
 

 

  ةبيان املؤهالت واخلرب

 البيانات الشخصية

 آربادبراندلر :االسم

 ، كابوسفارنغاريا1930فرباير / شباط23 :تاريخ ومكان الوالدة

 الدراسة
  دكتوراه يف احلقوق، إجازة يف القانون- جامعة يوتفوسلوراند يف بودابست، كلية القانون 1952

  إجازة يف التاريخ-جامعة يوتفوسلوراند يف بودابست، كلية التاريخ 1957

 )القانون الدويل، دكتوراه فلسفة(لعلوم القانونية دراسات عليايف ا–أكادميية العلوم اهلنغارية  1972

  أستاذ القانون الدويل- حماضر رئيسي يف تاريخ القانون - جامعة بودابست، كلية القانون 1952-2006

  أستاذ فخري– قسم العالقات الدولية –جامعة االقتصاد يف بودابست، مث جامعة كورفينوس 1992-2006

 اخلربة املهنية
 الوقت -1962
 احلاضر

 شغل عدة مناصب يف وزارة الشؤون اخلارجية اهلنغارية

  البعثة الدائمة هلنغاريا لدى األمم املتحدةنائب املمثل يف 1963-1968

 عضو الوفد اهلنغاري إىل اجلمعية العامة لألمم املتحدة 1963-1970

 األمني العام لرابطة احملامني اهلنغاريني 1968-1974

 مدير قسم القانون الدويل 1974-1983

 عين بقانون البحاررئيس الوفد اهلنغاري إىل مؤمتر األمم املتحدة الثالث امل 1974-1982

 عضو الوفد اهلنغاري إىل اجلمعية العامة لألمم املتحدة 1975-1982

 الوقت -1976
 احلاضر

 سفري

 الوقت -1981
 احلاضر

 عضو حمكمة التحكيم الدائمة يف الهاي

 حمدير قسم نزع السالح يف األمم املتحدة ونائب وكيل األمم املتحدة املعين بشؤون نزع السال 1983-1990

 يف معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية الستعراض املعاهدة األمني العام للمؤمتر الرابع لألطراف 1990

 الوقت -1993
 احلاضر

 املمثل املناوب هلنغاريا لدى جلنة الدانوب

 عضو الوفد اهلنغاري إىل اجلمعية العامة لألمم املتحدة 1994-2004

 الوقت -1996
 احلاضر

 لدولية لتقصي احلقائق يف املسائل اإلنسانيةعضو اللجنة ا

 كبرياملستشارين يف وزارة الشؤون اخلارجية 1992-1997

 نائب مدير قسم القانون الدويل يف وزارة الشؤون اخلارجية 1997-2000

 عضو الوفود اهلنغارية للعمل التحضريي املتعلقبالنظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية 1998-2002

 رئيس الوفد اهلنغاري إىل اللجنة التحضريية للمحكمة اجلنائية الدولية 1999-2002

 مدير قسم القانون الدويل يف وزارة الشؤون اخلارجية 2001-2002

 السادسة للجمعية العامة لألمم املتحدة) القانونية(رئيس اللجنة  2002-2003



 

 

 الوقت -2003
 احلاضر

 ون اخلارجيةكبرياملستشارين يف وزارة الشؤ

 الوقت -2003
 احلاضر

  بشأننظام املالحة يف ر الدانوب1948رئيس اللجنة التحضريية ملراجعة اتفاقية بلغراد لعام 

 الوقت -2006
 احلاضر

 قاضمخصصفي احملكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة

  
، ورئيساً للفرع 1999نية بالقانون اإلنساين الدويل منذ عام عمل باإلضافة إىل ذلك رئيساً للجنة االستشارية الوطنية املع  

  .2000اهلنغاري لرابطة القانون الدويل منذ عام 

  املنشورات

ألَّف مقاالت عديدة يف مواضيع منها ميثاق األمم املتحدة، وحفظ السالم، وقانون البحار، ونزع السالح، وحقوق اإلنسان،   
كما إنه نشر كتاباً دراسياً جامعياً . ون اجلنائي الدويل، وقانون حقوق اإلنسان، واملنظمات الدوليةوالقانون اإلنساين الدويل، والقان

وألَّف دراسةأحادية املوضوع عن جملس األمن التابع ) 2011صدرت الطبعة الثالثة منه يف عام (بشأن املنظمات واملؤسسات الدولية 
  .لألمم املتحدة
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