
 

 

  الربوفيسور الدكتور برونو سيما
  .ائية الدوليةعضوية اللجنة االستشارية املعنية بترشيحات قضاة احملكمة اجلنلمرشح مجهورية أملانيا االحتادية 

  بيان املؤهالت واخلربة
  .1941مارس / آذار29بأملانيا بتاريخ ) منطقة السار(مولود يف كريشيد 

  
  : املناصب اليت شغلها على الصعيد الدويل-أوالً

  ).2012-2003(قاض يف حمكمة العدل الدولية 

) قضية نيكاراغوا ضد كوستاريكا (ر سان خوانإنشاء طريق يف كوستاريكا على امتداد قاض خمصوص يف القضية املتعلقة بـ 
)2012-.(  

  ).2003-1996(عضو يف جلنة األمم املتحدة املعنية بالقانون الدويل 

  ).1996-1987(عضو يف جلنة األمم املتحدة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية 

، وللتحكيم يف قضية )2005-2003(بني بلجيكا وهولندا " ديديالرين احل"حمكَّم للتحكيم يف قضية خط سكة احلديد املسمى 
، وللتحكيم يف عدد من قضايا االستثمار )-2011 (وللتحكيم بني كرواتيا وسلوفينيا، )-2010( بني باكستان واهلند كيشنغانغا
  ).CAS(كيم املعنية بالرياضة عضو يف حمكمة التح. والقضايا التجارية الدولية) املعاهدات الثنائية بشأن االستثمار(األجنيب 

خبري معين بآلية البعد اإلنساين ملنظمة األمن والتعاون يف أوروبا ). 1972) (مديرية الشؤون القانونية(خبري لدى جملس أوروبا 
  .وأنشطةمنع الرتاعات اليت يضطلع ا األمني العام لألمم املتحدة

  
  : املناصب األكادميية–ثانياً 

 بالواليات املتحدة  يف آن أربوريم كوك ألساتذةالقانون املهتمني بعامليته يف معهد القانون التابع جلامعة متشغانأستاذ من جمموعة ول
  ).1997منذ عام (األمريكية 

  ).2003-1973(أستاذ يف القانون الدويل وقانون اجلماعة األوروبية، مدير معهد القانون الدويل يف جامعة ميونخ 

يف معهد ) 1992-1987(، وأستاذ للقانون )1995 و1986(أستاذ زائر ). 1985-1984(سيينا بإيطاليا أستاذ زائر يف جامعة 
 1976(، ومدير دراسات )2009 و1995(حماضر .  املتحدةاألمريكيةالقانون التابع جلامعة متشغانفي آن أربور بالواليات

  .أكادميية القانون الدويل الهاي يف) 1982و

عضو يف الس الدويل . عضو منتسب يف معهد القانون الدويل). 2007-2004( األوروبية للقانون الدويل الرئيس األول للجمعية
عضو يف جملس اجلمعية . عضو يف الس االستشاري ملعهد ماكس بالنك للقانون العام األجنيب والدويل يف هايدلربغ. لقانون البيئة

  .عضو يف رابطات مهنية أخرى شتى). 1993-1989(رئيسه ونائب ل) 1987منذ (األملانية للقانون الدويل 



 

 

عضو يف االس االستشارية الت وحوليات شتى معنية بالقانون .  ويف حتريرهاالة األوروبية للقانون الدويلمشارك يف تأسيس
  .الدويل

حىت عام (ة الشؤون اخلارجية االحتادية األملانية عضو يف اهليئات االستشارية املعنية بالقانون الدويل ومسائل األمم املتحدة يف وزار
2002.(  

  ).1989-1981(حماضر يف القانون الدويل يف مركز تدريب الدبلوماسيني املبتدئني التابعلوزارة الشؤون اخلارجية االحتادية األملانية 

انون الدويل والعالقات الدولية يف الق)حماضر جماز(أستاذمساعد ). 1972-1967(مساعد يف كلية القانون جبامعة إنسربوك 
)1971.(  

  ).1967(مارس احملاماة بصفة عضو يف نقابة احملامني يف إنسربوك ). 1966(دكتور يف القانون من جامعة إنسربوك بالنمسا 

ة بعامليتهفي نااللتقدير بصفة زميل يف مدرسة القانون املهتم). 1996(حاز شهادة االستحقاق من اجلمعية األمريكية للقانون الدويل 
  ).2005(معهد القانون التابع جلامعة نيويورك 


