
 

 

  ةبيان املؤهالت واخلرب

  الشخصيةالبيانات

 )حمامي امللكة(ش فيليب كري االسم

 1947بريل أ/نيسان1 تاريخ الوالدة

 اإلنكليزية والفرنسية واإلسبانية اللغات

 يلاملنصب احلا

يف حمكمة ) قضية بلجيكا ضد السنغال( أو التسليم باملقاضاة بااللتزام املسائالملتصلة يف قضية خمصوصقاض  2009-2012
 .العدل الدولية

 لدراسة والتدريب املهينا

 .أكادميية القانون الدويل يف الهاي ولندا 1979

 .ماجستري يف القانون من جامعة مونتريال بكندا 1972

 .يف نقابة حمامي كيبكعضواً قُبِل  1970

 .إجازة يف القانون من جامعة مونتريال يف كندا 1969

 .تريال بكندا من معهد ستانسالس يف مونالبكالورياشهادة  1966

 املؤهالت املهنية

التابعة ملعهد حقوق اإلنسان التابع للرابطة الدولية ، بورماــ تقصي احلقائق يف ميامنار بعثةعضو  2012
 .للمحامني

ة حقوق اإلنسان يف ليبيا، التابعالقانونالدوليلرئيس اللجنة الدولية للتحقيق يف مجيع ما ادعي به من انتهاكات  2011-2012
 .لس حقوق اإلنسان يف األمم املتحدة

 .عضو جلنة التحقيق املستقلة يف البحرين 2011

 .رئيس احملكمة اجلنائية الدولية، وقاض يف دائرة االستئناف فيها 2003-2009

 .سفري كندا لدى مملكة السويد 1999-2003

 .عروضة على حمكمة العدل الدولية املةقضية قانونية استعمال القو يف ووكيلهاسفري كندا  1999-2003

 .تاوا اخلارجية والتجارة الدولية يف أومستشار قانوين يف دائرة الشؤون 1994-1999

 .تاوا اخلارجية والتجارة الدولية يف أومساعد نائب الوزير للشؤون القانونية والقنصلية يف وزارة الشؤون 1994-1996

 .املعروضة على حمكمة العدل الدوليةالختصاص فيما يتعلق مبصائد األمساك قضية ايف ووكيلها سفري كندا  1995-1998

 .تاوارة الدولية يف أواملدير العام ملكتب الشؤون القانونية يف وزارة الشؤون اخلارجية والتجا 1992-1994

 .سفري كندا ونائب ممثلها الدائم لدى األمم املتحدة يف نيويورك 1988-1992
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 .تاواة يف وزارة الشؤون اخلارجية يف أوسم العمليات القانونيمدير ق 1983-1988

التحكيم يف قضية (سفري كندا ووكيلها يف الرتاع فيما يتعلق باستخدام الشباك يف خليج سانت لورنس  1985-1986
 ")بريتانيامنطقة "

، والسفارة الكندية يف )تاواأو(لشؤون اخلارجية حدة يف وزارة اسبق أن اضطلع مبهام لدى مكتب الشؤون القانونية وقسم الواليات املت
 .والبعثة الكندية لدى األمم املتحدة يف نيويورك) مع اعتماد لدى بوليفيا(بريو 

 اخلربة املهنية ذات الصلة

 .رئيس اللجنة التحضريية للمحكمة اجلنائية الدولية 1999-2002

 .دوليةللمفوضيناملعنيبإنشاء حمكمة جنائية لوماسيبالدرئيس اللجنة اجلامعة ملؤمتر األمم املتحدة  1998

جلمعيتها العامة املعين ) القانونية(رئيس اللجنة اخلاصة لألمم املتحدة والفريق العامل التابع للجنة السادسة  1997-1999
لدولية لقمع بقمع أعمال اإلرهاب، الذي اعتمد االتفاقية الدولية لقمع اهلجماتاإلرهابية بالقنابل واالتفاقية ا

 .متويل اإلرهاب

 .املمثل املناوب لكندا يف اللجنة املخصوصة املعنية باإلرهاب الدويل 1979

، الذي اعتمد )القانونية ( لألمم املتحدة وللجنة مجعيتها العامةالسادسةاملخصوصةرئيس الفريق العامل للجنة  1993-1994
 .فني املرتبطني اواملوظاالتفاقية بشأن سالمة موظفي األمم املتحدة

 اليت املشروعة أعمال العنف غري اجلو املعين بإعداد بروتوكول خاص بقمعرئيس املؤمتر الدويل لقانون  1987-1988
ترتكَب يف املطارات اليت يستخدمها الطريان املدين الدويل؛ رئيس الوفد الكندي إىل الدورة السادسة 

 .ن املدين الدويل ورئيس الفريق العامل التابع هلذه اللجنةوالعشرين للجنة القانونية ملنظمة الطريا

 األعمال غري املشروعة اليت تستهدف سالمة املالحة بقمعرئيس اللجنة اجلامعة للمؤمتر الدويل املعين  1987-1988
 .البحرية؛ رئيس اللجنة التحضريية للمنظمة البحرية الدولية

ية دولية ملكافحة جتنيد املرتزقة واستخدامهم  بإعداد اتفاق املعنيةاملخصوصةنائب رئيس اللجنة  1981
 .وتدريبهمومتويلهم

 . الرهائنملناهضةأخذ املعنية بإعداد اتفاقية دولية املخصوصة اللجنة يفرئيس الوفد الكندي  1979

 .عضو فريق املستشارين الدوليني للجنة الدولية للصليب األمحر 2000-2003

ر الدويل السابع والعشرين للصليب األمحر واهلالل األمحر ورئيس جلنة الصياغة يف هذا نائب رئيس املؤمت 1999
 .املؤمتر

 .رئيس اللجنة الوطنية الكندية املعنية بالقانون اإلنساين 1998-1999

 .رئيس الوفد الكندي إىل االجتماع الدوري األول للدول األطراف يف اتفاقيات جنيف 1998

 .صياغة يف املؤمتر الدويل السادس والعشرين للصليب األمحر واهلالل األمحررئيس جلنة ال 1995

 .ملؤمتر الدويل املعين حبماية ضحايا احلروبيف ارئيس جلنة الصياغة  1993



 

3 

رئيس األفرقة العاملة الدولية احلكومية التحضريية والالحقةاملؤلَّفة من خرباء حكوميني واملعنية حبماية ضحايا  1993-1995
 احلروب

 .عضو حمكمة التحكيم الدائمة 1995-1999

 .ممثل كندا يف اللجنة املخصوصة للمستشارين القانونيني املعنية بالقانون الدويل العام لس أوروبا 1983-1985

 .ممثل كندا لدى جلنة اخلرباء املعنية بالقانون الدويل العام التابعة لس أوروبا 1993-1994

 من االتفاق بني كندا والواليات 18 عمالً بالفصل شكِّلد الكندي لدى فريق اخلرباء الذي رئيس الوف 1993
سترياد احلليب الـمعالَج باحلرارة الفائقة من ال ريكو بورتواملتحدة بشأن التجارة احلرة فيما يتعلق بنظام 

 .، وتوزيعه وبيعهكيبك

جلمعية العامة لألمم املتحدة، مكتباعية العامة لألمم املتحدة وعضو للجم) القانونية(رئيس اللجنة السادسة  1982-1983
 ).1980(ونائب رئيسها 

 . سلمياًرئيس ومقرر الفريق العامل التابع للجنة السادسة املعين بتسوية الرتاعات 1980

1988-1991 ،
1987،1986 ،

 .ممثل كندا يف اللجنة السادسة 1982، 1984

 .وب لكندا يف اللجنة السادسةاملمثل املنا 1977-1980

 بإاءاملعنية (ممثل كندا يف اجلمعية العامة لألمم املتحدة، وجلنتها السياسية اخلاصة وجلنتها الرابعة  1988-1991
 ).االستعمار

1980-1981، 
1989-1992 

  
  ل نائب رئيس اللجنة اخلاصة لألمم املتحدة املعنية بعمليات حفظ السالم ورئيس فريقها العام

)1989-1992.( 

 .نائب ممثل كندا يف جملس األمن 1989-1990

 . العراقحبقنائب رئيس اللجنة املعنية بالعقوبات  1990

 .رئيس اللجنة الفرعية املعنية بالدول اليت تواجه مشكالت اقتصادية نتيجة للعقوبات 1990

ة املعنية بقاع البحار وللمحكمة الدولية لقانون رئيس الوفد الكندي يف اللجنة التحضريية للسلطة الدولي 1984-1988
 ).باملشاريعاملعنية (نائب رئيس اللجنة اخلاصة الثانية . البحار

 . بفرتويالكاراكاسألمم املتحدة الثالث املعين بقانون البحار الذي عقد يف مؤمترالوفد الكندي إىل امستشار  1974

 التابع الربية،صادر الناجم عناملين حبماية البيئة البحرية من التلوث البحري رئيس فريق اخلرباء العامل املع 1983-1985
 .لربنامج األمم املتحدة للبيئة
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 منظمة الطريان املدين جلمعية) االستثنائية(املندوب الرئيسي املناوب لكندا إىل الدورة اخلامسة والعشرين  1984
 .الدويل

 .الديونواحملفوظات وللمالمم املتحدة املعين بتوارث الدول املمثل املناوب لكندا يف مؤمتر األ 1983

 .رئيس اللجنة املعنية بطلب إعادة النظر يف األحكام الصادرة عن احملكمة اإلدارية لألمم املتحدة 1981 و1983

1982 دة املعنية ، التابع للجنة األمم املتحالسلوكنة ممثل كندا يف الفريق العامل الدويل احلكومي املعين مبدو
 .باملؤسسات الوطنية

املراقب الكندي لدى الفريق العامل املعين بالنظام االقتصادي الدويل اجلديد، التابع للجنة األمم املتحدة املعنية  1981
 .بقانون التجارة الدولية

 .ة القانونية والعلمية والتقنيةاملندوب إىل اللجنة املعنية باالستعماالت السلمية للفضاء اخلارجي وجلاا الفرعي 1979-1981

 . البلد املضيفمعنائب رئيس جلنة األمم املتحدة املعنية بالعالقات  1977-1981

 الرابطات املهنية

ــت -2012  الوقـ
 احلاضر

 . مبشروع هارفرد بشأن بعثات الرصد واإلبالغ وتقصي احلقائق املعينفريق املهنينيعضو 

ــت -2012  الوقـ
 احلاضر

 .Brill اليت تصدرها دار النشر لقوانني اجلنائية الدولية اجلديدةارري جمموعة عضو هيئة حم

 . واحملكمة اجلنائية الدوليةاألمريكيةعضو هيئة املستشارين املعنيني باملشروع املشترك بني رابطة احملامني  2012

 .عضو الس الفخري للمركز الكندي للعدالة الدولية 2009

 .لقانون الدويلعضو معهد ا 2005

 .ملانيني من أجل العمل العامليربعضو هيئة املستشارين لشبكةال 2002

 .عضو هيئة مستشاري جملة العدالة اجلنائية الدولية 2002

 .عضو اللجنة التنفيذية للمجلس الكندي للقانون الدويل 1994-1999

 .عضو اجلمعية األمريكية للقانون الدويل 1994-1999

 ).متقاعد(ك قابة حمامي إقليم كيبعضو ن 1970

 التقادير واألومسة

 ).لكسمربغ (آمرالسندياين برتبة االستحقاق صليب  2010

 ).2009ديسمرب /كانون األول(وسام االستحقاق الكندي برتبة ضابط  2009

 .لتاج البلجيكياألكربلستحقاق االصليب  2009

 . ألكادميية أوديسا الوطنية للقانونالعلمي الدكتوراه الفخرية يف القانون من الس 2007
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 .يرلنداآالدكتوراه الفخرية يف القانون من اجلامعة الوطنية يف  2004

 .تاواوالدكتوراه الفخرية يف القانون من جامعة أ 2004

 .الدكتوراه الفخرية يف القانون من جامعة مونتريال 2003

 .ك يف مونتريالة كيبالفخرية يف القانون من جامعالدكتوراه  2003

دفع بالعدالة العاملية قُدماً، من مركز القانون الدويل الجائزة فردريككوكس الدولية للعمل اإلنساين على  2005
 .Case Western Reserveالتابعلجامعة 

 .جائزة السالم العاملية من احلركة الفدرالية العاملية يف كندا 2004

 من كلية القانون يف جامعة كولومبيا ،سيادة القانون واتمع األهلي قُدماًبدفع فيمجااللاملتميزجائزة اإلجناز  2003
 .الربيطانية بكندا

 .ميدالية كلية القانون يف جامعة مونتريال بكندا 2003

 .جوائز كندية وسويدية يف جمال حقوق اإلنسان 2003

 . من أجل العمل العامليجائزة الدفاع عن الدميقراطية من شبكةالربملانيني 2002

 .بتلر حلقوق اإلنسان. ميدالية وليم ج 2001

 .ز يف جمال السياسة اخلارجيةمتياجائزة وزير الشؤون اخلارجية لال 1999

 .لتفاك التذكارية حلقوق اإلنسان. جائزة روبرت س 1999

1988 ن حمامياً للملكةعي. 

  واملقاالت املُعدة للنشراملنشورات

“The Work of the International Commission of Inquiry for Libya” (عمل اللجنة الدولية للتحقيق يف ليبيا) in “New 

Challenges for the UN HumanRightsMachinery” (  حبقوق جهاز األمم املتحدة اخلاصالتحديات اجلديدة اليت تواجه 
ما هو مستقبل ) (?What Future for the UN Treaty Body System and HumanRights Council Procedures) (اإلنسان

معاهدات األمم املتحدة وإجراءات جملس حقوق اإلنسان؟جمموعة نظام  ), Intersentia, December 2011. 

“La Cour pénale internationale : les premières années » ( السنوات األوىل: ئية الدوليةاحملكمة اجلنا ), in Commentaire 

du Statut de Rome de la Cour pénale internationale (تعليق على نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية) (Pedone 

 .(وشيك الصدور) (2011

“La Cour pénale internationale: de Rome à Kampala » ( من روما إىل كمباال: يةاحملكمة اجلنائية الدول ), Annuaire 

français des relations internationales (وشيك الصدور). 

“The International Criminal Court: from Rome to Kampala” ( من روما إىل كمباال: احملكمة اجلنائية الدولية ), 43 J. 

Marshall L. Rev.Volume 43, Spring 2010, Number 3. 
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« Le rôle moteur de l’Europe dans un système déjà international » (ك الذي تؤديه أوروبا يف نظام دويل قائمالدور احملر) 
in Vers une mise en dialogue des modèles de justice? Justice Et Mondialisation : Enjeux Et Défis ( حنو حتقيق

مواضيع الرهان والتحديات: لة والعوملةالتحاور بني مناذج القضاء؟ العدا ), Cahiers de la Justice, Dalloz, numéro spécial 

consacré au cinquantenaire de l’École nationale de la Justice ( اخلمسني للمعهد السنوية عدد خاص مكرس للذكرى 
 .(وشيك الصدور) (الوطين للقضاء

“The International Criminal Court: Building on the Principal LegalSystems of the World” ( احملكمة اجلنائية
العمل باالستناد إىل النظم القانونية الرئيسية القائمة يف العامل: الدولية ), in Multiculturalism and Contemporary 

International Law: Essays in Honor of Edward McWhinney ( مقاالت تنشر تكرمياً :  والقانون الدويل املعاصريف الثقاالتعدد
 .edited by Sienho Yee and Jacques-Yves Morin, BrillAcademicPublishers, 2009 ,(إلدوارد ماكويين

“ICC marks five yearssince entry into force of Rome Statute” ( لية حتتفل مبرور مخس سنوات على مة اجلنائية الدوكاحمل
املمارسة الناشئة ) in The Emerging Practice of the International Criminal Court (بدء نفاذ نظام روما األساسي
 edited by CarsttenStahn et GöranSluiter, MartinusNuihofPublishers, Leiden - Boston ,(للمحكمة اجلنائية الدولية

2009. 

Introduction to Commentary on the Rome Statute of the International Criminal Court: Observers’ Notes, 

Article by Article (  edited ,( مادةً مادةً،مالحظات املراقبني: التعليق على نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدوليةتوطئة إىل

by Otto Triffterer, Second Edition, Hart Publishing, Oxford, 2008. 

An introduction to The ICC and DomesticLegalOrder, Volume II: Constitutional Issues, Cooperation and 

Implementation ( ون والتنفيذاملسائل الدستورية، التعا: نظاماحملكمة اجلنائية الدولية والنظام القانوين الوطين، الد الثاينتوطئة إىل ), 

edited par Bruce Broomhall and al., 2005. 

Introduction to Archbold: International Criminal Courts: Practice, Procedure and Evidence ( توطئة
املمارسة واإلجراءات واألدلة: احملاكم اجلنائية الدولية:آرتشبولدجمموعةإىل ), edited by Karim Khan & Rodney Dixon, 2005. 

“The International Criminal Court and the Enforcement of International Justice” ( احملكمة اجلنائية الدولية وإنفاذ
) NineteenthAnnual Blaine Sloan Lecture on International Law ,(العدالة الدولية لسنوية التاسعة حماضرة بلني سالون ا
 .Pace International Law Review, vol. XVII, No.1, Spring 2005 ,(عشرة يف القانون الدويل

“The International Criminal Court: a New and Necessary Institution MeritingContinued International 

Support” (  Fordham International Law ,( تستحق الدعم الدويل املستمرمؤسسة جديدة وضرورية: احملكمة اجلنائية الدولية

Journal, vol. 28, No.2, January 2005. 

“The International Criminal Court and International Criminal Justice” ( احملكمة اجلنائية الدولية والعدالة اجلنائية
) in Developing a Culture of ConflictPrevention ,(الدولية  Anna Lindh Programme on ,( ثقافة ملنع الرتاعاتتكوين

ConflictPrevention, 2004. 
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“International Tribunals and Courts” (احملاكم الدولية) published in The Security Council in the Post-Cold 

WarEra” (جملس األمن يف عصر ما بعد احلرب الباردة), edited by David Malone, Lynne Rienner Publisher, 2004. 

Introduction to Elements of War Crimes under the Rome Statute of the International Criminal Court – 

Sources and Commentary ( ــــ ألساسي للمحكمة اجلنائية الدولية  جرائم احلرب مبوجب نظام روما اأركانتوطئة إىل
 .edited by Knut Dörmann, Cambridge UniversityPress, 2003 ,(مصادر ومالحظات

“The Highway to the International Criminal Court: all Roads lead to Rome” ( كل : إىل احملكمة اجلنائية الدوليةالسبيل 
 Journées Maximilien-Caron, 1-2 May 2003, Canadian Institute for the Administration of ,( إىل روماتفضيالطرق 

Justice and Faculty of Law of the University of Montreal, 2003. 

“International Humanitarian Law and the ICC Statute: Problems and Process” ( القانون اإلنساين الدويل والنظام
املشكالت والسريورات: نائية الدوليةاألساسي للمحكمة اجل ), in International Criminal Court, A new dimension in 

international justice.Questions and Prospects for a new humanitarianorder, Proceedings of the 

SantoriniColloquium ( من أجل نظام فيما خيص العمل املسائل واآلفاق . ليةاحملكمة اجلنائية الدولية، بعد جديد يف العدالة الدو
 .edited by Professor S. Perrakis, 2002 ,(إنساين جديد، أعمال ندوة سانتوريين

“La Cour pénale internationale face à la souveraineté des Etats » (احملكمة اجلنائية الدولية أمام سيادة الدول)in Crimes 

internationaux et juridictions internationales ( ية الدولواحملاكماجلرائم الدولية  ), A. Cassese and M. Delmas-Marty 

(director), P.U.F., 2002. 

“Reaching Agreement at the Rome Conference” (فاق يف مؤمتر روماالتوصل إىل ات), “Referral by State Parties” 

) ”and “Initiation of Proceedings by the Prosecutor (اإلحالة من جانب الدول األطراف) إلجراءاتلاملدعي العام مباشرة  ) 

(with Darryl Robinson); “The Post-Rome ConferencePreparatory Commission” ( اللجنة التحضريية ملا بعد مؤمتر
 ”and “The Contribution of the Rome Statute to International Criminal Law ,(withValerieOosterveld) (روما

 in The Rome Statute of the ,(with the Board of Editors) (إسهام نظام روما األساسي يف القانون اجلنائي الدويل)

International Criminal Court - A Commentary (  edited by ,( تعليق-ة الدولية نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائي

Antonio Cassese, Paola Gaeta and John R.W.D. Jones, Oxford UniversityPress, 2002.  

“The Preparatory Commission for the International Criminal Court” (اللجنة التحضريية للمحكمة اجلنائية الدولية), 
Fordham International Law Journal, vol. 25, No.3, March 2002. 

« Terrorisme, Crimes contre l'humanité et la Cour pénale internationale » ( اإلرهاب واجلرائم ضد اإلنسانية واحملكمة
 .edited by S.O.S. Attentats, February 2002 ,(الكتاب األسود) in Livre Noir ,(اجلنائية الدولية

Introduction to Reflections on the International Criminal Court - Essays in Honour of Adriaan Bos 

(  edited by Herman A.M. Von ,( مقاالت تنشر تكرمياً ألندريان بوســــتأمالت يف احملكمة اجلنائية الدولية توطئةإىل

Hebel, Johan G. Lammers and JolienSchukking, Kluwer AcademicPublishers, 2001. 
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“The International Criminal Court: Current Issues and Perspectives” (  ,( واآلفاقالراهنةاملسائل : احملكمة اجلنائية الدولية

and Law and ContemporaryProblems (القانون واملشكالت املعاصرة), School of Law, Duke University, vol. 64, 

No.1, Winter 2001. 

“The Work of the Preparatory Commission” (عمل اللجنة التحضريية), in The International Criminal Court: 

Elements of Crimes and Rules of Procedure and Evidence ( أركان اجلرائم والقواعد اإلجرائية : احملكمة اجلنائية الدولية
 .edited by Roy S. Lee, Transnational Publishers, 2001 ,(وقواعد اإلثبات

“Negotiating an Institution for the Twenty-First Century: MultilateralDiplomacy and the International 

Criminal Court” ( نائية الدوليةبلوماسية املتعددة األطراف واحملكمة اجلالد: ؤسسة للقرن احلادي والعشرينالتفاوض بشأن م ) 

(withValerieOosterveld), McGill Law Journal, vol. 46, No.4, August 2001. 

“The International Criminal Court” (احملكمة اجلنائية الدولية), McGill Law Journal, vol. 46, No.1, November 

2000. 

“The Preparatory Commission Today” (  in Establishment of the International Criminal ,( اليوماللجنة التحضريية

Court (  UM Publications of the Ministry of ForeignAffairs (Finland), February ,( احملكمة اجلنائية الدوليةإنشاء

2000. 

“The International Criminal Court: Consensus and Debate on the International Adjudication of Genocide, 

Crimes AgainstHumanity, War Crimes, and Aggression” ( التوافق والتباحث بشأن إصدار : احملكمة اجلنائية الدولية
 Cornell International Law ,(األحكام الدولية يف جرائم اإلبادة اجلماعية واجلرائم ضد اإلنسانية وجرائم احلرب وجرمية العدوان

Journal, vol. 32, Number 3, 1999. 

Introduction to Commentary on the Rome Statute of the International Criminal Court: Observers' Notes, 

Article by Article ( مادةمالحظات املراقبني، مادةً:  على نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدوليةالتعليقتوطئةإىل ), edited by 

Otto Triffterer, NomosVerlagsgesellschaft, Baden-Baden, 1999. 

“The Rome Conference on an International Criminal Court: The NegotiatingProcess” ( إنشاء مؤمتر روما بشأن 
عملية التفاوض: دوليةحمكمة جنائية  ) (with John T. Holmes), The American Journal of International Law, vol. 93, 

No.1, 1999. 

“The Development of the Rome Statute” (إعداد نظام روما األساسي), in The International Criminal Court: The 

Making of the Rome Statute: Issues, Negotiations, Results,” ( : وضع نظام روما األساسي: احملكمة اجلنائية الدولية
سائل، واملفاوضات، والنتائجامل ) edited by Roy S. Lee, Kluwer Law International, 1999. 

“The Birth of the International Criminal Court: The 1998 Rome Conference” ( مؤمتر : ميالد احملكمة اجلنائية الدولية
1998روما لعام  ) (with John T. Holmes), The Canadian Yearbook of International Law, Volume XXXVI, 

1998. 
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“The Convention on the Safety of United Nations and Associated Personnel” ( تفاقية بشأن سالمة موظفي األمم اال
)” ?  ), Conference “Les casques bleus: policiers ou combattantsااملرتبطنياملتحدة واملوظفني  : رق الـخوذز"مؤمتر 

ن؟شرطة أم مقاتلو ), Faculty of Law (Civil Law), University of Ottawa, 1995; Collection Bleue, Wilson & 

Lafleur ltée, Montreal, 1997. 

“Legal Aspects of Peacekeeping” (اجلوانب القانونية حلفظ السالم), Canadian Defence Quarterly, vol. 23, No.1, 

Special No.2, September 1993. 

“International Law and Arms Control in OuterSpace: New Approaches for a New Era” (  من القانون الدويل واحلد
جديدة من أجل عهد جديدوج : األسلحة يف الفضاء اخلارجي ), in OuterSpace in the 1990's: The Role of Arms Control 

- Security, Technical and Legal Implications. Proceedings of the Symposium at McGill University, 

Montreal( أعمال .  األمن، والتبعات التقنية والقانونيةــــدور احلد من األسلحة : الفضاء اخلارجي يف تسعينات القرن العشرين
1992نوفمرب / تشرين الثاينمونتريال يفبالندوة اليت عقدت يف جامعة ماكجيل ), November 1992, McGill Institute of Air 

and Space Law Association Newsletter, Winter 1992-1993. 

“Weaponry and Institutions” (األسلحة واملؤسسات), chapter 9 in Glen Plant, Environmental Protection and the 

Law of War: a “fifth Geneva Convention” on the Protection of the Environment in Time of ArmedConflict 

( بشأن محاية البيئة إبان الرتاعات املسلحة" اتفاقية خامسة من اتفاقيات جنيف: "محاية البيئة وقانون احلرب ), BelhavenPress, 

London and New York, 1992. 

“The ExpandingPeacemakingRole of the United Nations” (توسيع نطاق دور األمم املتحدةفيحفظ السالم), 
Proceedings of the 86th Annual Meeting of the American Society of International Law ( أعمال االجتماع السنوي
 ,Washington, D.C., 1992; Moscow Journal of International Law ,(السادس والثمانني للجمعية األمريكية للقانون الدويل

No.3, 1992. 

“L'impact des événements actuels sur le droit de la paix et de la sécurité internationales” ( أثر األحداث الراهنة
 .Revue québécoise de droit international, vol. 7, No.2, 1991-1992 ,(على قانون السالم واألمن الدوليني

“The ChangingRole of the Security Council” (ر دور جملس األمنتغي), OccasionalPapersSeries, No. II, The 

Ralph Bunche Institute on the United Nations, The City University of New York, New York, 1990. 

“The 1988 ICAO and IMO Conferences: an International Consensus againstTerrorism” (  1988مؤمترا عام 
توافق دويل ضد اإلرهاب: ملنظمة الطريان املدين الدويل واملنظمة البحرية الدولية ), Dalhousie Law Journal, vol. 12, No.1, 

April 1989. 

“The Law of the SeaPreparatory Commission after Six Years” ( ة التحضريية لقانون البحاراللجنعلى ست سنوات ) (with 

Douglas Fraser), Canadian Yearbook of International Law, vol. XXVI, 1988. 
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“Law-Makingthrough International Institutions” (التشريع من خالل املؤسسات الدولية) (withProfessor D .M. 

McRae) in International Law: CriticalChoices for Canada 1985 – 2000 ( اختيارات حامسة األمهية فيما : القانون الدويل
2000 إىل عام 1985خيص كندا للفترة املمتدة من عام  ), Queen's Law Journal, 1986. 

جلنائية الدولية، والقانون  العدالة ايف)  يف األوساط املكتوبةادرةالتلفازية واإلذاعية والص( من اخلطابات واحملاضرات واملقابالت الكثري
 .، والقانون الدويل العامالدويلاإلنساني

* * *  


