالعدا جمال يف املعاصرة التخريب وعمليات

9 /2009- 6/2011 

 يلونيكتيسا يف احملامني نقابةيف  عضاءاأل للمحامنيالتعليمية اليت عقدت  الدورةيف  التدريس •
 .ساعة 30واليت استغرقت  "والرتمجة القانونية املصطلحات"حول  (اليونان)

11 /2009- 12/2011 

على القرارات املعنية بالتعليق يسالونيكي تاحملامني يف  التابعة لنقابةخرباء لمنسق اللجنة الفرعية ل •
 ."NOMOS"باليونان قانونية البيانات لليف أكرب قاعدة املذكورة حتميل التعليقات ، و القضائية وتقييمها

9 /2005- 12/2009 

 يوسغري تلألستاذ س تكرميا اليونانية السجون يف وكمي نوعي حبث أكرب أجرى الذي البحثي فريقال يف ضوع •
كشفت و  واسع نطاق على البحث نتائج(. وقد نشرت 2009-2005ألكسياديس الفخري يف علم اإلجرام )

 Four Critical Issues of the Greek Prisons“: انظر. ناليونايف  السجون لنظام اخلطرية املشاكل

System: Work, Education, Communication and Disciplinary Measures” in the Conference 

Minutes THE ROAD TO JUSTICE, in honour of emeritus professor Stergios Alexiadis (Athens-

Thessaloniki: Sakkoulas Publications), (2012), 323-341  و؛International Conference 

presentation: “Four Critical Issues of the Greek Prisons System: Work, Education, 

Communication and Disciplinary Measures”,  European Science Foundation “Violations of 

Human Rights and Humanitarian Law: Investigation and Prevention of Torture and Death in 

Custody” (Linköping, Sweden), 3-7 May 2010..    

 ذات الصلة المنشوراتأهم 
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● THE JURISDICTION OF THE INTERNATIONAL CRIMINAL COURT, (London: Springer), 
(December 2019). 
 
● The Crime of Genocide and the Rohingya Case, 2019 (5) ICCBA Newsletter 13-16, (co-
authored with barrister Eirini-Nikoleta Favgi).  
 
● The Historical Speech of John Bolton against the International Criminal Court (co-authored 
with Eirini-Nikoleta Favgi) in ESSAYS IN HONOUR OF  PROFESSOR GIANNIS PANOUSIS, 
(Sakkoulas: Athens, 2020), forthcoming.  
 
● THE JURISDICTION OF THE INTERNATIONAL CRIMINAL COURT, (Athens: Nomiki 
Bibliothiki, February 2017), ISBN 978-960-562-694-5.  
 
● “The Awakening Hypothesis of the Complementarity Principle”, in C.D. Spinellis, Nikolaos 
Theodorakis, Emmanouil Billis, George Papadimitrakopoulos (eds.), EUROPE IN CRISIS: 
CRIME, CRIMINAL JUSTICE AND THE WAY FORWARD, ESSAYS IN HONOUR OF 
NESTOR COURAKIS, VOLUME II, (Athens: Ant. N. Sakkoulas Publications), (2017), pp. 
1257-1303. 
 
● “The International Criminal Justice During the First Half of the Twentieth Century”, 
HONOURARY VOLUME OF CHRISTOFOROS ARGYROPOULOS, (Athens: Hellenic 
Criminal Bar Association / Nomiki Bibliothiki), (2016), 981–1000. 
 
● “Crime and Crisis: International Criminal Justice and Piracy”, in CRIME AND PENAL 
SUPPRESSION IN A CRISIS ERA, ESSAYS IN HONOUR OF PROFESSOR DR. NESTOR 
COURAKIS, (Athens: Sakkoulas, 2016), pp. 1262–1283, ISBN: 978-960-15-2762-8, 
electronically available at http://www.ant-sakkoulas.gr/periexomena/15-2764-2.pdf. 
 
● ”Les Misérables of Thessaloniki in 2011: A Practical Case Study of Human Rights and Human 
Abuse” in M. Zirk-Sadowski, B. Wojciechowski and K. M. Cern (eds.), TOWARDS 
RECOGNITION OF MINORITY GROUPS, (London: Ashgate), (December 2014). 
 
● “Four Critical Issues of the Greek Prisons System: Work, Education, Communication and 
Disciplinary Measures” in the Conference Minutes THE ROAD TO JUSTICE, in honour of 
emeritus professor Stergios Alexiadis (Athens-Thessaloniki: Sakkoulas Publications), (2012), 
323-341. 
 
● “Thomas Lubanga Dyilo: The Unstable Step of the International Criminal Court?” in 
TREATISES IN THE HONOUR OF EMERITUS PROFESSOR STERGIOS ALEXIADIS, 
(Athens-Thessaloniki: Sakkoulas Publications), (2010), 1039-1057. 
 
● “Taming the Waves of International Criminal Justice: The Paradox of Serving (in)Justice 
through (un)Just Means and the Saddam Hussein’s Case”, in Dia-Logos (volume 11), M. Zirk-
Sadowski και B. Wojciechowski (eds.), MULTICENTRISM AS AN EMERGING PARADIGM 
IN LEGAL THEORY, (Oxford: Peter Lang Publications), (2009), 271-289. 
 
● "Thomas Lubanga Dyilo: The Chronicle of a Case Foretold", (2008) 5 Ιntellectum, 27-42. 
 
● "The Compulsorily Assigned Counsel and the Right to Adjourn or Postpone the Trial", (2008) 
(8) Poinika Chronika, pp. 758-763. 
 
● “The Move to Restrict the Death Penalty in International Human Rights Law and Resistance in 
the American Continent”, (University of Nottingham Human Rights Law Review, Students’ 
Supplement), 2002-2003, pp. 45-55. 

 

 أهم الحلقات الدراسية والمؤتمرات
حامني للم أيام هتا مخسة مد عملحلقة  :القانونية واألخالقيات العمل مكان يف اجلنسي التحرش مكافحة  ●
 (.2019 هيونيحزيران/ 7-3 الهاي،) الدولية اجلنائية احملكمةاحملامني لدى  قائمة يفأمساؤهم  درجةامل

 

التدريب القانوين للبعثة اإلندونيسية بشأن األخالقيات القانونية ومدونة قواعد سلوك احملكمة اجلنائية الدولية  ●



 ICC-ASP/19/2/Add.1 

2A1-A-020920  190

 (.2019األول/أكتوبر تشرين  23للمستشار )بصفته حماضرا (، )احملكمة اجلنائية الدولية، الهاي، 
 

)مت احلصول على الشهادة يف   Courseraبنظامدارة األعمال إلاإلدارة االسرتاتيجية من كلية كوبنهاغن شهادة  ●
 .(2016نيسان/أبريل  24

 

 وتطبيقات ،البيانات وجداول النصوص ومعاجلة ،امللفات وإدارة تشغيل نظام يف معتمد كمبيوتر مستخدم ●
 (.2011أيلول/سبتمرب  29أكتا،  دبلوم) التواالتصا اإلنرتنت

 

 (.2004 أبريلنيسان/" )امليدان يف األساسي األمن"م املتحدة األمين املعنون األم برنامج ●
 

 مايو/أيار)لفائدة احملامني  السابقة ليوغوسالفيا الدولية اجلنائية كمةالداخلي للموظفني القانونيني باحمل بتدريال ●
2004.) 

 المهنية والجمعيات الرابطات في العضوية

 (2022-2018) الدولية اجلنائيةامني لدى احملكمة للمح التأدييب اجمللس يف ناوبعضو م ●
 الدولية اجلنائية احملكمةيف نقابة احملامني لدى  عضو● 
       (2019 للمستهلكني الدولية احلماية: اللجنة) الدويل القانون رابطةيف  عضو ●
 الدويل للقانون األوروبية ةاجلمعي يف عضو ●
 األجرام لعلم اليونانية اجلمعيةيف  عضو ●
 اليونانية اجلنائيني احملامني نقابةيف  عضو ●
 (2018) أوروبا يف والتعاون األمن ملنظمة القانونيني االستشاريني اخلرباء قائمة يفمدرج  ●
 (.2017 مايو) نورمربغ ملبادئ الدولية األكادمييةب اخلرباء قائمة يفمدرج  ●
 1) بولندا لودز، جامعة اإلنسان، حقوق ونظرية فلسفةاملعين ب لمركزل واالستشاري العلمي اجمللسيف  عضو ●

 (2013 فربايرشباط/
 يوسغتري لألستاذ س تكرميا اليونانية السجون يف وكمي نوعي حبث أكرب أجرى الذي البحثي فريقال يف ضوع ●

 (.2009-2005) ألكسياديس الفخري يف علم اإلجرام
 واألوسمة الجوائز

انتخابه من قبل أعضاء اجمللس التنفيذي لنقابة احملامني لدى احملكمة اجلنائية الدولية نائبا مشاركا   ●
 (2019للرئيس بشأن الضحايا  )

 (2022-2018انتخابه عضوا مناوبا يف اجمللس التأدييب للمحامني لدى احملكمة اجلنائية الدولية )  ●
تخابه رئيسا للجنة االستشارية للمعايري املهنية التابعة لنقابة احملامني لدى احملكمة اجلنائية الدولية ان  ●
(2019) 

 (2019انتخابه عضوا يف اللجنة الدولية لرابطة القانون الدويل املعنية باحلماية الدولية للمستهلكني ) ●
امني لدى احملكمة اجلنائية الدولية كنقطة اتصال تعيينه باإلمجاع من قبل اجمللس التنفيذي لنقابة احمل ●
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 (2017للرابطة مع اليونان )تشرين الثاين/نوفمرب 
 (2018اإلدراج يف قائمة اخلرباء االستشاريني القانونيني ملنظمة األمن والتعاون يف أوروبا )فيينا( ، ) ●
 (2017يو اإلدراج يف قائمة اخلرباء باألكادميية الدولية ملبادئ نورمربغ )ما ●
(؛ 2004أول متدرب قانوين حيمل اجلنسية اليونانية يف احملكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة ) ●

 عمل ملدة ستة أشهر يف مكتب املدعي العام يف قضية ميلوسيفيتش الشهرية
الثقافية  ، املوقع الرمسي ألبرز اجملالتEurozineنشر سلسلة من املقاالت واملقابالت املؤثرة يف  ●

 األوروبية، واجتذابه بالتايل اهتماما  أوروبيا كبريا
" يف القانون )درجة Ptychioاحلصول على املرتبة السابعة بني أقرانه الذين حصلوا على بكالوريوس " ●

. وحصل على 2002البكالوريوس ملدة أربع سنوات( من كلية احلقوق جبامعة أرسطو يف متوز/يوليه 
 وحدة قياسية 19 عالمات التميز يف

احلصول على منحة من دائرة خدمات التبادل األكادميي األملانية حلضور برنامج التدريب الصيفي يف  ●
 (2002القانون األملاين واألورويب جبامعة لودفيغ ماكسيميليان يف ميونيخ )متوز/يوليه 

" وجائزتان "للريادة" من  وزارة احلصول على أربع جوائز للتقدم يف األداء األكادميي: جائزتان "للتميز ●
الرتبية والتعليم؛ واحلصول عالوة على ذلك على إشادة عامة مكتوبة من قبل جملس املدرسة الثانوية يف 

 يوم خترج البكالوريا بشأن "عمله اإلنساين غري العادي"
ابقة، السيدةكارال مقابلة حصرية مع املدعية العامة للمحكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا الس إجراء ●

 Eleytherotypia”, 7 May 2004, 19 and “Advocate” students’ journal of theدل بونىت )
Nottingham Law School, (2004), 44–49) ) 

كان مقاله املعنون "قانون الضرائب على الشهادات اجلامعية ودرجة التغيري" على القائمة النهائية ألفضل ●  
(. وأدت املناقشة العامة بعد 2013)اجلوائز اإللكرتونية لعام  2012ة يف املواقع اليونانية يف عام املقاالت املنشور 

 Web)نشر املقال إىل التخلي عن مشروع القانون املقرتح لفرض ضرائب على املواطنني وفقا لشهاداهتم اجلامعية 
Column Fingerprints of the Day, 28 August 2012) 

 على القائمة www.intellectum.org)) اليت ال تستهدف الربح Intellectum مةكان موقع منظ  ●
، الفئة: املواقع 2013)اجلوائز اإللكرتونية لعام  2012النهائية ألفضل املواقع اليونانية يف عام 

 االلكرتونية ذات األمهية اخلاصة(
مرتبة الشرف واليت نشرت يف عدد رسالة املاجستري يف القانون اليت حصلت على عالمة االمتياز مع   ●

من جملة قانون حقوق اإلنسان التابعة جلامعة نوتنغهام حتت عنوان "التحرك لتقييد  2002-2003
( بامللحق 2003عقوبة اإلعدام يف القانون الدويل حلقوق اإلنسان ومقاومته يف القارة األمريكية" )

-http://www.intellectum.org/2016/09/30/death) 55-45املخصص للطلبة، الصفحات 
penalty-in-american-continent.) 

املعنون "قوة النقص" ملدة عامني، وهو محلة عامة للدفاع عن  Intellectumصاغ ونسق مشروع   ● 
حرية التعبري ومناهضة العنصرية وكره األجانب وخطاب الكراهية، وكان له تأثري كبري على اجملتمع اليوناين 

((http://www.eurozine .com/ articles / 2013-11-13-tsilonis-en.html. 

 الشخصية االهتمامات
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 األدب والسينما والعدو

 الصلة ذات األخرى المعلومات

 الصحيحة الطريقة هو األخري ألن ،Victor Tsilonis ولكن Viktor Tsilonisليس  امسه ( أكادمييا وعالنية،1)
 Unicode تعديل تستخدم السفر جوازات ألن االختالف هذا ويوجد. ليزيةاإلنك باللغة فيكتور اسم لكتابة

 .اإلنكليزية باللغة األشخاص ألمساء مفر منها ال إمالئية أخطاء إىل ويؤدي غالبا لألمساء القياسي
 حامنيللم الوحيدة التمثيلية اهليئة هي الدولية اجلنائية لدى احملكمة احملامني نقابة أن إىل اإلشارة جتدر( 2) 

حلضور  للجمعية، عشرة السادسة الدورة منذ سنويا، دعوهتا يتم كما األطراف، الدول مجعية قبل من هبا املعرتف
 .السنوية وأنشطتها اجلمعية دستور عن تقرير للجمعية وتقدمي العامة املناقشة

 فيكتور الدكتور سيمثل األساسي، روما نظام من 36من املادة ‘ 3’إىل ‘ 1’( أ) 8 الفقرة ( ألغراض3)
 دراية على أنه إىل اإلشارة جتدر ذلك، ومع. ودول أخرى الغربية أوروبا وجمموعة املدين القانون نظام تسيلونيس

 اململكة يف العليا والدراسات اجلامعي املستوى يف سنوات ثالث ملدة دراسته بسبب العام القانون بنظام جيدة
اللغة اإلنكليزية القانونية  لربنامج االختبار املتقدم ملهارات الرئيسي وجهوامل التعليمي املدير أيضا وأنه املتحدة

 .اليونان املطلوبة يف
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           )كوستاريكا(  أولغالدي غودنيز، سيرخيو خيراردو  -20
 ]األصل: اإلنكليزية[

 مذكرة شفوية

 روما نظام يف طرافاأل الدول مجعية أمانة إىل حتياهتا هولندا مملكة لدى كوستاريكا سفارة تقدم
 اجملموعة بقرار عمال كوستاريكا، حكومة بأن بإبالغها وتتشرف الدولية، اجلنائية للمحكمة األساسي

 روما نظام من ،‘2( ‘)أ( 4) 36ة باملاد عمال  الدائمة، التحكيم حمكمة أمام لكوستاريكا الوطنية
 وتقدمي الدولية اجلنائية احملكمة مع تعاونال بتعزيز املتعلق القانون وكذلك الدولية، للمحكمة األساسي
 غودينيز أوغالدي خرياردو سريجيو السيد ترشيح ( قررت 9570 رقم القانون) هلا القضائية املساعدة

 روما نظام من  ،‘2( ‘3) 36  املادة‘ )باء‘يف القائمة الدولية اجلنائية احملكمة يف قاض ملنصب
 جلمعية عشرة التاسعة الدورة خالل ىجر تُ س اليت خاباتاالنت يف ، 2030-2021للفرتة ي( األساس
 .2020 األول/ديسمرب كانون 17 إىل 7 من الفرتة يف نيويورك يف عقدها املقرر األطراف، الدول

 
 بسبب سواء حد على الدويل املستوى وعلى كوستاريكا يف كبري بتقدير أوغالدي السيد حيظى
 من أكثر بعدو  للتعيني يف أرفع املناصب القضائية. الالزمة املؤهالت وميتلك ونزاهته، وحياده أخالقه الرفيعة

 الدويل القانون ميارس املاضية العشرين السنوات أمضى قد القانون، مهنة يف اخلربة من عاما   وعشرين مخسة
 القانونية النظم خمتلف يف والتمثيل التنسيق أدوار من العديد وتوىّل  قانوين، ومستشار كمحام بنشاط،
 الدولية، العدل وحمكمة اإلنسان، حلقوق األمريكية البلدان ونظام الدائمة، التحكيم حمكمة مثل الدولية،
 ذات املهنية القانونية بالواجبات لالضطالع الالزمة باخلربة يتمتع فهو لذلكة. الدولي اجلنائية واحملكمة

 ة.للمحكم القضائي بالعمل الصلة
 
( 3) 36  املادة يف عليها املنصوص األهلية بشروط متاما   يفي أوغالدي السيد فإن ،بالتايلو  

 للمحكمة هاما رصيدا الدويل القانون يف وخربته مؤهالته وستكوني. األساس روما نظام من  ،‘2‘
مذّكرة لل وفقا لرتشيحه املؤيدة الوثائق طيهتُرَفق و  ي. األساس روما نظام أهداف حتقيق على وسيساعد

 .2019 ديسمرب كانون األول/  20املؤرخة ، ICC-ASP/19/SP/01 الشفوية
 

 المؤهالت بيان
ة للماد وفقا غودينيز، أوغالدي خرياردو سريجيو للسيد املؤهالت بيان بتقدمي كوستاريكا مجهورية تتشرف

)بصيغته  ICCASP/3/Res.6 والقرار الدولية اجلنائية للمحكمة األساسي روما نظام من( 4) 36
 اجلنائية احملكمة قضاة وانتخاب ترشيح إجراءات بشأن األطراف الدول مجعية عتمدهتاا اليت املعّدلة( 
 2019 األول/ديسمرب كانون ، املؤرخةICC-ASP/19/SP/01  رقم املذكرة جانب إىل الدولية،

 ل. األو  هاومرفق
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 الدولية اجلنائية احملكمة يف قاض ملنصب أوغالدي السيد ترشيح كوستاريكا حكومة قررت 
 يف األطراف الدول جلمعية عشرة التاسعة الدورة يف ستجرى اليت االنتخابات يف، 2030-2021فرتةلل

 . 2020 األول/ديسمرب كانون يف نيويورك
 
توفر يتستلزم أن  اليت ،"باء" القائمة يف إلدراجه أوغالدي السيد ترشيح كوستاريكا حكومة وتقدم 

ون الدويل ذات الصلة باملوضوع مثل القانون اإلنساين الدويل ثابتة يف جماالت القانكفاءة املرشحون على "
" وقانون حقوق اإلنسان وخربة مهنية واسعة يف جمال عمل قانوين ذي صلة بالعمل القضائي للمحكمة.

 (.األساسي روما نظام من‘ 2‘()ب(3)36)املاّدة 
 
 المرشح اختيار إجراء 
 ميتلك وأنه ونزاهته، حياده أثبت وأنه عالية، بأخالق تعيتم أوغالدي السيد أن تؤكد أن كوستاريكا وتود 

 الدستور من 159 للمادة وفقا كوستاريكا يف القضائية املناصب أعلى يف للتعيني الالزمة املؤهالت
 العدل حمكمة يف القاضي وظيفة ألداء استيفاءها يتعني اليت املعايري على تنص اليت لكوستاريكا، السياسي

 العليا العدل حمكمة قضاة ينضم كوستاريكا، ويف ء.للقضا العليا والقضائية اإلدارية طةالسل وهي العليا،
 يف عليها املنصوص لإلجراءات وفقا املعروضة عليها املنازعات يف النهائية األحكام تصدر اليت الدوائر إىل

 الدستورية عايريامل مجيع يستويف أوغالدي السيد فإن ولذلك،. لكوستاريكا السياسي والدستور القانون
 ا.العلي العدل حمكمة يف القاضي دور ملمارسة لكوستاريكا

 
 خضع أوال، ن. جزأي منيتكّون  لفحص أوغالدي السيد خضع الوطين، االختيار بإجراء يتعلق فيما

 36 للمادة وفقا الدائمة، التحكيم حمكمة يف لكوستاريكا الوطنية اجملموعة به قامت الذي الرتشيح إلجراء
 املرشح الختصاصات متعمق تقييم على ينطوي إجراء وهو األساسي، روما نظام من  ،‘2‘()أ( 4)

 إىل الدائمة التحكيم حمكمة يف الوطنية اجملموعة قدمت ،2020  الثاين/يناير كانون 16 ويفه. وخربت
 حكومة بتوصية الوثيقة هذه واختتمت أوغالدي، السيد مؤهالت تقّيم وثيقة العبادة وشؤون اخلارجية وزارة

 ة.الدولي اجلنائية احملكمة يف قاض ملنصب بتعيينه كوستاريكا
 
 وفقا اخلارجية، وزارة مع باالشرتاك اجلمهورية، رئيس أي التنفيذية، السلطة قامت ذلك، إىل وباإلضافة 

 إليها ائيةالقض املساعدة وتقدمي الدولية اجلنائية احملكمة مع التعاون بتعزيز املتعلق كوستاريكا لقانون
(Promoción de la Cooperación y Asistencia Judicial con la Cortencia Judicial con la 

Corte Penal Internacional)  يف الوطنية اجملموعة به قامت الذي اإلجراء عن منفصل تقييم بإجراء 
 وشؤون اخلارجية وزارة يةرعا حتت البداية يف أجري الذي الثاين التقييم أماة. الدائم التحكيم حمكمة

 .أشهر ستة ملدة استمر فقد اجلمهورية، رئيس مكتب مث العبادة،
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م السيد أوغالدي معلومات وفقا  ألحكام املادة ويف إطار التقييم الثاين الذي أجرته السلطة التنفيذية، قدّ 
غنية يف اجملال القانوين، م أدلة مستفيضة على مؤهالته وخربته املهنية الوقدّ  ،من نظام روما األساسي 36

وهي ذات صلة بالعمل القضائي للمحكمة. وقد أجريت مقابلة مع السيد أوغالدي ألغراض هذا 
قدمته إىل مكتب رئيس اجلمهورية للتدقيق فيه. وأجرى مكتب  تقنيا  الرتشيح. وأعدت الوزارة أيضا  رأيا  

اليت تلقاها مما دفعه إىل املوافقة على ترشيح السيد رئيس اجلمهورية تقييما  إضافيا  استنادا  إىل املعلومات 
 .أوغالدي

 
ونفذت كوستاريكا إجراء تقييم متعمقا وصارما، مشل عمليات فحص متعددة، من أجل تسمية مرشح ال 
يفي متاما جبميع املعايري الواردة يف نظام روما األساسي فحسب، بل جيسد أيضا التزام البلد مبهمة وقيم 

 .ساسي للمحكمة اجلنائية الدولية ودعمه هلانظام روما األ
 

 المهارات والخبرات الالزمة لدور القاضي في المحكمة الجنائية الدولية
يف اإلجراءات القضائية الدولية، يف إصدار به وقد شارك املرشح، الذي يتمتع بسجل حافل ومشهود 

انون الدويل، وهو جمال ذي صلة صكوك دولية ولديه خربة واسعة، أكادميية وعملية، يف ممارسة الق
 .بالوظيفة القضائية للمحكمة

 
 يف هان منيعشر و أكثر من مخسة وعشرين عاما، منذ يف نقابة احملامني يف كوستاريكا ممارس وهو عضو 

القانون الدويل. واملرشح هو من الناطقني باللغة اإلسبانية ولديه معرفة ممتازة باللغة االنكليزية، وهي لغة 
 .ية يف احملكمة. وهو مواطن كوستاريكي وال حيمل جنسية أخرىعمل رمس

 
وحيمل املرشح شهادة املاجستري يف القانون األورويب واملقارن من جامعة أكسفورد يف اململكة املتحدة. 

 حصل على درجة البكالوريوس يف القانون يف جامعة كوستاريكا، كما حصل على دبلوم يف دراساتو 
تخصصه يف القانون املقارن وممارسة ل. ونتيجة للتدريب الذي حصل عليه، و هانفس يف اجلامعة التوثيق 

مهنته، أصبح على دراية تامة بالنظم القانونية األوروبية، من حيث التقاليد املدنية وتقاليد القانون العام، 
ئيسية. وأخريا، يسمح وهو ميثل التقاليد القانونية ألمريكا الالتينية، اليت تعد من التقاليد القانونية الر 

 .ترشيحه بتمثيل جغرايف عادل
 

مهاراته يف جماالت القانون الدويل ذات الصلة، مثل القانون اإلنساين الدويل وقانون حقوق وتتضمن 
اإلنسان، وكذلك خربته املعرتف هبا يف مهنة قانونية ذات صلة بالعمل القضائي للمحكمة ووفقا 

ارجية والعبادة وتلك اليت أجرهتا اجملموعة الوطنية يف حمكمة التحكيم للتقييمات اليت أجرهتا وزارة اخل
 Comisión deالدائمة، مبا يف ذلك دوره كمنسق للجنة القانون الداخلي يف وزارة اخلارجية والعبادة )

derecho Internacional del Ministerio de Relaciones y Culto وهو منصب شغله ألكثر ،)
، ومبوجبه 2002أيار/مايو  24املؤرخ  RE-30473عمال  باملرسوم التنفيذي رقم  من سبعة عشر عاما  
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شغل منصب كبري مستشاري كوستاريكا ملمارسة القانون الدويل العام وتعزيزه القانون الدويل حلقوق 
اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل، خاصة فيما يتعلق بالنزاعات اإلقليمية والدولية، وتعزيز سياسة  

 كوستاريكا اخلارجية بشأن حقوق اإلنسان وحل النزاعات من خالل القانون الدويل.
 

وفيما يتعلق خبربته يف عمل احملكمة اجلنائية الدولية منذ إنشائها، قام املرشح بدور رئيسي يف تعزيز 
ن يف جلنة احملكمة، وذلك بإنشاء املوقف القانوين الوطين الذي اختذته كوستاريكا، إىل جانب أعضاء آخري

من  98القانون الدويل املذكورة أعاله، والذي تتعهد مبوجبه بعدم إبرام أي اتفاق يشكل استثناء للمادة 
نظام روما األساسي. وشارك املرشح، بصفته ممثال لبلده، مشاركة نشطة يف اجلمعيات الست األخرية 

ومثل كوستاريكا يف مكتب اجلمعية للدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، 
 .ملدة أربع سنوات

 
، نظم حلقة دراسية إقليمية ألمريكا الوسطى واملكسيك بشأن التعاون مع احملكمة اجلنائية 2015ويف 

الدولية، عقدت يف كوستاريكا، واليت لعبت دورا يف أحد بلدان املنطقة اليت صدقت على نظام روما 
 .األساسي

 
 منسقا  لفريق الهاي العامل املعين باحملكمة اجلنائية الدولية، ونسق هبذه الصفة ، ُعنيِّ 2016ويف عام 

من نظام روما  112جهود الدول األطراف بشأن املسائل املرتبطة بالوفاء مبسؤولياهتا مبوجب املادة 
مل وامليزانية األساسي. وحضر أيضا  اجتماعات األفرقة العاملة املعنية باحلكم والتعاون والعاملية والتكا

 .وغريها من االجتماعات املخصصة واألفرقة العاملة اليت هلا مقرها يف الهاي
 
اضطلع بدور رائد يف تعزيز املساواة بني اجلنسني وسياسات التمثيل اجلغرايف العادل يف احملكمة، وقدم و 

وال سيما السياسات  دعما قويا ملكتب املدعي العام واستقالليته، وقدم الدعم لسياسات املدعي العام،
املتعلقة باألطفال. كما أيد تعزيز الصندوق االستئماين للضحايا، وميزه بدعوته العامة اليت تطالب القضاة 

 .بالوفاء بالتزاماهتم االئتمانية جتاه احملكمة اجلنائية الدولية
 

س أجزاء من مجعيات ، ُعنّي أيضا  نائبا  لرئيس مجعية الدول األطراف. وهبذه الصفة ترأ2016ويف عام 
، كما ترأس العديد من االجتماعات اليت عقدها مكتب مجعية 2017و 2016الدول األطراف يف 

الدول األطراف. ويف الدورة السادسة عشرة جلمعية الدول األطراف اليت عقدت يف نيويورك يف عام 
ل والية احملكمة اجلنائية ، شارك يف رئاسة اجللسة اخلتامية وساهم يف املناقشات املتعلقة بتفعي2017

الدولية على جرمية العدوان، اليت اعتمدت بتوافق اآلراء من قبل مائة وثالث وعشرين دولة طرفا، ووصفت 
 .بأهنا إجناز كبري للمحكمة
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، عيّنه مكتب مجعية الدول األطراف لرئاسة جمموعة من السفراء ألغراض إجراء عملية 2018ويف عام 
عيني رئيس آلية الرقابة املستقلة التابعة للمحكمة اجلنائية الدولية. وكانت هذه عملية االختيار والتوصية بت

 .معقدة وحساسة نفذهتا اجملموعة بنجاح حتت قيادة السيد أوغالدي
 

من  36وفيما يتعلق بالتجربة القضائية الدولية األخرى ذات الصلة، على النحو املنصوص عليه يف املادة 
املشورة إىل دولة كوستاريكا ومتثيلها يف القضايا املعروضة على بإسداء املرشح  قام نظام روما األساسي،

حمكمة التحكيم الدائمة وحمكمة العدل ألمريكا الوسطى ومنظومة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان، مبا 
بة إىل معاجلة يف ذلك حمكمتها وحمكمة العدل الدولية واحملكمة اجلنائية الدولية. وقد دفعته هذه التجر 

مسائل تتعلق باحلكم والعالقات مع احملاكم املذكورة أعاله، وكذلك إىل النظر يف اإلجراءات واملنازعات 
 املعروضة على عدد منها.

 
 كمستشار 2018و 2005 عامي بني عمل التحديد، وجه على الدولية العدل مبحكمة يتعلق وفيما
 نزاع من كجزء تدخل وطلب خمتلفة نزاعات يف وشارك الكوستاريك مشارك كوكيل الوقت ذلك يف وحمام

 تقدمي يف جنح أنه كما القضايا، هذه أدارت اليت القانونية لألفرقة كمنسق نفسه وميز ن.آخري بلدين بني
 .الدولية العدل حمكمة أمام شخصية حجج

 
 هبا قامت اليت األنشطة عضبة "املعنون القضية املعقدة الدولية القضايا إدارة يف جتربته على األمثلة ومن 

 تشييدن "بعنوا أخرى قضية إىل انضمت اليت ،(انيكاراغو  ضد كوستاريكاة"  )احلدودي املنطقة يف نيكاراغوا
 اإلجراءات وكانت (. اكوستاريك ضد نيكاراغوا)  خوان سانساحل  طول على كوستاريكا يف طريق

 إعداد مشلت واليت لتقييمها، احملكمة إىل دمةاملق واألسئلة احلوادث عدد ارتفاع بسبب للغاية معقدة
 عن فضال املؤقتة، التدابري لتحديد إجراءات وعدة اخلرباء، الشهود واستجواب التقنية، التقارير عشرات

 عن لآلخر الدولتني إحدى من املستحق اجلرب حتديد إىل هتدف اإلجراءات من أخرى مرحلة إجراء
 كان القضية، بداية ويف ة. الدولي األمهية ذات الرطبة األراضي من مبنطقة حلقت اليت البيئية األضرار
ما حتّول  حالة يف الدويل اإلنساين القانون يف توجيهات إعداد بشأن كوستاريكا إىل أيضا املشورة ُيسدي

 .القريبني املدنيني السكان على يؤثر قد مما البلدين، كال يف األمن قوات فيه تشارك مسلح نزاع إىل النزاع
 
 حلقوق األمريكية البلدان جلنة أجرهتا اليت التقييم إجراءات يف لكوستاريكا مستشارا بوصفه وشارك 

 اإلنسان، وحقوق كوستاريكا عن خمتلفة هيئات نشرهتا بتقارير تتعلق قضايا يف شارك كما ن.اإلنسا
 ن.اإلنسا حلقوق ألمريكيةا البلدان حملكمة املايل االستقالل تعزيز أمهية بشأن خمتلفة آراء عنه وصدرت

 
 السفري مثل لكوستاريكا، ممثال الدويل املستوى على خمتلفة مناصب شغل ،2014و 2000 عامي وبني

 ذلك يف مبا سواء، حد على األطراف واملتعدد الثنائي العام، الدويل بالقانون املتعلقة املسائل يف املتجول،
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 اإلقليمي املؤمتر يف كوستاريكا مّثل ،2005 و 2001 عامي وبني ة.الدولي الصكوك على التفاوض
 ة.واهلجر  البشر حركة بشأن سياسات اعتماد عن مسؤولة الدويل للتعاون هيئة وهي باهلجرة، املعين

 
 يف الهاي خارج هلا مقر إلنشاء الدائمة التحكيم حمكمة وقعته املضيف للبلد اتفاق أول على وتفاوض

 حمكمة يف عضو وهو ت. سنوا أربع ملدة للمحكمة اإلداري لساجمل يف ممثال   عمل كما ا.كوستاريك
 .2005عام  منذ الدائمة التحكيم

 
 حظر منظمة يف سنوات أربع ملدة بلده مثَّل كما اخلاص، الدويل للقانون الهاي مؤمتر يف كوستاريكا لومثّ 

 العشرين الدورة يف لرئيسبة ا، نيااملنظمة هذه داخل اليت أداها  دوارمن بني األ وكان ة.الكيميائي األسلحة
 ف.األطرا الدول ملؤمتر

 
 مبا الدولية، اجلنائية والعدالة الدويل القانون بشأن املناسبات من عدد يف حماضرات إللقاء أيضا ُدعي وقد 

 تفعيل عن وكذلك األساسي، روما نظام مبوجب والتكامل والتعاون العاملية بشأن خمتلفة مناسبات ذلك يف
 العشرين السنوية بالذكرى االحتفاالت يف متحدثا كان وأخريا،. العدوان جرمية يف كمةاحمل اختصاص

 ة. الدولي اجلنائية احملكمة إلنشاء
 
 البلدان نظام عن دراسية دورة قدم فقد :األكادميية األوساط يف تقديرا   املهنية حياته أكسبته كما 

 يف دعته وقد كوستاريكا جامعة يف دراسية دورة ىوألق كوستاريكا؛ جامعة يف اإلنسان حلقوق األمريكية
 املنازعات إدارة بشأن الدراسية احللقة قيادة إىل الهاي يف املرموقة الدويل القانون أكادميية مناسبات ثالث

 أنشئت اليت السالم، جامعة يف الدويل القانون يف مشارك أستاذ حاليا وهو الدولية؛ العدل حمكمة أمام
 يف املاجستري أجل من احملاضرات من عددا يلقي حيث املتحدة، لألمم العامة عيةللجم قرار مبوجب
 ت.النزاعا وحل الدويل القانون يف واملاجستري اإلنسان وحقوق الدويل القانون

 
 للقيام املطلوبة اإلدارية ومهاراته املؤسسي احلكم جمال يف مهاراته على تؤكد أن أيضا كوستاريكا وتود 

 ا. وموظفيه احملكمة موارد دارةوإ قضائي بدور
 
  التعهدات 

 احملكمة، جتاه االئتمانية اللتزاماته الكامل باالمتثال قاض، ملنصب انتخابه حالة يف أوغالدي، السيد يتعهد
 مع تعارضت إذا احملكمة مصاحل حبماية يتعهد كما ومحايتها، للمؤسسة بالوالء االلتزامات ذلك يف مبا

 احملكمة موارد استخدام حيث من سواء األخالقية، املعايري أعلى مبراعاة يتعهد كما ة.الشخصية مصاحله
 ة. القضائي واليته حيث من أو
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 مع املقابلة ذلك يف مبا االختيار، لعملية الزمة مقابالت أو مقابلة أي إلجراء نفسه يتيح بأن ويتعهد 
 ة. القضا برتشيح املعنية االستشارية اللجنة

 
 ذات الدويل القانون جماالت يف هبما معرتف ومعرفة خلفية من أوغالدي يوخسري  به متعيت ما ضوء ويف 

 ذات القانونية املهن يف الثابت سجله عن فضال اإلنسان، وحقوق الدويل اإلنساين القانون مثل الصلة،
 تؤمن اكوستاريك حكومة فإن املؤسسية، واإلدارة اإلدارة يف وخربته للمحكمة، القضائي بالعمل الصلة
 سيستخدمها وأنه األساسي روما نظام من 36 املادة يف احملددة باملعايري متاما تفي مهاراته بأن راسخا إميانا

 .األساسي روما نظام وأهداف لقيم وفقا احملكمة مهمة تشكل اليت األهداف حتقيق ة ألجلبفعالي
 

 السيرة الذاتية
 البيانات الشخصية

 أولغالدي غودنيزاالسم:  
 سريخيو خرياردو: باللق

 ذكراجلنس: 
 1971 أبريل/نيسان 3: تاريخ الوالدة

 كوستاريكااجلنسية:   
 جمموعة أمريكا الالتينية والكارييبقليم: اإل

 متزوجاحلالة املدنية: 
 "باء": القائمة /باءألفالقائمة 

 اللغة األم اإلسبانية   : اتاللغ 
  ( مستوى متقّدم ويةالشف ( مستوى متقّدم   : )املكتوبة(اإلنكليزية

 مستوى أويل  الشفوية( (: )املكتوبة( مستوى أويل الفرنسية 
 ةالتعليمي المؤهالت

 املقارن القانون و األورويب القانون يف ماجسرت .املتحدة اململكة أكسفورد، جامعة 09/1997-07/1998
02/1988-
11/1994 

 .القانون يف بكالوريوس شهادة ا. كوستاريك جامعة

02/1994-
11/1994 

 يف علم التوثيق. دراسات ا. كوستاريك جامعة

03/1983-
11/1987 

 .الثانوية كارلوس سان مدرسة
 .البكالوريا  

  
 الخبرة المهنية
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 السالم؛ جامعة حىت اآلن-06/2019
 الدويل؛ القانون يف مشارك أستاذ 
 زاعبالن املتصل الدويل القانونن: "بعنوا دراسية دورات عن مسؤول أستاذ 

 يتلا "والدبلوماسية الدويل القانون"و  "الوطين وعرب الدويل التحكيم و ،"املسلح
 القانون ويف اإلنسان وحقوق الدويل القانون يف املاجستري برامج من جزء هي

 بالقانون مباشرا ارتباطا اجلامعي العمل هذا ويرتبط ت. النزاعا وحلّ  الدويل
 من الطالب إىل موجه التعليم أن يثح من اإلنسان وحقوق الدويل اإلنساين

 ذلك يف مبا املسلحة، للنزاعات الدويل القانون موضوع بشأن العامل، أحناء مجيع
 الدورة وتركز ة. دولي جرائم تشكل اليت الدويل اجلنائي القانون انتهاكات
 النظم خمتلف من الغرض على الوطنية وعرب الدولية بالعدالة املتعلقة الدراسية
 مثل الدولية، القضائية النظم خمتلف يف اليت جتري واإلجراءات الدولية ةالقضائي

 اجلنائية واحملكمة اإلنسان، حلقوق الدولية واحملاكم الدولية، العدل حمكمة نظام
 ومهمتها، وإجراءاهتا الدولية احملكمة اجلنائية هيكل الدورة وتتناول ة. الدولي

 والقانون اإلنسان حقوق جمايل يف ءةوالكفا باخلربة مباشرة تتعلق فهي ولذلك
 ".باءة "القائم إطار يف للرتشيحات املطلوبني الدويل اإلنساين

 
 والعبادة اخلارجية وزارة 10/2014-012/2018

  سفري؛ 
 ومتعدد ثنائي دور وهو هولندا، لدى كوستاريكا سفري منصب شغلت
 البلد متثيل ىعل ينطوي العمل كان األطراف، الناحيةاملتعددة  من ف.األطرا

 سيما وال الهاي، يف مقرها يوجد اليت الدولية املؤسسات يف احلكم هيئات يف
 حملكمة اإلداري اجمللس يف ريكا كوست مثلت قدو  يل. الدو  القانون مؤسسات
 وكنت اخلاص، الدويل للقانون الهاي مؤمتر جملس أمام الدائمة، التحكيم
 حمكمة أمام قضائية دعوى على ويتنط ال اليت العالقات إدارة عن مسؤوال
 احملرز التقدم بشأن بلدي طلبها اليت اآلراءُقمت بصياغة  وقدة. الدولي العدل

 احملكمة على املعروضة والقضايا ، التحقيق قيد واحلاالت األولية التحقيقات يف
 للدول األخرية الست اجلمعيات يف بنشاط شاركت كماة.  الدولي اجلنائية

 قطري، كممثل الدولية اجلنائية للمحكمة األساسي روما منظا يف األطراف
 ،2015 ويفة. اجلمعي مكتب يف سنوات أربع ملدة كوستاريكا مثلت أنين كما

 مع التعاون بشأن واملكسيك الوسطى ألمريكا إقليمية دراسية حلقة نظمت
 احملكمة رئيس وحضرها كوستاريكا يف ُعقدت الدولية، اجلنائية احملكمة

 على بالتصديق املنطقة بلدان أحد الدراسية احللقة هذه أقنعت وقد .ومسجلها
 العامل الهاي لفريق منسقا   ُعيِّنتُ  ،2016  عام ويف ي. األساس روما نظام
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 الدول جهود بتنسيق قمت الصفة وهبذه الدولية، اجلنائية باحملكمة املعين
 112 املادة مبوجب امبسؤولياهت الوفاء من حُتَقِّل اليت املسائل بشأن األطراف

 العاملة األفرقة مع اخلصوص وجه على وتعاونت ي. األساس روما نظام من
 يف أيضا وشاركتة. وامليزاني والتكامل والعاملية والتعاون باحلكم املعنية

 فريق إطار ويف ي.الها يف مقرها هلا عاملة أفرقة ويف أخرى خمصصة اجتماعات
 بني املساواة سياسات بتعزيز قمت اجلمعيات، وخمتلف الهاي يف العمل

 وال وسياساته، واستقالليته العام، املدعي مكتب ودعمت احملكمة، يف اجلنسني
 االستئماين الصندوق تعزيز أيدتل. و واألطفا الضحايا تشمل اليت تلك سيما

 أو األطراف الدول مجعية إطار يف سواء تنسيقي، بدور واضطلعت للضحايا،
 ضوء يف واستقالهلا مؤسستها عن للدفاع ،احملكمة موقل احملكمة رئاسة مع

 مجعية لرئيس نائبا   عام يف ُعيِّنتُ  ،2016 ذلك، إىل وباإلضافةت. اهلجما
 2016يف  اجلمعيات من أجزاء ترأستُ  الصفة وهبذه ف. األطرا الدول

 الدول مجعية مكتب عقدها اليت االجتماعات من العديد جانب إىل 2017و
 يف عقدت اليت األطراف الدول جلمعية عشرة السادسة دورةال ويف ف.األطرا

 يف وسامهت اخلتامية اجللسة رئاسة يف شاركت ،2017 عام يف نيويورك
 جبرمية يتعلق فيما الدولية اجلنائية احملكمة اختصاص بتفعيل املتعلقة املناقشات
 طارإ يف 123 الـ األطراف الدول اآلراء بتوافق عليها وافقت اليت العدوان،
 على اآلراء بتوافق املوافقة متت ،ةاحلالياسة الرئ ظل ويف نفسها، اجلمعية

 اجلنائية للمحكمة األساسي روما نظام من 8 املادة على املدخلة التعديالت
 97ة املاد مبوجب جتري اليت املشاورات بشأن قرار اعتماد جانب إىل الدولية،

 مت ،1918 ويف ة.الدولي اجلنائية للمحكمة األساسي روما نظام من )ج(
 السفراء من جمموعة لرئاسة األطراف الدول مجعية مكتب قبل من أيضا   تعييين

 التابعة املستقلة الرقابة آلية رئيس لتعيني والتوصية االختيار عملية إجراء ألغراض
 ح.بنجا  الفريق هبا قام وحساسة معقدة عملية وهي الدولية، اجلنائية للمحكمة

 ومن الدويل اجلنائي القانون نظر وجهة من للغاية جمزية لتجربةا هذه كانت وقد
 أهنا كما الدولية، اجلنائية احملكمة وإدارة القضائية باإلجراءات اإلملام نظر وجهة

 ".باء" القائمة يف إلدراجها املطلوبة الشروط تستويف
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  وزارة اخلارجية وشؤون العبادة )كوستاريكا(؛ 05/2000-09/2014
  ر أقدم يف القانون الدويل؛مستشا
تضمن تقدمي املشورة وكان يمنصب كبري املستشارين يف القانون الدويل،  شغلتُ 

القانونية وصياغة وتنفيذ السياسات احلكومية يف مجيع فروع القانون الدويل، مبا 
يف ذلك القانون اإلنساين الدويل وقانون حقوق اإلنسان. ويف هذا السياق، 

 حكومة كوستاريكا بشأن املسائل املتعلقة مبحكمة التحكيم قدمت املشورة إىل
الدائمة، وحمكمة العدل ألمريكا الوسطى، ومنظومة البلدان األمريكية حلقوق 
اإلنسان، وحمكمة العدل الدولية، واحملكمة اجلنائية الدولية. وقد دفعتين هذه 

احملاكم املذكورة التجربة إىل معاجلة مسائل تتعلق باحلكم الرشيد والعالقات مع 
أعاله، وكذلك إىل النظر يف اإلجراءات واملنازعات املعروضة على العديد منها. 

، ُعيِّنُت منسقا  للجنة القانون الدويل التابعة حلكومة  2002ويف أيار/مايو 
كوستاريكا، وهو دور اضطلعت فيه بأدوار خمتلفة يف ممارسة القانون الدويل 

النزاعات اإلقليمية والدولية. وعملت أيضا على  وتعزيزه، وال سيما يف سياق
 تعزيز سياسة كوستاريكا املتفق عليها بشأن تعزيز حقوق اإلنسان وحلّ 

من خالل القانون الدويل. وهبذه الصفة، مثلت كوستاريكا يف أكثر نزاعات ال
من أربعني بعثة خاصة يف مجيع أحناء العامل، مثل برنامج إزالة األلغام يف إطار 

اقية أوتاوا، وتعزيز الصكوك األمنية اإلقليمية، واملشاركة يف اإلجراءات اليت اتف
تقوم هبا مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني، ووضع سياسات بشأن 
التشرد وإدارة اهلجرة يف سياق املؤمتر اإلقليمي املعين باهلجرة، وإدارة القضايا 

اإلنسان، اليت تشمل على وجه املعروضة على نظام البلدان األمريكية حلقوق 
إحدى هذه كانت التحديد تقارير عن كوستاريكا أو عن اإلجراءات. وقد  

، نيكاراغوا Caso Interestatal 01/06وعنواهنا " 2007عام لاحلاالت، 
غلبها تشمل جوانب عديدة، أ إذ كانتكوستاريكا" معقدة بشكل خاص ضّد  

ن من سكان نيكاراغوا. كما أنين االنتهاك املزعوم حلقوق اإلنسان للمهاجري
قمت بصياغة مشروع فتوى كوستاريكا القانونية بشأن القضايا اليت رفعت ضد  
كوستاريكا أمام حمكمة العدل ألمريكا الوسطى. وأخريا، صغت موقف  
كوستاريكا الوطين الذي قرر مبوجبه عدم إبرام اتفاقات إلدخال استثناءات 

ساسي. ومتثل هذه األمثلة أهم املعامل من بني من نظام روما األ 98على املادة 
نتين هذه ري كمستشار. وقد مكّ عاجلتها أثناء دو عشرات احلاالت اليت 

وخمتلف فروعه، مبا يف ذلك  العقوبات من تطوير خربيت يف القانون الدويل العامّ 
حقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل، إىل جانب جتربيت يف ممارسة دور 

 مهين مرتبط بالعمل القضائي للمحكمة اجلنائية الدولية.قانوين 
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 األنشطة المهنية األخرى
 الهاي الدائمة، التحكيم حمكمة يف عضو حىت اآلن-07/2017
 أمسرتدام األساسية، للسلع املشرتك الصندوق حمافظ 11/2014-12/2018
09/2002 -
10/2005 

 بني البحرية دوداحل بشأن مفاوضاتيف  كوستاريكا وفد ورئيس عضو
 .وماناغوا خوسيه وسان ونيكاراغوا، كوستاريكا

 حوض يشمل الذي األمريكية الدول منظمة لربنامج التوجيهية اللجنة يف عضو 2002-2001
 خوسيه سان خوان، سان هنر

 خوسيه سان باهلجرات، املعين الوطين اجمللس عضو 2002-2000
 يف واإلدارية واجلنائية املدنية اجملاالت يف كمحامٍ  ص،خا وُموثّق،مكتب  حمام 12/1994-07/1997

 .الدستورية احلقوق محاية على تنطوي اليت القضايا يف وحتديدا   كوستاريكا،
  

  المنشورات ذات الصلة
 ¿Justicia para los rohinyás?,   سان، ناسيون ال صحيفة ، رأي مقال 

 2020 يناير كانون الثاين/  25، كوستاريكا ،خوسه
 (العدوان جرمية يف الدولية اجلنائية احملكمة اختصاص تفعيل) 

Activation of the ICC Jurisdiction over the crime of 
aggression, Korean Society of Law: The Justice, Vol. 170 - 2 
(special edition 1), February 2019, p.p. 65 

 La activación de la jurisdicción sobre el crimen de agresión en 
el Estatuto de Roma, Revista Costarricense de Política 
Exterior, Issue 29, May 2018, ISSN 1659-0112  

 ة(الدولي العدل حمكمة أمام التقاضي إدارة) 
La Administracion de Litigios ante la Corte Internacional de 
Justicia، Oxford Journal of International Dispute Settlement, 
Volume 9, No 4, 1 December 2018, p.p. 691–724 

 Costa Rica y la activación del crímen de crimenes, op-ed, La 
Nación newspaper, San José, Costa Rica, 16 January 2018 

 صحيفة يف سيما ال)ة الكوستاريكي اإلعالم وسائط يف نشرت عديدة مقاالت 
 يل. معاهداتالدو  واألمن الدويل القانون عن ( ناسيون ال

 الحلقات الدراسية هّم أ
 الهاي العدوان، جرمية تفعيل بشأن الدولية اجلنائية احملكمة دعته متحدث  - 

 (2018ر شباط/فرباي)
 لية،الدو  الدبلوماسية حول الندوة يف روتردام إيرامسوس جامعة يف زائر اضرحم -
 (2018كانون الثاين/يناير -2016 الثاين/نوفمرب تشرينم )روتردا يف
 قمع يف التعاون بشأن االتفاق بشأن اإلقليمية الدراسية احللقة يف متحدث -
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 يف العقلية واملؤثرات باملخدرات واجلوية البحرية املواد يف املشروع غري االجتار
 (2017 ين/نوفمربالثا تشرينه )خوس سان الكارييب، البحر منطقة

 اجلنائية احملكمة مع املايل بالتعاون املعين املستوى الرفيع املؤمتر أعماليّسر م - 
 (2017)تشرين األول/أكتوبر  باريس والسنغال، فرنسا رعاية حتت الدولية،

 اجلنائية احملاكم يف اجلنسني بني املساواة حتقيق كيفية" موضوععن  مقرر-
 العدالة صورة تغيري حول تكافؤ اجلنسني GQUAL مؤمتر يف "الدولية

 (2017ي )تشرين األول/أكتوبر الها الدولية،
 للقانون الهاي مؤمتر صكوك حول القانونية الدراسية احللقة يف متحدث -  

 (2017 آب/أغسطسه )خوس سان اخلاص، الدويل
 ،"يةالدول اجلنائية واحملكمة التكامل"ة املعنون الدراسية احللقة يف متحدث -  
 (2017ل )متوز/يونيه بروكس ورومانيا، أسرتاليا رعاية حتت

 والفرص التحديات" املعنونة األفريقية اإلقليمية الدراسية احللقةيف  متحدث -
 روما لنظام العشرين السنوية الذكرى عشية الدولية اجلنائية للمحكمة املتاحة

 اليت العوامل هي ما ي: األساس روما نظام عاملية تعزيز"ن  بشأ ي"األساس
 من املزيد لتشجيع اختاذها ينبغي اليت اخلطوات هي وما احملرز التقدم تبطئ

ل )متوز/يونيه السنغا داكار، "األساسي؟ روما نظام إىل االنضمام على البلدان
2017)  

 السابع األمريكي األيبريي األسبوع افتتاح حفل يف النقاش حلقة عضو يف -
 ، السالم، قصر الدويل، القانون حنو السبيل ضوعمو  حول الدولية، للعدالة
 (2017)أيار/مايو  الهاي

 الهاي املناخ، وتغري انيةاجلنس حول الدراسية احللقة افتتاح حفل يف متحدث-
 (2017)أيار/مايو 

 للبلدان اإلنسان حقوق نظام حول الدراسية الدورة عن مسؤول أستاذ -
 اإلنسان، حلقوق األمريكية البلدان حمكمة بشأن الدراسية والدورة األمريكية

 (2002ا )كوستاريك جامعة
  
  

 الجمعيات والرابطات المهنية
 عضو يف نقابة احملامني يف كوستاريكا - 
 عضو رابطة القانون الدويل، لندن - 
 عضو يف نقابة احملامني األمريكية  - 

 األلقاب الشرفيةاألوسمة و 
 اوسام سان كارلوس، كولومبي - 
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 الشخصي مجاالت االهتمام
 القراءة واملوسيقى واملسرح والسباحة واحلفاظ على الغابات - 

 ةأمور أخرى ذات الصل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

فيما يتعلق مبسائل القانون الدويل يف سياق ست إدارات، طُلب مين،  
كمستشار خاص حلكومة كوستاريكا، أن ُأسدي املشورة لرؤساء البلد بشأن 

لغة التعقيد تتعلق باألمن القومي لكوستاريكا. وأيدُت وأرشدت مسائل با
وأوّجه أحيانا املواقف الوطنية بشأن عدة صكوك من صكوك القانون الدويل: 
على سبيل املثال، أثناء املفاوضات اليت مشلت اتفاق البلد املضيف األول 

حلظر حملكمة التحكيم الدائمة خارج الهاي؛ حتقيق أهداف اتفاقية أوتاوا 
األلغام املضادة لألفراد، اليت جعلت كوستاريكا أول بلد يف العامل يعلن خلوه 

أثناء املفاوضات وتنفيذ الصكوك املتعلقة باألمن اإلقليمي و ؛ من األلغام
ومكافحة اجلرمية املنظمة، مثل االتفاق املتعلق بالتعاون يف قمع االجتار غري 

املخدرات واملؤثرات العقلية يف منطقة املشروع باملخدرات البحرية واجلوية يف 
البحر الكارييب، واتفاقات نزع السالح الدولية، مثل معاهدة جتارة األسلحة، 
ومؤخرا معاهدة حظر األسلحة النووية اليت عملت فيها كمستشار خارجي 

، ضمن صكوك واتفاقات دولية أخرى. كوستاريكااليت وقعت يف  ، لرئاسة املؤمتر
املسار الوظيفي فرصا عديدة للعمل يف بيئات متعددة وقد أتاح يل هذا 

 اجلنسيات والثقافات، وكذلك يف أعلى جماالت املؤسسات الدولية.
 

______________ 


