بوليتي ،ماورو (أيطاليا)
[األصل :باالنكليزية]

السيرة الذاتية
انتخب القاضي بوليتي لوالية تبلغ مدتها ست سنوات من مجموعة دول أوروبا الغربية
ودول أخرى ،وتم تعيينه بالدائرة التمهيدية للمحكمة.
وعمل القاضي بوليتي أستاذا للقانون الدولي في جامعة ترينتو منذ عام  .1990وقام
قبل ذلك ،منذ عام  ،1976بالتدريس في جامعتي كالياري وأوربينو .وبصفته مستشارا
قانونيا للبعثة الدائمة إليطاليا لدى األمم المتحدة ( ،)2001-1992شارك بنشاط في
عملية التفاوض التي أدت إلى اعتماد نظام روما األساسي .وعمل القاضي بوليتي
أيضا في الوفد اإليطالي إلى اللجنة التحضيرية للمحكمة الجنائية الدولية .وخالل
مسيرته القضائية ( ،)1983-1969كان قاضيا في محكمتي أوريستانو وميالنو.
وشغل أيضا منصب نائب المدعي العام في محكمة األحداث في ميالنو .وفي عام
 ،2001تم انتخابه من قبل الجمعية العامة لألمم المتحدة ليكون على قائمة القضاة
المخصصين للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة .وبصفته قاضيا ومدعيا
عاما سابقا ،تعامل مع العديد من قضايا انتهاكات حقوق اإلنسان والعنف واالعتداء
على النساء واألطفال .ونشر عدة مقاالت عن نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية
الدولية وعن أركان الجرائم ذات الصلة.
البيانات الشخصية
تاريخ الميالد 13 :أيلول/سبتمبر  ،1944فابريكا دي روما ،إيطاليا
محل االقامة :ايطاليا
ليسانس الحقوق بامتياز من جامعة فلورنسا1966 ،
المؤهالت العلمية:
اللغات :الكتابة والتحدث باللغتين االنكليزية والفرنسية بطالقة
وسام االستحقاق من الدرجة األولى للجمهورية اإليطالية ،من رئيس
الجوائز:
جمهورية إيطاليا في عام .2005
األنشطة األكاديمية
مدرس القانون الدولي الخاص ،كلية العلوم السياسية بجامعة كالياري ()1979-1976
مدرس القانون الدولي ،كلية الحقوق بجامعة أوربينو ()1983-1979
أستاذ مساعد للقانون الدولي ،كلية الحقوق بجامعة أوربينو ()1986-1983
أستاذ مساعد للقانون الدولي ،كلية الحقوق بجامعة ترينتو ()1990-1986
أستاذ القانون الدولي ،كلية الحقوق بجامعة ترينتو (منذ )1990
يقوم حاليا بتدريس إحدى مواد القانون الدولي العام (باللغة اإلنكليزية) في برنامج
الدراسات القانونية األوروبية والدولية المقارنة.
األنشطة القضائية والمهنية

بدأ حياته القضائية بمحكمة فلورنسا في عام 1969
قاض في محكمة أوريستانو (المدنية والجنائية) ()1972
نائب المدعي العام في محكمة األحداث في ميالنو ()1975-1972
قاض في محكمة ميالنو (المدنية والجنائية) ()1983-1975
في مسيرته القضائية المحلية ،وصل إلى مرتبة القاضي لدى محكمة االستئناف في
عام 1983
برنامج  White & Caseللمحامين األجانب ،نيويورك ()1986-1985
في عام  ،2001تم انتخابه من قبل الجمعية العامة لألمم المتحدة على قائمة القضاة
المخصصين للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة
قاض بالمحكمة الجنائية الدولية ( ،)2009-2003ورئيس الدائرة التمهيدية الثانية
()2009-2006
عضو في المجموعة الوطنية لمحكمة التحكيم الدائمة (منذ )2011
عضو في لجنة األمم المتحدة لحقوق اإلنسان ()2018-2015؛ المقرر المعني بمتابعة
المالحظات الختامية ()2018-2017
نائب رئيس لجنة األمم المتحدة لحقوق اإلنسان ()2018
األنشطة الدبلوماسية
عضو في الوفد اإليطالي لمؤتمر الوكالة الدولية للطاقة الذرية المعني بوضع اتفاقيات
بشأن اإلخطار المبكر بالحوادث النووية والمساعدة في حالة وقوع حادث نووي أو
طارئ إشعاعي (فيينا)1986 ،
عضو في الوفد اإليطالي للمفاوضات بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية ووكالة الطاقة
الذرية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي من أجل وضع
بروتوكول مشترك يتعلق بتطبيق اتفاقيتي فيينا وباريس بشأن المسؤولية المدنية عن
الحوادث النووية (فيينا)1988 ،
عضو في الوفد اإليطالي للمفاوضات المتعلقة بوضع اتفاقية تتعلق بمراقبة حركة
النفايـــــــــات الخطرة عبر الحدود وبالتخلص منها (جنيف ،لكسمبرغ ،بازل-1988 ،
)1989
عضو في الوفد اإليطالي لدى الفريق العامل المعني بالمسؤولية النووية ولدى اللجنة
الدائمة المعنية بالمسؤولية عن األضرار النووية ،التابعتين للوكالة الدولية للطاقة
الذرية (فيينا)1991-1989 ،
عضو في فريق الحقوقيين الذي كلفته الحكومة اإليطالية بإعداد وثيقة تمهيدية لمنتدى
سيينا المعني بقانون البيئة الدولي ،الذي عقدته قمة مجموعة البلدان الصناعية السبعة
الكبرى ()1990
عضو في الوفد اإليطالي للجنة التحضيرية لمؤتمر األمم المتحدة المعني بالبيئة
والتنمية (نيويورك)1992 ،
مستشار قانوني للبعثة الدائمة إليطاليا لدى األمم المتحدة ()2001-1992
مندوب إيطاليا في اجتماع فانكوفر بشأن النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية
ليوغوسالفيا السابقة ()1993
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نائب رئيس اللجنة الخاصة المعنية بميثاق األمم المتحدة وبتعزيز دور المنظمة
()1994
عضو في الوفد اإليطالي لدى مجلس األمن ()1996-1995
عضو في الوفد اإليطالي إلى اللجنة المخصصة واللجنة التحضيرية المعنية بإنشاء
محكمة جنائية دولية ()1998-1995
عضو في الوفد اإليطالي إلى مؤتمر األمم المتحدة للمفوضين بشأن إنشاء محكمة
جنائية دولية (روما)1998 ،
عضو في مؤتمر روما ،والمنسق المعني بقضية األطفال في النزاعات المسلحة
عضو في الوفد اإليطالي إلى اللجنة التحضيرية للمحكمة الجنائية الدولية (-1999
)2002
رئيس اللجنة السادسة (القانونية) للجمعية العامة لألمم المتحدة (الدورة الخامسة
والخمسون)2001-2000 :
عضو في الوفد اإليطالي إلى اللجنة التحضيرية لمؤتمر كمباال الستعراض النظام
األساسي للمحكمة الجنائية الدولية (نيويورك)2010 ،
عضو في الوفد اإليطالي إلى اللجنة السادسة (القانونية) التابعة للجمعية العامة (2010
و 2011و ،)2012وإلى جمعية الدول األطراف في النظام األساسي للمحكمة الجنائية
الدولية ()2012-2011
المندوب اإليطالي في اجتماعات الفريق العامل المعني بالمحكمة الجنائية الدولية
والفريق العامل المعني بالقانون الدولي العام التابعين لالتحاد األوروبي (بروكسل
 .)2014 -2013 -2012 -2011وعمل في النصف الثاني من عام  2014رئيسا
للفريق العامل المعني بالمحكمة الجنائية الدولية.
العضو المعين من الحكومة اإليطالية في لجنة التوفيق والتسوية القضائية بين إيطاليا
والبرازيل بموجب اتفاقية عام )2011( 1954
عضو في الفريق القانوني الدولي المعين من قبل إيطاليا في النزاع بين إيطاليا والهند
(قضية انريكا ليكسي ) أمام هيئة التحكيم التابعة التفاقية األمم المتحدة لقانون البحار
(.)2019-2015
أنشطة البحث واالجتماعات العلمية في الخارج
جامعة كولومبيا ،كلية الشؤون الدولية .مشروع بحث بشأن قرارات الجمعية العامة
لألمم المتحدة ()1968
جامعة ييل ،كلية الحقوق ،مشروع بحث بشأن عدم انتشار األسلحة النووية (-1980
)1981
مقرر في اجتماع " ،"Nuclear Inter Jura 87الذي نظمته رابطة القانون النووي الدولي
(انتويرب)1987 ،
مقرر في الدورة الثالثة عشرة للدراسات القانونية لجان دابان التي نظمها قسم القانون
الدولي بجامعة لوفان (لوفان)1988 ،
مقرر ندوة "العلوم والقانون" التي نظمتها وزارة البحث والتكنولوجيا الفرنسية
(باريس)1991 ،
شارك في حلقة النقاش المعنية بإصالح مجلس األمن التابع لألمم المتحدة التي نظمتها
جامعة جورجيا (أثينا ،جورجيا)1996 ،
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مقرر الندوة السنوية للقانون اإلنساني الدولي التي نظمتها اللجنة الدولية للصليب
األحمر وكلية الحقوق بجامعة نيويورك (نيويورك)1997 ،
مقرر المؤتمر اإلقليمي بشأن المحكمة الجنائية الدولية الذي نظمته منظمة "ال سالم
بدون عدالة" ووزارة الشؤون الخارجية في أوروغواي (مونتفيديو)1997 ،
شارك في الندوة التي نظمتها وزارة الخارجية الفرنسية حول "وصول الضحايا إلى
المحكمة الجنائية الدولية" (باريس)1999 ،
من عام  2000إلى عام  ،2002مقرر ومشارك في مؤتمرات واجتماعات مختلفة
بشأن المحكمة الجنائية الدولية ،ال سيما في المؤتمرات واالجتماعات التي عقدت في
ستورز (كونيتيكت) وبروكسل وبراغ وإشبيلية
اض في المحكمة الجنائية الدولية ،شارك كمتحدث رئيسي أو محاور
في فترة واليته كق ٍ
في حلقات النقاش التي أجريت على هامش االجتماعات والمؤتمرات ،وعلى وجه
الخصوص االجتماعات والمؤتمرات التي عقدت في الهاي ،وستراسبورغ ،وباريس،
ويريفان ،وموسكو ،ومدريد ،وأثينا ،وسيول ،والقاهرة ،وسانت بطرسبورغ ،ومانيال
كان أيضا متحدثا رئيسيا في لقاءات علمية مختلفة وال سيما في معهد آسر في الهاي،
وجامعة اليدن ،وكلية الحقوق بجامعة ليوبليانا (أيضا في مؤتمر ليوبليانا الدولي حول
"مسؤولية الحماية" ،في نيسان/أبريل  ،2013والمؤتمر الذي عقدته المنظمة الدولية
لقانون التنمية في الهاي في نيسان/أبريل .)2014
عضو في اللجنة االستشارية لشبكة القانون الجنائي الدولي ،الهاي.
وفي السنوات األخيرة ،ألقى محاضرات أو شارك كمتحدث رئيسي أو محاور في
حلقات النقاش التي أجريت على هامش االجتماعات والمؤتمرات ،بما في ذلك في
مدرسة جنيف للدبلوماسية ،ومؤتمرات الصليب األحمر اإليطالي ،ومعهد الدبلوماسية
الثقافية في برلين ،واالجتماع السنوي للجمعية األوروبية للقانون الدولي الذي عقد في
أثينا ،ومركز الدراسات العسكرية العليا في روما ،والمعهد العالي للدراسات الدولية
واإلنمائية في جنيف ،وجامعتي ميالنو بيكوكا وغابرييلي دانونزيو في بسكارا،
ووزارة الخارجية والتعاون الدولي اإليطالية ،والوكاالت الحكومية لجمهورية ميانمار
في ناي بي تاو.
المنشورات الرئيسية

“Foro della reciprocita’ e principii costituzionali in tema di giurisdizione” (Competence by
Way of Reciprocity and Constitutional Principles Relating to Jurisdiction), Rivista di diritto
internazionale, 1969, pp. 258-288.
“L’immunita’ giurisdizionale dei rappresentanti degli Stati presso la FAO” (Jurisdictional
Immunity of States’ Representatives to F.A.O.), Rivista di diritto internazionale, 1970,
pp.526-550.
“Responsabilita’ da fatto illecito nella Convenzione sullo Statuto delle forze armate della
NATO” (Responsibility for Wrongful Acts in the Convention on the Status of NATO
Armed Forces), Rivista di diritto internazionale, 1973, pp.45-85.
“Giurisdizione penale sul personale della NATO e problemi di costituzionalita’” (Criminal
Jurisdiction over NATO Personnel and Constitutional Issues), Rivista di diritto
internazionale privato e processuale, 1974, pp.470-486.
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Notes to Comment Upon Various Judgements of Courts of Merit and of the Court of
Cassation, The Italian Yearbook of International Law, 1977, pp. 279-282 and 1978-79,
pp.149-161.
Funzioni consolari e rapporti tra ordinamenti. Diritto internazionale e legge locale
nell’attivita’ del console italiano (Consular Functions and the Relationships between
Legal Systems. International Law and Domestic Law in the Activity of the Italian Consul),
Milan, 1978 (pp.1-181).
“Miniere d’uranio nelle Alpi Marittime, inquinamento transfrontaliero e tutela
internazionale dell’ambiente” (Uranium Mines in the Maritime Alps, Transfrontier
Pollution and International Protection of the Environment), Rivista di diritto internazionale
privato e processuale, 1981, pp.541-599.
“Esportazioni nucleari e politiche di non proliferazione” (Nuclear Exports and NonProliferation Policies), Legislazione economica, 1980-1981, pp.806-821.
“La Convenzione dell’Aja del 1965 sulle notificazioni civili all’estero e le notifiche a cura
dei consoli italiani” (The 1965 Hague Convention on Civil Notifications Abroad and the
Notifications by the Italian Consuls), Rivista di diritto internazionale, 1983, pp.375-383.
“Diritto internazionale e non proliferazione nucleare” (Nuclear Non-Proliferation and
International Law), Padua, 1984 (pp. 1-301).
“Safeguards Against Nuclear Proliferation: The Need for Greater Effectiveness”, The
Italian Yearbook of International Law, 1985, pp.85-95.
“Assistenza giudiziaria internazionale” (International Judicial Assistance), Digesto, IV ed.,
vol.I, 1987, pp.455-472.
“I danni da inquinamento nella normativa internazionale: realta’ e prospettive” (Pollution
Damage in International Legislation: Reality and Prospects for Progress), Diritto e Pratica
nell’assicurazione, Atti del Convegno su “il danno ambientale”, Milan, 30 November 1987,
pp.79-92.
“Incidenti nucleari e responsabilita’ civile: verso un simultaneo ampliamento della sfera di
applicazione delle convenzioni internazionali vigenti?” (Nuclear Accidents and Civil
Liability: Towards a Simultaneous Widening of the Scope of Application of the Existing
International Conventions?), Rivista giuridica dell’ambiente, 1988, 2, pp.209-235.
“International and Civil Liability for Nuclear Damage: Some Recent Developments of State
Practice”, La reparation des dommages catastrophiques. Les risques technologiques
majeurs en droit international et en droit communautaire. Travaux del XIIIes Journées
d’études juridiques Jean Dabin, Université de Louvain, Bruxelles, 1990, pp.319-337.
“Basi militari straniere e giurisdizione italiana” (Foreign Military Bases and Italian
Jurisdiction), Le basi militari della NATO e di paesi esteri in Italia, Camera dei deputati,
Roma, 1990, pp.67-97.
“Energia nel diritto comunitario” (Energy in European Community Law), Digesto, IV ed.,
vol.VI,1991, pp.3-23.
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“The Impact of the Chernobyl Accident on the States’ Perception of International
Responsibility for Nuclear Damage”, Francioni-Scovazzi (eds.), International
Responsibility for Environmental Harm, London, 1991, pp.473-490.
“La disciplina giuridica della tutela dell’ambiente nei rapporti di vicinato tra Italia e
Francia” (The Legal Regime of Environmental Protection in the Relationships between
Italy and France), De Guttry-Ronzitti (eds.), I rapporti di vicinato tra Italia e Francia,
Padua, 1994, pp.227-239.
“Tutela dell’ambiente e sviluppo sostenibile: profili e prospettive di evoluzione del diritto
internazionale alla luce della Conferenza di Rio de Janeiro” (Environmental Protection and
Sustainable Development: Issues and Prospects for Progress after the Rio Conference),
Scritti in memoria di Giuseppe Barile, Padua, 1995, pp.447-580.
“The Establishment of an International Criminal Court at a Crossroads: Issues and
Prospects after the First Session of the Preparatory Committee”. The International Criminal
Court: Observations and Issues before the 1997-98 Preparatory Committee, and
Administrative and Financial Implications, Nouvelles Etudes Pénales, 1997, pp. 115-157.
“Il diritto umanitario alla svolta della Conferenza di Roma sulla istituzione di una Corte
penale internazionale: un auspicio ed un impegno dell’Italia” (Humanitarian Law at the
Juncture of the Rome Conference on the Establishment of an International Criminal Court:
an Auspice and a Commitment of Italy), Cooperazione fra Stati e giustizia penale
internazionale. Societa’ italiana di diritto internazionale, III Convegno, Siena 12-13 giugno
1998, Naples, 1999, pp.37-61.
“Le Statut de Rome de la Cour pénale internazionale: le point de vue d’un négociateur”
(The Rome Statute of the International Criminal Court: the point of view of a negotiator),
Revue générale de droit international public, 1999,4,pp.817-850.
“The Rome Statute of the ICC: Rays of Light and Some Shadows”, Politi-Nesi (eds.), The
Rome Statute of the International Criminal Court. A Challenge to Impunity (Proceedings of
the Trento Conference of 13-15 May 1999), Ashgate, Aldershot, 2001, pp.7-16.
“Elements of crimes”, Cassese-Gaeta-Jones (eds.), The Rome Statute of the International
Criminal Court. A Commentary., Oxford University Press, London, 2002, vol. I, pp.443473.
“The Debate Within the Preparatory Commission for the International Criminal Court”,
Politi-Nesi (eds.), The International Criminal Court and the Crime of Aggression
(Proceedings of the Trento Conference of 30 May-1 June 2001), Ashgate, Aldershot, 2004,
pp. 43-51.
“Complementarity or Competition among International Jurisdictions: The International
Criminal Court Perspective”, Les juridictions internationales: complementarité ou
concurrence ?” , Bruylant, Bruxelles, 2005, pp.41-49..
“Some Concluding Remarks on the Role of NGOs in the International Criminal Court”,
Civil Society, International Courts and Compliance Bodies, TMC Asser Press, the Hague,
2005, pp.143-145.
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POLITI-GIOIA, “The Criminal Procedure before the International Criminal Court: Main
Features”, New International Tribunals and New International Proceedings, Milan, 2006,
pp.135-156.
“The ICC and International Cooperation under the Rome Statute – Introductory Remarks,
Proceedings of the Workshop held in Lecce on October 21-22, 2005, Lecce, 2007, pp.7-12.
POLITI-GIOIA,” La responsabilita’ penale individuale per violazione degli obblighi a
tutela dei beni culturali in tempo di conflitto armato” (Individual Criminal Responsibility
for Violation of Duties to Protect Cultural Property During Armed Conflicts), La tutela
internazionale dei beni culturali nei conflitti armati, Milan, 2008, pp.197-219.
POLITI-GIOIA (eds.), “The International Criminal Court and National Jurisdictions”,
Proceedings of the Trento Colloquium of 4-5 May 2007, Ashgate, Aldershot, 2008.
“Foreword”, M. El ZEIDY, The Principle of Complementarity in International Criminal
Law. Origin, Development and Practice, M. Nijhoff, Leiden-Boston, 2008.
“La Corte penale internazionale a dieci anni dalla Conferenza di Roma: un primo bilancio”
(The International Criminal Court Ten Years After the Rome Conference), Liber Fausto
Pocar, Diritti individuali e giustizia internazionale, Milano, 2009, pp.735-752.
“Reflections on Complementarity at the Rome Conference and Beyond”, The International
Criminal Court and Complementarity: from Theory to Practice, Cambridge Univ. Press,
Cambridge, 2011, pp.142-149.
“The ICC and the Crime of Aggression: A Dream that Came Through and the Reality
Ahead”, Journal of International Criminal Justice, Vol.10, 1, 2012, pp.267-288..
“Il crimine di aggressione e i rapporti tra CPI e Consiglio di Sicurezza” (The Crime of
Aggression and the Relationships Between the ICC and the Security Council), La
Comunita’ internazionale, Quad. 15, 2014, pp.89-101.
« Complementarite’ (Principe de), Dictionnaire Enciclopédique de la Justice Pénale
Internationale » (sous la direction de O. Beauvallet), Paris, 2017,pp.201-203.
“Artico 8 bis, 15 bis e 15 ter: Crime de Agressao” (Artiche 8 bis, 15 bis and 15 ter: Crime
of Aggression), Tribunal Penal Internacional-Comentarios ao Estatudo de Roma
(International Criminal Court-Commentaries to the Rome Statute), Steiner S.-Caldeira
Brandt (coordinators), Belo Horizonte, “ 2 ed, 2020, pp. 301-318.
“Art. 3 sul diritto alla vita” (Article 3 on the Right to Life), 30 Voci per 30 Diritti, libero
commento agli articoli della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, E. Berto-M.
Marcantoni (a cura di), Trento, 2020, pp.40-46.,
“Riformare la Corte Penale Internazionale? Brevi osservazioni sul (lungo) documento di
un gruppo di esperti” (To Reform the International Criminal Court? Some Brief
Observations on a (Long) Document Prepared by a Group of Experts), in Caracciolo I.Montuoro U. (a cura di), Ricostruzione della pace, giustizia e tutela dei diritti umani,
Torino 2021, pp.249-262.
With M. Gagliardini co-author, “The Principle of Complementarity in Today’s
Perspective” in C: STAHN, M. EL ZEIDY, The International Criminal Court and
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Complementarity: From Theory to Practice, Cambridge University Press, 2 nd ed. (being
published).”

______________
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