
 

 

  فيليب مري

  املرشح البلجيكي النتخاب أعضاء اللجنة االستشارية املعنية بالترشيحات لشغل منصب قاض يف احملكمة اجلنائية الدولية 
  

  يان املؤهالت واخلربةب

 1960يناير / كانون الثاين14ببلجيكا يف ) بروكسل(مولود يف إتربيك  -

 )1983(جماز يف القانون من اجلامعة الكاثوليكية يف لوفان  -

قاض احتادي، مدع عام احتادي بالنيابة، مسؤول عن قسم القانون اإلنساين الدويل وعن االختصاصات يف اال العسكري  -
)2007-2012( 

 )2007-2002(قاض احتادي مسؤول عن ملفات القانون اإلنساين الدويل، واإلرهاب، واجلرمية املنظمة  -

قاضي النيابة العامة خالل احملاكمات اراة أمام احملكمة اجلنائية يف بروكسل يف جمال االنتهاكات اخلطرية للقانون اإلنساين  -
 )2007-2005(الدويل 

ة األوروبية للمنسقني فيما خيص األشخاص املسؤولني عن جرائم اإلبادة اجلماعية، واجلرائم العضو البلجيكي يف الشبك -
 )2012-2002(اإلنسانية، وجرائم احلرب  ضد

احملكمة اجلنائية الدولية، واحملكمة اجلنائية : املنسق القضائي البلجيكي املعين بالعالقات مع اهليئات القضائية اجلنائية الدولية -
ة ليوغوسالفيا السابقة، واحملكمة اجلنائية الدولية لرواندا، واحملكمة اخلاصة بسرياليون، واحملكمة اخلاصة بلبنان الدولي

)2002-2012( 

القضية املتعلقة مبسائل متصلة بااللتزام باملالحقة أو "مستشار الوفد البلجيكي لدى حمكمة العدل الدولية يف الهاي، يف إطار  -
 )2012-2009)" (كا ضد السنغالقضية بلجي(بالتسليم 

 )2002-1992(وكيل النائب العام للملك لدى حمكمة البداية يف بروكسل  -

 )1992-1984(قانوين يف إدارة الشؤون املدنية واجلنائية يف وزارة العدل  -

 )1984-1983(حمام عضو يف نقابة احملامني يف بروكسل  -

بدءاً من األول من (ؤول بصورة خاصة عن ترشيح وتعيني القضاة عضو منتخب يف الس األعلى للقضاء البلجيكي، مس -
 )2012سبتمرب /أيلول

 )2012-2005(عضو اجلمعية الدولية للقانون العسكري وقانون احلرب  -

 )2012-2006(عضو الفريق العامل املعين بتشريع اهليئة البلجيكية املشتركة بني الوزارات املعنية بالقانون اإلنساين الدويل  -

 )2012-2010(ضر زائر يف جامعة لييجفي مادة القانون اإلنساين الدويل حما -

 )2012-2007(حماضر يف معهد التدريب القضائي البلجيكي يف جمال القانون اإلنساين الدويل  -

 )2012-2009 ( يف املعهد الوطين لبحوث الشرطة االحتادية البلجيكية يف جمال القانون اإلنساين الدويلاعدأستاذ مس -

 )2012-2002(الرئيس املناوب هليئة اإلشراف على إدارة املعلومات الشرطية البلجيكية  -

  متعلقة بالقانون اإلنساين الدويل- يف املضمارين الوطين والدويل–مؤلف مقاالت وأعمال وعروض -


