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   )       األرجنتني (                            فرنانديس دي غورمندي، سيلفيا   - ١

  ]إلسبانيةبا: األصل[
  مذكرة شفوية

 ا إىل أمانة مجعية الدول األطراف يف نظام روما مجهورية األرجنتني يف مملكة هولندا سفارةديحتيا 
                احملكمة اجلنائية الدولية من قرار٥، باإلشارة إىل الفقرة األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية وتتشرف

ICC-ASP/3/Res.6 ، الدكتورة سيلفيا فرنانديس دي غورمندي  تعينيقررت بإبالغ األمانة بأن مجهورية األرجنتني
                 ً                                          والذي أصبح شاغرا  نتيجة قرار السيد حممد شهاب الدين بالتنحي اجلنائية الدولية يف احملكمة يةكمرشحة ملنصب قاض

  .٢٠٠٩مايو / أيار١٣املؤرخة يف  ICC-ASP/8/S/20كقاض كما ذكر يف املذكرة الصادرة عن احملكمة عن مهامه 

 ٤                                                           ً                            ويتم ترشيح الدكتورة سيلفيا فرنانديس دي غورمندي لإلنتخاب وفقا  لإلجراء املنصوص عليه يف الفرة 
رمندي مرشحة على القائمة والدكتورة سيلفيا فرنانديس دي غو. من نظام روما األساسي ٣٦ من املادة ‘١’) أ(

  . من نظام روما األساسي٣٦ من املادة ٥ألف ألغراض الفقرة 

 من قرار احملكمة ٦ من نظام روما األساسي والفقرة ٣٦من املادة ) أ (٤مرفق البيان الوارد يف الفقرة 
ICC-ASP/3/Res.6والسرية الذاتية للمرشحة .  

[...]  
***  

            بيان املؤهالت

 من قرار احملكمة اجلنائية ٦ من نظام روما األساسي والفقرة ٣٦من املادة ) أ (٤لفقرة ل          ًمقدم وفقا بيان 
  ICC-ASP/3/Res.6الدولية 

لقد .  بشكل واسعينشهورامل من رجال القانون والدبلوماسينيإن الدكتورة سيلفيا فرنانديس دي غورمندي   ) أ(
إا متلك املؤهالت املطلوبة كي تعني يف . أخالق عالية املناصب اليت تقلدا بأداء واجباا برتاهة ويف مجيعقامت 
 . القضائية العليا يف مجهورية األرجنتنياملناصب

 متلك ‘٢’ كفاءة وجتربة عاليتني يف جمال القانون اجلنائي الدويل واإلجراءات كما أا ‘١’لقد مجعت بني 
 .اإلنسان الدويل وحقوق اإلنساينكفاءة كبرية وجتربة مهنية يف القانون الدويل والقانون 

 إىل حد كبري من مشاركتها الكثيفة منذ وقت إن معرفتها وجتربتها يف جمال القانون اجلنائي الدويل نابعة
 الكثيفة والفعالة يف جممل عملية إنشاء وتأسيس اونتج عن مسامهته. طويل يف عملية تأسيس احملكمة اجلنائية الدولية

ها الالحق يف مكتب املدعي العام حتصيلها ملعرفة وفهم واسعني لنظام احملكمة اجلنائية احملكمة اجلنائية الدولية وعمل
الدولية، مبا يف ذلك القانون املطبق ووظيفة كل جهاز من أجهزة احملكمة وكيفية ترابطها فيما بينها وبني الدول 
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يف وضع ا فرنانديس دي غورمندي سيلفيونتج خاصة عن مشاركة الدكتورة . والفعاليات األخرى يف اتمع الدويل
. اإلجراءات اجلنائية للمحكمة حتصيل معرفة نظرية وعملية واسعة بشأن نظام اإلجراءات املعقد الذي يسري املؤسسة

وبعد ) ٨ و٦ و٥األجزاء (وقد ترأست بالفعل كل عملية وضع اإلجراءات اجلنائية املنصوص عليه يف النظام األساسي 
وعقب إاء هذه الوثيقة األخرية تسلمت رئاسة . اإلثبات وقواعد اإلجرائية ية وضع القواعدمؤمتر روما ترأست عمل

  .فريق العمل املعين جبرمية العدوان

 بأن تطبق، أثناء عملها يف ٢٠٠٦ و٢٠٠٣يف الفترة ما بني سيلفيا فرنانديس سنحت الفرصة للدكتورة 
 وقواعد اإلجرائية كام اليت أنشأها نظام روما األساسي والقواعدمكتب املدعي العام للمحكمة اجلنائية الدولية، األح

وقد شاركت، كمديرة لشعبة االختصاص والتكامل والتعاون، يف التحليل األويل للحاالت والقضايا، ويف . اإلثبات
قضائي وضع أنظمة تلقي البالغات بشأن اجلرائم الدولية ومعاجلتها، ويف احلصول على التعاون الدويل والدعم ال

  .واإلشراف على البعثات إىل املناطق املرتبطة باحلاالت قيد التحليل أو التحقيق

مبا يف (أثناء مسارها املهين سيلفيا فرنانديس ومبوجب كل األنشطة األخرى والواجبات اليت أدا الدكتورة 
 ونائبة املستشار القانوين يف اإلنسان، ونائبة املدير العام املعين حبقوق اإلنسانذلك عملها كمديرة عامة معنية حبقوق 

 خربة يف دي غورمندي سيلفيا فرنانديس                 وقد مج عت الدكتورة ). وزارة العالقات اخلارجية يف مجهورية األرجنتني
  .اإلنسان الدويل وحقوق اإلنساينااالت املتعلقة بالقانون الدويل والقانون 

 دأبت على املشاركة يف قضايا تتعلق بالعدالة اإلنسانق ومن خالل منصبها احلايل كمديرة عامة معنية حبقو
ومشلت مسؤولياا األخرى متثيل مجهورية األرجنتني . االنتقالية واحلد من اإلبادة اجلماعية واجلرائم الدولية األخرى

ءات املعروضة  كما عملت كممثلة أو موظفة الدولة يف اإلجرااإلنسانيف اهليئات العاملية واإلقليمية املعنية حلقوق 
 وحمكمة البلدان اإلنسانجلنة بلدان أمريكا املعنية حبقوق  (اإلنسانعلى هيئات نظام البلدان األمريكية حلماية حقوق 

  ).اإلنساناألمريكية املعنية حبقوق 

 يف البعثة الدائمة ة قانونية منصب مستشار٢٠٠٠ و١٩٩٤وشغلت الدكتورة فرنانديس يف الفترة ما بني 
) ١٩٩٤               ً            واليت كانت مقررا  فيها يف سنة ( يف اللجنة السادسة ة املتحدة وعملت كنائباألمماألرجنتني لدى جلمهورية 

وأثناء عملها شاركت يف العديد من جوالت . باإلضافة إىل جلان قانونية أخرى يف اجلمعية العامة وجملس األمن
لعمل على وضع الصكوك األساسية الرامية ملكافحة                                              ً       ً    املفاوضات بشأن القضايا القانونية كما لعبت دورا  رياديا  يف ا

وترأست الدكتورة فرنانديس، من مجلة أمور أخرى، عملية حتضري  . الدويلاإلنسايناإلرهاب الدويل وتعزيز القانون 
، عالوة على كل ١٩٩٥ واإلعالن املكمل له سنة ١٩٩٤التدابري الرامية إىل القضاء على اإلرهاب الدويل سنة إعالن 

كما . ٢٠٠٠رارات املعتمدة على التوايل يف هذا الصدد من قبل اللجنة السادسة إىل أن تركت هذا املنصب سنة الق
 املتحدة واألفراد املرتبطني األمماتفاقية سالمة موظفي كان هلا أيضا دور مهم ومعترف به دوليا يف املفاوضات حول 

وبفضل جتربتها . االتفاقية الدولية لقمع متويل اإلرهاب ونابلاالتفاقية الدولية لقمع اهلجمات اإلرهابية بالقا و
ومعرفتها اخلاصتني ذه القضايا طلب منها مكتب املفوضية السامية لألمم املتحدة أن تترأس فريق اخلرباء الدويل املعين 

   ).٢٣٢/٥٦القرار (  الشركات األمنيةمراقبة وتكثيف إجراءاتوصي بتدابري ملكافحة توظيف املرتزقة كي تباملرتزقة 
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س يف التدريس طيلة مسارها الوظيفي، حيث عملت كأستاذة للقانون اجلنائي فرنانديوشاركت الدكتورة 

ومتت دعوا للتحدث . بوينس آيرس وال تزال تشغل هذين املنصبني حىت يومنا هذاالدويل يف جامعة بالريمو وجامعة 
د من اجلامعات واملنظمات الوطنية والدولية كما أا نشرت كمية أو املشاركة يف حمادثات األفرقة من قبل العدي

 والقانون اإلنسان الدويل وحقوق اإلنساينكبرية من املؤلفات يف األرجنتني ويف اخلارج عن قضايا تتعلق بالقانون 
  .اجلنائي الدويل

شكل ممتاز لغيت عمل ، فهي تتقن بصليةس األفرنانديالدكتورة وبصرف النظر عن اإلسبانية، اليت هي لغة 
  .احملكمة أي اإلنكليزية والفرنسية

س وفقا إلجراءات تعيني املرشحني يف املكاتب القضائية يف الدولة فرنانديالدكتورة ومت اقتراح ترشيح 
  . من نظام روما األساسي٣٦من املادة “ ١”) أ (٤مبوجب الفقرة 

 من نظام روما األساسي ٣٦ من املادة ٥غراض الفقرة س على القائمة ألف ألفرنانديالدكتورة  ومت اختيار   )ب(
  .وبناء على استيفائها للمؤهالت

 يف االعتبار ضرورة متثيل األنظمة القانونية العاملية دي غورمنديس فرنانديالدكتورة ويأخذ اختيار ترشيح   )ج(
 ‘٣’ إىل ‘١’) أ (٨ ً              ا  ألحكام الفقرة األساسية والتمثيل اجلغرايف العادل والتمثيل العادل للقضاة اإلناث والذكور طبق

 قادرة على املسامهة يف تكوين مالئم دي غورمنديس فرنانديالدكتورة و.  من نظام روما األساسي٣٦من املادة 
 ‘٣’ متثل جمموعة بلدان أمريكا الالتينية والكارييب و‘٢’ متثل نظام القانون املدين و‘١’للمحكمة من حيث كوا 

  .متثل جانب اإلناث

، )ألف وباء(                 ً                                                                 وفضال عما ذكر آنفا  فإن انتخاب املرشحة، جبمعها بني املعرفة والتجربة املتعلقة بفئيت القضاة 
  .سيساهم عامة يف التكوين املتوازن للمحكمة

، عالوة على معرفتها وجتربتها العامة يف جمال القانون اجلنائي الدويل دي غورمنديس فرنانديالدكتورة إن   )د(
 من نظام روما األساسي، متلك ٣٨من املادة ) ب (٨، ووفقا للفقرة اإلنسان الدويل وحقوق إلنسايناوالقانون 

إعادة اهلوية جتربة خاصة فيما يتعلق بالقضايا امللموسة ذات الصلة حباالت العدالة االنتقالية مبا فيها احلق يف احلقيقة و
  .ري لألشخاصلألطفال املستوىل عليهم بشكل غري مشروع واالختفاء القس

 من نظام ٣٦ من املادة ٧ جنسية مزدوجة ألغراض الفقرة دي غورمنديس سيلفيا فرنانديوليس للدكتورة   )ه(
  .     ُ                                                وقد ق دم ترشيحها على أساس أا مواطنة من مجهورية األرجنتني. روما األساسي

*** 
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       شخصية  ال       بيانات   ال
    ٥٤  ١٩       أكتوبر  /    األول        تشرين   ٢٤   :           تاريخ امليالد

         األرجنتني   :       امليالد    مكان

                              موجز املؤهالت واخلربات ذات الصلة

 .اإلنسان وحقوق اإلنساينعشرون سنة ممارسة يف جمال كل من القانون الدويل، والقانون   •

ترأس العملية  عشر سنة من املشاركة والقيادة يف عملية إنشاء احملكمة اجلنائية الدولية، مبا يف ذلك إثىن  •
 .اءات اجلنائية للمحكمةبأكملها فيما خيص صياغة اإلجر

 .اخلربة املهنية يف اإلجراءات اجلنائية لدى احملكمة اجلنائية الدولية  •

 .أستاذة القانون اجلنائي يف جامعة بوينس آيرس  •

، والقانون اجلنائي اإلنسان الدويل، وحقوق اإلنساينمنشورات وطنية وأجنبية يف جمال القانون الدويل، والقانون  •
 .الدويل

 .رفة ممتازة للغيت احملكمة والتحدث ما بطالقةمع  •

                              الشهادات الدراسية والدبلومات

   .                                                      ، كلية القانون والعلوم االجتماعية، جامعة قرطبة، األرجنتني  ية   حمام   •
                                                       ، كلية القانون والعلوم االجتماعية، جامعة ليمـوج،         )      ماجستر (                                           دبلوم الدراسات اخلاصة يف القانون العام           •

   .     فرنسا
   .                                                    يف القانون، كلية القانون، يف جامعة بوينس آيرس، األرجنتني        دكتراه   •

 األنشطة املهنية

التحقت بالشؤون ). ١٩٨٨-١٩٨٧( من معهد الدراسات الدبلوماسية يف األرجنتني )بامتياز(شهادة التخرج 
  .١٩٨٩اخلارجية يف األرجنتني يف 

  املنصب احلايل

  .ون اخلارجية، األرجنتني، وزارة الشؤاإلنسانمديرة عامة معنية حبقوق   •

؛ اإلنسانمتثيل األرجنتني أمام اهليئات العاملية واإلقليمية املعنية حبقوق : تشمل املهام واملسؤوليات ما يلي
لبلدان وحمكمة العدل ل اإلنسانجلنة البلدان األمريكية حلقوق                                             العمل كممثلة األرجنتني يف القضايا اليت ت طرح على 

  .  أن العدالة االنتقالية واملسائل املتعلقة مبنع اإلبادة اجلماعية وغريها من اجلرائم الدولية؛ املشورة بشاألمريكية
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  )٢٠٠٦-١٩٩٥(اخلربة املسبقة فيما يتعلق باحملكمة اجلنائية الدولية 

مكثف يف صياغة الصكوك التأسيسية للمحكمة اجلنائية الدولية والتفاوض بشأا، ويف بدء  بشكل تأسهم
ن بني األنشطة اليت تضطلع ا، ترأس عملية الصياغة الدولية بأكملها فيما خيص اإلجراءات اجلنائية وم. عملها

). كل من األجزاء اخلامس، والسادس، والسابع من نظام روما األساسي وقواعد اإلجراءات واإلثبات(للمحكمة 
ختصاص والتكامل الومديرة شعبة اوبعد إنشاء احملكمة، التحقت مبكتب املدعي العام بصفتها مستشارة خاصة 

  .والتعاون

  )١٩٩٨-١٩٩٥(التفاوض بشأن نظام روما األساسي 

   :      بصفتها                                    قادت عمليات التفاوض يف عملية التفاوض 

  ؛ )    ١٩٩٨-    ١٩٩٥ (                                           رئيسة الفريق العامل املعين باإلجراءات اجلنائية    •

  ؛ )    ١٩٩٥ (                 كمة جنائية دولية                                                             نائبة رئيس اللجنة املخصصة التابعة لألمم املتحدة املعنية بإنشاء حم   •

  ؛ )    ١٩٩٨-    ١٩٩٦ (                                                                                   نائبة رئيس اللجنة التحضريية التابعة لألمم املتحدة املعنية بإنشاء احملكمة اجلنائية الدولية    •

  ؛ )    ١٩٩٨ (                                                                                نائبة رئيس اللجنة اجلامعة يف مؤمتر املفوضني يف روما املعين بإنشاء احملكمة اجلنائية الدولية    •

  )٢٠٠٢-١٩٩٨( لنظام روما األساسي ميليةتكالصكوك التفاوض بشأن ال

رئيسة الفريق العامل املعين بقواعد اإلجراءات وقواعد اإلثبات التابع للجنة التحضريية املعنية بإنشاء احملكمة   •
  ؛)٢٠٠٠-١٩٩٨(اجلنائية الدولية 

-٢٠٠١(مة اجلنائية الدولية رئيسة الفريق العامل املعين بالعدوان، التابع للجنة التحضريية املعنية بإنشاء احملك  •
 ؛)٢٠٠٢

  إنشاء احملكمة

اللجنة  من طرف ٢٠٠١                     وقد و ضعت هذه اآللية يف . املسؤولة عن إنشاء احملكمة عمليا" احلوار"رئيسة آلية 
 .                                                                                                     التحضريية التابعة لألمم املتحدة املعنية بإنشاء احملكمة اجلنائية الدولية، حتضريا لدخول النظام األساسي حي ز النفاذ
وكان الغرض من هذه اآللية جهة حوار دولية تتحاور مع البلد املضيف ملعاجلة إدارة املسائل العملية املتعلقة بإنشاء 

وقد حددت اآللية نظما أساسية كان جيب وضعها، وصاغت خطط عمل يف جماالت املوارد البشرية، . احملكمة
ووظفت فريق متقدم من . ة املباين، وإلعالم، واملسائل القانونيةواملسائل املالية، وتكنولوجيا املعلومات، واألمن، وإدار

وجود بنية حتتية الستقبال املوظفني األوائل يف احملكمة واحلفاظ على " آلية احلوار"وتكفل .                    اخلرباء يف ميادين حمد دة
  .املعلومات املتعلقة باجلرائم قبل دخول نظام روما األساسي حيز النفاذ

ة شعبة االختصاص والتكامل والتعاون التابعة ملكتب املدعي العام للمحكمة اجلنائية الدولية مستشارة خاصة ومدير
 ) ٢٠٠٦ديسمرب / كانون األول-٢٠٠٣يونيه /حزيران(
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 ملكتب دارة العامةتشمل املهام واملسؤوليات املشاركة يف أعمال اللجنة التنفيذية، وهي اللجنة املكلفة باإل
شورة ووضع السياسات، واالستراتيجيات واختيار احلاالت والقضايا، واإلشراف على أفرقة املدعي العام، وإسداء امل

  .التحقيق

من بني املهام والوظائف األخرى، مسؤولية صياغة التقارير القانونية حول االختصاص واملقبولية املتعلقني 
 املطروحة على القضاة؛ ووضع أنظمة باحلاالت والقضايا؛ واملشاركة يف صياغة امللخصات القانونية ويف الدعاوى

تلقي ومتابعة البالغات عن اجلرائم واحلصول على التعاون واملساعدة القانونية؛ وتسيري البعثات التابعة ملكتب املدعي 
 .                                                                           العام يف أقاليم الدول املتصلة باحلاالت اليت ت جرى فيها التحاليل األولية والتحقيقات

  املناصب األخرى ذات الصلة

  :، شغلت املناصب التالية٢٠٠٣ حىت عام ٢٠٠٠ام من ع

ومن بني املهام املوكلة ). وزارة الشؤون اخلارجية، األرجنتني (اإلنساننائبة املدير العام يف جمال حقوق   •
 . الدويلاإلنسايننت عضوا يف اللجنة الوطنية للقانون كا إليها،

 .مستشارة يف وزارة العدل  •
ومن بني املهام اليت كانت تضطلع ا كانت ). وزارة الشؤون اخلارجية، األرجنتني (نائبة املستشار القانوين  •

 .عضوا يف اللجنة الوطنية للخرباء املنشأة لتنفيذ نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية
 وفقا لقرار اإلنسانرئيسة فريق اخلرباء الدويل املعين باملرتزقة بدعوة من مكتب املفوضية السامية حلقوق   •

 الذي يوصي بتدابري ملكافحة توظيف املرتزقة وزيادة مساءلة الشركات األمنية ٢٣٢/٥٦اجلمعية العامة 
  .اخلاصة

  )٢٠٠٠-١٩٩٤( املتحدة األمممستشارة قانونية يف البعثة الدائمة لألرجنتني لدى 

 قانونية أخرى ذات الصلة يف ممثلة األرجنتني يف اللجنة السادسة للجمعية العامة لألمم املتحدة وهيئات
 اإلنساينلعبت أدوار ريادية يف عدة جمموعات وجلان تفاوضية معنية بقضايا القانون . اجلمعية العامة وجملس األمن

والقانون اجلنائي الدويل مبا فيها على وجه اخلصوص تلك اليت أنشئت يف إطار عملية تأسيس احملكمة اجلنائية الدولية 
ومن بني الوظائف األخرى، مقررة اللجنة السادسة ونائبة رئيس اللجنة املخصصة لألمم املتحدة . )التفاصيل أعاله(

 .تحدة و األفراد املرتبطني امل ااألمماتفاقية سالمة موظفي اليت أعدت 

  )١٩٩٤-١٩٨٩(مسؤولة قانونية يف اإلدارة القانونية بوزارة الشؤون اخلارجية األرجنتني 

  اخلربة األكادميية

  ).برنامج املاجستري يف العالقات الدولية(أستاذة القانون اجلنائي الدويل يف جامعة بوينس آيرس     •

أستاذة سابق للقانون اجلنائي الدويل يف جامعة بالريمو وأستاذة مساعدة يف القانون الدويل يف جامعة بوينس   •
 .آيرس
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Criminal Court, The Making of the Rome Statute, Issues, Negotiations, Results, Kluwer Law 
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- “The Elaboration of the Rules of Procedure and Evidence”, The Elements of Crimes and the Rules 
of Procedure and Evidence of the International Criminal Court, Transnational Publishers Inc, New 
York, 2001.  

- “Definition of Victims and General Principle”, The Elements of Crimes and the Rules of Procedure 
and Evidence of the International Criminal Court, Transnational Publishers Inc, New York, 2001.  

- “The Rules of Procedure and Evidence”, European Conference on the Rome Statute of the 
International Criminal Court, NPWJ, Rome, 2001.  

- “The Role of the Prosecutor”, The Rome Statute of the International Criminal Court, a Challenge 
to impunity, M. Politi and G. Nessi (eds.), Ashgate-Dartmouth, Aldershot/Burlington, United States 
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- “The Rules of Procedure and Evidence of the International Criminal Court” (with H. Friman), 
Yearbook of International Humanitarian Law, Instituut Asser, The Hague, 2001. 

- “El acceso de las víctimas a la Corte Penal Internacional”, La Corte Penal Internacional, La Casa 
de las Américas, Madrid, 2002. 
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- “Rules of Procedure and Evidence and Regulations of the International Criminal Court”, (with 
Hakan Friman), José Doria, Hans-Peter Gasser, Cherif Bassiouni (eds.), The Legal Regime of the 
International Criminal Court, Essays in Honour of Professor Igor Blischchenko, Martinus Nijhoff 
Publishers, 2009. 
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  )شيلي(ميدينا كويروغا، سيسيليا  -٢

 ]إلسبانيةبا: األصل[

  ويةفمذكرة ش

سفارة مجهورية شيلي حتياا إىل األمانة العامة جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة تقدم 
ا ملنصب قاض  سيسيليا ميدينا كريوغة بأن مجهورية شيلي قررت ترشيح الدكتوراويشرفها أن تبلغه اجلنائية الدولية

 استقالة القاضي حممد شهاب الدين من مجهورية غيانا الذي أصبح شاغرا نتيجة يف احملكمة اجلنائية الدولية
  . يف الهاي٢٠٠٩نوفمرب / تشرين الثاين  ٢٦ إىل ١٨عقدها خالل الدورة الثامنة للجمعية ، من ر لالنتخابات املقر

 إىل ٢٠٠٨ خالل الفترة من اإلنسانمة البلدان األمريكية حلقوق كة حملئيسردينا كريوغا ي مةالدكتورلقد كانت 
  .٢٠٠٩ إىل ٢٠٠٤احملكمة من لتلك  كقاض ا مهامهت أدقد و٢٠٠٩

، من نظام روما )٢() أ (٤ ، الفقرة ٣٦النتخاب وفقا للمادة لدينا كريوغا ي مةالدكتوروقد مت ترشيح 
 على مدرجةدينا كريوغا يما األساسي ، فان الدكتورة م من نظام رو٥ ، الفقرة ٣٦وألغراض املادة ، األساسي

  .القائمة باء لالنتخاب

حملكمة التحكيم الدائمة الوطنية شيلي جمموعة ميكن العثور مرفقا مع هذة املذكرة على رسالة الترشيح لفريق 
ىل السرية الذاتية للدكتورة إضافة إن القرار  م٦والفقرة   من نظام روما األساسي) أ (٤، الفقرة ٣٦بيانا وفقا للمادة 

  .دينا كريوغايم

[...]  

***  

   الدائمةلتحكيماة كمحملجمموعة شيلي الوطنية 

) ٢) (أ (٤ ، الفقرة ٣٦وفقا ألحكام املادة و جمموعة شيلي الوطنية حملكمة التحكيم الدائمةبصفتنا أعضاء 
 سيسيليا ميدينا كريوغا ملنصب ةح الدكتورقدمي ترشيبتنتشرف  من نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية

  .قاض يف احملكمة اجلنائية الدولية

 وسريا كما هو مبني يف خرباة  سيسيليا ميدينا كريوغا باألخالق الرفيعة واحلياد والرتاهتتحلى الدكتورة
مل شهادة جامعية يف حتو. اإلنسان يف جمال القانون الدويل وحقوق باالخصيف ميدان القانون وتني  الواسعاملهنية
منصبها احلايل هو . اوترخيت يف هولندأ يف القانون من جامعة دكتراه ، وشيليجامعة  والقانونية من جتماعية االالعلوم
 التابع اإلنسان ملركز حقوق ة املشاركة ، واملديرشيليالقانون الدويل العام يف كلية احلقوق التابعة جلامعة أستاذة 
  .يضا عضو يف الس األكادميي لربنامج الدكاترة لكلية القانون يف اجلامعة ذااوهي أ. شيليجلامعة 
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 حىت هذا العام ٢٠٠٤العام   منذاإلنسان يف حمكمة البلدان األمريكية حلقوق يةكما أا شغلت منصب قاض
  .٢٠٠٩  حىت٢٠٠٨وكانت رئيسة هلا خالل الفترة من 

 املتحدة للجنة حقوق األمم أيضا رئيسة ملنظمة اديني مةوروفس كانت الرب٢٠٠٠ حىت عام ١٩٩٩منذ عام 
 عضو يف ٢٠٠٢ حىت عام ١٩٩٥ نائبة لرئيس هذه اللجنة ومنذ عام ١٩٩٨ إىل عام ١٩٩٧ و منذ عام اإلنسان

  .هااللجنة نفس

طت عألقد . املتعلقة بالفوارق بني اجلنسنيع يضاواملة ومتخصصة يف برييضا خأن الدكتورة سيسيليا ميدينا إ
سان خوسيه ،  (اإلنساندورات وحماضرات خمتلفة حول حقوق املرأة يف معهد البلدان األمريكية حلقوق 

، اإلنسان واملرأة يف مشروع القانون للمجموعة الدولية حلقوق اإلنسانيف مركز ماسترخيت حلقوق ، )كوستاريكا
  .ريكية للقانون الدويلألممعة اات هولندا ويف اجلخيماستر

  .ضحاياال للنساء واملراهقني واإلنسان العديد من الكتب واملقاالت حول موضوع حقوق وقد نشرت

 سيسيليا ميدينا يف قائمة املرشحني لالنتخاب ملنصب قاض ةلذا فإننا نطلب منكم التكرم بإدراج اسم الدكتور
  .ء القائمة با من نظام روما األساسي، يف٥ ، الفقرة ٣٦يف احملكمة اجلنائية الدولية ، وفقا للمادة 

  :توقيع

  فارغاس كارينو دموندوإ                       دواردو فيو كروسي                  إ
  عضو اموعة الوطنية حملكمة التحكيم الدائمة             الدائمة التحكيم الوطنية حملكمة موعة اعضو 

  وخ فوينتس تورخسيمينا                                       يالالنوس مانسهوغ ل
  عضو اموعة الوطنية حملكمة التحكيم الدائمة             عضو اموعة الوطنية حملكمة التحكيم الدائمة

***  

  بيان املؤهالت

 من ٦، من نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية والفقرة )أ (٤، الفقرة ٣٦قدم وفقا للمادة مان بي
  .ICC-ASP/3/Res.6.القرار

وهي . اإلنسان ميدينا لديها خربة واسعة يف القانون، السيما يف جمال القانون الدويل وحقوق ةالدكتور  )أ(
 يف القانون من جامعة أوترخيت، راهودكتحتمل شهادة جامعية يف العلوم القانونية واالجتماعية من جامعة شيلي ، و

 كلية احلقوق التابعة جلامعة شيلي، واملدير املشارك ملركز حقوق وهي أستاذة يف القانون الدويل العام يف. هولندا
  .هارودكتوهي أيضا عضو يف جملس الكلية لدرجة ال.  للكلية نفسهااإلنسان

 حىت عام ٢٠٠٤ للفترة من اإلنسانخدمت الدكتورة ميدينا كقاض يف حمكمة البلدان األمريكية حلقوق   )ب(
  .٢٠٠٩حىت  ٢٠٠٨، وكانت رئيسة للحكمة من ٢٠٠٩
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 يف الفترة من عام اإلنسان املتحدة للجنة حقوق األممالدكتورة سيسيليا ميدينا كانت أيضا رئيسة ملنظمة   )ج(

 وعضوا يف اللجنة يف الفترة من ،١٩٩٨ إىل ١٩٩٧ا كانت نائبا للرئيس من أ، علما ٢٠٠٠ حىت عام ١٩٩٩
  .٢٠٠٢ إىل ١٩٩٥

 نظام روما األساسي، الدكتورة سيسيليا ميدينا لديها خربة وجتربة يف من) ب (٨ ، الفقرة ٣٦وفقا للمادة   )د(
عطت دورات و حماضرات حول حقوق املرأة يف معهد البلدان ألقد . ياابني اجلنسني، واألحداث وقضايا الضح

نون  واملرأة لقااإلنسانيف مشروع مركز ماسترخيت حلقوق   ، سان خوسيه ، كوستاريكااإلنساناألمريكية حلقوق 
تطور املرأة يف النضال :  يف ماسترخيت ، هولندا ؛ ويف اجلمعية األمريكية للقانون الدويلاإلنسانالفريق الدويل حلقوق 

  .صدرت عددا من املنشورات يف هذه ااالتألقد .  اإلنسانمن أجل املساواة يف إطار حقوق 

نكليزية والفرنسية ، حتدثا وكتابتا ، باإلضافة إىل للغات االاالدكتورة سيسيليا مدينا هلا معرفة ممتازة يف   )ه(
، من نظام روما ) ج (٣ ، الفقرة ٣٦ تفي باملتطلبات املنصوص عليها يف املادة  فهياإلسبانية واهلولندية ، وبالتايل

  .األساسي

 ا يف  من نظام روما األساسي ، ونظرا لكفاءا وخربا املعترف٥، الفقرة ٣٦ألغراض أحكام املادة   )و(
وباملثل ووفقا للمادة . املتعلقة بالقانون الدويل ، والدكتور سيسيليا ميدينا مدرجة لالنتخابات يف القائمة باءل املسائ
  . فان ترشيح الدكتورة سيسيليا ميدينا يتماشا مع الضرورة لتمثيل النظم القانونية الرئيسية يف العامل٨ ، الفقرة ٣٦

 من نظام روما األساسي فان الدكتورة سيسيليا ميدينا ال متلك جنسية ٧قرة  ، الف٣٦ألغراض املادة   )ز(
  .قدم على اعتبار أا مواطنة من مجهورية شيليمترشيحها دوجة و مز

، من نظام ) ٢) (أ (٤، الفقرة ٣٦لقد مت ترشيح الدكتورة ميدينا وفقا لإلجراءات املنصوص عليها يف املادة   )ح(
الترشيح من قبل الفريق الوطين جلمهورية شيلي يف احملكمة الدائمة للترشيح، مبا يف ذلك ن خطاب إ. روما األساسي

 من قرار ٦، من نظام روما األساسي، والفقرة ٤ املذكورة أعاله، الفقرة ٣٦البيان املطلوب مبوجب أحكام املادة 
  الدولية العامة للمحكمة اجلنائية  ICC-ASP/3/Res. 6اجلمعية 

ن السرية الذاتية املرفقة لألستاذة ميدينا باللغتني االسبانية واالنكليزية ، تقدم تفاصيل عن النطاق وأخريا فا  )ط(
  .الكامل ألنشطتها يف جمال القانون

***  

  البيانات الشخصية

  ١٩٣٥نوفمرب / تشرين الثاين١٧  :تاريخ امليالد
  شيلي  :حمل الوالدة
  شيلية    :اجلنسية
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 كادمييةألالدرجات ا

  .، جامعة شيلي)بامتياز مع مرتبة الشرف (يف العلوم االجتماعية القانونيةس ليسان  ١٩٥٩

  ت، هولنداخيوترأ يف القانون، جامعة راهودكت  ١٩٨٨

  املناصب احلالية

  .اإلنسانمريكية حلقوق ألرئيسة حمكمة البلدان ا    ٢٠٠٩ – ٢٠٠٨
  .اإلنسانمريكية حلقوق ألقاضية حمكمة البلدان ا    ٢٠٠٩ – ٢٠٠٤
  .، جامعة شيلياإلنسانة املشاركة ملركز حقوق املدير

  .ستاذة يف القانون الدويل، كلية احلقوق، جامعة شيليأ
  . شيليامعةج لكلية القانون يف راهوتيف الس األكادميي لربنامج الدك عضو

  املناصب السابقة يف شيلي

  .أعمال حرة    ١٩٦٨ – ١٩٥٩
  .شيلي ، جامعةقتوري يف كلية احلقو أستاذ يف القانون الدسةمساعد    ١٩٧٣ – ١٩٦٩
  .شيلياحملكمة الدستورية يف رة يف  األمني ومقرةوكيل    ١٩٧٣ – ١٩٧٢
  .ستاذة يف القانون الدويل يف جامعة ديوغو بورتاليس، سانتياغو، شيليأ    ١٩٩٧ – ١٩٩٢
  .، معهد الدراسات الدولية، جامعة شيلي الدراسات العليا مدرسة ةمدير    ٢٠٠١ – ١٩٩٩

  ناصب يف اخلارجامل

 ، معهد تطوير القانون اهلندي، واشنطن العاصمة، الواليات املتحدةة قانونيةمستشار  ١٩٧٧–١٩٧٦
  .مريكيةألا

رس، واشنطن العاصمة، الواليات غباحثة يف القسم االسباين ملكتبة القانون، مكتبة الكون  ١٩٧٧
  .مريكيةألاملتحدة ا

  .ت، هولنداخيوترأ، كلية القانون، جامعة باوورأحماضرة وباحثة يف معهد   ١٩٨٨–١٩٨٠

ت، خي، كلية احلقوق، جامعة أوتر)سيم (اإلنسان يف املعهد اهلولندي حلقوق ة وباحثةحماضر  ١٩٩٤–١٩٨٩
  .هولندا

  . يف كولومبيااإلنسان لوزارة اخلارجية اهلولندية لتقييم مشاريع حقوق ةمستشار  ١٩٩٣–١٩٩١

  .اإلنسانتحدة حلقوق  املاألممعضوة يف مجعية   ٢٠٠٢–١٩٩٥

  .اإلنسان املتحدة حلقوق األممنائبة رئيس مجعية   ١٩٩٨–١٩٩٧

  . اإلنسان املتحدة حلقوق األممرئيسة مجعية   ٢٠٠٠–١٩٩٩



ICC-ASP/8/21/Add.1 
15Page  

 
كينيدي لألمريكيني الالتينيني املميزين، كلية احلقوق جبامعة   ملقعد روبرت فة زائرةأستاذ  ١٩٩٧

  .مريكيةأليات املتحدة اهارفارد، جامعة هارفارد، كامربيدج، الوال

   واخلارجشيلياألنشطة األكادميية األخرى يف 

 لدورات خمتلفة للمحامني والقضاة واحملامني العامني واملدعني العامني وموظفي اخلدمة املدنية ةستاذأ وةديرم  •
، معهد نساناإلحمكمة البلدان األمريكية حلقوق : مريكيني الالتينيني و املقدمة من كيانات خمتلفةألمن ا

، احملاكم العليا يف باراغواي وهندوراس واملكسيك؛ جامعات خمتلفة يف اإلنسانالبلدان األمريكية حلقوق 
مرافق املوارد دون ( املتحدة للتنمية األمم؛ برنامج )ت ، هولنداخيأوتر(ت خيأمريكا الالتينية؛ جامعة أوتر

 التابع لألمم املتحدة، وشعبة اإلنسان السامي حلقوق ومكتب املفوض) اإلقليمية يف منطقة أمريكا الالتينية
 األمم املتحدة، الس االقتصادي لدول أمريكا الالتينية وجزر البحر الكارييب ؛ األمم، )النهوض باملرأة

  ).هولندا الهاي،(املتحدة ؛ حمكمة العدل الدولية، قصر السالم 

 اإلنسانمعهد البلدان األمريكية حلقوق : مرأة للاإلنسانحلقات دراسية وحماضرات عن حقوق مديرة   •
 واملرأة يف مشروع قانون الفريق الدويل اإلنسان؛ مركز ماسترخيت حلقوق )سان خوسيه، كوستاريكا(

 لوضع مشروع بروتوكول اختياري التفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة اإلنسانحلقوق 
تطور نضال املرأة من أجل املساواة يف : ية األمريكية للقانون الدويل ، اجلمع)ماسترخيت، هولندا) (سيداو(

القضاء : ، حلقة دراسية لقضاة من احملكمة اجلنائية الدولية)١٩٩٤(؛ جامعة تورنتو اإلنسانإطار حقوق 
  ).الهاي ، هولندا(الدويل والعدالة بني اجلنسني 

 جملس تبادل التعليم الدويل ألساتذة  وم االجتماعيةمريكا الالتينية للعلوأكلية : العديد من احملاضرات  •
هل : اجلامعات حول االنتقال إىل الدميقراطية؛ املؤمتر العاملي السادس للرابطة الدولية للقانون الدستوري

الوكاالت املتخصصة ( الدولية إلجراء تعديل على القانون اجلنائي اإلنساناألوضاع م؟؛ معايري حقوق 
ثار التنمية املترتبة على العنف أ"، حلقة دراسية حول ) سانتو دومينغو، مجهورية الدومينيكانلألمم املتحدة،

؛ ورشة عمل حول التنمية )واشنطن العاصمة، الواليات املتحدة(، البنك الدويل "القائم على أساس اجلنس
مريكا أمم املتحدة لدول أللاملفوضية االقتصادية (البنك الدويل و بنك التنمية األمريكي (والعنف ضد املرأة 
، حمكمة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان؛ ندوة مع احملكمة األوروبية حلقوق ) ، شيلي)الالتينية والكارييب

 اإلنسان، احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان وجامعة أوترخيت؛ ندوة مع احملكمة األفريقية حلقوق اإلنسان
) جي يت زد(، الذي نظمته الوكالة األملانية للتعاون التقين إلنساناوحمكمة البلدان األمريكية حلقوق 

  ).برلني، أملانيا(

سان خوسيه، (جامعة األمم املتحدة للسالم :  يف جامعات ومنظمات خمتلفةة وحماضرة زائرةأستاذ  •
، تورونتو(؛ كلية احلقوق جامعة يورك )تورونتو، كندا(، كلية احلقوق، جامعة تورونتو )كوستاريكا

واشنطن (؛ اجلامعة األمريكية )لوند، السويد(؛ جامعة لوند )مونتريال، كندا(؛ جامعة ماكغيل )كندا
، اجلامعة الوطنية يف املكسيك )ستراسبورغ، فرنسا (اإلنسان؛ معهد حقوق )العاصمة، الواليات املتحدة

امعة الباراغواي الوطنية ، ج)غواتيماال سييت، غواتيماال(؛ جامعة غواتيماال )مكسيكو سييت، املكسيك(
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؛ جامعة توكومان الوطنية )بوينس آيرس، األرجنتني(؛ جامعة بوينس آيرس الوطنية )أسنسيون، باراغواي(
؛ جامعة )بوغوتا، كولومبيا(؛ جامعة لوس أنديس وجامعة خافرييانا )األرجنتني سان ميغيل دي توكومان،(
 ).سان سلفادور، السلفادور(السلفادور  )كوستاريكا سيهسان خو( مريكا الالتينية للعلوم و التكنولوجياأ

تقييم مكتب املرأة للقانون يف كوتشابامبا، ): هولندا(املعهد اهلولندي للمصادر املتاحة : مناصب املستشار  •
أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب منظمة غري (تقييم فروع خمتلفة لكالدم : بوليفيا؛ مؤسسة فورد

  .ا يف كولومبياإلنسانتقييم لثالثة مشاريع لتعليم حقوق : اخلارجية، هولندا  وزارةحكومية ؛

  ).كسفورد أأو(واململكة املتحدة ) وترخيت وماسترخيتأ( على أطروحات خمتلفة يف شيلي، هولندا ةرفمش  •

  كتب ودراسات خمتارة

- Nomenclature and Hierarchy. Basic Latin American Sources, Medina, C. and Medina, R. 
(Library of Congress, Washington, D.C., 1979). 

- The Battle of Human Rights. Gross, Systematic Violations and the Inter-American System 
(Martinus Nijhoff, Dordrecht, 1988). 

- Constitución, Tratados y Derechos Esenciales, Introducción y Selección de textos 
(Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, Santiago, 1994). 

- Sistema Jurídico y Derechos Humanos. El derecho nacional y las obligaciones 
internacionales de Chile en materia de Derechos Humanos, Medina, C. and Mera, J. 
(eds.) (Universidad Diego Portales, Santiago, 1996), 687 pp. 

- Manual de Derecho Internacional de los Derechos Humanos para Defensores Penales 
Públicos, Medina, C. (with the assistance of Nash, C.) (Centro de Documentación 
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- Sistema Interamericano de Derechos Humanos: Introducción a sus Mecanismos de 
Protección, Medina, C. and Nash. C. (Law Faculty and Human Rights Center, University 
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  التافصول خمتارة من الكتب ومقاالت يف 
- “Women's Rights as Human Rights: Latin American Countries and the Organization of 

American States”, in Diaz-Diocaretz, M. and Zavala, I. (eds.), Women, Feminist Identity 
and Society in the 1980's, John Benjamins Publishing Company, Amsterdam, 1985. 

- “A 1988 Universal Declaration of Human Rights”, in Netherlands Quarterly of Human 
Rights, Special Edition, 1989. 

- “The Right to Reparation for victims of gross, systematic violations of human rights: The 
experience of Chile”, in Seminar on the Right to Restitution, Compensation and 
Rehabilitation for Victims of Gross Violations of Human Rights and Fundamental 
Freedoms, SIM, Special No. 12, Human Rights Project Group, University of Limburg, 
Maastricht, 1992. 

- “El aborto terapéutico y los Derechos Humanos”, in Foro Abierto de Salud y Derechos 
Reproductivos, Simposio Nacional. Leyes para la Salud y la Vida de las Mueres. 
Hablemos del Aborto Terapéutico, Santiago, 1993. 

- “Do International Human Rights Laws Protect Women?” in Kerr, J., (ed.), Ours by Right. 
Women's Rights as Human Rights, ZED Books in association with The North-South 
Institute, Ottawa, Canada, 1993. 

- “Towards a more effective guarantee of the enjoyment of human rights by women in the 
inter-American system”, in Cook, R., (ed.), Human Rights of Women. National and 
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International Perspectives, University of Pennsylvania Press, 1994 (also available in 
Mandarin). 

- “Protección de la mujer y derechos humanos” and “Violencia contra la mujer y derechos 
humanos. El sistema internacional”, in De la Fuente, N. and Ulloa, M., Cuadernos de 
Trabajo No. 1, Universidad Diego Portales, Santiago, 1995. 

- “La Jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos”, in Infante, M.T. and 
Cave, R. (eds.), Solución Judicial de Controversias. El Derecho Internacional ante los 
Tribunales Internacionales e Internos, Instituto de Estudios Internacionales, Universidad 
de Chile, Sociedad Chilena de Derecho Internacional, Santiago, 1995. 

- “El Derecho Internacional de los Derechos Humanos”, in Medina, C. and Mera, J. (eds.), 
Sistema Jurídico y Derechos Humanos. El derecho nacional y las obligaciones 
internacionales de Chile en materia de Derechos Humanos, Universidad Diego Portales, 
Santiago, 1996. 

- “La Libertad de Expresión”, in Medina, C. and Mera, J. (eds.), Sistema Jurídico y 
Derechos Humanos. El derecho nacional y las obligaciones internacionales de Chile en 
materia de Derechos Humanos, Universidad Diego Portales, Santiago, 1996. 

- “The Role of Country reports in the Inter-American System of Human Rights”, in Harris, 
D.J. and Livingstone, S., The Inter-American System of Human Rights, Clarendon Press, 
Oxford, 1998. 

- “Some Thoughts to Mark the 50th Anniversary of the Universal Declaration of Human 
Rights”, in Reflections on the Universal Declaration of Human Rights. A Fiftieth 
Anniversary Anthology, Martinus Nijhoff Publishers, The Hague, Boston, London, 1998. 

- “Towards Effectiveness in the Protection of Human Rights in the Americas”, in 
Transnational Law and Contemporary Problems, University of Iowa, volume 8, No. 2, 
Fall 1998. 

- “The Inter-American Commission on Human Rights and Women, with Particular 
Reference to Violence”, in Castermans, M., Van Hoof, F. and Smith, J., The Role of the 
Nation-State in the 21st Century, Kluwer Law International, The Netherlands, 1998. 

- Medina, C. and González, F., “Country Law and Practice: Chile: National Security, 
Freedom of Expression and the Legacy of the Military Dictatorship”, in Coliver, S., 
Hoffman, P., Fitzpatrick, J. and Bowen, S. (eds.), Secrecy and Liberty: National Security, 
Freedom of Expression and Access to Information, International Studies in Human Rights, 
volume 58, Martinus Nijhoff Publishers, 1999. 

- “The Human Rights Committee, State Reports and Gender Mainstreaming”, in Coomans, 
F., et al (eds.), Rendering Justice to the Vulnerable, Kluwer Law International, The 
Netherlands, 2000. 

- “Las restricciones a la libertad de expression”, in Sistema Interamericano de Derechos 
Humanos y Libertad de Expresión en Paraguay, McCormick Tribune Foundation, Costa 
Rica, 2002. 

- “Human rights of women: where are we now in the Americas?”, in Manganas, A. (ed.), 
Essays in Honor of Alice Yotopuolos – Marangopoulos, Hellas y Bruylant, Athens, Greece 
and Brussels, Belgium, 2003. 

- “Políticas de Seguridad ciudadana, derechos humanos y administración de justicia”, in 
Comisión Andina de Juristas, El enfoque de los derechos humanos en las políticas 
públicas, Lima: CAJ, 2004. 

- “Las obligaciones del Estado bajo la Convención Americana de Derechos Humanos” in La 
Corte Interamericana. Un cuarto de Siglo 1979-2004, Corte Interamericana de Derechos 
Humanos, San José, 2005. 

- “Observación General 31 del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. La 
índole de la obligación jurídica general impuesta a los Estados Partes en el Pacto”, in 
Anuario de Derechos Humanos 2005, No. 1, Human Rights Centre, University of Chile, 
2006. 

- “Volviendo a los orígenes: los derechos humanos de las mujeres”, in Mujer Generación 
Siglo XXI, University of Chile, 2007. 
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Mujeres e Igualdad”, in Anuario de Derechos Humanos 2006, No. 2, Human Rights 
Centre, University of Chile, 2007. 

- “La situación de los niños y adolescentes en Chile a la luz de las observaciones del Comité 
de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas al Tercer Informe Periódico de Chile”, 
in Anuario de Derechos Humanos 2007, No. 3, Human Rights Centre, University of Chile, 
2008. 

- “La situación de los Derechos Humanos de las Mujeres según el Comité para la 
Eliminación de la Discriminación contra la Mujer”, in Anuario de Derechos Humanos 
2007, No. 3, Human Rights Centre, University of Chile, 2008. 

- “The bumpy road to human rights”, in Netherlands Quarterly of Human Rights, 2008. 
- “Derecho a la vida y libertad personal”, in Seminar on Human Rights, Supreme Court, 

Mexico, 2008 (online available at the website of Universidad Nacional de México). 
- “La Corte Interamericana de Derechos Humanos y los familiares de las víctimas”, in 

Homenaje al profesor Héctor Fix Zamudio (Liber Amicorum), Mexico, 2008. 
- “Family members” and the Inter-American Court of Human Rights, in Diritti Individuali e 

Giustizia Internazionale, Liber Fausto Pocar, Giuffré Editore (updated version of my 
article for professor Fix Audio Liber Indecorum), volume II, 2009. 

- “Los 40 años de la Convención Americana sobre Derechos Humanos a la luz de cierta 
jurisprudencia de la Corte Interamericana” in Anuario de Derechos Humanos 2008, No. 4, 
Human Rights Centre, University of Chile, 2009. 

- To be published: “La Corte Interamericana de Derechos Humanos y las Mujeres; 
¿Integración o Separación?”, in Multilateralismo e Internacionalización de Género, 
Ministerio de Relaciones Exteriores, Chile. 

  للنشر

- “The Inter-American system of Human Rights”, in Manual on International Human 
Rights Law, Abö Akademie, Finland. 

  خرىألاجلوائز والتقييمات ا

 ١٩٩٨ .مؤسس جلمعية القانون يف جامعة هارفارد يف أمريكا الالتينيةك مدى احلياة  الفخريالتعيني

 ٢٠٠١ ).، نيويوركملرأةمعنية بشؤون ا نظمة غري حكوميةمل اآلن جائزة منظمة املساواة

 ٢٠٠٣ .فارس النظام الربتقايل، ناسو، ملكة هولنداوسام 

، مجاعات فائدة املرأة، اجلمعية األمريكية للقانون الدويل " النساء البارزات يف جمال القانون الدويل"
 ).واشنطن العاصمة(

٢٠٠٣ 

 ٢٠٠٤ .لنساء الشيليات املميزات، شيليلينا كافارينا لإجائزة 

 ٢٠٠٥ .، جامعة شيليهميدالية فالنتني ليتيليي

 ٢٠٠٦ ).نيويورك(سة غروبر ؤسجائزة املرأة، م

 ٢٠٠٧ .جامعة شيلي" جيل املرأة للقرن احلادي والعشرين"جائزة 

 ٢٠٠٧ . كاسني املمنوحة من قبل بناي بريث العامليةهجوائز ريني

 ٢٠٠٨ .رجنتنيأل جلامعة توكومان الوطنية، االزائر البارز
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 ٢٠٠٨ .الحتفال بالذكرى السنوية اخلمسني ملسابقة جيسوباجملس  عضو يف

 ٢٠٠٨ .جائزة املواطنة، مؤسسة افكار

 ٢٠٠٩ .قائد الربتقايل، ناساو، اململكة اهلولنديةوسام 

 ٢٠٠٩ .جائزة القيادة للمرأة الشيلية، القمة العاملية للمرأة

  للغاتا

  .اللغة األصلية  :سبانيةإلا
  .بطالقة  :نكليزيةإلا

  .جيدة   :اهلولندية
  ).ضعيفة(، تكلم )جيد(قراءة    :الفرنسية

***  
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  )كولومبيا(مونروي كابرا، ماركو غرياردو     -٣

  ]إلسبانيةاب/باإلنكليزية:األصل[

  مذكرة شفوية

 وتتشرفيف احملكمة اجلنائية الدولية دول األطراف  حتياا إىل أمانة مجعية الهولندادي سفارة كولومبيا يف 
 ملنصب قاض يف            ًليكون مرشحا  الدكتور ماركو غرياردو مونروي كابرا سميةولومبيا قررت تكاألمانة بأن بإبالغ 

شرين ت يف الهاي جلمعية الدول األطراف يف ثامنةلدورة الااحملكمة اجلنائية الدولية يف االنتخابات املقرر إجراؤها أثناء 
  .٢٠٠٩نوفمرب /الثاين

 من نظام روما ٣٦من املادة ‘ ٢’) أ (٤ ألحكام الفقرة     ًوفقا الدكتور مونروي كابرا وتأيت تسمية 
  .من نظام روما األساسي ٣٦ من املادة ٥ة                                         ً            ؛ وهو مرشح النتخابه ضمن القائمة باء، وفقا  ألحكام الفقراألساسي

 بشأن ترشيح الدكتور مونروي الدائمة التحكيم حمكمة يف لكولومبيا الوطنية موعةلمجاومرفق طيه خطاب 
-ICC من القرار ٦ والفقرة  من نظام روما األساسي٣٦من املادة ‘ ٢’) أ( ٤لفقرة                  ً  كابرا، وبيان وفقا  ل

ASP/3/Res.6وسريته الذاتية ،.  

***  

  الدائمة التحكيم حمكمة يف لكولومبيا الوطنية موعةلمجاخطاب 

‘ ٢’) أ (٤الفقرة  ألحكام    ًفقا و، وحمكمة التحكيم الدائمة لكولومبيا يف ةالوطنيموعة يف ابصفتنا أعضاء 
 الدكتور ماركو غرياردو يشرفنا أن نقدم ترشيح من نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، ٣٦من املادة 

  . احملكمة اجلنائية الدوليةقاض يفملنصب  مونروي كابرا

وعمل طوال حياته .       ً       ً                   قاضيا  ورئيسا  للمحكمة الدستوريةاردو مونروي كابراالدكتور ماركو غريوكان 
 ومحايتها، ألن من وظائف احملكمة الدستورية يف كولومبيا ضمان احلماية اإلنساناملهنية على الدفاع عن حقوق 

. لومبيا طرف فيها اليت كواإلنسان يف ضوء الدستور السياسي واملعاهدات الدولية حلقوق اإلنساناملباشرة حلقوق 
                                                   ً       ً         مناصب هامة أخرى يف اجلهاز القضائي للحكومة فكان رئيسا  وقاضيا  باحملكمة الدكتور مونروي كابراكذلك شغل 
     ً                                         ً                                                 نائبا  لرئيس الس األعلى لإلدارة القضائية، وقاضيا  بالدائرة الدستورية حملكمة العدل العليا، ضمن أنشطة التأديبية، و

  .أخرى

  ًا  سنوات، وسفري١٠دة مل اإلنسانقوق حل يف جلنة البلدان األمريكية         ًكان عضوا ية، وعلى الساحة الدول
 جلنة الشؤون القانونية رئيسل  ًا نائبولقانون الدويل اخلاص يف بنما ومونتيفيديو، امؤمترات دى  ل                 ًفوق العادة ومفوضا 

كتسب نتيجة او . عدة مؤمترات دولية                                                    ً            والسياسية بالس الدائم ملنظمة الدول األمريكية، ومندوبا  لكولومبيا يف
  .صفات أكادميية وأدبية ومهنية بارزةا حتلى به من ملتقدير الكافة يف كولومبيا هذه ااالت إلجنازاته يف 
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رياردو مونروي كابرا يف قائمة املرشحني لالنتخاب غماركو  التكرم بإدراج اسم الدكتوررجو  نلكلذو

  . يف القائمة باء، من نظام روما األساسي٣٦ملادة  من ا٥ للفقرة لدولية وفقاملنصب قاض يف احملكمة اجلنائية ا

  :التوقيع

  غيلريمو فرنانديز دي سوتو
  عضو اموعة الوطنية حملكمة التحكيم الدائمة

  فرناندو هينستروسا فوريرو
  عضو اموعة الوطنية حملكمة التحكيم الدائمة

  رافائيل ريفاس بوسادا
  وطنية حملكمة التحكيم الدائمةعضو اموعة ال

  رافائيل نييتو نافيا
  عضو اموعة الوطنية حملكمة التحكيم الدائمة

***  

  بيان املؤهالت

 من ٦ من نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية والفقرة ٣٦ من املادة )أ(٤بيان مقدم وفقا للفقرة 
  ).ICC-ASP/3/Res.6(قرار ال

 من رجال القانون املرموقني يف كولومبيا ولديه خربة مهنية وأكادميية يف دو مونروي كابراالدكتور ماركو غريار
وقد متيز يف مجيع مناصبه باحلياد والرتاهة .      ً عاما ٤٥جمال القانون، على املستويني الوطين والدويل، منذ أكثر من 

 .واالستقالل

تورية، وشغل هذا املنصب مدة مثاين سنوات حىت       ً       ً              قاضيا  ورئيسا  للمحكمة الدسالدكتور مونروي كابراوكان 
، واتفاقية البلدان األمريكية ملكافحة اإلنسانوشارك يف استعراض دستورية املعاهدات الدولية حلقوق . ٢٠٠٩عام 

شارك أيضا يف و. واملعاهدات املتعلقة باملساعدة املتبادلة يف املسائل اجلنائية، ونظام روما األساسياإلرهاب، 
 الوصاية واألمباروونظر يف قضايا .  الدويلاإلنساين والقانون اإلنسانقوق املعنية حب دستورية القوانني ضاستعرا
وعمل . تزعم وقوع انتهاكات حلقوقهم األساسيةاليت باألشخاص املشردين داخليا وضحايا العنف واألقليات  املتعلقة

ا، ألن من وظائف احملكمة الدستورية يف كولومبيا ضمان  ومحايتهاإلنسانطوال حياته املهنية على الدفاع عن حقوق 
 اليت كولومبيا طرف اإلنسان يف ضوء الدستور السياسي واملعاهدات الدولية حلقوق اإلنساناحلماية املباشرة حلقوق 

  .فيها

مة                                                    ً       ً      مناصب هامة أخرى يف اجلهاز القضائي للحكومة فكان رئيسا  وقاضيا  باحملكالدكتور مونروي كابراوشغل 
  .     ً                                         ً                                     نائبا  لرئيس الس األعلى لإلدارة القضائية، وقاضيا  بالدائرة الدستورية حملكمة العدل العلياالتأديبية، و
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 وساعد يف  سنوات،١٠دة مل اإلنسانقوق حل يف جلنة البلدان األمريكية         ًكان عضوا وعلى الساحة الدولية، 
تني وبوليفيا وكولومبيا وكوبا وشيلي والسلفادور  يف األرجناإلنسانإعداد التقارير السنوية عن حالة حقوق 
          ً                                                 وشارك أيضا  يف قضايا ذات أمهية تارخيية كبرية مثل القضية املتعلقة . وغواتيماال ونيكاراغوا وسورينام وأوروغواي

بسقوط اجلنرال سوموزا يف نيكاراغوا، والتقرير املتعلق باألشخاص املختفني يف األرجنتني، وحل حصار سفارة 
 يف حل عدة اإلنسانجلنة البلدان األمريكية حلقوق           ً           ً   وشارك أيضا  بصفته عضوا  يف . هورية الدومينيكية يف بوغوتااجلم

  .                    ً            نزاعات يف هاييت ونزاعا  يف السلفادور

 رئيسل  ًا نائبولقانون الدويل اخلاص يف بنما ومونتيفيديو، امؤمترات دى  ل                  ً فوق العادة ومفوضا  ًا سفريوكان 
  .                                                          ً                             نونية والسياسية بالس الدائم ملنظمة الدول األمريكية، ومندوبا  لكولومبيا يف عدة مؤمترات دوليةجلنة الشؤون القا

                       ً             وكان ملدة ست سنوات عميدا  لكلية احلقوق . وشارك طوال حياته املهنية بشكل وثيق يف التعليم والبحث
         ً      ً       ً       وكان عضوا  مؤسسا  ونائبا  لرئيس . ة مرموقة                          ً      ً              وكان يف مناسبات كثرية أستاذا  زائرا  يف جامعات دولي. جبامعة روزاريو

      ًً        ً                                  مؤلفا   قانونيا ، السيما يف جماالت النظرية الدستورية ٣٠ووضع ما يزيد على . اإلنسانمعهد البلدان األمريكية حلقوق 
نوين والقانون الدويل، والقانون الدويل العام، واالختفاء القسري لألشخاص، ونظام البلدان األمريكية، والنظام القا

  .اإلنسان، واالتفاقية األمريكية حلقوق اإلنسانلتسليم ارمني، وحقوق 

صفات أكادميية وأدبية ا حتلى به من ملتقدير الكافة يف كولومبيا هذه ااالت واكتسب نتيجة إلجنازاته يف 
لتعيني يف أعلى املناصب الدكتور مونروي كابرا املؤهالت املطلوبة لولدى .  واتسم به من حياد ونزاهةومهنية بارزة

  .القضائية يف كولومبيا

  .لدكتور مونروي كابرا معرفة ودراية ممتازة باللغة اإلنكليزيةول

 ويف ضوء  من نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية٣٦من املادة ‘ ٢’) أ (٤الفقرة  ألحكام    ًفقا وو
 الدكتور ماركو غرياردو مونروي الدائمة التحكيم مةحمك يف لكولومبيا ةالوطنيرشحت اموعة ، ما ذكر أعاله

  . احملكمة اجلنائية الدوليةقاض يفملنصب  كابرا

 الدكتور ماركو غرياردو مونروي كابرا، يرشح من نظام روما األساسي ٣٦ من املادة ٥ة وألغراض الفقر  )أ(
  .النتخابه ملنصب قاض ضمن القائمة باء

                               ً                              ماركو غرياردو مونروي كابرا مرشحا  ملنصب قاض احلاجة إىل متثيل النظم الدكتور وقد روعي يف اختيار   )ب(
 ٨                                                                                                 ً        القانونية الرئيسية يف العامل، والتوزيع اجلغرايف العادل، والتمثيل العادل لإلناث والذكور من القضاة، وفقا  للفقرة 

  .٣٦من املادة ‘ ٣’إىل ‘ ١’) أ(
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، يستويف ترشيح  جلمعية الدول األطرافثامنةلدورة الااملقرر إجراؤها أثناء القضاة  انتخابات ويف سياق

ميثل نظام القانون املدين، ‘ ١’الدكتور مونروي كابرا الشروط الالزمة لضمان التشكيل املناسب للمحكمة ما دام 
 ميثل جمموعة بلدان أمريكا الالتينية والبحر الكارييب؛ وميثل‘ ٢’سكسوين؛ و -وعناصر معينة من القانون األنغلو

  .جانب الذكور

 اإلنساين والقانون اإلنسانوعالوة على خربته الواسعة باملسائل املتعلقة بالقانون الدويل العام وحقوق   )ج(
 من نظام روما األساسي، باخلربة ٣٦من املادة ) ب (٨                                              ً        الدويل، يتمتع الدكتور ماركو غرياردو مونروي، وفقا  للفقرة 

  .           ً                                  وتناول أيضا  املوضوع اخلاص لالختفاء القسري لألشخاص.  هذا الشأنيف قانون األحداث، ونشر عدة مقاالت يف

الدكتور ماركو غرياردو مونروي  من نظام روما األساسي، ال ميلك ٣٦ من املادة ٧وألغراض الفقرة   )د(
  .                                            وي قدم ترشيحه بوصفه الترشيح اخلاص مبواطن كولوميب. جنسية مزدوجة

      البيانات الشخصية

      ١٩٤٠يوليه / متوز٦  :تاريخ امليالد

           كولومبية  :اجلنسية

      

      اخلربة الدولية

  .وزير مفوض بالبعثة الكولومبية لدى منظمة الدول األمريكية    ١٩٩٣-١٩٨٩

نائب رئيس جلنة الشؤون القانونية والسياسية بالس الدائم     ١٩٩٢
  .ملنظمة الدول األمريكية

  .اإلنسانول األمريكية حلقوق عضو ورئيس جلنة الد    ١٩٨٨-١٩٧٨

سفري فوق العادة ومفوض لدى مؤمترات القانون الدويل اخلاص     ١٩٨٩ و١٩٧٩ و١٩٧٥
  ).١٩٨٩ و١٩٧٩(ومنتيفيديو ) ١٩٧٥(يف بنما 

  .قاض مناوب مبحكمة العدل األندية    ١٩٨٢

      الوظائف القضائية

  .قاض باحملكمة الدستورية    ٢٠٠٩-٢٠٠١

  . الدستوريةرئيس احملكمة    ٢٠٠٢

  .نائب رئيس الس األعلى لإلدارة القضائية    ١٩٨٩
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  .رئيس وقاض باحملكمة التأديبية    ١٩٨٩-١٩٨٢

  ).بالنيابة(رئيس الدائرة الدستورية مبحكمة العدل العليا     ١٩٧٧

  .رئيس الدائرة املدنية وقاض باحملكمة االبتدائية يف بوغوتا    ١٩٧٧-١٩٧٠

  .رتني املدنيتني السابعة والثانية يف بوغوتاقاض بالدائ    ١٩٧٠-١٩٦٦

  .قاض بالدائرة املدنية احمللية الثانية عشرة يف بوغوتا    ١٩٦٥-١٩٦٣

  ).١٩٦٣(قاض باحملكمة املدنية واجلنائية احمللية يف الكالريا     ١٩٦٥-١٩٦٣

      اخلربة الوظيفية

  . حمام–بنك التجارة     ١٩٦٣

مية للبلدان األمريكية للربامج املتعلقة مستشار يف مصرف التن    ١٩٩٥-١٩٩٣
  .بإقامة العدل

  .مستشار الوكالة الدولية للتنمية للربامج املتعلقة بإقامة العدل    ١٩٩٥-١٩٩٣

١٩٨٢-١٩٨٠  
  ١٩٩٩-١٩٩٣و

  .حمام مستقل على الصعيدين الوطين والدول  

      اخلربة يف جمال التدريس

  .يو، بوغوتا، كولومبياعميد كلية احلقوق جبامعة روزار    ٢٠٠١-١٩٩٥

  .أستاذ فخري وشريف جبامعة روزاريو، بوغوتا، كولومبيا    ١٩٩٦

أستاذ كرسي ملواضيع املدخل للقانون، والقانون الدويل العام،      حىت اآلن١٩٩٥
  .والقانون الدويل اخلاص جبامعة روزاريو، بوغوتا، كولومبيا

ولومبيا، لوس اكسترنادو دي ك: مدرس سابق باجلامعات التالية    
أنديس، جافريانا، ليربي، غران كولومبيا، سنتو توماس، سرغيو 
أربوليدا، األكادميية العليا للشرطة، الكلية احلربية لعدة مواضيع 
منها املدخل للقانون، وقانون اإلجراءات املدنية، والنظرية العامة 
 لإلثبات، وااللتزامات، والقانون الدويل العام، والقانون الدويل

  . اخلاص

أستاذ زائر لدورة القانون الدويل العام اليت نظمتها اللجنة     ١٩٩٠
  القانونية للبلدان األمريكية يف ريو دي جانريو 

أستاذ زائر يف عدة جامعة أجنبية منها اجلامعة األمريكية يف     ١٩٩٣-١٩٩٠
واشنطن العاصمة، واجلامعة الوطنية يف كوستاريكا، وجامعة 

  . املتحدة، اخلاألممندوراس، وجامعة ليما، وجامعة ه
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      التعليم

  .ه يف القانون، جامعة روزاريو، بوغوتا، كولومبيادكتراه    ١٩٦٢-١٩٥٨

ختصص يف القانون الدويل والدبلوماسي، معهد الدراسات     ١٩٦٠
الدبلوماسية والدولية، جامعة جورجي تاديو لوزانو، بوغوتا، 

  .كولومبيا

نتساب بأكادميية القانون الدويل يف الهاي، وبرامج شهادة اال    ١٩٨٩ و١٩٦٧
  .خارجية يف بوينس آيرس، األرجنتني، وبوغوتا، كولومبيا

  .ختصص يف قانون العمل، جامعة جافرينا، بوغوتا، كولومبيا    ١٩٦٢

شهادة يف قانون األحداث، جامعة القلب املقدس، سان خوان،     ١٩٦٩
  .بورتوريكو

  املؤلفات والبحوث

  ال القانونيةاألعم

  :    ً        ً      عمال  قانونيا  منها٣٠تأليف ما يزيد على 

- Ensayos sobre Teoría Constitucional y Derecho Internacional (Essays on Constitutional 
Theory and International Law), Universidad del Rosario, 2007. 

- Derecho Internacional Público (Public International Law), Editorial Temis, Fifth edition, 
2002. 

- Desaparición Forzada de Personas (Forced Disappearance of Persons), Ediciones 
Librería del Profesional, Bogotá, 2000. 

- Métodos Alternativos de Solución de Conflictos (Alternative Methods for Conflict 
Resolution), Oxford, University Press, 1997. 

- Derecho de los Tratados (Treaty Law), First edition, Editorial Temis, 1989, and Second 
edition Editorial Leyes, 1995. 

- El Sistema Interamericano (The Inter-American System), Editorial Juricentro de San José 
Costa Rica, 1994. 

- Derecho de Menores (Rights of Minors), Editorial Wilches, 1987.  

- Reforma del Sistema Interamericano (Reform of the Inter-American System), Ediciones 
Universidad Javeriana, 1986. 

- Régimen Jurídico de la Extradición (Legal System for Extradition), Editorial Temis, 1985. 

- Introducción al Derecho Internacional Laboral (Introduction to International Labor Law), 
Universidad del Rosario, 1984. 

- Derechos Humanos (Human Rights), Editorial Temis, 1980. 

- La Convención Americana sobre Derechos Humanos (The American Convention on 
Human Rights), Organization of American States, 1980. 
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- Estudio: Derechos y Deberes consagrados en la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos (Study: The Rights and Duties Consecrated in the American Convention on 
Human Rights), San José, Costa Rica, 1980 (various authors). 

  املقاالت

Revista del Rosario 

- La Autoridad del los Tratados en sus Relaciones con el Derecho Interno, Primera Parte 
(The Authority of Treaties in their Relationships with Internal Law, First Part), numbers 
493 and 494 (1973), pp. 43-60. 

- La Autoridad del los Tratados en sus Relaciones con el Derecho Interno, Segunda Parte 
(The Authority of Treaties in Relationships with Internal Law, Second Part), numbers 495 
to 496 (1973), pp. 65-78. 

- La Noción del Derecho (The Notion of Law), number 469 (1965), pp. 51-61. 

- Tratados Internacionales en Derecho Colombiano, Volumen Especial (International 
Treaties in Colombian Law, Special Volume) (1979), pp. 7-37. 

- La Acción de Tutela y la Educación Desacato y Consecuencias Punitivas (Protecting 
Constitutional Rights and Failure to Education and Punitive Consequences), December 
1995, Vol. 88, numbers 569 - 570, pp. 65-74. 

- La Enseñanza de la Etica como Misión de las Facultades de Derecho (Teaching Ethics as a 
Mission of Law Schools), January-June, Vol. 89, numbers 571 - 572, pp. 58-73. 

Revista Cancillería de San Carlos 

- Perspectivas del Sistema Interamericano (Perspectives on the Inter-American System), no. 
9, August 1991, pp. 41-55. 

- Validez de la Intervención de Estados Unidos en Panamá, según el Derecho Internacional 
(Validity of the United States Intervention in Panama, according to International Law), no. 
6, March 1991, pp. 43-50. 

- Las Relaciones Internacionales en la Constitución Colombiana de 1991 (International 
Relations in the Colombian Constitution of 1991), no. 3, May 1992, pp. 7-17. 

- Un Estado no puede ejercer Actos de Soberanía en otro Estado (A State Cannot Exercise 
Acts of Sovereignty in another State), no. 16, December 1992, pp. 20-25. 

Revista de la Academia Colombiana de Jurisprudencia 

- Colombia y Convenios de OIT (Colombia and ILO Conventions), numbers 218-129-220, 
July-December 1977. 

- Salvaguardias Constitucionales en el Proceso Penal Interamericano (Constitutional 
Safeguards in the Inter-American Criminal Process), numbers 270-271-272, January-July 
1986. 

- Aborto (Abortion), numbers 230-231-232, July-December 1979. 

- Está en Crisis el Principio de la Autonomía de la Voluntad? (Is the Principle of 
Independent Will in Crisis?), numbers 236-237-238, July-December 1980. 

- Nuevo Derecho de Menores (New Rights of Minors), numbers 221-222-223, January-June 
1978. 
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- Influencia de la Corte Internacional de Justicia en el Desarrollo del Derecho Internacional 

(The International Court of Justice’s Influence on the Development of International Law), 
numbers 210-211, January-June 1976. 

- Constitución de Estados Unidos de América y su Influencia en el Desarrollo Público (The 
Constitution of the United States of America and its Influence on Public Development), 
numbers 278-279, July-December 1987. 

- Derechos Humanos y Democracia Representativa (Human Rights and Representative 
Democracy), numbers 227-228-229, January-June 1979. 

- Litigio Colombo-Venezolano (Colombian-Venezuelan Litigation), numbers 240-241-242, 
January-June 1981. 

- La Cultura de la muerte. Reflexiones sobre el drama de Colombia (The Culture of Death. 
Reflections on the Tragedy of Colombia), no. 310, November 1997, pp. 1-11. 

The American University Law Review 

- Rights and Duties Established by the American Convention on Human Rights, Volume 30, 
Autumn 1980, pp. 21-63. 

 الكتب واملقاالت مبناسبة االحتفال بذكرى فقهاء القانون الدويل املرموقني

- Homage to Werner Goldschmidt, Universidad Central de Venezuela, Caracas, 1997. 

- Study on “Eficacia Extraterritorial de las Sentencias y Laudos Arbitrales Extranjeros en 
el Sistema Interamericano” (Extraterritorial Efficacy of Foreign Sentences and Arbitration 
Rulings in the Inter-American System), pp. 539-568. 

- Liber Amicorum in Homage to Héctor Gross Espiell, 1997, Bruylant, Bruxelles. Study on 
“Los Derechos Humanos en la Constitución Colombiana de 1991” (Human Rights in the 
Colombian Constitution of 1991), volume 1, pp. 863 to 878. 

- El Derecho Internacional en un Mundo en Transformación: Liber Americorum en 
Homenaje a Eduardo Jiménez de Aréchaga (International Law in a World in 
Transformation: Liber Americorum in Homage to Eduardo Jimenez de Arechaga), 
Fundación de Cultura Universitaria, Montevideo, Uruguay, 1994. 

- Study on “Solución de Controversias en el Sistema Interamericano” (Resolving 
Controversies in the Inter-American System), volume II, pp. 1201-1227. 

- Derechos Humanos en las Américas. Libro Homenaje a Carlos A. Dunshee de Abranches 
(Human Rights in the Americas. Book in Homage to Carlos A. Dunshee de Abranches), 
1984. 

- Study on “Aplicación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en el Orden 
Jurídico Interno” (Application of the American Convention on Human Rights in the 
Internal Juridical Order), pp. 135 to 145. 

- Ensayos Jurídicos, Liber Amicorum en Homenaje a Carlos Holguín Holguín (Legal 
Essays: Liber Amicorum in Homage to Carlos Holguin Holguin), Ediciones Rosaristas, 
1996. 

- Estudio “El Derecho Internacional en un Mundo en Transformación: Nuevos 
Desarrollos” (Study “International Law in a World in Transformation: New 
Developments), pages 377 to 406. 
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- Libro Homenaje al professor Carlos Holguín Holguín (Homage to Professor Carlos 
Holguín Holguín), Introduction to the international law studies by Professor Carlos 
Holguín Holguín. 

- Homage to Werner Goldschmidt, Universidad Central de Venezuela, Caracas, 1997. 

  ادمييةالعضوية يف املؤسسات األك

 .رئيس وعضو باألكادميية الكولومبية للسوابق القضائية •

 .عضو جبمعية القانون املقارن يف باريس •
 .عضو باجلمعية األمريكية للقانون الدويل •
 . األمريكي لقانون اإلجراءات-عضو باملعهد األيبريي •
 .عضو باألكادميية األرجنتينية للقانون الدويل •
 .لدان األمريكيةعضو رئيسي بنقابة احملامني للب •
 . يف سان خوسيه،كوستاريكااإلنسانعضو مؤسس ونائب رئيس سابق مبعهد البلدان األمريكية حلقوق  •
 . األمريكية للعلوم االجتماعية-عضو بالرابطة األيبريية •
 .عضو برابطة القانون الدويل •

        اللغات

  .        اإلسبانية
  .         اإلنكليزية

 

*** 
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  )اليابان(أوزاكي، كونيكو   -٤

 ]نكليزيةإلاألصل با[

             مذكرة شفوية

دي سفارة اليابان يف هولندا حتياا إىل أمانة مجعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة 
 مايو/أيار ١٣ املؤرخة ICC-ASP/8/S/20باإلشارة إىل املذكرة الصادرة عن احملكمة -اجلنائية الدولية وتتشرف

، مرشحة إلعادة كونيكو أوزاكيأن حكومة اليابان قررت تعيني القاضية ببإبالغ احملكمة اجلنائية الدولية  ٢٠٠٩
جلمعية الدول األطراف ثامنة لدورة الاانتخاا ملنصب قاض باحملكمة اجلنائية الدولية يف االنتخابات اليت ستجري يف 

 املفاجئة للقاضية فوميكو  بعد الوفاة.٢٠٠٩ نوفبمرب/الثاينتشرين  ٢٦ إىل ١٨يف الفترة من الهاي املقرر عقدها يف 
  .٢٠٠٩أبريل /سايغا يف نيسان

  . من نظام روما األساسي٣٦من املادة ) أ (٤     ً         وفقا  للفقرة  أوزاكيستاذألويقدم ترشيح ا

هلا .  من نظام روما األساسي٣٦ من املادة ٥ مرشحة على القائمة باء ألغراض الفقرة سيدة أوزاكيوال
 يف وتتمتع خبربة، على درجة عالية من الكفاءة وظفة بالسلك الدبلوماسيممسار وظيفي طويل وناجح، بوصفها 

، مبا يف ذلك املسائل املتعلقة باحملكمة اجلنائية الدولية، اإلنسان وقانون حقوق اإلنساينالقانون والقانون الدويل 
شعبة شؤون ها مديرة وعملت أيضا بوصف. وبصفتها متخصصة يف القانون اجلنائي وقانون الالجئني يف وزارة العدل

تتمتع األستاذة أوزاكي خبربة . ٢٠٠٩ حىت ٢٠٠٦، من  املتحدة املعين باملخدرات واجلرميةاألممكتب ، مباملعاهدات
 وقانون حقوق اإلنساينالقانون والقانون الدويل                                                        ثرية بصفتها حمامية يف األوساط األكادميية، قامت ببحوث، وتدر س 

تبني . العديد من املطبوعاتوقد كتبت الكثري يف ااالت ذات الصلة وهلا . املؤسسات يف خمتلف اجلامعات واإلنسان
 اإلنساينأثبتت كفاءا يف ااالت ذات الصلة بالقانون الدويل مثل القانون "هذه اخلربات بوضوح مؤهالا بوصفها 

". بالعمل القضائي الذي تضطلع به احملكمة وتتمتع خبربة طويلة وبأهلية قانونية هلا صلة وثيقة اإلنسانوقانون حقوق 
من آسيا، ومل تبق ) يف القائمة ألف(                                                                 ٍ      جتدر اإلشارة أيضا إىل أنه، بعد وفاة القاضية سايغا، مل يعد هناك إال قاض  واحد 

 ومن شأن انتخاب.  من آسيا من ضمن القضاة املرشحنيمرشح على القائمة باء      ٍ أو قاض  / وةهناك وال قاضية واحد
 ويرفق طي. وغريه يف تشكيل قضاة احملكمةن يسهم مسامهة قيمة يف احلفاظ على التوازن اإلقليمي أأوزاكي  ةاألستاذ

  .أوزاكي، من نظام روما األساسي والسرية الذاتية للقاضية ٣٦من املادة ) أ (٤هذا البيان الوارد وفقا للفقرة 

                                               كمة اجلنائية الدولية منـذ إنـشائها، وبعـد أن                                                           مث إن اليابان ما برحت تدعم األنشطة اليت تضطلع ا احمل       
                                             ، فإا تعتزم البقـاء داعمـا قويـا              ٢٠٠٧        أكتوبر    /                                                         أصبحت دولة طرفا يف نظام روما األساسي يف تشرين األول         

                                                               النتخاا قاضية باحملكمة اجلنائية الدولية ينم عن التزامها               أوزاكي         األستاذة                                 وقرار احلكومة اليابانية ترشيح       .        للمحكمة
                                            واحلكومة اليابانية على ثقة تامـة بـأن           .                                                                  اسخ مبواصلة بذل قصارى اجلهد لتيسري األنشطة اليت تقوم ا احملكمة             الر
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          اإلنـساين                                                            ية واملعارف ذات الصلة مبجاالت القانون الـدويل،كالقانون          ا                           متلك اخلربة الالزمة والدر          أوزاكي         األستاذة
  .                        هام يف العمل املهم للمحكمة    ّ   ّ                 ، مماّ ميكّنها من مواصلة اإلس      اإلنسان            وقانون حقوق 

..]   .[  

*** 

             بيان املؤهالت

   ٦                                                               من نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية والفقرة            ٣٦           من املادة     )  أ   ( ٤              ً            بيان مقدم وفقاً للفقرة     
   .                                                      املتعلق بإجراء ترشيح وانتخاب قضاة احملكمة اجلنائية الدولية  ) ICC-ASP/3/Res.6 (                         من قرار مجعية الدول األطراف

                                                                          ، املرشحة اليابانية ملنصب قاض باحملكمة، شخص يتمتع خبلق عال وباحليادية                         كونيكو أوزاكي          األستاذة    إن     ) أ (
   .                                                             والرتاهة وهي متلك املؤهالت الالزمة لتعيينها يف أعلى املناصب القضائية

        اجلنائية         لقوانني   ا    و                 القوانني الدولية  ب                                                من أبرز الدبلوماسيني اليابانيني ذوي اخلربة                      كونيكو أوزاكي          األستاذة   و
                                              ، وتولت خمتلف املناصب املهمة اليت تنطوي على العمل     ١٩٧٩                                         التحقت بوزارة الشؤون اخلارجية اليابانية يف   .        الدولية

                                              لقد شاركت وأسهمت يف عمليات املفاوضات بشأن خمتلف  .                                               القانوين طوال مسارها الوظيفي يف السلك الدبلوماسي
  ،         اإلنـسان                                                               ا، ويف مراحل تنفيذها، يف جماالت اجلرمية الدوليـة، وحقـوق                             والتصديق عليه                      املعاهدات واالتفاقيات 
           الدائمة            اليابان                           عندما كانت تعمل يف بعثة      .                       ، من مجلة أمور أخرى                                عدم انتشار األسلحة النووية                        واإلرهاب، والبيئة، و  

                   التابعة للجمعيـة     )          القانونية        الشؤون   (                 ّ        ً                                               املتحدة، كانت مكلّفة أساساً باملسائل اليت تناقشها اللجنة السادسة               األمم     لدى  
   .                                                   قد انشغلت وبصورة مكثفة يف عمليات وضع القوانني الدولية         العامة، و

                                                                                                وإضافة إىل مسارها الوظيفي يف السلك الدبلوماسي، يف وزارة العدل، فقد شاركت األسـتاذة أوزاكـي          
                                ات، واجلرمية املنظمة، وغسل األموال،    َّ                                                          مكثَّفة يف حترير وتطبيق القوانني الوطنية بشأن اجلرائم املتصلة باملخدر       مشاركة 

          ً            شاركت أيضاً بنشاط يف      .                                                                                    واإلرهاب واهلجرة غري القانونية، وذلك بوصفها متخصصة تابعة ملكتب الشؤون اجلنائية          
                                                    وقد جتسد االعتراف الواسع خبربا ومعرفتها يف جمـال           .                                                           املفاوضات املتعلقة باجلرمية بصفتها عضوا يف الوفد الياباين       

                  املتحـدة املعـين       األمم                             شؤون املعاهدات التابعة ملكتب             مديرة شعبة    ٢٠٠٦              يف تعيينها سنة            نائي الدويل          القانون اجل
                                              كانت مسؤولياا يف ذلك املنصب تشمل مـساعدة         .     ٢٠٠٩                                 ، وظلت يف هذا املنصب حىت عام                        باملخدرات واجلرمية 

                                 املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب      األمم    ية       اتفاق                                                                     الدول يف والتصديق على املعاهدات الدولية ذات الصلة، مبا يف ذلك            
                                                            ؛ ووضع القوانني الوطنية املتعلقـة باملخـدرات، واجلرميـة                                   املتحدة ملكافحة الفساد       األمم         اتفاقية      ، و               احلدود الوطنية 

         مة سيادة                                يف البلدان النامية؛ وإنشاء أنظ                                                                    واإلرهاب؛ واملساعدة التقنية مبا فيها تعليم وتدريب القضاة واملدعني العامني
    .             ما بعد الرتاع                                                        القانون والقوانني اجلنائية الوطنية يف املناطق اليت تعيش حاالت 

   من                  الذي تتحلى به،             واخللق الرفيع         ، وعلى                                    على كفاءا وقدرا غري العاديتني                                 لقد برهنت األستاذة أوزاكي     
                   اليت قامت ـا                         العتبار هذه االجنازات       ً        وأخذاً بعني ا    .         الواجبات               من خالهلا ذه            اضطلعت                        الطريقة املتقنة اليت         خالل  
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                                                                                                    ، فإن تعيينها مرشحة يابانية لشغل منصب قاض باحملكمة قد اقترح أثناء اجتماع عقدته احلكومـة                               األستاذة أوزاكي 

               من نظام روما   ٣٦         من املادة   ’  ١ ‘  )  أ   ( ٤                                                                            وتقرر بعد النظر الدقيق يف اإلجراء الواجب اإلتباع املنصوص عليه يف الفقرة          
   .      األساسي

      من   ٥                                                                             مرشحة يابانية ملنصب قاض إلدراجها يف القائمة باء وذلك ألغراض الفقرة                            األستاذة أوزاكي       وتعني     ) ب (
   .                     من نظام روما األساسي  ٣٦      املادة 

              يف ااالت ذات                                              جماالت القانون الدويل ذات الصلة، مثل                           مشاركة كثيفة يف                  األستاذة أوزاكي         وشاركت  
  .                   يف هذه اـاالت                                  وتتمتع خبربة طويلة وبأهلية          اإلنسان                 وقانون حقوق          اإلنساين                                      الصلة بالقانون الدويل مثل القانون      

                                                           ية، كانت مكلفة بإعداد التصديق على اتفاقيـات جنيـف                اإلنسان            والشؤون         اإلنسان                           بوصفها مديرة شعبة حقوق     
                  ماعـات املتعلقـة                                                                                       والربوتوكوالت اإلضافية وتنفيذها، من بني أمور أخرى، وكانت تترأس الوفد الياباين أثناء االجت 

                                                                             وبصفتها مديرة شعبة شؤون الالجئني يف وزارة العدل، كانت أيضا مسؤولة عن              .          املتحدة     األمم      يف         اإلنسان      حبقوق  
                                                    واألهم من هذا أا شاركت مشاركة نشطة، وأسـهمت           .                                                       معاجلة مسالة االجتار بالبشر واملسائل املتعلقة بالالجئني      

   .                                                         ن إنشاء نظام احملكمة اجلنائية الدولية، يف نيويورك كما يف طوكيو                                  الكثري يف عملية التحضري واملفاوضات بشأ

                                      تتمتع األستاذة أوزاكي خبـربة ثريـة                        األستاذة أوزاكي                                                                   إضافة إىل العمل الذي قامت به يف احلكومة اليابانية، تتمتع           
                  وقـانون حقـوق    ين     اإلنسا        القانون  و              القانون الدويل                                                          بصفتها حمامية يف األوساط األكادميية، قامت ببحوث، وتدرس        

                    وقد كتبت الكثري يف      .                                                                                     ، مبا يف ذلك املسائل املتعلقة باحملكمة اجلنائية الدولية يف خمتلف اجلامعات واملؤسسات                  اإلنسان
  .                  العديد من املطبوعات                    ااالت ذات الصلة وهلا 

          أيـضا        يـدة              معرفـة ج    ا     ولديه  .         بطالقة   ها    تحدث ت            اإلنكليزية و            باللغة              معرفة جيدة                     ى األستاذة أوزاكي       ولد   ) ج (
   .         بالفرنسية

    ً              نظراً ألنه مل يبق       :                                      من نظام روما األساسي هي التالية        ٣٦           من املادة     )  أ   ( ٨                                واملعلومات ذات الصلة بالفقرة        ) د (
  .      سايغا                                                                   من آسيا من ضمن القضاة املرشحني، بعد وفاة القاضية فوميكو                             على القائمة باء        واحد        مرشح             ٍ    هناك إال قاضٍ    

                                      ن يسهم مسامهة قيمة يف احلفاظ على التوازن                                  بصفتها قاضية جديدة يف احملكمة أ         أوزاكي            األستاذة            شأن انتخاب      فمن  
   .                       وغريه يف تشكيل قضاة احملكمة        اإلقليمي 

   .                                               مؤهلة لتعيينها يف أعلى املناصب القضائية يف اليابان       أوزاكي          األستاذة   ’ ١ ‘

   .   وية                                                  مواطنة من رعايا اليابان واليابان عضو يف املنطقة اآلسي       أوزاكي          األستاذة   ’ ٢ ‘

   .    أنثى       أوزاكي          األستاذة   ’ ٣ ‘

                                            تشمل، على سبيل الذكر ال احلصر، العنف            حمددة                                  خبربة قانونية فيما يتعلق مبسائل              أوزاكي           األستاذة        وتتمتع     ) ه (
                                ية، كانت تـشارك يف املـسائل             اإلنسان            والشؤون         اإلنسان               شعبة حقوق         مديرة                من خالل عملها      .          والطفل          ضد املرأة 

  :     ٢٠٠٠         املـرأة    "                                                         االستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة املعنونة                             ياباين أثناء الدورة                                اجلنسانية، وترأست الوفد ال   
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    اليت   ‘                                                          املساواة بني اجلنسني والتنمية والســالم يف القرن احلادي والعشرين  :     ٢٠٠٠          املرأة عام  ’                 املساواة بني اجلنسني،
                                           ة االجتار بالبشر يف خمتلف املناصـب الـيت                        وقد عاجلت مسأل    .     ٢٠٠٠       يونيو   /                                  انعقدت يف نيويورك يف شهر حزيران     

                                                          االستراتيجيات والتدابري العملية النموذجية للقضاء علـى        "                   كما سامهت يف وضع       .                               احتلتها طوال مسارها الوظيفي   
  ،     ١٩٩٧                                              بوصفها عضوا يف الوفد الياباين يف جلنة اجلرمية يف عام   "                                                العنف ضد املرأة يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية

                              املتحدة املعـين باملخـدرات          األمم     كتب      ، مب                     شعبة شؤون املعاهدات                                           بحت مسؤولة عن تنفيذها بوصفها مديرة          وأص
                   اجلرمية املنظمـة                            ، تناولت بإسهاب مسألة                                    املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية        األمم      مكتب      ويف    .     ٢٠٠٦        منذ         واجلرمية

   .             أنشطة املكتب                               ويعترف هلا اتمع الدويل مبسامهاا يف  .                 عرب احلدود الوطنية

   .                                         مواطنة يابانية وال متلك جنسية أية دولة أخرى       أوزاكي          األستاذة و   ) و (

*** 

       شخصية  ال       بيانات   ال

    ٥٦  ١٩      نوفمرب  /             تشرين الثاين  ٢٠   :           تاريخ امليالد

        اليابان   :       امليالد    مكان

   )    ١٩٧٨        إجازة، (            جامعة طوكيو    :       التعليم

   )  ٨٢  ١٩   ، ه      دكتورا  ال   (       أكسفورد      جامعة   

               املناصب احلالية

        اإلنساين        القانون  و              القانون الدويل          ، خمتصة يف                                               عهد الدراسات املتقدمة يف املسائل املتصلة بالسياسات    ذة مب    أستا
   .      اإلنسان            وقانون حقوق 

    .                                                                           مساعدة خاصة لدى وزارة الشؤون اخلارجية، وسفرية مكلفة باتفاقية التنوع البيولوجي

                            اخلربة املهنية يف اال القانوين

        حـىت   -    ٢٠٠٩         أبريـل    /     نيسان
       اليوم

  .                                    مساعدة خاصة لدى وزارة الشؤون اخلارجية  

االجتماع مكلفة باملفاوضات بشأن . سفرية مكلفة باتفاقية التنوع البيولوجي
  .والتحضري له) ٢٠١٠(البيولوجي  ملؤمتر األطراف يف اتفاقية التنوع عاشرال
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خدرات  املتحدة املعين باملاألممكتب ، مبشعبة شؤون املعاهداتمديرة         ٢٠٠٩-    ٢٠٠٦
  .واجلرمية

                                                                         بصفتها املستشارة القانونية للمكتب، كانت مسؤولة، بني أمور أخرى، عن          
                                                                             مساعدة الدول يف والتصديق على املعاهدات الدولية ذات الصلة، مبا يف ذلك             

          اتفاقيـة      ، و                                                     املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب احلدود الوطنية           األمم         اتفاقية  
                                                ووضع القوانني الوطنية املتعلقة باملخـدرات،        ؛                         املتحدة ملكافحة الفساد       األمم

                                                                             واجلرمية واإلرهاب؛ واملساعدة التقنية مبا فيها تعليم وتدريب القضاة واملدعني          
                                                                                   العامني يف البلدان النامية؛ وإنشاء أنظمة سيادة القانون والقـوانني اجلنائيـة            

   .                   ما بعد انتهاء الرتاع                               الوطنية يف املناطق اليت تعيش حاالت 

        أقـسام                                       املنظمات الدولية يف فيينا؛ ورئيسة                                     البعثة الدائمة لليابان لدى             وزيرة،         ٠٠٦ ٢-    ٢٠٠٤
           وبـصفتها   .                                وجمموعة موردي املواد النوويـة       ؛                                 لوكالة الدولية للطاقة الذرية    ا

  ،                                وجمموعة موردي املواد النوويـة                                     لوكالة الدولية للطاقة الذرية    ا       أقسام         رئيسة  
                               ، وكانت مسؤولة عن املفاوضات          نتشار                                      فقد تناولت املسائل املتعلقة بعدم اال     

   .                                    اتفاقية احلماية املادية للمواد النووية     بشأن 

   .                             ية، وزارة الشؤون اخلارجيـة          اإلنسان            والشؤون         اإلنسان                   مديرة شعبة حقوق            ٢٠٠١-    ١٩٩١
             والـشؤون           اإلنـسان                                        ديرة، كانت مسؤولة عن شعبة حقـوق                  بوصفها امل 
                               انت مكلفة بإعداد التصديق على     وك  .                                  ية، مبا يف ذلك املسائل اجلنسانية           اإلنسان

  .                                                                       اتفاقية جنيف والربوتوكوالت اإلضافية وتنفيذها، من بني أمـور أخـرى          
     يف          اإلنـسان                                                                وكانت تترأس الوفد الياباين أثناء االجتماعات املتعلقة حبقوق         

                                               االستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة                                     املتحدة، مبا يف ذلك الدورة           األمم
            املساواة بني    :     ٢٠٠٠            املرأة عام    "                   املساواة بني اجلنسني،    :     ٢٠٠٠       املرأة "         املعنونة  

                  اليت انعقدت يف     "                                                    اجلنسني والتنمية والســالم يف القرن احلادي والعشرين      
                                              وكانت مسؤولة أيضا عن معاجلة مسألة اجلرائم         .     ٢٠٠٠       يونيو   /           شهر حزيران 
  .            بالبـشر                     واملخدرات واالجتار                                   اجلرمية املنظمة عرب احلدود الوطنية               الدولية، و 

                                     املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب          األمم         اتفاقية                          وترأست املفاوضات بشأن    
   .                      اتفاقية اجلرمية احلاسوبية   و             احلدود الوطنية

   .                                          مديرة شعبة الالجئني، مكتب اهلجرة، وزارة العدل          ١٩٩٩-    ١٩٩٨
   ة                                                         ً            كانت مهامها ومسؤولياا الرئيسة تشمل حتديد مركز الالجئني وفقاً التفاقي     

                                                                        املتحدة لالجئني، واملسائل املتعلقة باهلجرة غري القانونيـة وباالجتـار               األمم
   .      بالبشر
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   .                                           خمتصة تابعة ملكتب الشؤون اجلنائية، وزارة العدل        ١٩٩٨-    ١٩٩٥
                                                                     شاركت مشاركة نشيطة كعضو يف الوفد الياباين يف املفاوضـات بـشأن            

         املعنيـة                لألمم املتحدة                     اللجنة التحضريية                                        املعاهدة املتعلقة باجلرمية، مبا يف ذلك       
                                   القوانني الوطنية وتطبيقها بـشأن                  ومسؤولة عن     .                            بإنشاء حمكمة جنائية دولية   

                                                                       اجلرائم املتصلة باملخدرات، واجلرمية املنظمة، وغسل األمـوال، واإلرهـاب          
                         ً                                                    واهلجرة غري القانونية، وفقاً لالتفاقيات الدولية ذات الصلة، وقد شاركت يف           

         ّ                     وكانت مكلّفـة أيـضا بتطبيـق      .             يف هذه ااالت                           صياغة القوانني الرئيسية    
                          وقـد سـامهت يف صـياغة         .                                           القوانني املتعلقة باملخدرات يف حاالت معينة     

                                                                             االستراتيجيات والتدابري العملية النموذجية للقضاء على العنف ضد املرأة يف           "
                                             ، بوصفها عضوا يف الوفد الياباين يف جلنـة          "                                  جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية    

   .    ١٩٩٧          رمية يف عام   اجل

    .         املتحدة    األمم              الدائمة لدى          اليابان               كاتبة أوىل، بعثة        ١٩٩٥-    ١٩٩٣
  )                 الشؤون القانونية (       ّ        ً                                    انت مكلّفة أساساً باملسائل اليت تناقشها اللجنة السادسة  ك

                                                   وكانت املسائل الرئيسية تشمل املفاوضات املتعلقـة         .                        التابعة للجمعة العامة  
                                        مكافحة اإلرهاب، واملناقشات حول حمكمـة                                   بنظام روما األساسي، وإعالن     

                    املتحدة، من مجلة        األمم                   ، ومراجعة وثيقة                       جلنة القانون الدويل                    العدل الدولية، و  
   .                              أمور أخرى تتعلق بالقانون الدويل

        األمـم                     البيئيـة، مكتـب      /                                                   النائبة الرئيسية للمدير، شعبة الشؤون االقتصادية             ١٩٩٣-    ١٩٩٢
   .                            املتحدة، وزارة الشؤون اخلارجية

                                                                              كانت مهامها ومسؤولياا الرئيسة تشمل املسائل املتعلقة بالتنمية املستدامة،         
      األمم                                                              وهو مفهوم بدأ حيظى باالعتراف بأنه أحد املبادئ التوجيهية يف منظومة 

   .                                                        املتحدة؛ والتحضري ملؤمتر ريو، وتصديق اليابان على معاهدة بازل

   .                ة الشؤون اخلارجية                                 نائبة املدير، شعبة شؤون احمليط، وزار        ١٩٨٩-    ١٩٨٦
                                                              كانت مسؤولة، من ضمن أمور أخرى، عن املفاوضات التجارية يف املنتجات 

                                 لالتفاق العام بشأن التعريفـات                                                الزراعية ومنتجات الصيد البحري، وتطبيق      
           كما شاركت    .                                              ، واالتفاقات الثنائية املتعلقة ذه املنتجات                      اجلمركية والتجارة 

   .                                   التعاون االقتصادي آلسيا واحمليط اهلادئ     رابطة                      يف املفاوضات األوىل إلنشاء 

١٩٨٦-    ١٩٨٢          
                                                                            نائبة املدير، شعبة الشؤون القانونية، مكتب املعاهـدات، وزارة الـشؤون           

   .       اخلارجية
                                                                          كانت املسؤوليات الرئيسية تشمل القوانني اجلنائية، وقـانون املعاهـدات،          

   .                                      والقانون االقتصادي الدويل، وقانون البحار
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                         املعاهدات واالتفاقيات                                    عمليات املفاوضات بشأن العديد من                           نشطة أخرى، وسامهت يف                       شاركت، من ضمن أ   

   :                                                 والتصديق عليها، ويف مراحل تنفيذها، مبا يف ذلك ما يلي

 ؛نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية  •

 ؛اإلنساناتفاقيات حقوق   •

 اتفاقيات جنيف والربوتوكوالت اإلضافية؛  •

 ؛املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب احلدود الوطنية األمماتفاقية   •

 ؛ املتحدة ملكافحة الفساداألمماتفاقية و  •

 املعاهدات املتعلقة مبكافحة اإلرهاب؛  •

 .املعاهدات املتعلقة بالبيئة  •

   ة،                                                                                                  شاركت أيضا يف العديد من االجتماعات واملؤمترات الدولية األخرى، من بني املتحدثني الرمسيني، وحماضر             
   .        املتحدة    األمم                                         وعضو يف أفرقة املناقشة، كما سامهت يف منشورات 

               اخلربة األكادميية

                                                                                  بصفتها حمامية يف األوساط األكادميية، قامت ببحوث، وتدرس يف املؤسـسات الـواردة                                لديها خربة واسعة    
                          ، مبا يف ذلـك املـسائل          سان   اإلن                     الدويل وقانون حقوق            اجلنائي           القانون    :                          وتعد جماالت ختصصها كالتايل     .              أمساؤها أدناه 

                                                ية، واإلرهاب، واجلرمية املنظمة والفساد، من بني             اإلنسان                                                                املتعلقة باحملكمة اجلنائية الدولية، وجرائم احلرب، واجلرائم ضد         
   .         أمور أخرى

                                                عهد الدراسات املتقدمة يف املسائل املتصلة بالسياسات        أستاذة مب             حىت اليوم-    ٢٠٠٩

                                          دويل، املدرسة العليا للقانون، جامعة طوهوكو                 أستاذة القانون ال        ٢٠٠٤-    ٢٠٠١

  أستاذة، املدرسة العليا ، جامعة كويب ٢٠٠٤-٢٠٠٣

   )                باللغة اليابانية (                   املنشورات ذات الصلة 

       الكتب
- International Human Rights Law and International Criminal law (Shinzansha, 2004). 

- International Law (Bridge-book Series) (Shinzansha, 2003, co-author (2nd edition, 2009)). 

Treatises 

- “UN Convention against Transnational Organized Crime”, Gendai Keijiho vol. 9 (2007). 

- “Gender as the mainstream in the United Nations”, in: Toshiya Ueki & Hiroyuki Tosa 
(ed.), International Law, International Relations and Gender (Tohoku University Press, 
2007). 
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- “Punishment of war crimes in Japan”, in: Shinya Murase & Akira Mayama (ed.), 
International Law of Armed Conflicts (Toshindo, 2006). 

- “Exemption of penalties on illegal entry of refugees coming directly from a territory where 
their life or freedom was threatened”, in: Jurisuto Important Cases in 2002, (Yuhikaku, 
2003).  

- “Punishment of human rights violators in international law”, in: Yozo Yokota (ed.), 
Contemporary International Law and the United Nations, Human Rights and 
International Tribunals (Kokusai Shoin, 2003). 

- “The scope of national criminal jurisdiction over violations of human rights”, Kokusaiho 
Gaiko Zassi vol. 102-1 (2003). 

- “International framework to fight against trafficking of children”, Hougaku Seminar 2003-
1 (2003). 

- “Major work of the Human Rights Commission in 2000”, Kokusai Jinken vol. 12 (2001). 

- “Transnational Organized Crime – Japan and the G8 Summit Meeting 2000”, Gaiko 
Forum 2000-8 (2000). 

- “Supreme Court (3rd Bench) Decision on 18 October 1996 – Legality of undercover 
operations in drug crimes investigations”, Horitsu no Hiroba 1997-7 (1997). 

- “Osaka District Court Judgment on 22 September 1995 – Controlled delivery and Custom 
Law”, Kenshu vol. 578 (1996). 

- “Problems in the application of Article 8 of the Drug Special Law”, Kenshu vol. 581 
(1996). 

       اللغات

  . )    صلية     غة األ ل ل ا (          اليابانية 
  . )             تتحدثها بطالقة (        نكليزية  إل ا

  .        الفرنسية
 

***  
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 )غيانا(إي . يبوالرد، ديوك إ  -٥

 ]باإلنكليزية: األصل[

 مذكرة شفوية

 ا إىل أمانة مجعية الدول األطراف يف نظام روما حدة املتاألممجلمهورية غيانا لدى  البعثة الدائمةديحتيا 
بوالرد . إي. ي ديوك إيقررت تعيني القاضغيانا  حكومة  باإلفادة أناألساسي للمحكمة اجلنائية الدولية وتتشرف

ول معية الدنتخابات اليت ستجري خالل الدورة الثامنة جلال يف ااجلنائية الدوليةكمرشح ملنصب قاض يف احملكمة 
والقاضي بوالرد مرشح . ٢٠٠٩نوفمرب / تشرين الثاين٢٦ إىل ١٨ املقرر عقدها يف الهاي يف الفترة من األطراف

  . من نظام روما األساسي٣٦ من املادة ٥على القائمة باء ألغراض الفقرة 

 املكاتب وله املؤهالت لكي يعني يف أعلى. ويتحلى القاضي ديوك بوالرد بأخالق رفيعة وباحلياد والرتاهة
والسيد بوالرد عميد قضاة حمكمة العدل الكاريبية، وهي أعلى حمكمة استئناف بلدية يف . القضائية يف مجهورية غيانا

معاهدة                                        ً      ً                   ومتارس حمكمة العدل الكاريبية كذلك اختصاصا  أصليا  كمحكمة دولية تفسر . اجلماعة الكاريبية
ة جلماعة الكارييب، بتوظيف قواعد القانون الدويل وفقا ملا يطبق  املعدلة وتطبقها، وهي الوثيقة املؤسستشاغواراماس

  . املعدلةمعاهدة تشاغواراماسمن ) ١ (١٧املادة (

                              ً                                                     وعلى القاضي بوالرد، بصفته قاضيا  يف حمكمة العدل الكاريبية، أعلى حمكمة استئناف بلدية ذات 
 الواردة يف الدساتري الوطنية ويطبقها إلنسانااختصاص ثنائي يف اجلماعة الكاريبية، أن يفسر خمتلف أحكام حقوق 

 وشرعة احلقوق الكندية كما يضمن أن يفسر سن اإلنسان   ً                                               بناء ، من مجلة أمور أخرى، على اإلتفاقية األوربية حلقوق 
لتزامات اليت أخذا الدول على عاتقها وفقا الختصاصات الثنائية على حنو متسق مع االالقوانني البلدية ذات ا

 الدولية ما مل ترد إرادة تشريعية صرحية اإلنسانية ومعايري حقوق اإلنسانالدولية اليت حددت املعايري الدولية للصكوك 
  .عكس ذلك

 الدويل وقانون حقوق اإلنساينويتمتع القاضي بوالرد بكفاءة عالية يف جماالت القانون الدويل مثل القانون 
وله عالوة على ذلك .  املهين ذي الصلة بالعمل القضائي يف احملكمة كما له جتربة واسعة يف اال القانويناإلنسان

           ً                               املتحدة، بدء  بتمثيله لغيانا يف مؤمتر فيينا األممجتربة أربعة عقود كمحام ممارس يف جمال املعاهدات الدولية يف منظومة 
ة اخلاصة لألمم املتحدة كما مثل القاضي بوالرد أيضا غيانا يف اللجن). ١٩٦٩-١٩٦٨(املعين بقانون املعاهدات 

  .املعنية مبسألة تعريف العدوان

وله مسعة يف احملكمة العليا . األمريكي-نكليزيإلإن القاضي بوالرد حمام كفء ينتمي إىل النظام القانوين ا
ها تأثر أثناء مساره الوظيفي القانوين بأنظمة قانونية أخرى مبا في. بغيانا ومجايكا تشمل بشكل تراكمي ثالثة عقود

وله معرفة جيدة باللغة اإلنكليزية اليت هي لغته . وهو مواطن من مجهورية غيانا فقط ال غري. نظام القانون املدين
  .صليةاأل



ICC-ASP/8/21/Add.1 
38Page  

وتويل حكومة غيانا أمهية بالغة للمحكمة اجلنائية الدولية وتعترب أن القاضي بوالرد ميلك املؤهالت واخلربة 
وسيفيد احملكمة بالتجربة الواسعة يف جمال القانون . بشكل قيم يف عمل احملكمةاليت تؤهله، إذا مت اختياره، للمسامهة 

                                                                                                الدويل فضال عن اخلربة القضائية اليت حص لها بعمله يف حمكمة اإلستئناف العليا جلماعة الكارييب، حيث قام بالفصل 
  .والردوتؤيد اجلماعة الكاريبية ترشيح القاضي ب. يف قضايا القانون اجلنائي وقضايا أخرى

 .يقدم بيان املؤهالت والسرية الذاتية املرفق املزيد من التفاصيل عن جتربة املرشح ومؤهالته

[…] 

*** 

 بيان املؤهالت

أعلى                            وله مؤهالت ت خول له أن يعني يف. يتحلى القاضي ديوك بوالرد بأخالق رفيعة كما أنه حمايد ونزيه  )أ(
  .املكاتب القضائية يف مجهورية غيانا

ي بوالرد عميد قضاة حمكمة العدل الكاريبية، وهي أعلى حمكمة استئناف بلدية يف اجلماعة والقاض
 معاهدة تشاغواراماس                                       ً      ً                   ومتارس حمكمة العدل الكاريبية كذلك اختصاصا  أصليا  كمحكمة دولية تفسر . الكاريبية

) ١ (١٧املادة (لدويل وفقا ملا يطبق املعدلة وتطبقها، وهي الوثيقة املؤسسة جلماعة الكارييب، بتوظيف قواعد القانون ا
  .) املعدلةمعاهدة تشاغواراماسمن 

                              ً                                                     وعلى القاضي بوالرد، بصفته قاضيا  يف حمكمة العدل الكاريبية، أعلى حمكمة استئناف بلدية ذات 
ها  الواردة يف الدساتري الوطنية ويطبقاإلنساناختصاص ثنائي يف اجلماعة الكاريبية، أن يفسر خمتلف أحكام حقوق 

 وشرعة احلقوق الكندية كما يضمن أن يفسر سن اإلنسانتفاقية األوربية حلقوق ال   ً                          بناء ، من مجلة أمور أخرى، على ا
لتزامات اليت أخذا الدول على عاتقها وفقا الختصاصات الثنائية على حنو متسق مع االالقوانني البلدية ذات ا

 الدولية ما مل ترد إرادة تشريعية صرحية اإلنسانية ومعايري حقوق اناإلنسللصكوك الدولية اليت حددت املعايري الدولية 
. تفاقيةال من هذه ا٤٦                                          ً         من اتفاقية فيينا بشأن قانون املعاهدات رهنا  باملادة ٢٧وهو ما تقتضيه املادة . عكس ذلك

  .ودول اجلماعة الكاريبية عضو يف اتفاقية فيينا السابقة الذكر

 عالية يف ااالت ذات الصلة بالقانون الدويل مثل قانون املعاهدات والقانون ويتمتع القاضي بوالرد بكفاءة
 كما له جتربة واسعة يف اال القانوين املهين ذي الصلة بالعمل القضائي يف اإلنسان الدويل وقانون حقوق اإلنساين
 املتحدة، األممالدولية يف منظومة وله عالوة على ذلك جتربة أربعة عقود كمحام ممارس يف جمال املعاهدات . احملكمة

وتعد هذه التجربة أساسية لتفسري املعايري ). ١٩٦٩-١٩٦٨(  ً                                                   بدء  بتمثيله لغيانا يف مؤمتر فيينا املعين بقانون املعاهدات 
                    ً                                                        وتطبيقها واليت غالبا  ما حتدد يف صكوك القانون الدولية ذات الصلة، مثل اتفاقيات اإلنسانية ومعايري حقوق اإلنسان
 الدولية أو اتفاقياا اليت أبرمت اإلنسان ونظام روما األساسي والعديد من معاهدات حقوق ١٩٤٩يف لسنة جن

  . املتحدةاألممحتت إشراف 
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ومثل القاضي بوالرد، خالل مسريته الوظيفية كمحام ممارس دويل، غيانا يف اللجنة اخلاصة لألمم املتحدة 

ونائب رئيس اللجنة السادسة ) مدعي عام(صب رمسية كمنصب رئيس وشغل منا. املعنية مبسألة تعريف العدوان
. كما مثل غيانا يف كل جلان اجلمعية العامة األخرى ما عدا اللجنة اخلامسة. للجمعية العامة ومقرر جلنة البلد املضيف

اإلطار املفاهيمي إن جتربة القاضي بوالرد جتعله يتبوأ مكانة مميزة لتقييم السياق السياسي الذي على أساسه يوضع 
للمحكمة ويعد نظام روما األساسي .  ويتم دراستها وإعدادهااإلنسانية الدولية وصكوك حقوق اإلنسانللصكوك 

  . قضيتني عالقتني يف هذا الصدد )٢٩-د (٣٣١٤ وقرار اجلمعية العامة اجلنائية الدولية

األمريكي كما أن له مسعة يف  - كليزينإلإن القاضي بوالرد كذلك حمام كفء ينتمي إىل النظام القانوين ا
تأثر أثناء مساره الوظيفي القانوين بأنظمة قانونية . احملاكم العليا بغيانا ومجايكا تشمل بشكل تراكمي ثالثة عقود

 .أخرى مبا فيها نظام القانون املدين

 ٣٦ من املادة ‘٢’) ب (٣ والفقرة ‘١’) ب(٣يستويف القاضي ديوك كال من املتطلبات احملددة يف الفقرة   )ب(
لفصل يف                                                                   وقد حص ل، حبكم عمله كقاض يف حمكمة العدل الكاريبية ، جتربة وخربة تتعلق با. من نظام روما األساسي

 وملا كان القاضي بوالرد ميلك املؤهالت اليت ختول له التعيني يف أعلى املكاتب .قضايا القانون اجلنائي وقضايا أخرى
والقاضي بوالرد مرشح . مة غيانا ترشحه بذلك ملنصب قاض يف احملكمة اجلنائية الدوليةالقضائية يف غيانا فإن حكو

  . من نظام روما األساسي٣٦ من املادة ٥لالنتخاب على القائمة باء ألغراض الفقرة 

يف  املتحدة املعين بناميبيا ومتثيله لغيانا األمملس ) مدعي عام(إن التجربة السابقة للقاضي بوالرد كرئيس 
ية اإلنساناللجنتني الثالثة والرابعة للجمعية العامة لألمم املتحدة يؤهالنه بوجه منقطع النظري لتقييم مغزى وأثر املعايري 

     ً   حديثا  يف  الناشئة الذايت والدول باحلكم املتمتعة غري  على السكان األصليني والشعوباإلنسانالدولية ومعايري حقوق 
  .اتمع الدويل

 بوالرد، كمستشار قانوين للجماعة الكاريبية، بتنظيم مشاركة اجلماعة الكاريبية واإلشراف وقام القاضي
 اليت وضع إطارها املفاهيمي ومتت دراستها وإعدادها حتت اإلنسانعليها يف العديد من االتفاقيات الدولية حلقوق 

ومشلت هذه . لية ونظام روما األساسيالوثيقة املؤسسة للمحكمة اجلنائية الدو املتحدة مبا يف ذلك األممإشراف 
املشاركة إعداد موجزات بشأن التفاوض ذات الصلة لفائدة الوفود اليت متثل إحدى دول اجلماعة الكاريبية أو أمانة 

  .اجلماعة الكاريبية حسب احلالة

قاالت إن القاضي بوالرد أيضا ناشر معروف يف جمال القانون الدويل، إذ أنه ألف العديد من الكتب وامل
حول القانون الدويل ومحاية الدول الصغرية نشرا دور نشر وجمالت رائدة يف جمال القانون الدويل، مثل دار نشر 
جامعة أكسفورد ومؤسسة النشر القانونية الكاريبية والدراسة الفصلية حول القانون الدويل واملقارن وجملة 

  .ان دياغو للقانون وحولية الكارييب حول العالقات الدولية للقانون ودراسة تكساس للقانون ودراسة سلثومنوالك

وله معرفة جيدة باللغة اإلنكليزية اليت هي لغته . والقاضي بوالرد مواطن من مجهورية غيانا فقط ال غري
  .وهو ذكر. األم

*** 
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  البيانات الشخصية

  .غوياين: اجلنسية

  وظيفةال

  .حمامي دويل، قاضي، حمامي بلدية

  الدراسة

 ).غيانا(عة امللكة جام  •

 ).مبرتبة شرف(، بكالوريوس قانون )مبرتبة شرف(جامعة لندن، بكالوريوس اداب   •

 ).القانون الدويل(جامعة ماك غيل، ماستر قانون   •

 ).القانون الدويل(جامعة نيويورك، ماستر قانون   •

  .كلية نورمان مانلي للحقوق، رخصة التعليم القانوين  •

  اجلوائز االكادميية

 ).١٩٥٩جامعة ويسكونسون، (جائزة ليونيل لوكهو التذكارية    •

 ).١٩٦٦جامعة ماك غيل، (زميل معهد القانون املقارن واخلارجي   •

  ).١٩٧٠جامعة نيويورك، (زميل مركز الشؤون الدولية   •

  اخلربة املهنية

 .قاضي يف القانون الدويل/ناشر  •

 .القانون االقتصادي الدويل/التعدين  •

 . البحارقانون  •

 .قانون املؤسسات الدويل  •

 .قانون املعاهدات  •

 .القانون الدويل العام  •

  .قتصاديالقانون التكامل ا  •

  اجلمعيات املهنية

 .عضو يف املنتدى اجلامايكي  •
 .عضو املنتدى الغوياين  •
 .عضو املعهد الربيطاين للقانون الدويل واملقارن  •
  .ويلمريكية للقانون الدألعضو اجلمعية ا  •
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  االجنازات املهمة

 املتحدة لقانون البحار األمماتفاقية (ديد وتعزيز مفهوم املنطقة االقتصادية احلصرية شارك يف وضع املفهوم، حت  •
 ).الثالثة

 ).٢٠٠٠-١٩٩٤(وضع تفاصيل بروتوكوالت و معاهدة بشأن تأسيس اجلماعة الكاريبية   •

 .خرىأعدل الكاريبية و وسائل تأسيسية شارك يف تفصيل االتفاقية املؤسسة حملكمة ال  •

 .فصل مسودة اتفاقية تأسيس مجعية الدول الكاريبية  •

 . املتحدة لوثائق السفر للناميبينياألمممسؤول عن وضع مبادئ   •

الرئيس بالنيابة للجنة ( املتحدة للعالقات مع البلد املضيف األمممسؤول عن حتديد اختصاصات جلنة   •
  ).، اجللسة السادسة  و العشرينعامة لألمم املتحدةالسادسة للجمعية ال

  التمثيل يف املؤمترات واالجتماعات احلكومية الدولية

 املتحدة للتجارة والتنمية، مبا يف األمم يف اجتماعات مؤمتر مانة الرابطة الدولية للبوكسايتأممثل   ١٩٨٢–١٩٧٤
فرباير /، شباط)١٩٧٩(تمرب سب/يلولأذلك مؤمتر التفاوض بشأن الصندوق املشترك، جنيف، 

)١٩٨٠.(  

مانة الرابطة الدولية للبوكسايت يف عدة اجتماعات جلمعيات املنتجني اليت ترعاها هيئات أممثل 
  . املتحدة ذات الصلةاألمم

 األمممؤمتر  املتحدة والسيما األمم إقامة عالقات مع مانة الرابطة الدولية للبوكسايت بشأنأممثل 
مقر (مبا يف ذلك جلنة املوارد الطبيعية ،  والس االقتصادي واالجتماعيالتنميةاملتحدة للتجارة و 

املقر، (عمار والتنمية إلعادة اإلوالبنك الدويل  صندوق النقد الدويل؛ ) املتحدة، نيويوركاألمم
جملس حكومات الدول املصدرة ؛ )املقر، فيينا( املتحدة للتنمية الصناعية األمممنظمة ؛ )واشنطن

 ).املقر، جنيف( املتحدة للتجارة و التنمية األمم؛ مؤمتر )املقر، باريس(نحاس لل

فرنسا، /هولندا، غيانا/اململكة املتحدة، غيانا/كوبا، غيانا/املستشار القانوين لوفد غيانا يف غيانا  ١٩٧٤–١٩٧٣
اع البلدان املستشار القانوين لوفد غيانا، اجتم.الربازيل الثنائية للنقل اجلوي/مفاوضات غيانا

  .)١٩٧٤كوناكري، (املنتجة للبوكسايت 

  : مثل غيانا يف ما يلي  ١٩٧٣–١٩٧٠

تقدمي مسودة الوسيلة لتأسيس اموعة الكاريبية والسوق اموعة العاملة على   •
  .املشتركة

 . املتحدة للعالقات مع البلد املضيفاألممجلنة   •
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 ).كولومبيا(ارييب بشأن قانون البحار اللجنة التحضريية للمؤمتر املتخصص لبلدان الك  •

 ).كينغستون، جامايكا(اجتماع لرابطة دول الكارييب بشأن قانون البحار  ،   •

 ).نيويورك( املتحدة لقانون التجارة الدولية ، الدورة اخلامسة األمممفوضية   •

 ).كاراكاس(اجتماع ملسؤولني من بلدان الكارييب حول قانون البحار   •

 ).نيويورك (يةدورة الربيعال املتحدة لقاع البحار، ماألمجلنة   •

مجهورية (املؤمتر املتخصص لوزراء اخلارجية لبلدان الكارييب بشأن قانون البحار   •
 ).الدومينيكان

 ).جنيف (صيفيةدورة الال املتحدة لقاع البحار، األممجلنة   •

 ).كاراكاس( املتحدة حول قاع البحار األمممؤمتر   •

مم املتحدة اخلامسة و العشرين و السادسة أللسادسة، دورات اجلمعية العامة لاللجنة ا  •
  .والعشرين

 ).جنيف(جلنة األمم املتحدة لقاع البحار، الدورات الربيعية و الصيفية   •  ١٩٦٩

 ).جنيف( املتحدة لقاع البحار، الدورات الربيعية و الصيفية األممجلنة   •

 ).الدورة الرابعة، نيويورك(العدوان  تعريف  مسألةاللجنة اخلاصة حول  •

 ).نيويوركالرابعة، الدورة ( املتحدة لقانون التجارة الدولية األمممفوضية   •

 ).ة، نيويوركثانيالدورة ال( تعريف العدوان  مسألةاللجنة اخلاصة حول  •

 )فيينا، الدورة الثانية( املتحدة حول قانون املعاهدات األمممؤمتر   •

  .مم املتحدةألة، الدورة الرابعة والعشرين للجمعية العامة لاللجنة السادس  •

 ).فيينا، الدورة األوىل(مؤمتر األمم املتحدة حول قانون املعاهدات   •  ١٩٦٨

 .مم املتحدةألاللجنة السادسة، الدورة الثالثة والعشرين للجمعية العامة ل  •

 ).كيتو(دويل  القانون الحولاحللقة الدراسية اإلقليمية لألمم املتحدة   •

 ).يوليو/متوز/ يونيو /جنيف حزيران( تعريف العدوان  مسألةاللجنة اخلاصة حول  •

  ). املتحدة لناميبيااألممبعثة (فريقيا أجلنوب غرب  مفوضسفري مبعوث فوق العادة و  •

 .)نيويورك(اللجنة السادسة، الدورة الثانية و العشرين للجمعية العامة لألمم املتحدة   •    ١٩٦٧

 . املتحدة لناميبيااألمم جملس  •
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  متخصص يف املداخالت يف املؤمترات واالجتماعات غري احلكومية

 ).١٩٧١ و ١٩٧٠، ةمالط(قانون البحار ىل السالم يف البحار حول إ لدعوةا ،مناظر ١٩٧٠

سانتا باربرا، كاليفورنيا، (مناظر، دستور احمليطات، مركز دراسة املؤسسات الدميقراطية  ١٩٧١
١٩٧١.( 

  ).١٩٧٢بنسيلفانيا، ( مؤمتر حول مصري احمليطات، جامعة فيالنوفا مناظر،

   )١٩٧١ياوندي، الكامرون، ( املتحدة حول التمييز العنصري األمممشارك، ندوة 

  ).١٩٧٢ ةمالط(ىل السالم يف البحار إ لدعوةمناظر، ا

  ).١٩٧١كاراكاس، فرتويال، (مشارك، ورشة عمل اخلليج و الكارييب حول قانون البحار  ١٩٧٢
سان دييغو، كاليفورنيا، (مناظر، حرية البحث العلمي يف احمليطات، مركز الشؤون البحرية 

١٩٧٢.(  

  ).١٩٧٣جامعة رود ايالند، (مناظر، مؤمتر حول قانون البحار 

 املعين باالنفصال عن اللجنة القضائية  دول الكومنولثفريق اخلرباء لوزراء العدل يفعضو،   ٢٠٠٢/٢٠٠٣
  .امللكة اخلاصالتابعة لس 

  التاريخ الوظيفي

  الوظائف الدائمة

  .قاضي، حمكمة عدل الكارييب   حاليا- ٢٠٠٥فرباير /شباط

 حىت ٢٠٠٣يناير /كانون الثاين
٢٠٠٥  

  .مدير، وسيلة الصياغة التشريعية للجماعة الكاريبية والسوق املشتركة

اجلماعة التنمية املؤسسية، أمانة شعبة القانونية و  املوظف املسؤول،/املستشار العام    ٢٠٠٢–١٩٩٦
  .الكاريبية و السوق املشتركة

  .قدم يف بوالرد، يل كالرك وكامبيلأشريك   ١٩٩٢

، معهد القانون الكارييب واألمانة العامة لثولرابطة دول الكومن املتحدة األمم مانةأ   حاليا-١٩٨٤
  .انون الدويلاستشاري يف عدة مشاريع للق، للجماعة الكاريبية والسوق املشتركة

 .ئيس، جلنة اإلدارة، الرابطة الدولية للبوكسايتر ١٩٧٨

 .شار عام، الرابطة الدولية للبوكسايتمست ١٩٨٠-١٩٧٤

  .سكرتري دائم، وزارة اخلارجية، غيانا  ١٩٧٤-١٩٧٢
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  .مستشار قانوين، وزارة اخلارجية، غيانا   ١٩٧٤-١٩٧٢

  . املتحدةاألممحمامي، بعثة غيانا الدائمة لدى /وزير ١٩٧٤-١٩٧٠

  ).ترينيداد(لكية، جامعة جزر اهلند الغربية، حماضر، كلية امللكة امل ١٩٦٥-١٩٦١

  الوظائف التمثيلية

رئيس ونائب رئيس اللجنة السادسة، الدورة السادسة و العشرين للجمعية العامة  ١٩٧١
  .املتحدةلألمم 

  .عمال الرئيس ورئيس جلنة وثائق السفر لألمم املتحدة لناميبياأالقائم ب ١٩٧٠

رة السابعة و العشرين للجمعية العامة مقرر جلنة العالقات مع البلد املضيف، الدو
  .لألمم املتحدة

  التعاقدات االستشارية

  االستشارات  ) أ(

  . برنامج املساعدة التقنية، نيويورك، املتحدة املعين بالشركات عرب الوطنيةاألممتقييم مركز  ١٩٨٦

  .، ، نيويوركتقدمي املشورة حلكومة بنغالديش حول اتفاقات االستثمار األجنيب

 املتحدة ملكافحة األممصندوق  رنامج اجلماعة الكاريبية والسوق املشتركة سيس بأتنسيق ت ١٩٨٧
 املتحدة األممصندوق ل مانة العامةأل حول احلد والتحكم بتعاطي املخدرات، اتعاطي املخدرات

  .١٩٨٧جلماعة الكاريبية و السوق املشتركة، ا/ملكافحة تعاطي املخدرات

  .، وكالة الواليات املتحدة للتنمية العامليةتقييم مشروع حتسني العدل الكارييب  ١٩٨٩

  يناير/كانون الثاين
تنسيق املشروع حول دراسة القانون التجاري يف بلدان اجلماعة الكاريبية، معهد القانون   ١٩٩٣

  .الكارييب
  يوليو /متوز

رابطة  تقدمي املشورة حلكومة غرينادا حول ترسيم احلدود البحرية مع ترينيداد وتوباغو، أمانة  ١٩٩٣
  .، لندنكومنولثدول ال

  .تقدمي املشورة جلماعة دول الكارييب بشأن القضايا القانونية الدولية

  الدراسات  ) ب(
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األمم /خطة عمل للتعاون االقتصادي: ة اجلوانب املؤسسية والقانونية جلمعيات املنتجنيدراس ١٩٧٧

  .املتحدة

كات عرب الوطنية حول التنظيم وراق لورشة عمل ملركز األمم املتحدة املعين بالشرألإعداد ا  ١٩٨١
  .اوالتفاوض مع الشركات عرب الوطنية، غان

وراق بشأن السيادة الدائمة على املوارد الطبيعية، معهد األمم املتحدة للتدريب ألإعداد ا  ١٩٨٣
 .، بوينس آيرس، األرجنتنيوالبحوث

 أمانة اجلماعة الكاريبية دراسة يف عملية صنع القرار يف اجلماعة الكاريبية والسوق املشتركة،  ١٩٨٥
  .والسوق املشتركة

دراسة عن تشريعات العقاقري اخلطرة يف بلدان اجلماعة الكاريبية والسوق املشتركة، أمانة اجلماعة   ١٩٨٦
  .الكاريبية والسوق املشتركة

     ركة،                                                                                          حتليل اإلطار التشريعي واملايل لصناعات التعدين يف بلدان اجلماعة الكاريبية والسوق املشت                   ١٩٩٠
   .      ، لندن       كومنولث                  أمانة رابطة دول ال

   .                                            مم بلدان البحر الكارييب، معهد القانون الكارييب أ                               حتليل التشريعات البيئية يف رابطة 

        مـــارس  /    آذار
١٩٩١      

                                                                          لتشريعات املتعلقة بالبيئيـة يف مونتـسريات، مـشروع منظمـة األغذيـة              ا                           حتليل للمياه والغابات و       
   .           سوق املشتركة ل                     لرابطة دول الكارييب وا   ة                    عمل الغابات االستوائي     خطة /        والزراعة

تشرين 
نوفمرب /الثاين

١٩٩٢  

                              ، مـشروع منظمـة األغذيـة              باربودا /       أنتيغوا                                لتشريعات املتعلقة بالبيئية يف      ا                           حتليل للمياه والغابات و       
   .           سوق املشتركة ل                     لرابطة دول الكارييب وا                       عمل الغابات االستوائية     خطة /        والزراعة

-     أغسطس /  آب
        سـبتمرب   /     أيلول
٩٢  ١٩    

     خطة /                             ، مشروع منظمة األغذية والزراعة       غرينادا                            لتشريعات املتعلقة بالبيئية يف  ا                       حتليل للمياه والغابات و   
   .           سوق املشتركة ل                     لرابطة دول الكارييب وا                       عمل الغابات االستوائية

تشرين 
نوفمرب /الثاين

١٩٩٢  

                  ، مشروع منظمـة           رينادين               سانت فنسنت وغ                                  لتشريعات املتعلقة بالبيئية يف      ا                           حتليل للمياه والغابات و       
   .           سوق املشتركة ل                     لرابطة دول الكارييب وا                       عمل الغابات االستوائية     خطة /               األغذية والزراعة

          تــــشرين 
        نـوفمرب   /     الثاين

١٩٩٢      

   .                                                                                حتليل حلقوق التأسيس وتوفري اخلدمات يف مجاعة الكارييب والسوق املشتركة، أمانة مجاعة الكارييب  
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   .                   غذية والزراعة، روما أل         ، منظمة ا                ة لرابطة الكارييب                             دراسة حول منطقة اقتصادية حصري      ١٩٨٩

                صياغة املعاهدات   ) ج (

فريقيا والكارييب أمانة أفريقيا والكارييب واحمليط اهلادئ، أتفصيل دستور مجعية منتجي املوز من  ١٩٧٩
  . املتحدة للتجارة والتنميةاألمممؤمتر /واحمليط اهلادئ

       ماعـة   جل         مانـة ا   أ                                      جماعة الكاريبية والسوق املـشتركة،           لل  ة                              اتفاقية ملنطقة اقتصادية حصري        صاغ        ١٩٨٩ /    ١٩٨٨
   .                   غذية والزراعة، روما أل                                 الكاريبية والسوق املشتركة، منظمة ا

   .                              شارك يف صياغة معاهدة جاغواراموس      ١٩٧٣

                            ماعة الكاريبيـة والـسوق      جل       مانة ا  أ   ،   ٩  –   ١                                            صاغ معاهدة جاغواراموس املنقحة، بروتوكول            ٢٠٠٠-    ١٩٩٤
   .       املشتركة

   .                             ماعة الكاريبية والسوق املشتركة جل      مانة ا أ  ،                                   املادة التأسيسية لرابطة دول الكارييب    صاغ         ١٩٩٤

   .                             ماعة الكاريبية والسوق املشتركة جل      مانة ا أ  ،                                        صاغ إعالن العمل و مبادئ العالقات الصناعية    

   .           من االجتماعي أل                                                 صاغ اتفاقية اجلماعة الكاريبية والسوق املشتركة حول ا    

   .                                           ة الكاريبية لالستجابة الطارئة يف حاالت الكوارث                صاغ دستور الوكال        ١٩٩٥

                        قليمية للقضاء واخلدمات    إل                                                                    صاغ االتفاق املتعلق مبقعد حمكمة العدل الكاريبية ومكاتب اللجنة ا         
   .         القانونية

   .                                قليمية للقضاء و اخلدمات القانونية إل        اللجنة ا          صاغ ضوابط 

   .                         لصندوق االستثمار الكارييب                   صاغ املادة التأسيسية

                 قليمية للقـضاء    إل         اللجنة ا  و                                                         وتوكول بشأن امتيازات وحصانات حمكمة العدل الكاريبية               صاغ بر 
   .                 واخلدمات القانونية

   .      قليمية  اإل                                           ماعة الكاريبية والسوق املشتركة محاية العدالة  جل             صاغ اتفاقية ا        ١٩٩٦

    ).   صلي أل        القضاء ا (                               صاغ قوانني حمكمة العدل الكاريبية     

   .                                   د الكارييب لالتصاالت السلكية والالسلكية          ملوظفي االحتا      ضوابط       صاغ ال        ١٩٩٧

   .                                                       صاغ الدستور للمنظمة الكاريبية اإلقليمية للمواصفات واجلودة        ١٩٩٨

   .                                          صاغ اتفاقية تأسيس املركز الكارييب لتغري املناخ        ٢٠٠٠

  .جماعة الكاريبية والسوق املشتركةل ل اإلقليمية للمواصفات واجلودةصاغ اتفاقية تأسيس املنظمة

جماعة ل لتفاقية املنقحة لتأسيس مجاعة الكارييب مبا يف ذلك السوق واالقتصاد الواحدصاغ اال
  .الكاريبية والسوق املشتركة
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   .                      ي حملكمة العدل الكاريبية ئ                              صاغ اتفاقية تأسيس الصندوق االمنا

   .                               جماعة الكاريبية و السوق املشتركة ل   ل                                صاغ اتفاقية تأسيس آلية صيد األمساك        ٢٠٠١

         تشريعية          الصياغة ال   ) د (

    ).             قضاء االستئناف   (                                    يف صياغة قوانني حمكمة العدل الكاريبية     اشترك        ١٩٩٦

    ).            القضاء االصلي (                             قوانني حمكمة العدل الكاريبية          يف صياغة     اشترك    

جماعة الكاريبية والسوق ل لالعدل اإلقليمي  يف صياغة منوذج مشروع قانون محايةاشترك  ١٩٩٧
  .املشتركة

  .محاية املستهلك/روع قانون  املنافسة العادلة يف صياغة مشاشترك    ٢٠٠١

  .جماعة الكاريبية والسوق املشتركةل ل يف صياغة قانون بشأن الدعم ومكافحة اإلغراقاشترك    ٢٠٠٢

  ).حركة العوامل(شارك يف صياغة مشروع قانون اجلماعة الكاريبية     

  ).املعاهدة املنقحة(مشروع قانون اجلماعة الكاريبية     ٢٠٠٣

  .منائي حملكمة العدل الكاريبيةإليل سند الصندوق احتو    
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- “Revisiting Chaguaramas: Institutional Development”, in The Caribbean Community - 
Beyond Survival, K. Hall, Ian Randle Publishers, Kingston, 2001. 
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