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 ماورو بولييت االسم

 ، فربيكا دي روما بإيطاليا1944سبتمرب/أيلول13 تاريخ ومكانالوالدة

 يتقن اإلنكليزية والفرنسية كتابةًوتكلُّماً

 1966انون، بدرجة الشرف الرفيع، من جامعة فلورنسا، يف عام حائز شهادة يف الق

 )2005منحه إياه رئيس إيطاليا يف عام (نال صليب االستحقاق األكرب جلمهورية إيطاليا 
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 األنشطة الدبلوماسية
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قيتني بشأن اإلخطار املبكِّر باحلوادث النووية عضو الوفد اإليطايل إىل مؤمتر الوكالة الدولية للطاقة الذرية املعين بإعداد االتفا •
 )1986فيينا، (وبشأن املساعدة يف حالة وقوع حادث نووي أو طارئ إشعاعي 

عضو الوفد اإليطايل إىل املفاوضات بني الوكالة الدولية للطاقة الذرية ووكالة الطاقة النووية إلعداد بروتوكول مشترك خاص  •
 )1988فيينا، (بشأن املسؤولية املدنية عن احلوادث النووية بتطبيق اتفاقييت فيينا وباريس 

جنيف (عضو الوفد اإليطايل إىل املفاوضات إلعداد اتفاقية بشأن مراقبة نقل النفايات اخلطرة والتخلص منها عرب احلدود  •
 )1989-1988ولكسمربغ وبازل، 

قة الذرية املعين باملسؤولية يف اال النووي ولدى اللجنة الدائمة عضو الوفد اإليطايل يف الفريق العامل التابع للوكالة الدولية للطا •
 )1991-1989فيينا، (املعنية باملسؤولية عن األضرار النووية التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية 

 بالقانون الدويل اخلاص عضو جمموعة القانونيني الذين عهدت إليهم احلكومة اإليطالية بإعداد وثيقة متهيدية ملنتدى سيينا املعين •
 )1990(بالبيئة، الذي دعا إليه مؤمتر قمة جمموعة البلدان الصناعية الكربى 

 )1992نيويورك، (عضو الوفد اإليطايل يف اللجنة التحضريية ملؤمتر األمم املتحدة املعين بالبيئة والتنمية  •

 )2001-1992(املستشار القانوين للبعثة الدائمة إليطاليا لدى األمم املتحدة  •

 )1993(مندوب إيطاليا إىل اجتماع فانكوفر املعين بالنظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية اخلاصة بيوغوسالفيا السابقة  •

 )1994(نائب رئيس اللجنة اخلاصة املعنية مبيثاق األمم املتحدة وبتعزيز دور املنظمة  •

 )1996-1995(عضو الوفد اإليطايل إىل جملس األمن  •

 )1998-1995(الوفد اإليطايل إىل اللجنة املخصوصة واللجنة التحضريية املعنيتني بإنشاء احملكمة اجلنائية الدولية عضو  •

 )1998روما، (عضو الوفد اإليطايل إىل مؤمتر األمم املتحدة للمفوضيناملعين بإنشاء احملكمة اجلنائية الدولية  •

 مبسألة األطفال يف الرتاعات املسلَّحةاضطلع أثناء مؤمتر روما بدور املنسق املعين  •

 )2002-1999(عضو الوفد اإليطايل إىل اللجنة التحضريية للمحكمة اجلنائية الدولية  •

 )2001-2000: الدورة اخلامسة واخلمسني(السادسة للجمعية العامة لألمم املتحدة ) القانونية(رئيس اللجنة  •

ر استعراض النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية الذي عقد يف كمباال عضو الوفد اإليطايل إىل اللجنة التحضريية ملؤمت •
 )2010نيويورك، (

 )2011-2010(السادسة للجمعية العامة لألمم املتحدة ) القانونية(عضو الوفد اإليطايل يف اللجنة  •

حملكمة اجلنائية الدولية التابع لس أوروبا وإىل املندوب اإليطايل فيالفريق العامل املعين بالقانون الدويل العام املكلَّف بشؤون ا •
-2011بروكسل، (اجتماعات االحتاد األورويب ذات الصلة ذا اال الفرعي من ااالت املعهود ا إىل هذا الفريق 

2012( 

يتعلق باملصاحلة والتسوية  بني إيطاليا والربازيل فيما 1954عضو، عينته احلكومة اإليطالية، يف جلنة املصاحلة مبوجب اتفاق  •
 )2011(القضائية 
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 العلماء يف اخلارجاألنشطة البحثية واجتماعات 

 )1968(معهد الشؤون الدولية التابع جلامعة كولومبيا،مشروع حبث عن قرارات اجلمعية العامة لألمم املتحدة  •

 )1981-1980(األسلحة النووية معهد القانون التابع جلامعة يال، مشروع حبث عن عدم انتشار  •

، الذي نظمته الرابطة الدولية )Nuclear Inter Jura 87" ( لتباحث احلقوقيني بشأن األسلحة النووية87مؤمتر "املقرر يف  •
 )1987أنفرس ببلجيكا، (للقوانني يف اال النووي 

لوفان، ( الذي نظَّمه قسم القانون الدويل يف جامعة لوفان ،"أعمال ملتقى جان دابان الثالث عشر للدراسات القانونية"املقرر يف  •
1988( 

 )1991باريس، (اليت نظَّمتها وزارة البحوث والتكنولوجيا الفرنسية " العلم والقانون"املقرر يف ندوة  •

يرت جبورجيا، أث(شارك يف جمموعة التباحث املعنية بإصالح جملس األمن التابع لألمم املتحدة اليت نظمتها جامعة جورجيا  •
1996( 

املقرر يف حلقة التدارس السنوية املعنية بالقانون اإلنساين الدويل، اليت نظَّمتها اللجنة الدولية للصليب األمحر ومعهد القانون  •
 )1997نيويورك، (التابع جلامعة نيويورك 

ووزارة الشؤون اخلارجية " ال سالم بدون عدالة" مؤسسة املقرر يف املؤمتر اإلقليمي املعين باحملكمة اجلنائية الدولية، الذي نظَّمته •
 )1997منتفيديو، (يف أوروغواي 

" انتفاع اين عليهم باحملكمة اجلنائية الدولية"شارك يف حلقة التدارس اليت نظَّمتها وزارة الشؤون اخلارجية الفرنسية بشأن  •
 )1999باريس، (

جتماعات شتى معنية باحملكمة اجلنائية الدولية، عقدت على وجه  شارك يف مؤمترات وا2002 إىل عام 2000من عام  •
 وبروكسل وبراغ وإشبيلية، وتولّى دور املقرر يف هذه املؤمترات واالجتماعات) كونكتكوت(التحديد يف شتور 

ة عضو يف فريق املتباحثني يف خالل واليته بصفته قاضياً يف احملكمة اجلنائية الدولية، شارك مبثابة املتحدث الرئيسي أو مبثاب •
اجتماعات ومؤمترات، عقدت على وجه اخلصوص يف ستراسربغ، وباريس، ويريفان، وموسكو، ومدريد، وأثينا، وسيؤول، 

 والقاهرة، وسانت بطرسبورغ، ومانيال

 الهاي، وجامعة اليدن، كان أيضاً املتحدث الرئيسي يف اجتماعات فقهاء شتى، عقدت على وجه اخلصوص يف معهد أسري يف •
 ومعهد القانون التابع جلامعة ليوبليانا

 عضو اللجنة االستشارية للشبكة الدولية للقانون اجلنائي يف الهاي •
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 أهم املنشورات

• “Forodellareciprocita’ e principiicostituzionali in tema di giurisdizione” (  االختصاص القائم على أسـاس
واملبادئ الدستورية املتصلة بالوالية القضائيةاملعاملة باملثل  ), Rivista di dirittointernazionale, 1969, pp. 258-288. 

• “L’immunita’ giurisdizionale dei rappresentantidegliStati presso la FAO” (   حصانة ممثلي الـدول لـدى
 .Rivista di diritto internazionale, 1970, pp.526-550 ,(منظمة األغذية والزراعة من حيث االختصاص القضائي

• “Responsabilita’ da fattoillecitonellaConvenzionesulloStatuto delle forzearmatedella NATO” 

 ,(املسؤولية عن األفعال املخالفة للقانون يف إطار االتفاقية بشأن وضع القوات املسلحة ملنظمة حلـف مشـال األطلـسي                  )
Rivista di dirittointernazionale, 1973, pp.45-85. 

• “Giurisdizionepenalesul personale della NATO e problemi di costituzionalita’” ( ــصاص االخت
 Rivista di ,(القـضائياجلزائيعلى مـوظفي منظمـة حلـف مشـال األطلـسي واملـسائل الدسـتورية ذات الـصلة         

dirittointernazionaleprivato e processuale, 1974, pp.470-486. 

• Notes to Comment UponVariousJudgements of Courts of Merit and of the Court of Cassation, 

 The ,(مالحظات للتعليق على شتى األحكام الصادرة عن احملاكم اليت تنظر يف جوهر القضايا وعـن حمكمـة الـنقض   )

ItalianYearbook of International Law, ( احلولية اإليطالية للقانون الـدويل)1977, pp. 279-282 and 1978-79, 

pp.149-161.  

• Funzioniconsolari e rapportitraordinamenti. Dirittointernazionale e legge locale nell’attivita’ del 

console italiano ( ن الدويل والقانون الوطين يف أنـشطة القنـصل   القانو. املهام القنصلية والعالقات بني النظم القانونية
 .Milan, 1978 (pp.1-181) ,(اإليطايل

• “Miniere d’uranionelleAlpiMarittime, inquinamentotransfrontaliero e 

tutelainternazionaledell’ambiente” (  ،مناجم اليورانيوم يف منطقة جبال األلب الساحلية، والتلويث العابرللحـدود
اية الدولية للبيئةواحلم ), Rivista di dirittointernazionaleprivato e processuale, 1981, pp.541-599. 

• “Esportazioninucleari e politiche di non proliferazione” (   ال النووي وسياسات عـدم انتـشاراخلرباء يف ا
 .Legislazioneeconomica, 1980-1981, pp.806-821 ,(األسلحة النووية

• “La Convenzione dell’Aja del 1965 sulle notificazioni civili all’estero e le notifiche a cura dei 

consoli italiani” (  بـشأن اإلخطـارات املدنيـة يف اخلـارج واإلخطاراتـاليت يقـدمها       1965اتفاقية الهاي لعام 
 .Rivista di dirittointernazionale, 1983, pp.375-383 ,(القناصالإليطاليون

• Dirittointernazionale e non proliferazionenucleare ( عدم انتشار األسلحة النووية والقانون الـدويل), Padua, 

1984 (pp. 1-301). 
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• “SafeguardsAgainstNuclearProliferation: The Need for GreaterEffectiveness”(  الضمانات ضد انتـشار
حلاجة إىل املزيد من الفعاليةا: األسلحة النووية ), The Italian Yearbook of International Law (  احلولية اإليطاليـة

 .pp.85-95 ,1985 ,(للقانون الدويل

• “Assistenzagiudiziariainternazionale” (املساعدة القضائية على الصعيد الدويل), Digesto, IV ed., vol.I, 1987, 

pp.455-472. 

• “I danni da inquinamentonellanormativainternazionale: realta’ e prospettive” (  أضرار التلويث يف إطـار
الواقع وآفـاق التقـدم  : التشريعات الدولية ), Diritto e Pratica nell’assicurazione, Atti del Convegno su “il 

danno ambientale”, Milan, 30 November 1987, pp.79-92. 

• “Incidentinucleari e responsabilita’ civile: verso un simultaneoampliamentodellasfera di 

applicazione delle convenzioniinternazionalivigenti?” ( هل يتجه إلىتوسيع : احلوادث النووية واملسؤولية املدنية
 .Rivistagiuridicadell’ambiente, 1988, 2, pp.209-235 ,(متزامن لنطاق تطبيق االتفاقيات الدولية النافذة؟

• “International and Civil Liability for Nuclear Damage: SomeRecentDevelopments of State Practice” 

( بعض التطوراتاحلديثة يف جمال ممارسة الـدول : املسؤولية الدولية واملسؤولية املدنية عن األضرار النووية ) La reparation 

des dommages catastrophiques. Les risques technologiques majeurs en droit international et en droit 

communautaire. Travaux desXIIIesJournéesd’étudesjuridiques Jean Dabin, Université de Louvain, 

Bruxelles, ( . ية الكربى يف جمال القانون الدويل وقانون اجلماعـة األوروبيـة  األخطار التكنولوج. جرب أضرار الكوارث
 .pp.319-337 ,1990 (أعمال ملتقى جان دابان الثالث عشر للدراسات القانونية، جامعة لوفان، بروكسل

• “Basi militari straniere e giurisdizioneitaliana” (القواعد العسكرية األجنبية واالختصاص القضائي اإليطايل), Le 

basi militari della NATO e di paesiesteri in Italia, Camera dei deputati, Roma, 1990, pp.67-97. 

• “Energianeldirittocomunitario” (الطاقة يف قانون اجلماعة األوروبية), Digesto, IV ed., pp.473-490. 

• “The Impact of the Chernobyl Accident on the States’ Perception of International Responsibility for 

Nuclear Damage” (   ر الدول للمسؤولية الدولية عـن األضـرار النوويـةرنوبيل على تصوشأثر حادثات), Francioni-

Scovazzi (eds.), International Responsibility for Environmental Harm (   املسؤولية الدولية عـن اإلضـرار
 .London, 1991, pp.473-490 ,(بالبيئة

• “La disciplina giuridica della tutela dell’ambiente nei rapporti di vicinato tra Italia e Francia” ( النظام
 De Guttry-Ronzitti (eds.), I rapporti di vicinato tra ,(القانوين حلماية البيئة يف إطار العالقات بني إيطاليا وفرنسا

Italia e Francia, Padua, 1994, pp.227-239. 

• “Tutela dell’ambiente e sviluppo sostenibile: profili e prospettive di evoluzione del diritto 

internazionale alla luce della Conferenza di Rio de Janeiro” ( املـسائل  : محاية البيئـة والتنميـة املـستدامة   
 .Scritti in memoria di Giuseppe Barile, Padua, 1995, pp.447-580 ,( ريووآفاقالتقدم بعد مؤمتر
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• “The Establishment of an International Criminal Court at a Crossroads: Issues and Prospects after 

the First Session of the PreparatoryCommittee” ( املـسائل  : رق طـرق إنشاء احملكمة اجلنائية الدولية على مفت
 The International Criminal Court: Observations and Issues .(واآلفاق بعد اجللسة األوىل للجنـة التحـضريية  

before the 1997-98 PreparatoryCommittee, and Administrative and Financial Implications (  احملكمـة
 ,( والتبعات اإلدارية واملاليـة    98-1997عرضتعلى اللجنة التحضريية يف عامي      املالحظات واملسائل اليت    : اجلنائية الدولية 

Nouvelles Etudes Pénales, 1997, pp. 115-157. 

• “Il dirittoumanitario alla svoltadellaConferenza di Roma sullaistituzione di una Corte 

penaleinternazionale: un auspicioed un impegnodell’Italia” ( القانون اإلنساين عند منعطف مؤمتر روما املعين
ــة  ــة دولي ــشاءحمكمة جنائي ــة : بإن ــةفرص ــا مؤاتي ــزام عليه إليطاليا والت ), Cooperazione fra Stati e 

giustiziapenaleinternazionale. Societa’ italiana di dirittointernazionale, III Convegno,Siena 12-13 

giugno 1998, Naples, 1999, pp.37-61. 

• “Le Statut de Rome de la Cour pénale internationale: le point de vue d’un négociateur” (  نظام رومـا
وجهة نظر أحد املفاوضـني : األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية ), Revue générale de droit international public, 

1999,4,pp.817-850. 

• “The Rome Statute of the ICC: Rays of Light and SomeShadows” ( نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية
إشراقاتيشوا بعض الظـالل : الدولية ), Politi-Nesi (eds.), The Rome Statute of the International Criminal 

Court. A Challenge to Impunity (Proceedings of the Trento Conference of 13-15 May 1999) (  نظـام
حتد للنجاة من العقاب. روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية ) ( مايو / أيار15 إىل 13أعمال مؤمتر ترنتو الذي عقد من 

1999), Ashgate, Aldershot, 2001, pp.7-16. 

• “Elements of crimes” (ــة  Cassese-Gaeta-Jones (eds.), The Rome Statute of the ,(أركــان اجلرمي

International Criminal Court. A Commentary. ( تعليق. نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية ), Oxford 

UniversityPress, London, 2002, vol. I, pp.443-473. 

• “The DebateWithin the Preparatory Commission for the International Criminal Court” ( النقاش ضمن
 Politi-Nesi (eds.), The International Criminal Court and the ,(اللجنة التحضريية للمحكمة اجلنائيـة الدوليـة  

Crime of Aggression (Proceedings of the Trento Conference of 30 May-1 June 2001) ( احملكمة اجلنائية
) (الدولية وجرمية العدوان 2001يونيـو  / حزيـران 1مـايو إىل  / أيار30مال مؤمتر ترنتوالذي عقد من أع ), Ashgate, 

Aldershot, 2004, pp. 43-51. 

• “Complementarity or Competition among International Jurisdictions: The International Criminal 

Court Perspective” ( منظـور احملكمـة اجلنائيـة الدوليـة    :  تنازعهاتكامل االختصاصات القضائية الدولية أو ), Les 

juridictions internationales: complementarité ou concurrence ?” ( هل هي : االختصاصات القضائية الدولية
 .Bruylant, Bruxelles, 2005, pp.41-49 ,(متكاملة أم متنازعة؟



 

8 

• “SomeConcludingRemarks on the Role of NGOs in the International Criminal Court” (  بعـض
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