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  لضحايال صندوق االستئماينال جملس إدارةاالنتخاب الثالث ألعضاء 

  لعامةمذكرة من األمانة ا

أسر هؤالء الضحايا كمة وختصاص احملمت تأسيس الصندوق االستئماين لصاحل ضحايا اجلرائم اخلاضعة ال  -١
 املؤرخ ICC-ASP/1/Res.6قرار احملكمة جلنائية الدولية من طرف مجعية الدول األطراف مبوجب 

  .وترد اختصاصات جملس اإلدارة يف مرفق القرار. ٢٠٠٢سبتمرب /أيلول ٩

، إجراءات ٢٠٠٢سبتمرب / أيلول٩، املؤرخ ICC-ASP/1/Res.7 قرار مجعية الدول األطراف ويبني  -٢
 كل ترشيح يبنيينبغي أن  من ذلك القرار، ٦     ً        ووفقا  للفقرة . ترشيح األعضاء اخلمسة لس اإلدارة وانتخام

، أي التحلي باألخالق الرفيعة  من القرار نفسه١املعلومات اليت تثبت استيفاء املرشح للشروط الواردة يف الفقرة 
 .واحلياد والرتاهة وبالكفاءة يف جمال مساعدة ضحايا اجلرائم اخلطرية

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

اإلدارة ، تبذل كافة اجلهود النتخاب أعضاء جملس ICC-ASP/1/Res.7 من القرار ١٠ووفقا للفقرة   -٤
وميكن االستغناء عن هذا الشرط إذا . وعند غياب توافق األراء، جيرى االنتخاب باالقتراع السري .بتوافق األراء

حيظون بتأييد جمموعتهم  لعدد املقاعد املقرر ملؤها، أو فيما يتعلق باملرشحني الذين                      ًكان عدد املرشحني مساويا 
 .التحديد التصويت على انتخاب بعينهاإلقليمية، ما مل يطلب أحد الوفود على وجه 

                                             ٍ                                 على أنه يف حال ما إذا تعادلت األصوات ملقعد متبق ، ينبغي إجراء اقتراع مقيد ينحصر ١١وتنص الفقرة   -٥
 .خيصص مقعد واحد لكل جمموعة إقليمية. يف املرشحني الذين حصلوا على عدد متساو من األصوات

ينبغي أن يكون املرشح عن كل جمموعة الذي حيصل على  على أن الشخص املنتخب ١٢وتنص الفقرة   -٦
أكرب عدد من األصوات وعلى ثلثي الدول األطراف احلاضرة واملشتركة يف التصويت، بشرط توفر أغلبية مطلقة من 

 .الدول األطراف تشكل النصاب القانوين الضروري للتصويت
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أن ، قرر مكتب مجعية الدول األطراف ٢٠٠٩ير ينا/ كانون الثاين١٤ويف اجتماعه األول املنعقد بتاريخ   -٧
 ١١مايو إىل / أيار٢٠ لالنتخاب الثالث ألعضاء جملس اإلدارة واليت ستجري من تاريخ لترشيحفتح فترة ات

     ً        ووفقا  للفقرة . وبنهاية هذه الفترة، مل يتم استيفاء الشروط الدنيا لترشيح أعضاء حملس اإلدارة. ٢٠٠٩أغسطس/آب
سبتمرب / أيلول٢٢ فقد جرى متديد فترة الترشيح ثالث مرات إىل تاريخ ICC-ASP/1/Res.5 من القرار ٤

٢٠٠٩. 

 :لترشيحات اآلتيةاجرى تلقي ، ٢٠٠٩سبتمرب / أيلول٢٣ تاريخ حىتو -٨

  الدول األفريقية
  )كينيا (مورونغيالسيدة بييت كاري   -

  الدول األسيوية
  )منغوليا (التنغرلولغا       لسيد ب ا  -

  يةدول أوروبا الشرق
  )التفيا(فايرة رايربغا  - فايكالسيدة   -

  الكارييبمنطقة حبر جمموعة دول أمريكا الالتينية و
  )كولومبيا(السيد إدواردو بيزارو ليونغوميز   -

  دول أوروبا الغربية ودول أخرى
  )فنلندا (ريهن ثالسيدة إليزابي  -

املتعلقة باملرشحني والوثائق املرافقة يف توجد املعلومات ، ICC-ASP/1/Res.7 من القرار ٧     ً        ووفقا  للفقرة   -٩
  .املرفق من املذكرة احلالية
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  املرفق

  القائمة األجبدية للمرشحني

  )مع بيانات املؤهالت(

  احملتويات

  )∗∗∗∗(اإلسم واجلنسية

  الصفحة    
  ٤   .................................................)منغوليا(لغا    ، ب ألتنغرل  ١
  ٩   .............................................)كينيا(ري آ،بييت كمورونغي  ٢
  ١٧   .....................................)كولومبيا(بيزارو ليونغوميز، إدواردو   ٣
  ٢١   ..................................................)فنلندا (ث، إليزابيريهن  ٤
  ٢٦  ............................................. ..)التفيا(فرايربغا فايرا  فايك  ٥

  

                                                 
  .املرشحة ما مل يرد خالف ذلك) ة( كذلك اسم الدول(*)
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 )منغوليا(، بولغا ألتنغرل -١

  ]باإلنكليزية: األصل[

  مذكرة شفوية

 بتحياا لألمانة العامة جلمعية الدول األطراف لدى نظام نغولياتتقدم وزارة الشؤون والتجارة اخلارجية مل  
ترشيح معايل السيد بولغا بإبالغها بأن احلكومة املنغولية قررت روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية وتتشرف 

  .، السفري فوق العادة واملفوض، إلعادة انتخابه كعضو يف جملس إدارة الصندوق اإلستئماين للضحاياألتنغرل

بوصفه املرشح الذي يستويف الشروط الالزمة ، ألتنغرل مرشحها، السيد بولغا منغولياوعينت حكومة   
، املتعلق بإنشاء الصندوق اإلستئماين ٢٠٠٢سبتمرب /أيلول٩ املؤرخ، ICC-ASP/1/Res.6 يف مرفق القرار املتضمنة

وهو شخص يتحلى بأخالق رفيعة .  وأسر هؤالء الضحايالصاحل ضحايا اجلرائم اخلاضعة الختصاص احملكمة
  .ضحايا اجلرائم اخلطرية                           ً                                      وباحلياد والرتاهة ونعتقد متاما  أنه يتوفر على الكفاءة املناسبة ملساعدة 

  [...] 

*** 

  بيان املؤهالت

  احلالة املدنية

  ١٩٥٥أكتوبر / تشرين األول٢٥  :تاريخ الوالدة

  مقاطعة خوفود، منغوليا  :مكان الوالدة

  منغويل  :اجلنسية

  املؤهالت

  املدرسة الثانوية، مقاطعة خوفود، منغوليا  ١٩٧٣  ـ١٩٦٣

  .نون الدويل من معهد موسكو للعالقات الدولية، روسيادرجة املاجستري يف القا  ١٩٧٩ ـ ١٩٧٤

  .درجة املاجستري يف العلوم السياسية من معهد موسكو للعلوم السياسية، روسيا     ١٩٩٠ ـ ١٩٨٨

  .تدريب خاص يف الشؤون الدولية، جامعة كولومبيا، الواليات املتحدة األمريكية  ١٩٩٢

  .ة الوطنية طراس شيفشنكو بكييف، أوكرانيادكتوراه يف القانون الدويل، اجلامع  ٢٠٠٣
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  التجربة اجلامعية

  .أستاذ القانون، اجلامعة الوطنية املونغولية

  .أستاذ بأكادميية األمن والدفاع وسيادة القانون باإلحتاد الروسي

  اللغات األجنبية

  .ليزية والروسية واإلسبانيةكاإلن

  اخلربة املهنية

  .رجية، منغولياوزارة الشؤون اخلا  ١٩٨١  ـ١٩٧٩

  .سفارة منغوليا بأفغانستان  ١٩٨٥  ـ١٩٨١

  .وزارة الشؤون اخلارجية، منغوليا  ١٩٨٨  ـ١٩٨٥

  .مستشار للساسة اخلارجية، برملان منغوليا  ١٩٩١  ـ١٩٩٠

  .مدير قسم العالقات اخلارجية، األمانة العامة للربملان املنغويل  ١٩٩٢  ـ١٩٩١

  .قات اخلارجية، األمانة العامة للربملان املنغويلمديرة إدارة العال  ١٩٩٧  ـ١٩٩٢

  .سفري فوق العادة مفوض لدولة منغوليا لدى مجهورية تركيا  ٢٠٠٣  ـ١٩٩٧
  .سفري فوق العادة مفوض لدولة منغوليا لدى بلغاريا ولبنان ورومانيا وأوزبكستان

  .يامدير اإلدارة القانونية بوزارة الشؤون اخلارجية، منغول  ٢٠٠٨  ـ٢٠٠٣

  .سفري فوق العادة مفوض لدولة منغوليا لدى اململكة املتحدة   حىت اليوم٢٠٠٨
  .سفري فوق العادة مفوض لدولة منغوليا لدى إيرلندا وآيسلندا وجنوب أفريقيا

  م أخرىامه

عضو اللجنة احلكومية الدولية لتفتيش حدود الدولة بني منغوليا واحتاد اجلمهوريات   ١٩٨٨-١٩٨٥
  .تيةيالسوفيشتراكية الا

  .األمني العام املسؤول بالفريق الربملاين الدويل املنغويل  ١٩٩٧ - ١٩٩٠

  .، اجلامعة الوطنية ملنغوليارئيس قسم القانون الدويل  ١٩٩٧  ـ١٩٩٣

 الرئيس الشريف ١٩٩٧                                                 ً        مؤسس ورئيس مجعية الصداقة املنغولية اإلسرائيلية وبدءا  من عام   ١٩٩٧  ـ١٩٩٣
  نغولية اإلسرائيليةجلمعية الصداقة امل

  .وحىت اليوم عضو جملس اجلمعية املنغولية لدى منظمة األمم املتحدة  ١٩٩٣
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عضو جملس األكادميية املنغولية .وحىت اليوم عضو جملس اجلمعية املنغولية ملكافحة اإلرهاب  ٢٠٠٢
  .ملكافحة اإلرهاب

  .وحىت اليوم عضو جملس منظمة العفو الدولية مبنغوليا  ٢٠٠٣

لتعزيز تأهيل مركز الدولة ) تسنهر سولد" (األعالم الزرقاء"وحىت اليوم عضو جملس إدارة   ٢٠٠٥
  .املنغولية  اخلالية من األسلحة النووية على الصعيد الدويل

  .عضو جملس اللجنة الوطنية للقانون اإلنساين

  صلةذات الأخرى وأعمال خربات 

  ).١٩٨١، ١٩٨٠ويورك، جنيف، ني(دورات مؤمتر األمم املتحدة لقانون البحار   -
  ).١٩٨٧، ١٩٨٦نيويورك، ( للجمعية العامة لألمم املتحدة ٤٢ و٤١عضو الوفد املنغويل خالل الدورة   -
  ).١٩٩٦ - ١٩٩٥، ١٩٩٣ - ١٩٩٠، ١٩٨٨، ١٩٨٤ - ١٩٨٢(دورات اإلحتاد الربملاين الدويل   -
 الربملاين الدويل املكرسة للذكرى السنوية للجمعية العامة لألمم املتحدة واإلحتادستثنائية اللدورة اا  -

  .)١٩٩٥نيويورك، ( اخلمسني لألمم املتحدة
 والدامنرك وفرنسا عضو الوفد الرمسي لرئيس منغوليا ورئيس الربملان املنغويل للنمسا وبلغاريا ومصر  -

يالند وتركيا ومجهورية أملانيا اإلحتادية وكازاخستان واليابان ومجهورية كوريا واإلحتاد الروسي وتا
  ).٢٠٠٦  ـ١٩٩٠( والواليات املتحدة األمريكية وأوكرانيا

  ).١٩٩٦، ١٩٩٥(دورة مؤمترات اإلحتاد الربملاين الدويل ومؤمترات املنتدى الربملاين آلسيا واحمليط اهلادئ   -
سات القانون التعاون الدويل يف جماالت الدراسات القانونية ووضع جدول أعمال ملؤمتر درا:الندوة الدولية   -

  ).٢٠٠٤اليابان، طوكيو، (
اجتاهات وقضايا التشريع بني كوريا الشمالية وكوريا اجلنوبية ومنغوليا : املؤمتر الدويل بني منغوليا وكوريا  -

  ).٢٠٠٤، روأوالنباتمنغوليا، (
  ).٢٠٠٤اليابان، طوكيو، (احللقة الدراسة األسيوية املعنية بالتصدير   -
  ).٢٠٠٥الصني، ( اهلادئ لالجئني واألشخاص املرحلني واملهاجرين مؤمتر آسيا واحمليط  -
  ).٢٠٠٥أوزبكستان،  (الفريق العامل املعين بالقضايا القانونية املتعلقة مبكافحة اإلرهاب  -
املفتوحة العضوية التشاورية غري الرمسية بشأن الدورات السادسة والسابعة والثامنة لعملية األمم املتحدة   -

  ).٢٠٠٧- ٢٠٠٥نيويورك  (وقانون البحاراحمليطات 
  ).٢٠٠٦الهاي، (ممثل لدى الدورة اخلامسة  جلمعية الدول األطراف للمحكمة اجلنائية الدولية   -
 عضو الفريق احلكومي الدويل لدراسة السبل العملية لتعزيز اإلحترام الكامل للقانون اإلنساين الدويل  -

  ).٢٠٠٦.واإلمتثال للقانون 
  ).٢٠٠٦ماليزيا، الصني، (قانون اإلنساين الدويل مؤمتر ال  -
رئيس الوفد املنغويل يف املفاوضات بني مندويب مجهورية الصني الشعبية ومنغوليا والفدرالية الروسية بشأن   -

  .)٢٠٠٨  ـ٢٠٠٤من سنة (مشروع اإلتفاق املعين حبركة املرور العابر 



ICC-ASP/8/19 
Page 7 

  ).٢٠٠٧طورينو، إيطاليا، (دولية  املعين بالعدالة اجلنائية الرممثل لدى املؤمت  -
  ).٢٠٠٧نيويورك، ( جلمعية الدول األطراف للمحكمة اجلنائية الدولية ممثل لدى الدورة اخلامسة املستأنفة  -
  ).تغيري النظام القانوين املنغويل (٢٠٠٧املؤمتر املنغويل الكوري لعام   -
برث، أستراليا، ) (تقرير التقييم ملنغوليا(ع السنوي فريق آسيا واحمليط اهلادئ املعين بغسيل األموال، اإلجتما  -

  ).٢٠٠٧يوليو /متوز
الدورة الرابعة واخلامسة والسادسة لس إدارة الصندوق اإلستئماين للضحايا التابع للمحكمة اجلنائية   -

  ).٢٠٠٩ ـ ٢٠٠٧الهاي،  (الدولية 

  املشاركة يف احللقات الدراسية واملؤمترات كمتحدث ومقرر ومشارك

حول موضوع " املاضي واحلاضر واملستقبل: تركيا وأوكرانيا" تقدمي عرض يف املؤمتر العلمي الدويل   -
" مشاكل التأويل: اإلتفاقات الثنائية واملتعددة األطراف بني أوكرانيا وتركيا كأداة رئيسية للتعاون الدويل"
  .)٢٠٠٢أوكرانيا، كييف، (

 ريب األشخاص واإلجتار يف األفراد واجلرمية عربالوطنية :مؤمتر بايل ـ بودابست لرجوع األشخاص  -
  .)٢٠٠٤أستراليا، برث، (

  ).٢٠٠٤سويسرا والصني وهنغاريا، (إدارة التعاون الدويل يف جمال اهلجرة : مؤمتر مبادرة برن  -
  .)٢٠٠٥، أوالنباتارمنغوليا، (اتفاقية منغوليا واألمم املتحدة ملكافحة الفساد : مركز تنسيق املؤمتر  -
منغوليا، (لألدوات الشاملة ضد اإلرهاب وجرائم أخرى مركز تنسيق املؤمتر املعين بالتنفيذ التشريعي   -

  ).٢٠٠٥أوالنباتار، 
  ).٢٠٠٦، أوالنباتارمنغوليا، (مركز تنسيق املؤمتر املعين بالقانون اإلنساين   -
االت غوليا مع بلدان خارجية يف ات ملنرئيس أو مشارك نشط يف عملية التفاوض بشأن مشاريع اتفاقا  -

  :اآلتية
  تسليم ارمني واملساعدة القانونية املتبادلة؛  )أ(
  محاية وتعزيز االستثمار؛  )ب(
  الطريان املدين واالتصاالت والفضاء اخلارجي والعلم والتكنولوجيا؛  )ج(
  التعاون االقتصادي والتجارة وجتنب فرض الضرائب املزدوج؛  )د(
  .القنصلية وحقوق امللكية الفكريةاحلقوق   )ه(

  اجلوائز

  ).١٩٩١(جائزة العمل الشرفية   -
  ).١٩٩٧(اجلائزة السامية للحكومة املنغولية   -
  ).١٩٩٩(وزير فوق العادة ومفوض حلكومة منغوليا   -
  ).٢٠٠١(جائزة الدرجة األوىل، بلغاريا " مدارسكي كونيك"  -
  ).٢٠٠١( ملنغوليا للمحكمة الدستورية" الشرف العليا"جائزة   -
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 ).٢٠٠١(جائزة وزارة الشؤون اخلارجية  ملنغوليا   -

  ).٢٠٠٢(سفري فوق العادة مفوض ملنغوليا   -

   وغريها من املنشوراتاملنشورات الرئيسية

، ٨ ـ ١،الطبعة اخلاصة للنشرة الرمسية للدولة، اجلزء "سلسلة املعاهدات الدولية ملنغوليا "ب،.،ألتنغرل  -
  .٢٠٠٨ ـ٢٠٠٤وزارة الشؤون اخلارجية، : نباتارمنغوليا، أول

  .٢٠٠٦املركز القانوين القومي، : ، منغوليا، أولنباتار"عناصر القانون الدويل"ب، .،ألتنغرل  -
  .٢٠٠٤، منغوليا، أولنباتار، "ملخص املمارسات: القانون الدويل العام"ب، .،ألتنغرل  -
  .٢٠٠٤، منغوليا، أولنباتار، "مارساتملخص امل: اصالقانون الدويل اخل"ب، .،ألتنغرل  -
، وزارة الشؤون اخلارجية:، منغوليا، أولنباتار"األدوات القانونية: سياسة اخلارجية ملنغولياال"ب، .،ألتنغرل  -

٢٠٠٤.  
  .٢٠٠٦، ٤رقم " تفوق القانون" يف ، "                           ً              تطبيق املعاهدات الدولية وفقا  للتشريع الوطين"ب، .،ألتنغرل  -
 يف جملة القضايا احلالية للعالقات "ذاهب الفلسفية والقانونية لتأويل املعاهدات الدوليةامل"ب، .،ألتنغرل  -

  .، كييف، باللغة األوكرانية١٥٣ـ١٤٨.، ص٢٠٠٢، ٣١ رقم ،الدولية
، أولنباتار،  ٩ ـ ٨، رقم يف جملة القانون"اتفاقية فيينا بشأن قانون املعاهدات وتأويلها"، .ب،ألتنغرل  -

  .ليزيةكاإلن، باللغة ٢٠٠٢
، أولنباتار، ٢٤، أخبار منغوليا، رقم "العنصرية والتمييز العنصري ـ جرائم ضد اإلنسانية "ب،.،ألتنغرل  -

  .، باللغة الروسية١٩٨٦
  .١٩٨٤، أولنباتار، ٢، رقم "إنشاء دولة السكان"مبدأ عدم استعمال القوة،  ب،.ألتنغرل  -
  .١٩٨٠، يف فن وأدب، أولنباتار، "ةالواجبات املهمة لألمم املتحد "ب،،ألتنغرل  -
  

* * *  
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  )كينيا(ري آي، بييت كغمورون  -٤

  مذكرة شفوية

تتقدم البعثة الدائمة جلمهورية كينيا لدى منظمة األمم املتحدة بتحياا إىل األمانة العامة جلمعية الدول 
 مورونغي السيدة بييت كاري األطراف للمحكمة اجلنائية الدولية وتتشرف بإبالغها بأن حكومة كينيا قد رشحت

  .ملنصب أمينة الصندوق اإلستئماين للضحايا باحملكمة اجلنائية الدولية
[...]  

***  

  بيان املؤهالت

 سنة خربة يف ممارسة القانون على املستوى القومي واإلقليمي ٢٣ أزيد من مورونغيلدى السيدة بييت كاري 
ولديها . نظمات غري احلكومية واملنظمات اليت ال تستهدف الربحوالدويل؛ وعشر سنوات خربة يف إدارة وتسيري امل

 يف سياق الرتاعات العنيفة ولديها خربة بالعدالة اجلنائية الدولية وآليات املساءلة خلفية واسعة للدراية حبقوق اإلنسان
ة واحلوكمة والرتعة          ً                                                                       وخربة أيضا  بالقانون الدويل وقضايا العدالة اإلنتقالية  وحقوق النساء واملبادئ الدستوري

  .جتماعيةالاإلنسانية للعدالة ا

  ميلالتع

  .هارفارد للقانون، الواليات املتحدة األمريكيةمدرسة  من ريماجست

  ).٢٠٠٥ ـ ٢٠٠٦(زميلة زائرة، برنامج حقوق اإلنسان 

  .املدرسة الكينية للقانون، نريويب، كينيا

  ).١٩٨٥(دبلوم الدراسات العليا للتعليم القانوين 

 ).١٩٨٤) (بدرجة شرف(معة نريويب، اإلجازة يف القانون جا

  موجز الكفاءات

وعشر  سنة خربة يف ممارسة القانون على الصعيد القومي واإلقليمي والدويل، ٢٣ لديها أزيد منة قانونيةأخصائي
فية واسعة ولديها خل. سنوات خربة يف إدارة وتسيري املنظمات غري احلكومية واملنظمات اليت ال تستهدف الربح

                                                                                                       ً للدراية حبقوق اإلنسان يف سياق الرتاعات العنيفة ولديها خربة بالعدالة اجلنائية الدولية وآليات املساءلة وخربة أيضا  
بالقانون الدويل وقضايا العدالة اإلنتقالية وحقوق النساء واملبادئ الدستورية واحلوكمة والرتعة اإلنسانية للعدالة 

  .فريقي حلماية حقوق اإلنسانألهم جيد بآليات ونظم منظمة األمم املتحدة واإلحتاد اولديها أيضا ف.اإلجتماعية
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ولديها قدرة قيادية بارزة وقدرة لدمج املعارف ضمن أهداف عملية وسياسية واستراتيجية واسعة وهلا قدرة ناجحة 
املبادرات وأخذ املسؤوليات يف مجع األموال وهلا شخصية واثقة من نفسها ومبدعة ومستقلة ومرنة وتستطيع اختاذ 

 ولديها  الدولية والسياسةمع قدرة على إدارة وتنسيق أعمال الفرق واألفراد مع ضمان اجلودة وفهم جيد للعالقات
 سنة من العمل ١٥مهارات جيدة يف الكتابة والتحليل والتواصل ومهارات عالية يف التفاوض وتتمتع بالرتاهة وجتربة 

  .الثقافاتوات يف بيئات متعددة التخصص

  التطور املهين الوثيق الصلة

والتصدي للرتاعات وإعادة إعمار وضع ما بعد ) ترانساند(ناء السالم برنامج التدريب الدويل املتقدم لب  -
للمارسني احلرب والقيام باملصاحلة وإجياد احللول وهي دورة تدريبية دولية خالل مجسة أيام موجهة 

كاالت القومية والدولية واملنظمات غري احلكومية العاملة يف إطار بناء  وموظفي الولصانعي السياساتو
 على شهادة مورونغي وحصلت السيدة .السالم والتصدي للرتاعات وعملية إصالح مرحلة ما بعد احلرب

رب نوفم/شرين الثاين ت٢٢ - ٢٦إمتام التدريب الدويل املعين مبناهج وأحباث السالم  املنعقد يف رومانيا بتاريخ 
  ).شهادة (٢٠٠٤

. تعزيز تعليم الرتعة اإلنسانية وبناء مصادر قوة اتمع احمللي: ملؤسسات أالفيدا لشرق أفريقياالفريق التعليمي  -
  .٢٠٠٤مارس /بوغوتا ٧نريويب، كينيا، 

 رأةتنمية كفاءات امل: تدريب حول مجع التمويالت والرتعة اإلنسانية للتغري اإلجتماعي- رأةشبكة متويل امل  -
، سان فرانسيسكو، كاليفورنيا، الواليات املتحدة ٢٠٠٣مايو / أيار- ٢٠٠٢سبتمرب/امللونات، من أيلول

  ).شهادة(األمريكية، 

تدريب ( العناصر املهمة يف اإلدارة اليت ال تستهدف الربح، التقييم الذايت الس اإلدارة-تيبا اك-كيتوا شا  -
  ).شهادة (٢٠٠٢ هيولي/متوز ١٩ - ١٨ و٢٠٠٢ر فرباي/شباط ٨ - ٤، نيفاشا، )املدربني

  صلةالربات ذات اخل

  ٢٠٠١يوليو /متوز

  حىت اليوم

  .املدير املؤسس، صندوق األنشطة الطارئة، نريويب، كينيا

 وباخلصوص املتعلقة باملرأةمهمة صندوق األنشطة الطارئة هي تعزيز حقوق اإلنسان 
 وينجز الصندوق أهدافه من .لعنفيف املناطق اليت تعرف الرتاع املسلح وتصاعد ا

 ضمن املرأةخالل برنامج األنشطة الطارئة وإعطاء املنح واملبادرات اليت تعزز اخنراط 
  .آليات العدالة االنتقالية من خالل تقدمي اخلربة التقنية

  ١٩٩٩مارس /بوغوتا
  حىت اليوم

عات، مستشارة قانونية لدى التحالف من أجل حقوق النساء ضمن وضعيات الرتا
  .، حقوق اإلنسان والدميقراطية، مونتريال، كندااملرأةبرنامج حقوق 

 من حمامني وأخصائيني قانونيني والناشطات يف املرأةويتألف التحالف من أجل حقوق 
 واملنظمات غري احلكومية املعنية بالعدالة الدولية ومهمته ضمان املرأةالدفاع عن حقوق 
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مقاضاا لدى احملاكم املخصصة واحملاكم الوطنية  واملرأةالتحقيق يف اجلرائم ضد 
ويسعى التحالف إىل إجياد حلول النتهاك حقوق . املختلطة ويف احملكمة اجلنائية الدولية

 غري اإلنساين املرأةعتداء اجلنسي واستعمال ال وإدانة ممارسات ااإلنسان املتعلقة باملرأة
 كجرائم حرب وجرائم ضد كأدوات متعمدة للحرب وضمان مقاضاة هذه األعمال

ويعمل أعضاء التحالف على الصعيد الوطين .  االقتضاءاإلنسانية وجرائم إبادة عند
والدويل كمورد للتشاور والنقاش حول القضايا املوضوعية املتعلقة مبراعاة املنظور 

وتسعى جهود التحالف . اجلنساين ضمن نظم العدالة االنتقالية لوضعية ما بعد احلرب
وية القدرة اإلقليمية والدولية لرصد حقوق املرأة يف حاالت احلرب من خالل إىل تق

  .وضع آليات مناسبة للمساءلة وتقييم قابلية نقلها إىل سياقات أخرى

 ١٩٩٥ أكتوبر/تشرين األول
  ٢٠٠١ير فربا/ شباط–

  .ه، نريويبئ وشركاغيشريك مؤسس لشركة حماماة مورون

 - ١٩٩٣فرباير /شباط
  ١٩٩٥ سبتمرب/أيلول

  .شريك لدى شركة حماماة غوامتا وكيبوشي

- ١٩٩٠يناير /كانون الثاين
  ١٩٩٢يونيو /حزيران

  .ئتمان، شركة دينرز املاليةالمدير ا

   – ١٩٨٥سبتمرب /أيلول
  ١٩٨٩ديسمرب /١كانون 

  .، نريويب، كينيا للمحاماةهئكا وشركايريمساعد يف مكتب م

  ا���
ة ا������

ستشارة خبرية معترف ا فيما خيص مسائل العدالة االنتقالية وحقوق اإلنسان على م   وحىت اليوم٢٠٠٢منذ 
الصعيد الوطين واإلقليمي وعلى صعيد املنظمات الدولية واملنظمات غري احلكومية 

وكاالت األمم املتحدة، : ومن هذه املنظمات. وكذلك اهليئات املتعددة األطراف
، مكتب املمثل اخلاص لألمني العام لألمم املتحدة صندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة

ملنطقة البحريات الكربى، إدارة اإلعالم العام واجلمعية العامة ومنظمة األمم املتحدة 
ومجهورية رواندا، احملكمة العليا وجلنة املصاحلة ) اليونسكو(للتربية والعلم والثقافة 

لية لرواندا واإلئتالف من أجل إنشاء وتقصي احلقائق لسرياليون واحملكمة اجلنائية الدو
 ومنتدى برونو كرايسكي من أجل احلوار مرأةاحملكمة اجلنائية الدولية ومبادرة نوبل لل

قراطية واللجنة الكينية حلقوق اإلنسان، واجلمعية الكينية للنساء ميالدويل واحلقوق والد
  .ملاين أماينالقاضيات واللجنة الدولية لرجال القانون بكينيا واملنتدى الرب

 ملواجهة الرتاعات وتقدمي املساعدة املرأةتأسيس املنظمة اإلفريقية لتقدمي املنح لدعم   ٢٠٠١
 يف وضعيات ما بعد الرتاع وخاصة برواندا وسرياليون وليربيا مرأةلل التقنية الالزمة

  .يومشال أوغندا للمشاركة يف آليات العدالة االنتقالية على املستوى الدويل واحملل
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تقدمي التدريب والدعم التقين ملفوضي وموظفي جلنة املصاحلة وتقصي احلقائق   ٢٠٠٣/٢٠٠٤
لسرياليون بشأن اجلرائم اإلنسانية اجلنسانية واآلليات من أجل دعم ومحاية الضحايا 

 .والشهود بعد جلسات استماع جلنة املصاحلة وتقصي احلقائق

 -نوفمرب /تشرين الثاين
 ديسمرب/كانون األول

٢٠٠٤  

العمل مع جلنة املصاحلة وتقصي احلقائق بسرياليون كمستشار لدى األمم املتحدة 
لتطوير النتائج والتوصيات املستخلصة من الشهادات وتقدمي الوثائق للجنة واملصادقة 
على توصيات جلنة املصاحلة وتقصي احلقائق لسرياليون بشأن النساء وتعويضهم يف 

  .تقريرها النهائي

رصد حماكمات احملكمة اجلنائية الدولية لرواندا بشأن التحقيقات واملقاضاة املتصلة   ٢٠٠٩ - - ١٩٩٨
  .باجلرائم اجلنسانية

العمل كمستشار لألمم املتحدة لدى احملكمة العليا لرواندا لتقدمي التدريب للقضاة   ٢٠٠٦
 اجلنسية واملدعني العامني للشرطة بشأن القانون اجلنائي الدويل واملتصل باجلرائم

  .واجلنسانية وممارسة آليات العدالة الدولية ملقاضاة هذه اجلرائم

ئتالف من أجل إنشاء حمكمة جنائية دولية فعالة ومستقلة على صعيد كل المندوبة ا  ٢٠٠٢ - ١٩٩٥
اجتماعات اللجنة التحضريية لألمم املتحدة وعملت كرئيسة موعة املرأة من أجل 

  . والهايالعدالة للمرأة بنيويورك

  .ئتالف احملكمة اجلنائية الدولية يف مؤمتر روما بشأن احملكمة اجلنائية الدوليةامندوبة   ١٩٩٨يوليه /متوز

اليت شاركت فيها واملتصلة حبقوق اإلنسان والسالم والقانون جمموعة املؤمترات واحللقات الدراسية والتداريب 
 :الدويل والعدالة اإلنتقالية

الثالثة والرابعة واخلامسة جلمعية الدول األطراف لنظام روما األساسي باحملكمة اجلنائية ات لدوريف ا شاركت  -
  .٢٠٠٧، ٢٠٠٦، ٢٠٠٥، ٢٠٠٤الدولية، الهاي، 

 املؤمتر الدويل ملنطقة البحريات –خبرية يف حلقة عمل منتدى أماين لربملانيي منطقة البحريات الكربى   -
 هيولي/ متوز١٦- ١٤، نريويب، كينيا، " نظرة بشأن القضايا–نساء السالم واألمن من أجل ال"الكربى، 
٢٠٠٤. 

 والسالم واألمن، ملرأةا: وسيطة ميسرة ضمن اإلجتماع التقين للمؤمتر الدويل ملنطقة البحريات الكربى  -
 .٢٠٠٤يونيو / حزيران٨-٧نريويب، كينيا، 

 .٢٠٠٤شباط فرباير  ٤ – ١ان، جنوب أفريقيا، اجلمعية الثالثة للحركة العاملية للدمقراطية، درب: مقررة  -
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 واالجتماع االستشاري لصندوق األنشطة )يونيفم(ميسرة لدى صندوق األمم املتحدة اإلمنائي للنساء   -
 بسرياليون من أجل املصادقة على نتائج جلنة املصاحلة وتقصي احلقائق رأة مللنظمات املعنية باملعاجلةال

 .٢٠٠٣نوفمرب /تشرين الثاين ١٩ - ١٨يون، لسرياليون، فريتاون، سريال

 تقصي احلقائق والعدالة وجلنة املصاحلة، متحدثة ضمن اللجنة الكينية حلقوق اإلنسان وفرقة العمل بشأن  -
 .٢٠٠٣أغسطس /كينيا، املؤمتر الدويل للجنة تقصي احلقائق، نريويب، كينيا، آب

اري من أجل تطبيق الصكوك اإلقليمية والدولية  االجتماع االستش–صندوق األنشطة العاجلة : ميسرة  -
  .٢٠٠٣يونيو / حزيران٤- ٢وآليات السالم وفض الرتاعات يف أفريقيا، نايفاشا، كينيا، 

اتمع : ٢١حقوق اإلنسان واإلدارة العاملية يف القرن : خبرية يف إطار اتمع املدين ودمقرطة اإلدارة العاملية  -
تشرين  ١٦ - ١٣نسان، قصر املؤمترات، مونتريال، كبيك، كندا، املدين وعدم جتزؤ حقوق اإل

 .٢٠٠٢نوفمرب /األول

جلة كخبري ة استشارية ضمن أفرقة احللول السريعة املركزة على مشاركة يف أعمال صندوق األنشطة العا  -
 .٢٠٠٢نوفمرب /املنظور اجلنساين، لندن، اململكة املتحدة، تشرين الثاين

ت اللجنة التحضريية لألمم املتحدة بشأن احملكمة اجلنائية الدولية، نيويورك، الواليات مشاركة يف اجتماعا  -
 .٢٠٠٢مارس /آذارفرباير إىل /املتحدة األمريكية، شباط

، أوغندا، ، كمباال١٣٢٥صندوق األنشطة العاجلة، املشاورات اإلقليمية بشأن قرار األمم املتحدة :ميسرة  -
 .٢٠٠٢مارس /آذار ٢٦-٢٥

 االجتماع – الشبكة النسائية األفريقية للتنمية واالتصاالتاركة يف الشبكة األفريقية املشاركة يف مش  -
االقليمي االستراتيجي بشأن املشاركة السياسية للنساء األفريقيات وتعميم مراعاة املنظور اجلنساين يف اإلحتاد 

االستراتيجيات من أجل النساء : حتاد األفريقياألفريقي وآلياته املتخصصة من منظمة الوحدة اإلفريقية إىل اإل
 .٢٠٠٣األفريقيات، نريويب، كينيا، أكتوبر 

مستشارة قانونية لدى احملكمة الدولية جلرائم احلرب املرتكبة ضد النساء وحماكمة العسكريني اليابانيني   -
ديسمرب /ون األول، طوكيو، اليابان، كان)٢٠٠٠حمكمة طوكيو . (املرتكبني جلرمية اإلسترقاق اجلنسي

٢٠٠٠. 

مع املمثل اخلاص  امشاركة يف اجتماع اخلرباء املعقود من طرف مجعية احلقوق والدميقراطية، مبونتريال، كند  -
مارس /آذار و١٩٩٩مارس /آذارلألمني العام من أجل حماربة العنف ضد املرأة من أجل تطوير مهمته، 

٢٠٠٠. 

مع حماضرين بارزين أخرين من بينهم األمني " اي من أجل السالمنداء اله"حتفال اخلتامي المتحدثة يف ا  -
 .١٩٩٩مايو /العام لألمم املتحدة آنذاك ومسو امللكة نور من ااململكة األردنية اهلامشية، الهاي، هوالندا، أيار

 روما، إيطاليا، ،مشاركة يف املؤمتر الدبلوماسي لألمم املتحدة للمفوضني املعين بإنشاء احملكمة اجلنائية الدولية  -
 .١٩٩٨ هيولي/متوز
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يف مؤمتر الربملانيني من أجل خطة العمل العاملي لضمان تعاون الدول مع احملكمة اجلنائية الدولية  مشاركة  -
  .١٩٩٥فرباير /لرواندا، كيب تاون، جنوب أفريقيا، شباط

  ألعمال اإلداريةا

مارس /آذار ١٤ - ١١ة، نيفاشا، كينيا، ي الرياضالعبامل لس إدارة التدريب على إدارة الشركات:ميسرة   -
٢٠٠٤. 

 .٢٠٠٣ - ٢٠٠١الفدرالية الدولية للنساء احملاميات بكينيا، تقييم برامج   -

مارس /آذار ٣-١ حلقة عمل جملس التطوير لفائدة املمارسني، نيفاشا، كينيا، –تيبا ا ك- كيتوا شا/جملس  -
٢٠٠٣. 

 على اإلدارة، مسؤوليات جمالس  التدريب والتوجيه– احملاميات، كينيا شاءالحتاد الدويل للنا:  مشاركةميسرة  -
 .٢٠٠٣مارس /ذارآ ١١ -٧اإلدارة اليت ال تستهدف الربح، مومباسا، 

 من أجل منطقة سلطة جتهيز الصادرات، جملس اإلدارة، التدريب على إدارة الشركات:  مشاركةميسرة  -
 .٢٠٠٣سبتمرب / أيلول٢٨ - ٢٤مومباسا، كينيا، 

محاية احلقوق ومواجهة مسؤوليات املنظمات غري احلكومية، باندوتغ، : حلقة العمل الدولية ملؤسسة فورد  -
 .٢٠٠٣يناير /كانون الثاين - ٦أندونيسيا، 

  رأةحقوق امل

ني  احملاميات ألعضاء الربملان بشأن املساواة وقوانمرأةيف عدة حلقات عمل للدعوة للفدرالية الدولية للخبرية   -
 .٢٠٠٤ - ٢٠٠٢محاية األسرة، 

 .خبرية لدى اللجنة الدولية للمحامني بشأن حقوق النساء يف إطار امليثاق األفريقي  -

  العدالة الدولية

 رأة، برنامج التدريب لتوثيق االنتهاكات ضد املرأةمجعية إيزيس للتبادل بني الثقافات بشأن املميسرة لدى   -
 .٢٠٠٣نوفمرب / كينيا، تشرين الثاينخالل الرتاعات العنيفة، نريويب،

 . حلقوق اإلنسان من أجل احملكمة اجلنائية الدولية اللجنة الوطنية الكينية ضمنخبرية  -

تعزيز الوصول للجنة األفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب : ميسرة ضمن مجعية األفريقية للمساعدة القانونية  -
 .٢٠٠٢سبتمرب / أيلول٦ - ٢ية، أكرا، غانا، وزيادة فهم اإلختصاص العاملي للجرائم الدول

املشاركة من أجل " أفريقيا -لدى صندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة وصندوق األنشطة العاجلة ميسرة  -
، حلقة دراسية لفائدة مفوضي وموظفي جلنة تقصي احلقائق واملصاحلة، فريتاون، سرياليون، "جلنسانيةالعدالة ا

 .٢٠٠٣أبريل /نيسان ١٢ - ٩
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  األومسة واجلوائز

ديسمرب /كانون الثاين
٢٠٠٣  

الوسام الوطين الكيين للخدمات املتميزة يف جمال  - وسام موران من درجة الرمح املشتعل
  زحقوق اإلنسان

  فصل من كتاب

-  “The Legitimacy of Human Rights NGOs in Kenya” in Human Rights NGOs in East 
Africa: Political and Normative Tension,. ed. Makau Mutua, Philadelphia: University of 
Pennsylvania Press, 2008. 

- “Women and Citizenship Rights”, in Perspectives on Gender Discourse, Heinrich Böll 
Foundation, July 2003.  

- “Understanding Truth Commissions and Women’s Participation in Transitional Justice 
Processes”, in Perspectives on Gender Discourse, ed. Jacinta Muteshi, Heinrich Böll 
Foundation, April 2004 

 مقاالت خمتارة نشرت يف االت املتخصصة

- “Implementing the International Criminal Court Statute in Africa”, The East African 
Journal of Peace and Human Rights, Vol. 7: 1, p. 118. 

- “A Gender Perspective on Universal Jurisdiction” in “African Perspectives on Universal 
Jurisdiction for International Crimes”, Africa Legal Aid Quarterly, October 2001.  

- “Trading Justice for Truth”, Truth Commissions in Africa, Centre for Governance and 
Democracy, 2003.  

- “Understanding Truth Commissions and women’s participation in Transitional Justice 
Processes”, FIDA Kenya Annual Report 2003.  

- “Ending Impunity for Gender Crimes - Regional Tribunals and the International 
Criminal Court”, FIDA Kenya Annual Report 2002.  

- “Amnesty, International Law Norms and Instruments: Making a case for Universal 
Jurisdiction in an age of Truth Commissions and Amnesties”, Transparency International 
Kenya Report 2003.  

   بعدأحباث ومقاالت وحماضرات مل تنشر

- “Transitional Politics and Justice: Rwanda’s Response”, research project, Harvard Law 
School, Human Rights Program 2005/2006. 

- “Rising Up in Response: African Women Taking Action” , Talking for Peace - A Karl 
Kahane lecture series, the Bruno Kreisky Forum for International Dialogue and the Karl 
Kahane Foundation, 15 October 2008.  

- “A Normative Framework for Africa’s Responses: Lessons and Challenges - a 
perspective on the ICTR and Sierra Leone Special Court”, Republic of Rwanda Supreme 
Court Workshop on Investigation, Prosecution and Adjudication of Sexual and Gender 
Based Crimes, 27-28 November 2007. 

- “The Role of Civil Society on Issues of Justice and in Bringing Governments and 
Institutions to Account”, International Commission of Jurists (ICJ) conference, 29 
August 2007.  

- “African mechanisms, institutions, instruments and approaches to addressing sexual 
violence against women and girls: what opportunities?”, ACORD Conference on 
restoring peace and challenging impunity on sexual-based violence in times of conflict, 
Nairobi, Kenya, 28 March 2007.  

- “Transitional Justice/Truth and Reconciliation Initiatives: Have they addressed violence 
against women and girls and its intersection with HIV/AIDS in conflict and emergency 
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situations?”, Action Aid Conference on African Regional Strategic Consultation on 
Violence against Women and its Intersection with HIV/AIDS in Conflict/Emergency 
Situations in Africa, Nairobi, Kenya, 29 November - 1 December 2006.  

- “The International Criminal Court: Negotiating the gender provisions in the Rome 
Statute of the International Criminal Court”, International Council on Human Rights 
Policy and International Commission of Jurists Workshop on International Standard 
Setting Processes, Geneva, Switzerland, 13-14 February 2005.  

- “Women Peace and Security - a look at the issues”, The International Conference on the 
Great Lakes Region: Amani Forum Consultation, Nairobi, Kenya, 14-16 July 2004.  

- “Establishing Accountability through Criminal Tribunals: The Rwandan Experience, the 
case of the ICTR and the Gacaca Tribunals”, UN Conference on Civil Society and the 
Democratization of Global Governance, Montréal, Canada, 13-16 October 2002.  

  نتماء إىل اجلمعيات املهنيةالا

 .الرابطة الدولية للمحامني -

 .اجلمعية القانونية لشرق آسيا -

 ).الفدرالية الدولية للنساء احملاميات، كينيا(فدرالية النساء احملاميات، كينيا  -

  العمل احلايل يف جمالس منظمات غري حكومية

 . الرئيسة شغل منصب نائب-ية حلقوق اإلنسان اللجنة الكين -

 .ةرئيس –) صندوق حقوق اإلنسان والعدالة اإلجتماعية(أكيبا أوهاكي  -

  تويل مناصب سابقة يف املنظمات غري احلكومية

 من أجل عدالة جنسانية، الهاي، هولندا، رأة  مبادرات امل– رئيسة -

 .حملكمة اجلنائية الدولية، نيويورك من أجل العدالة اجلنسانية لدى ارأةرئيسة جتمع امل -

 .عضو يف جملس إدارة كتيو شا كتيبا، مركز شرق أفريقيا للتطور الدستوري، كامباال، أوغندا -

 .عضو جملس إدارة الفدرالية الدولية للنساء احملاميات بكينيا -

 .رأةعضو جملس إدارة صندوق االنشطة العاجلة حلقوق اإلنسان املتعلقة بامل -

  اللغات

  .صليةاللغة األ :وكيمر
  .بطالقة شفاهيا وكتابة: لييكيسواح

  .اللهجات الكينية، فهم أساسيات دولوو، جيكويو، كيمبو، كيكامبا
  . لغة الدراسة-بطالقة شفاهيا وكتابة : يزيةكاإلجن

  ).ثانويةسنتني دراسة (فهم املبادئ األساسية : الفرنسية

  
* * *  
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  )ياكولومب(بيزارو ليونغوميز، إدواردو   - ٣

  ]اإلسبانيةب/ليزيةكاإلن:األصل[

تتقدم السفارة الكولومبية ولندا بتحياا إىل األمانة العامة جلمعية الدول األطراف لدى احملكمة اجلنائية 
 الدكتور إدواردو بيزارو ليونغوميز كمرشح لس الدولية وتتشرف بإبالغ هذه األخرية بأن كولومبيا قررت ترشيح

  .ستئماين للضحاياإدارة الصندوق اإل

                                                      إلجراءات اليت  ح ددت مبوجب قرار احملكمة اجلنائية الدولية                               ً  وجرى ترشيح الدكتور بيزارو وفقا  ل
ICC-ASP/1/Res.7 بشكل واف  لشروط الشخص الذي يتمتع أنه يستويف على أساس  يف مجعية الدول األطراف                                

  .اعدة ضحايا اجلرائم اخلطريةباألخالق الرفيعة واحلياد والرتاهة ولديه الكفاءات ملس

بالقضايا ويتمتع الدكتور بيزارو خبربة واسعة ومعترف ا على الصعيد الوطين والدويل كأكادميي وخبري 
، شغل منصب رئيس اللجنة ٢٠٠٥ومنذ عام . الشنيعةاملتعلقة، يف مجلة أمور، بالعنف والسالم وضحايا اجلرائم 

احلة، وهو املنصب الذي أبرز من خالله عن قيادة بارزة وحيوية والتزام بقضية الوطنية الكولومبية للتعويضات واملص
  .الضحايا يف كولومبيا

[...]  

* * *  

  بيان املؤهالت

  التعليم

  .دبلوم الدراسات املعمقة، معهد الدراسات السياسية بباريس، فرنسا  ١٩٨٥- ١٩٨٤

  .ا، كولومبياتية لكولومبيا، بوغو يف العالقات الدولية، اجلامعة اخلارجريماجست  ١٩٨٤ - ١٩٨٣

  .يابا، كولومتدراسات جامعية يف العلوم السياسية، جامعة األنديز، بوغو  ١٩٧٧- ١٩٧٦

  .، باريس، فرنسا٨جتماع، جامعة باريس االكالوريوس يف علم ب  ١٩٧٥- ١٩٧١

  اخلربة املهنية

  .رئيس اللجنة الوطنية للتعويضات واملصاحلة  ٢٠٠٩ - ٢٠٠٥

ا، تأستاذ مبعهد الدراسات السياسية والعالقات الدولية، اجلامعة الوطنية ببوغو  ٢٠٠٧ - ١٩٨٦
  .كولومبيا

  .ا، كولومبياتحمرر عمود صحفي بالصحيفة اليومية إلتيمبو، بوغو  ٢٠٠٧ - ٢٠٠١

  .، كولومبيابوغوتا، "املنتدى الوطين لكولومبيا"عضو جملس إدارة مؤسسة   ٢٠٠٧ - ١٩٩٢
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  .و جلنة التحرير صحيفة احملكمةعض  ٢٠٠٧ - ١٩٩٢

أستاذ زميل زائر يف برنامج دراسات أمريكا الالتينية وأستاذ زائر يف قسم علم   ٢٠٠٣ - ٢٠٠٢
  .، جامعة برينستون، نيوجرسيأمريكا الالتينيةاالجتماع وبرنامج دراسات 

  .ورأستاذ زائر جبامعة أمريكا الالتينية للعلوم االجتماعية، كيتو، اإلكواد  ٢٠٠٢

  .أستاذ زائر جبامعة سلمانكا وباجلامعة الدولية األندلوسية، الرابيدا، إسبانيا  ٢٠٠٢

  .أستاذ زميل زائر يف برنامج دراسات أمريكا الالتينية، جامعة برينستون، نيوجرسي  ٢٠٠٢ - ٢٠٠١

وث أستاذ زميل زائر يف معهد هلني كلوغ للدراسات الدولية، جامعة نوتر دام، سا  ٢٠٠١ - ٢٠٠
  .باند، إنديانا

أستاذ إدوارد الروك تنكر مبعهد دراسات أمريكا الالتينية، جامعة كولومبيا،   ٢٠٠٠
  .نيويورك

  .حمرر عمود صحفي بالصحيفة اليومية إلسبكتادور، بوغوتا، كولومبيا  ٢٠٠١ - ١٩٩٨

بوغوتا، مدير معهد الدراسات السياسية والعالقات الدولية، اجلامعة الوطنية،   ١٩٩٩ - ١٩٩٨
  .كولومبيا

، معهد الدراسات )التحليل السياسي(مدير الة اجلامعية أناليزيس بوليتيكو   ١٩٩٩ - ١٩٩٨
  .السياسية والعالقات الدولية، بوغوتا، كولومبيا

  .أستاذ زائر، اجلامعة املركزية بكاراكاس، فرتويال  ١٩٩٧

  .أستاذ زائر، جامعة توبنغن، أملانيا  ١٩٩٦

  .لجنة الوطنية إلصالح األحزاب السياسيةعضو ال  ١٩٩٥

  .٨ بأمريكا الالتينية، إهيال، جامعة باريس ةأستاذ مبعهد الدراسات العليا املعني  ١٩٩٣

  .عضو جلنة مكافحة العنف بكولومبيا  ١٩٨٩

  .أستاذ زائر باألكادميية الدبلوماسية، مكسيكو سييت، املكسيك  ١٩٨٨

  .العنفعضو اللجنة الوطنية لدراسة   ١٩٨٧

  األومسة والزماالت واجلوائز

  .١٩٨٦- ١٩٨٤منحة دراسية من احلكومة الفرنسية،   -
 .٢٠٠٠إدوار الروك تنكر أستاذ زائر مبعهد دراسات أمريكا الالتينية، جامعة كلومبيا، دورة ربيع عام   -

  .٢٠٠١-٢٠٠٠أستاذ زميل زائر مبعهد كلوغ للدراسات الدولية، جامعة نوتردام،   -

  .٢٠٠٣-٢٠٠١يل باحث زائر بربنامج الدراسات املعنية بأمريكا الالتينية، جامعة برينستون، زم  -
  
  
  
 



ICC-ASP/8/19 
Page 19 

  املنشورات

  الكتب

- ”, Bogotá: Editorial Norma, 2005.  

- “Insurgencia sin revolución. Las guerrillas en Colombia desde una perspectiva 
comparada”, Bogotá: Tercer Mundo Editores, 1995. 

- “Las FARC (1949-1966). De la autodefensa a la combinación de todas las formas de 
lucha”, Bogotá : Tercer Mundo Editores-IEPRI, 1991. 

 مع آخرينكتب مؤلفة 

- “Pacificar la paz. Lo que no se ha negociado en los acuerdos de paz”, Report presented 
to the Consejería Presidencial para la paz, Bogotá, IEPRI-CINEP-CECOIN-Comisión 
Andina de Juristas, 1993. 

- “Colombia: violencia y democracia”, Report presented to the Ministry of government, 
Bogotá, Universidad Nacional de Colombia, 1987. 

- “La Comisión de Reforma de los Partidos”, Memoria de Trabajo, Bogotá, Ministerio del 
Interior, 1996.  

  حمرر

- Pilar Gaitán, Ricardo Peñaranda and Eduardo Pizarro (eds.), “Democracy and Economic 
Restructuring in Latin America”, Bogotá, CEREC-IEPRI, 1996. 

- Rafael Sevilla, Christin von Haldenwang, Eduardo Pizarro (eds.), “Kolumbien. Land der 
Einsamkeit?” (Colombia. Land of Solitude?), Berlin: Horlemann, 1999. 

- Clara Rocío Rodríguez and Eduardo Pizarro (eds.), “Los retos de la democracia: viejas y 
nuevas formas de la política en Colombia y en América Latina”, Bogotá, IEPRI-
Fundación Foro Nacional por Colombia-Fundación Heinrich Böll, 2005.  

- Eduardo Pizarro (ed.), “Reelección presidencial y garantías para la oposición”, Bogotá, 
Konrad Adenauer-IEPRI, 2005.  

- Scott Mainwaring, Ana Maria Bejarano, Eduardo Pizarro (eds.), “The Crisis of 
Democratic Representation in the Andes”, Stanford University Press, 2006.  

 بعض الفصول املنشورة يف الكتب

- “From ‘Restricted’ to ‘Besieged’: The Changing Nature of the Limits to Democracy in 
Colombia”, in Scott Mainwaring and Frances Hagopian (eds.), Advances and Setbacks in 
the Third Wave of Democratization in Latin America, Cambridge University Press, 2005. 
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  )فنلندا(ث يهن، إليزابير -٤
  ]ليزيةكاإلن:األصل[

  مذكرة شفوية

ة فنلندا بتحياا إىل األمانة العامة جلمعية الدول األطراف وباإلشارة إىل مذكرة األمانة العامة تتقدم سفار  
ICC-ASP/8/S/18 وكذلك املذكرة ٢٠٠٩أبريل /نيسان ٢٤ املؤرخة ICC-ASP/8/S/31 ٩ املؤرخة 

 الوزيرة ريهنابث ، وتتشرف بإبالغ األمانة العامة بأن حكومة فنلندا رشحت السيدة إليز٢٠٠٩سبتمرب /أيلول
  .كمرشحة لإلنتخابات كعضو يف جملس إدارة الصندوق اإلستئماين لصاحل الضحايا

وقد جرى تقدمي .                               ً            باإلضافة إىل سريا الذاتية مرفقا  ذه املذكرةكفاءات الوزيرة         ً     طيه بيانا  حيدد وجتدون   
املتعلق بإجراءات ترشيح وانتخاب  مجعية الدول األطراف ICC-ASP/1/Res.7 من قرار ٦           ً        البيان وفقا  للفقرة 

  . جملس إدارة الصندوق اإلستئماين لصاحل الضحاياأعضاء
  [...]  

*** 

  بيان املؤهالت

 من قرار مجعية الدول األطراف املتعلق بإجراءات ترشيح وانتخاب أعضاء جملس إدارة ٦              ً        بيان مقدم وفقا  للفقرة 
 ومبوجب قرار مكتب مجعية الدول ٢٠٠٢سبتمرب /أيلول٩ الصندوق اإلستئماين لصاحل الضحايا، املعتمد بتاريخ

  .٢٠٠٩أبريل /نيسان٧األطراف املعتمد بتاريخ 

  ٦، الفقرة ICC-ASP/1/Res.7الوثيقة ) أ(

  . بأخالق رفيعة وباحلياد والرتاهةريهنليزابيث إتتحلى السيدة 

، ١٩٩٠ إىل ١٩٧٩سنة وبعد تقلدها ملنصب عضو يف الربملان الفنلندي خالل مسار وظيفي طويل من   
وباإلضافة إىل هذا، ففي سنة .  كأول امرأة يف العامل يف منصب وزيرة الدفاعريهنجرى تعيني السيدة إليزابث 

قانون ( من الدستور الفنلندي ٦٠     ً      ووفقا  للجزء.  حمفظة وزارة شؤون املساواةريهن، تقلدت السيدة ١٩٩١
ويعترب . نلندية مواطنني فنلنديني يتصفون بالرتاهة والكفاءةينبغي أن يكون أعضاء احلكومة الف) ٧٣١/١٩٩٩رقم

ويعد كل وزير يشارك يف دراسة مسألة يف اجتماع . الوزراء مسؤولني أمام الربملان فيما خيص أنشطتهم يف مكاتبهم
  .جتماعات           ً                                                        ً                     جكومي مسؤوال  عن أي قرار جرى اختاذه ما مل يبد الوزير أو الوزيرة اعتراضا  جرى كتابته يف حماضر اإل

 بثقة راسخة ودعم من طرف اتمع الفنلندي حيث ريهنوخالل أداءها ملهامها العامة، متتعت السيدة   
 حيث جرى التصويت هلا يف اجلولة ١٩٩٤استغلت شعبيتها الواسعة لترشح نفسها لإلنتخابات الرئاسية سنة 

من األصوات وكانت على % ٤٦ وحصلت على أكثر من. األخرية من اإلنتخاب ضد السيد ماريت أهتساري
 منصب عضو يف الربملان ريهن شغلت السيدة ١٩٩٦-١٩٩٥ويف الفترة . وشك أن تصبح أول إمراءة رئيسة لفنلندا
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 على اللقب الفخري لوزيرة اعترافا هلا جبهودها والتزامها خبدمة ريهن، حصلت السيدة ٢٠٠٥ويف سنة . األورويب
  .الشعب الفنلندي

وخالل .  جهودها لألنشطة الدوليةريهنطويل ومتميز يف فنلندا، كرست السيدة وبعد مسار وظيفي 
 جرى تعيينها ملنصب املقررة اخلاصة لدى منظمة األمم املتحدة فيما يتعلق ١٩٩٨ إىل سنة ١٩٩٥الفترة من سنة 

هورية مقدونيا مج بوضعية حقوق اإلنسان يف مجهورية كرواتيا ومجهورية يوغسالفيا السابقة والبوسنة واهلرسك و
 شغلت منصب وكيلة األمني العام لألمم املتحدة واملمثلة ١٩٩٩ و١٩٩٨وما بني سنة . اليوغوسالفية السابقة

 شغلت منصب خبرية مستقلة لدى صندوق ٢٠٠٢ و٢٠٠١وما بني سنة . اخلاصة لألمني العام بالبوسنة واهلرسك
وعلى أساس النتائج املستخلصة من هذا التقرير فقد . ى النساءاألمم املتحدة اإلمنائي للمرأة لدراسة آثار احلرب عل

وحىت اليوم، . `النساء واحلرب والسالم`                                                     ً        كتبت باإلشتراك مع سعادة السيدة إلني جونسون سريليف تقريرا  بعنوان 
 السالم تلقت السيدة عدة طلبات لإلدالء خبربا يف قضايا متعلقة جبرائم احلرب وآثارها على النساء وعملية بناء

  .          ً                           وقبلت أيضا  مبناصب ثقة يف جماالت اخلربة هاته. والقدرات القيادية للنساء

 أخالقها السامية والرفيعة وحيادها ونزاهتها بشكل ريهنويعكس املسار الوظيفي البارز للسيدة إليزابث 
  .ملموس

  . بكفاءة وخربة جيدة ملساعدة ضحايا اجلرائم اخلطريةريهنوتتمتع السيدة إليزابث 

 خبرية دولية معترف ا فيما خيص القضايا املتعلقة بأخطر اجلرائم وقد كانت ريهنوتعد السيدة إليزابث 
ولديها . شاهدة بنفسها على هذه اجلرائم وأبلغت عن مثل هذه اجلرائم وآثارها على الضحايا يف البلقان وأفريقيا

            ً                         واكتسبت أيضا  بصرية جيدة بشأن التحديات . عنفجتربة مباشرة يف امليدان ولديها فهم عميق لوضعية ضحايا ال
القانونية اليت تواجه ضحايا اجلرائم اخلطرية من خالل جتارا يف اإلدالء بالشهادة لدى احملكمة اجلنائية الدولية 

  .جلمهورية يوغسالفيا السابقة

لس األمن التابع  ١٣٢٥ بنشاط مهم يف إطار عمل القرارريهنوخالل السنوات األخرية، قامت السيدة 
وشددت مرة . لألمم املتحدة املعين بالنساء والسالم واألمن والذي يتناول دور النساء يف الوقاية وحل الرتاعات

وقامت بالدعوة أيضا إىل احلاجة إىل اإلعتراف . أخرى على أمهية العدالة واحليلولة دون اإلفالت من العقاب
  .ن احلروببالظروف اخلاصة للنساء كضحايا وكناجني م

 باطالع جيد بالقضايا املتعلقة بالتعويضات والتحديات املتصلة بتوجيه هذه ريهنوتتمتع السيدة إليزابث 
                                                  ً        وقد عاجلت هذه القضية من خالل تقاريرها وتوصياا وأيضا  من خالل .                                ًالتعويضات إىل الضحايا األكثر ضعفا 

 حمامية قوية لصاحل متكني النساء ومن بني أنشطتها ريهنيدة وعالوة على هذا، تعد الس. حماضراا وخطاباا العامة
األخرى، فقد كانت منخرطة بنشاط يف تنظيم الندوة الدولية املعنية بتمكني النساء وتطوير القيادات والسالم واألمن 

ة تارجا  رئيسة مجهورية ليربيا وسعادة السيدالدوليني يف ليربيا مبشاركة سعادة السيدة إلني جونسون سريليف،
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 ملعاجلة احتياجات ضحايا اجلرائم اخلطرية ريهنوإن اجلهود اليت تكرسها السيدة . هالونن، رئيسة مجهورية فنلندا
  .                             ً      ً                                 وسعيها لتحسني وضعيام تعد علما  مضيئا  ضمن مسارها املهين على الصعيد الدويل

، )٢٠٠٩أبريل /نيسان٧(لية جتماع السابع ملكتب مجعية الدول األطراف للمحكمة اجلنائية الدوالا  )ب(

  )د(، القسم الفرعي ٤جدول األعمال واملقررات، الفقرة

  . على استعداد للقيام بوظائفها على أساس منتظمريهنإن السيدة إليزابث   

وخالل قيامها .      ً     ً                                                قسطا  مهما  من حياا العامة لقضية الفئات اإلجتماعية الضعيفةريهنوقد كرست السيدة 
 بإذكاء الوعي على حنو ثابت بقضايا انتهاك حقوق ريهنف الرفيعة املستوى قامت السيدة بالعديد من الوظائ

واستمرت .اإلنسان ووضعية ضحايا جرائم احلرب ومتكني النساء ودفعت ذه القضايا إىل مقدمة انتباه اتمع الدويل
  . لة يف هذه القضايا بصفتها خبرية نشطة ومعترف ا على نطاق واسع باملشاركة الفعاريهنالسيدة 

 حماضرة حمبوبة وخطيبة تلخص الكلمة الرئيسية يف املؤمترات عرب خمتلف مناطق ريهنوتعد السيدة إليزابث 
وحيث أن .            ً                                                                   وتشارك أيضا  بصفة منتظمة يف خمتلف اجتماعات اخلرباء يف مقر منظمة األمم املتحدة بنيويورك. العامل

ة، فسيكون لديها املرونة الالزمة لتكريس الوقت واجلهود خلدمة  تقاعدت من الوظائف الدائمريهنالسيدة 
 على حوافز مهمة لتكرس ريهنويف الواقع تتوفر السيدة . الصندوق اإلستئماين لصاحل الضحايا على أساس منتظم

  .جهودها خلدمة القضية اليت تعتربها ذات أمهية كربى

  .ل التربعات خبربة مهمة يف مجع أمواريهنوتتمتع السيدة إليزابث 

 على تكوين جامعي كخبرية اقتصادية وتقلدت عدة مناصب ثقة يف املنظمات ريهنوتتوفر السيدة إليزابث 
) اليونيفم(وصندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة ) اليونيسف(غري احلكومية مثل منظمة األمم املتحدة للطفولة 
                                                ً ويف هذا الصدد، فقد أدت مهمة مجع أموال التربعات قسطا  . والصليب األمحر الفنلندي والصندوق العاملي للطبيعة

 بتطوير شبكة ممتازة من العالقات الدولية الرفيعة ريهنوخالل مسارها الوظيفي الطويل، قامت السيدة .     ًمهما 
 متحدثة حمنكة ومعترف ا على ريهنوتعد السيدة . املستوى ضمن احلكومات واملنظمات الدولية واتمع املدين

  .نطاق واسع ولديها مهارات اجتماعية ممتازة

*** 

  املعلومات الشخصية

  . لسينكي١٩٣٥أبريل /نيسان ٦: تاريخ امليالد

  التعليم

  .١٩٥٧بكالوريوس يف العلوم اإلقتصادية، جامعة هلسينكي، 
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  األلقاب

  .١٩٩٨اسية ، الدكتوراه الفخرية يف العلوم السي١٩٩٤، الدكتوراه الفخرية يف اإلقتصاد ٢٠٠٥وزيرة 

  اللغات

   .السويدية والفنلندية واإلجنليزية واألملانية

  الوظائف العمومية

  .١٩٩٥ -١٩٧٩عضو يف الربملان الفنلندي   -
  .١٩٩٦-١٩٩٥عضو يف الربملان األورويب   -
 .١٩٩٥-١٩٩٠وزيرة الدفاع   -

 .١٩٩٥-١٩٩١وزيرة شؤون املساواة   -

  .٢٠٠٠، ١٩٩٤نتخابات الرئاسية المرشحة يف ا  -

 اخلربة الدولية

املقررة اخلاصة لألمم املتحدة املعنية بوضعية حقوق اإلنسان يف مجهورية كرواتيا ومجهورية يوغسالفيا   -
 ١٥ –سبتمرب /أيلول٢٧،  مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقةالسابقة والبوسنة واهلرسك و

 .١٩٩٨يناير /كانونالثاين

ل احملكمة اجلنائية الدولية ليوغسالفيا السابقة، القضية اجلنائية ضد صديقة احملكمة جرى دعوا من قب  -
  .١٩٩٦ردوفان كرادزيك وراتكو مالديك، 

كانون ١٦وكيلة األمني العام ملنظمة األمم املتحدة، املمثلة اخلاصة لألمني العام يف البوسنة واهلرسك،   -
  .١٩٩٩يوليو/ متوز١٥ -١٩٩٨يناير /الثاين

ى صندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة لدراسة آثار احلرب على النساء وكاتبة مشاركة خبرية مستقلة لد  -
 مع سعادة السيدة إلني جونسون سريليف، `النساء واحلرب والسالم`حول   التقريريف صياغة
٢٠٠٢-٢٠٠١. 

، اإلنسان قوق لتحقيق الدميقراطية وح١ مائدة العمل، رئيسة أوروبا ميثاق حتقيق االستقرار جلنوب شرق  -
٢٠٠٤-٢٠٠٣.  

 يف الفلسطيين برنامج تقدمي املساعدة إىل الشعببرنامج األمم املتحدة اإلمنائي، خبرية مستقلة إلستعراض   -
  .٢٠٠٤األراضي الفلسطينية احملتلة، فلسطني، 

ىل  ورئيسة جملس التربية من الرتاع إ٢٠٠٥راعية ملشروع كلية العامل املوحد يف البوسنة واهلرسك،   -
  .٢٠٠٦الدولية، 
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  .٢٠٠٨شاهدة إثبات لدى احملكمة اجلنائية الدولية ليوغسالفيا السابقة،   -

 .٢٠٠٩-٢٠٠٦شتراك لندوة النساء القائدات، ليربيا، المنظمة با  -

 لزيارة اليمن للمناقشة مع القيادة السياسية بشأن دور النساء يف اختاذ القرارات، ريهنجرت دعوة السيدة   -
  .٢٠٠٩يل أبر/نيسان

  .يارات ميدانية متكررة  واتصال مع ضحايا العنفز  -

خبرية مستقلة لدى منظمة األمم املتحدة ووزارة الشؤون اخلارجية الفنلندية  فيما خيص عملية بناء   -
  .١٣٢٥السالم، إدارة األزمات، قرار جملس االمن التابع لألمم املتحدة 

واحلكومات واملنظمات كمحاضرة وخطيبة يف أديس أبابا ضيفة مدعوة من طرف منظمة األمم املتحدة   -
  .ومايل وموسكو وجاكرتا وأسه ونريويب وبومجبورا وسيول وبريتوريا

  العضويات واملناصب يف املنظمات غري احلكومية

 .١٩٩٣-١٩٨٨، رئيسة ١٩٩٤-١٩٨٢منظمة األمم املتحدة للطفولة، اللجنة الفنلندية،   -

 .١٩٨٨-١٩٨٤نائبة الرئيس الصليب األمحر الفنلندي،   -

 .٢٠٠٦-٢٠٠٠الصندوق العاملي للطبيعة، فنلندا، جملس اإلدارة، رئيسة   -

 .٢٠٠٥-٢٠٠٣صندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة، فنلندا، نائبة رئيس جملس اإلدارة   -

  .٢٠٠٥عضو الس االستشاري جلمعية التضامن مع نساء أفريقيا،   -

  .العامليةعضو يف مؤسسة القيادة   -
  .ستشاري جلماعة الضغط النسائية اإلقليمية جلنوب شرق أوروباالعضو الس ا  -
  

* * *  
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  )التفيا( فرايربغا، فريا -يكاف
  ]ليزيةكاإلن:األصل[

  مذكرة شفوية

تتقدم وزارة الشؤون اخلارجية جلمهورية التفيا بتحياا لألمانة العامة جلمعية الدول األطراف بشأن نظام 
األساسي لدى احملكمة اجلنائية الدولية وتتشرف بإبالغها بقرار حكومة مجهورية التفيا ترشيح الدكتورة فريا روما 
يف انتخابات أعضاء جملس إدارة الصندوق ) ٢٠٠٧-١٩٩٧(، الرئيس السابق جلمهورية التفيا  فرايربغا-فايك

 ٢٦ إىل ١٨ة الدول األطراف بالهاي من اإلستئماين لصاحل الضحايا اليت ستعقد خالل الدورة الثامنة جلمعي
  .٢٠٠٩نوفمرب/تشرينالثاين

 بالشؤون  فرايربغا-فايكفريا وتعتقد حكومة مجهورية التفيا أن املؤهالت العالية واخلربة الواسعة للدكتورة 
كمة اجلنائية  من قرار احمل١                                                                    ً        العاملية جتعل منها مرشحة ممتازة تستويف كل الشروط الالزمة املنصوص عليه وفقا  للفقرة 

وهي شخصية تتصف بأخالق رفيعة وباحلياد والرتاهة وتتمتع بالكفاءات املناسبة . ICC-ASP/1/Res.7الدولية 
 -فايكفريا وتود حكومة مجهورية التفيا أن تؤكد على أن خربة الدكتورة  .للقضايا اليت يتناوهلا الصندوق اإلستئماين

  . ضمن عمل جملس إدارة الصندوق اإلستئماين لصاحل الضحايا                     ً     ً الواسعة ستشكل إسهاما  مهما فرايربغا

  [...] 

*** 

  بيان املؤهالت

      ً          كتابا  والعديد ١١ هي أستاذة وعاملة متعددة االختصاصات قامت بنشر  فرايربغا-فايكيرا افالدكتورة  إن
  .من املقاالت واألحباث وفصول من كتب باإلضافة إىل خطاباا املتعددة

، فقد كان هلا دور مساعد يف حتقيق انضمام بلدها إىل ٢٠٠٧-١٩٩٧مهورية التفيا وبصفتها رئيسة جل
وكانت هلا دور نشط يف السياسة الدولية وجرى تعيينها كمبعوثة . اإلحتاد األورويب ومنظمة حلف مشال األطلسي

نصب األمني العام خاصة لألمني العام من أجل إجراء إصالحات على منظمة األمم املتحدة وكانت مرشحة رمسية مل
  .٢٠٠٦لألمم املتحدة يف عام 

وظلت نشطة على مستوى الساحة الدولية وتواصل الدفاع عن احلرية واملساواة والعدالة اإلجتماعية 
، جرى تعيينها يف ٢٠٠٧دمسرب /ويف شهر كانون األول. وحاجة أوروبا إىل اإلعتراف جبميع مراحلها التارخيية

  .فكري بشأن مستقبل اإلحتاد األورويب على املدى الطويلمنصب نائبة رئيس فريق الت

           ً                                                                               وتتمتع أيضا  بشهرة نتيجة ألعماهلا فيما خيص علم اللسانيات النفسي والسيميائية وحتليل األدب الشفوي 
  .لبلدها األصلي
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 ) ١٩٦٥-١٩٣٧(الطفولة والتعليم 

   ً                               ارا  من اإلحتالل السوفيايت، فرت أسرا وفر.  بريغا، بالتفيا١٩٣٧دمسرب / كانون األول١ يف فايكيرا اولدت ف
بدأت فريا تعليمها املدرسي يف خميمات الالجئني بأملانيا .  وأصبحوا الجئني١٩٤٥يناير /كانون الثاين١من التفيا يف 

                                 ً                                                                 ويف املغرب إبان اإلحتالل الفرنسي، أوال  يف املدرسة اإلبتدائية ببلدة الداورات مث يف ثانوية مرس السلطان للبنات 
  .بالدارالبيضاء

، عملت ملد سنة يف مصرف والتحقت للدراسة جبامعة طورونطو ١٩٥٤وبعد وصوهلا إىل كندا سنة 
وأثناء دراستها، عملت بنصف دوام ). ١٩٦٠(واملاجيستر يف علم النفس ) ١٩٥٨(وحصلت على البكالوريوس 

كأخصائية لعلم النفس العيادي كمعلمة للبنات يف مدرسة حرة وعملت كمترمجة لللغة اإلسبانية وبعد ذلك 
واستأنفت من جديد دراستها اجلامعية جبامعة ماكغيل ). ١٩٦١-١٩٦٠(مبستشفى طورونطو للطب النفسي 

وتتقن اللغات الالتفية واإلجنليزية والفرنسية . ١٩٦٥مبونتريال وحصلت على الدكتوراه يف علم النفس التجرييب سنة 
  .الية والربتغاليةواألملانية واإلسبانية وتفهم اإليط

  )١٩٩٩-١٩٦٥ (حلياة املهنيةا

             ً      ً                                          ، واصلت مسارا  مهنيا  ضمن قسم علم النفس جبامعة مونتريال الناطقة ١٩٩٨ إىل سنة ١٩٦٥سنة منذ 
بالفرنسية حيث قامت بتدريس علم النفس الصيديل وعلم اللسانيات النفسي والنظريات العلمية واملناهج التجريبية 

وركزت أحباثها التجريبية على دراسة عمليات الذاكرة واللغة وتأثري املخدرات على . عرفيةواللغة والعمليات امل
ويف نفس الوقت، قامت بأحباث سيميائية ودراسات شعرية وبدراسة التحليل البنيوي للنصوص . العمليات املعرفية

وما بني سنة ). دايناس(التفية املتوفرة من خالل احلاسوب من خالل التراث الشفوي أي األغاين الفولكلورية ال
 مقال أو حبوث أو فصول يف كتب وقامت بإلقاء أزيد من ١٦٠ قامت بتأليف سبعة كتب وحوايل ١٩٩٩ و١٩٦٥
      ً                                                                                            خطابا  وخطبة رمسية وبيان علمي باللغة اإلجنليزية والفرنسية والالتفية باإلضافة إىل عدة مقابالت مع الراديو ٢٥٠

  .لغاتوالتلفزة والصحافة مبختلف ال

، كانت الدكتورة فريا تشترك مشاركة نشطة يف خدمة اتمع مركزة على قضايا اهلوية ١٩٥٧ومنذ سنة 
  .والثقافة الالتفية واملستقبل السياسي لدول البلطيق

 عدة مناصب قيادية على مستوى املنظمات العلمية الوطنية  فرايربغا-فايكيرا افوشغلت الدكتورة 
لجان الكندية احلكومية واملؤسسية واألكادميية واملتعددة اإلختصاصات حيث اكتسبت والدولية وكذلك ضمن ال

وحصلت على عدة ميداليات وجوائز وأومسة تقديرا هلا على أحباثها يف جمال العلوم اإلنسانية . خربة إدارية جيدة
 ).انظر امللحق(واإلجتماعية 

 مونتريال ورجعت إىل بلدها األصلي التفيا، ، اختريت كأستاذة فخرية جبامعة١٩٩٨ هيوني/ويف حزيران
  .أكتوبر  كمديرة للمعهد الالتفي اجلديد/تشرين األول١٩حيث عينها رئيس الوزراء يف 
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  )٢٠٠٧-١٩٩٩(رئاسة مجهورية التفيا 

 رئيسة جلمهورية التفيا من  فرايربغا-فايكفريا ، انتخبت الدكتورة ١٩٩٩يونيو / حزيران١٧يف تاريخ 
 ٨٨، انتخبت من جديد لوالية رئاسية ثانية ملدة أربع سنوات حلصوهلا على ٢٠٠٣ويف سنة ). ساميا (طرف الربملان

  . صوت٩٦    ً        صوتا  من أصل 

وقامت مبمارسة  فعلية للسلطات املمنوحة إليها كرئيسة من طرف دستور اجلمهورية الالتفية وقامت بدور 
وجرى دعوا كخطيبة يف عدة . ي وإىل اإلحتاد األورويبقيادي لتحقيق انضمام بلدها إىل منظمة حلف مشال األطلس

مناسبات دولية وتعد عاملة وناقدة صرحية فيما خيص املسائل اإلجتماعية والقيم األخالقية وفيما خيص احلوار التارخيي 
  .األورويب والدميقراطية

جتري دعوا بانتظام ، و١٩٩٩        ً                                     يرا عضوا  يف جملس القيادات النسائية العاملية منذ اوكانت الدكتورة ف
وإىل اإلجتماعات السنوية لألكادميية األمريكية لإلجناز منذ ) دافوس(للمشاركة يف املنتدى االقتصادي العاملي 

٢٠٠٠.  

وخالل رئاستها جلمهورية التفيا، قامت الدكتورة بتأليف ونشر ثالث كتب علمية متخصصة باإلضافة 
  .٢٠٠٧ و١٩٩٩ اليت ألقتها ما بني سنة إىل كتاب يضم خطاباا املتعددة والكلمات

  )٢٠٠٧يوليو/منذ متوز(مرحلة ما بعد الرئاسة 

 بنشاط كمتحدثة مدعوة  فرايربغا-فايكفريا ، شاركت الدكتورة ٢٠٠٧يوليو/منذ انتهاء رئاستها يف متوز
الس األورويب وبصفتها عضو مؤسس لنادي مدريد، فإا كذلك عضو يف . إىل جمموعة واسعة من احملافل الدولية

          ً                                            وكانت عضوا   يف جلنة مساندة إنشاء اجلائزة األوروبية للكتاب . للعالقات اخلارجية وراعية شرفية لعدة مؤسسات
، جرت دعوا ٢٠٠٨وخالل ربيع سنة .  ومناصرة شرفية  لندوة باريس بشأن تعليم اآلداب األوروبية٢٠٠٧سنة 

وشغلت منصب  .كينيدي للحكم، جامعة هارفارد.، مبدرسة جون فكزميلة باحثة كبرية مبعهد العلوم السياسية
ورئيسة لفريق اإلستعراض للمجلس األورويب ) ٢٠٠٨(رئيسة جلنة التحدبد مبجلس اال االورويب لألحباث 

، شغلت منصب نائبة رئيس فريق التفكري يف مستقبل اإلحتاد األورويب على ٢٠٠٧ومنذ سنة ) ٢٠٠٩(لألحباث 
  .لاملدى الطوي

واليت  "VVF Consulting "فريربغ بتأسيس شركة. والدكتور أ فرايربغا-فايكيرا افوقامت الدكتورة 
  .للمنظمات العامة واخلاصةتقدم خدمات استشارية 

 على عدة ميداليات وجوائز مبايف ذلك جائزة هنا أرندت للفكر  فرايربغا-فايكيرا افالدكتورة وحصلت 
 وميدالية هايك ٢٠٠٧مرباطور أوطو لإلسهام يف حتديد اهلوية واملستقبل األورويب وجائزة اإل٢٠٠٥السياسي لسنة 

 ميدالية ١٦ ميدالية درجة استحقاق و٣٧وحصلت على .  من أجل تشجيع احلرية والتجارة احلرة٢٠٠٩لسنة 
  فرايربغا-فايكفريا ونشرت أربع سري ذاتية حول حياة الرئيسة الدكتورة ). انظر امللحق(للدكتورات الفخرية 
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الشمس "وكذلك فيلم وثائقي مطول بعنوان ) باللغات الالتفية واإلجنليزية والفنلندية واإليطالية والروسية واإلسبانية(
  .٢٠٠٨يف سنة " ثالث مرات

  )١٩٩٩حىت سنة (التجربة اإلدارية 

  ).١٩٩٩-١٩٩٨( ورئيسة أكادميية اجلمعية امللكية لكندا  )١٩٩٨-١٩٩٤(جملس  عضو  -
  . اليت جرى تعيينها من طرف جملس كندا)١٩٩٨-١٩٩٥(و زمالة أحباث كيالم وجلنة اختيار اجلوائز عض  -
املعينة ) ١٩٨٩-١٩٨٤(ونائبة رئيس الس العلمي لكندا  )١٩٨٣-١٩٨٠(عضو الس العلمي لكندا   -

ورية للربملان من طرف احلاكم العام لكندا وشغلت منصب مستشارة مدعوة من طرف جلنة اإلصالحات الدست
، ١٩٩١-١٩٩٠(وعضو اللجنة االستشارية احلكومية الكندية للتخلص من النفايات النووية ) ١٩٨٩(الربازيلي 
١٩٩٦-١٩٩٥.(  

  .رابطة النهوض بالدراسات البلطيقية )١٩٨٦-١٩٨٤(ورئيسة ) ١٩٨٨-١٩٨٢(عضو جملس إدارة   -
 ).١٩٨٦-١٩٨٣( والرعاية اإلجتماعية بكندا عضو اللجنة االستشارية املعنية بأحباث الصحة العقلية  -

 ). ١٩٨٦-١٩٨٢(عضو ورئيسة اللجنة املنظمة ملختلف الندوات واملؤمترات الوطنية والدولية   -

  ).١٩٨٢-١٩٨٠(عضو الس واللجنة التنفيذية للفدرالية الكندية للعلوم اإلنسانية   -
ل البشرية للربنامج العلمي ملنظمة حلف مشال عضو كندية معينة ورئيسة الفريق اخلاص املعين بالعوام  -

 ).١٩٨١-١٩٧٨(األطلسي بربوكسل 

  .الرابطة الكندية لعلم النفس )١٩٨١-١٩٨٠(ورئيسة ) ١٩٨٢-١٩٧٦(عضو جملس إدارة   -
  .الفدرالية الكندية للعلوم اإلجتماعية )١٩٨١-١٩٨٠(ورئيسة  )١٩٨٢-١٩٧٧(عضو جملس إدارة   -
دراسات ما بعد شهادة الدكتوراه للمجلس الكندي ألحباث العلوم الطبيعية عضو جلنة اختيار زمالة   -

  .واهلندسة
 ).١٩٩٨-١٩٦٥. (عضو يف جلان خمتلفة جبامعة مونتريال  -

  )١٩٩٩حىت سنة (اجلوائز واألومسة 

  .١٩٩٩ كاملة منتخبة، أكادميية العلوم بالتفيا، ةعضو  -
 حول األدب  فرايربغا-فايكفريا         ً                م تقديرا  ألعمال الدكتورة امليدالية الكربى لألكادميية الالتفية للعلو  -

  .١٩٩٧الشفوي األغاين الشعبية الالتفية، 
  .١٩٩٥                       ً                                                            ميدالية بيري شوفو تقديرا  لألعمال املتميزة يف جمال العلوم اإلنسانية، اجلمعية امللكية لكندا،   -
  .١٩٩٥وسام درجة ضابط بثالث جنوم، مجهورية التفيا،   -
 . ١٩٩٥-١٩٩٣، )جملس كندا(يلة باحثة يف معهد أحباث كبالم وزمة ضوع  -

الرابطة الكندية (                        ً                                               جائزة مارسل فانسن تقديرا  لإلجنازات املتميزة يف جمال العلوم اإلجتماعية، أكفاس   -
  .١٩٩٢،)الفرنسية للنهوض بالعلوم

  .١٩٩٢لعلوم، دكتوراه التأهيل لإلشراف على الدراسات الفيلولوجية، األكادميية الالتفية ل  -
  .١٩٩٠زميلة باحثة منتخبة يف األكادميية باجلمعية امللكية لكندا،   -
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  .١٩٩٠عضوة أجنبية منتخبة، األكادميية الالتفية للعلوم،   -
      ً                 تقديرا  ألعماهلا عن األغاين ) س.واشنطن، د(جتماعية من الرابطة العاملية لالتفيني األحرار االجائزة العلوم   -

  .١٩٨٩،)دايناس(الشعبية الالتفية 
  .١٩٧٩عضوة منتخبة بالرابطة الكندية لعلم النفس،   -
      ً                              تقديرا  ألعماهلا يف الفيلولوجيا الالتفية ) الواليات املتحدة األمريكية(أستاذة اجلائزة التذكارية آلنا آبل   -

  .١٩٧٩باإلشتراك مع إميانتس فريربغس، 
 . ١٩٧٥-١٩٧٤زمالة إجازة حبث من الس الكندي،   -

  )٢٠٠٠منذ سنة (يداليات واجلوائز امل

  .٢٠٠٩ميدالية هايك من أجل تعزيز احلرية والتجارة احلرة، ينا، أملانيا،   -
  .٢٠٠٨عضوة مساعدة يف األكادميية امللكية للعلوم والعلوم اإلنسانية والفنون اجلميلة ببلجيكا،   -
  .٢٠٠٧جائزة القيادة النسائية العاملية، برلني،   -
  .       ً    تشريفا  هلا فرايربغا-فايكم بثانوية اخلنساء بالدارالبيضاء، املغرب الذي مسي باسم الرئيسة فريا جناح العلو  -
جائزة اإلمرباطور أوطو تقديرا للدكتورة فريا إلسهامها يف حتديد اهلوية واملستقبل األورويب، ماغدبورغ،   -

  .٢٠٠٧أملانيا، 
،  فرايربغا-فايك الدبلوماسي للدكتورة فريا رامر لإلمتيازس اللجنة اليهودية األمريكية، جائزة مادلني وبرو  -

  .٢٠٠٧واشنطن، الواليات املتحدة األمريكية، 
 .٢٠٠٧صليب الشرف من الصليب األمحر الالتفي، ريغا،   -

  .٢٠٠٧وسام القديس الشهيد يانيس من الدرجة األوىل، رئيس أساقفة ريغا والتفيا،   -
       ً  تقديرا  ٢٠٠٧سنة ) الفاو( منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة ميدالية سرييز ممنوحة من طرف  -

 إلسهامها يف حتقيق العدالة اإلجتماعية والقيم األخالقية والدميقراطية، روما،  فرايربغا-فايكللدكتورة فريا 
  . ٢٠٠٧إيطاليا، 

  .٢٠٠٦غوى وجائزة والتر هالستاين، فرانكفورت، أملانيا، .و.ميدالية جامعة ج  -
  ٢٠٠٦ كالرجي، احتاد أوروبا، – من مؤسسة كودوف ٢٠٠٦جائزة أوروبا لسنة   -
  .٢٠٠٦من املعهد األورويب باتالينر، سالزبورغ، النمسا، " جائزة البلدان الصغرية"  -
  .٢٠٠٦س، .جائزة البلطيق لفن إدارة شؤون الدولة من املؤسسة األمريكية البلطيقية، واشنطن، د  -
  .٢٠٠٥دت للفكر السياسي، برمين، أملانيا، جائزة هانا أرن  -
، `لصديق متحمس خلدمة القيم الراسخة لإلنسانية`ميدالية من اللجنة األمريكية اليهودية املخصصة   -

  .٢٠٠٥نيويورك، 
  .٢٠٠٥س، .واشنطن، دميدالية احلرية من العصبة البلطيقية األمريكية للحرية،   -
  .٢٠٠٥ فوربس للنساء املديرات التنفيذيات، نيويورك، ملنتدى) ترايلبالزر(جائزة الريادة   -
جائزة التفوق من الرابطة الكندية لعلم النفس، قسم النساء وعلم النفس، سان جون، نيوفوندالند،   -

٢٠٠٤.  
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  .٢٠٠٤ميدالية مؤسسة إدوار مونبويت جبامعة مونتريال،   -
  .٢٠٠٣امليدالية الذهبية للجامعة احلروة لربلني، أملانيا،   -
  .٢٠٠٣اجلائزة الكربى للفولكلور، وزارة الثقافة، مجهورية التفيا،   -
  .٢٠٠٢امليدالية الذهبية جلامعة جورجطاون، واشنطن، الواليات املتحدة األمريكية،   -
من األكادميية األوروبية للعلوم والفنون، سلزبورغ، " السناتور واحلامية الشرفية" ميدالية وجائزة ولقب   -

  .٢٠٠١النمسا، 
 .٢٠٠٠جائزة الصفيحة الذهبية من األكادميية األمريكية لإلجناز، لندن،   -

  الدكتورات الفخرية

  .٢٠٠٨يونيو /شهادة الدكتوراه الفخرية من جامعة يورك، طورونطو، كندا، حزيران  -
  .٢٠٠٨يونيو /شهادة الدكتوراه الفخرية من جامعة طورونطو، كندا، حزيران  -
  .٢٠٠٧خرية من جامعة ترينييت، جامعة دبلني، إيرلندا، شهادة الدكتوراه الف  -
  .٢٠٠٧شهادة الدكتوراه الفخرية من جامعة داهلوسي، هاليفاكس، كندا،   -
  ٢٠٠٧شهادة الدكتوراه الفخرية من جامعة جنوب الدامنرك، أودنس،   -
  .٢٠٠٦شهادة الدكتوراه الفخرية من جامعة لييج، بلجيكا،   -
  .٢٠٠٦رية من جامعة أوطاوا، كندا، شهادة الدكتوراه الفخ  -
  .٢٠٠٥شهادة الدكتوراه الفخرية من جامعة الدولة برييفان، أرمينيا،   -
  .٢٠٠٥شهادة الدكتوراه الفخرية من جامعة الدولة بتبليسي، جورجيا،   -
  .٢٠٠٥شهادة الدكتوراه الفخرية من جامعة الدولة بباكو، أزدربيجان،   -
  .٢٠٠٤من جامعة الوطنية األوروأسيوية بأسطانا، كزخستان، شهادة الدكتوراه الفخرية   -
  .٢٠٠٢شهادة الدكتوراه الفخرية يف العلوم من جامعة ماكغيل مبونتريال، كندا،   -
  .٢٠٠٢شهادة الدكتوراه الفخرية من جامعة فيطوتاس ماغنوس بكوناس، لتوانيا،   -
  .٢٠٠٠شهادة الدكتوراه الفخرية من جامعة التفيا بريغا،   -
  .٢٠٠٠و، كندا، تورونتتوريا جبامعة فايكشهادة الدكتوراه الفخرية يف اآلداب املقدسة جامعة   -
 .١٩٩١شهادة الدكتوراه الفخرية يف القانون من جامعة كوينس، كينغستون، كندا،   -

  أومسة اإلستحقاق من الدرجة األوىل

  .٢٠٠٧فيا، لإلعتراف باجلهود املتميزة، مجهورية التوسام الصليب األكرب   -
  .٢٠٠٧، مجهورية التفيا، )امللك فستردوس(كرب لفيسترس ألوسام الصليب ا  -
  .٢٠٠٧وسام القالدة الكربى  ملكريوس الثالث، مجهورية القربص،   -
  .٢٠٠٧وسام األقحوان األعلى للقالدة الكربى، إمرباطورية اليابان،   -
  .٢٠٠٧، اململكة املغربية، الوسام احملمدي، الدرجة املمتازة مع القالدة الكربى  -
  .٢٠٠٧وسام الوشاح الكبري للملك ليوبولد، مملكة بلجيكا،   -
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وسام الصليب األكرب لإلستحقاق املدين والعسكري ألدولف دو ناسو، اإلمارة الكربى للكسمبورغ،   -
٢٠٠٦.  

  ٢٠٠٦وسام الصليب األكرب ملدينة بات، اململكة املتحدة،   -
  .٢٠٠٦وطنية للكيبك، كندا، وسام ضابط من الدرجة ال  -
  .٢٠٠٦، مجهورية مالطا، "كسريكا جيه إير ربوبليكا"وسام التقدير   -
  .٢٠٠٦وسام األمرية القديسة أولغا املعادلة للحواريني، الدرجة األوىل، بطريركية موسكو وكل روسيا،   -
  .٢٠٠٦ة، وسام األسد هلولندا، الصليب األكرب مع القالدة الكربى، اململكة اهلولندي  -
  .٢٠٠٦وسام األمري األكرب يروسالف احلكيم، الدرجة األوىل، مجهورية أوكرانيا،   -
  .٢٠٠٥وسام النجمة البيضاء مع القالدة، مجهورية إيسطونيا،   -
  .٢٠٠٥وسام االستحقاق من درجة قائد مع جنمة، مجهورية بولندا،   -
  .٢٠٠٥الوسام امللكي السريافيم مع القالدة، مملكة السويد،   -
  .٢٠٠٥وسام الصليب األبيض املزدوج، مجهورية سلوفاكيا،   -
  .٢٠٠٤وسام قالدة امللكة إليزابيث الكاثوليكية، اململكة اإلسبانية،   -
  .٢٠٠٤وسام االستحقاق من الصليب األكرب مع القالدة، مجهورية إيطاليا،   -
  .٢٠٠٤ستحقاق مع القالدة، مجهورية مالطا، الالوسام الوطين ل  -
  .٢٠٠٣وسام ستارا بالنينا، مجهورية بلغاريا،   -
  .٢٠٠٣وسام الصليب األكرب ألنفانت دوم هنريك مع القالدة الكربى، مجهورية الربتغال،   -
  .٢٠٠٣وسام االستحقاق للصليب األكرب، درجة خاصة، اجلمهورية الفدرالية األملانية،   -
  .٢٠٠٣وسام االستحقاق للنسر األبيض، مجهورية بولندا،   -
  .٢٠٠٢امليدالية الذهبية للحرية، مجهورية سلوفينيا،   -
  .٢٠٠١وسام االستحقاق مع القالدة، جكمهورية رومانيا،   -
  .٢٠٠١وسام قائد جوقة الشرف، الدرجة األوىل، اجلمهورية الفرنسية،   -
  .٢٠٠١وسام االستحقاق مع القالدة، مجهورية هنغاريا،   -
  .٢٠٠١يضاء مع القالدة، مجهورية فنلندا، وسام الصليب األكرب للوردة الب  -
  .٢٠٠١وتاس ديزاس، الدرجة األوىل مع القالدة، مجهورية لتوانيا، توسام االستحقاق في  -
  .٢٠٠٠       ُ  ّ                               وسام امل خل ص الصليب األكرب، مجهورية اليونان،   -
  .٢٠٠٠وسام الصليب األكرب للقديس أوالف، مملكة النرويج،   -
  .٢٠٠٠نا، الدرجة األوىل مع القالدة، مجهورية إسطونيا، وسام االستحقاق طرا ماريا  -
 .١٩٩٩وسام قائد مع الصليب األكرب وقالدة بدرجة ثالث جنوم، مجهورية التفيا،   -
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