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  2003-1999، لدى مملكة السويدسفري كندا. 

 2003-1999، حمكمة العدل الدولية املعروضة علىاستعمال القوة شرعية  سفري كندا ووكيلها يف قضية. 
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  1988-1983 ،تاواأو ، العمليات القانونية يف وزارة الشؤون اخلارجيةشعبة مدير. 

 (، منطقة بريتانيا" يم يف قضيةباستخدام الشباك يف خلي  سانت لورنس )التحكاملتعلق اع نز سفري كندا ووكيلها يف ال"
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 القانون الجنائي الدولي
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  بقمع أعمال  املعينالتابعة للجمعية والفريق العامل للجنة السادسة )القانونية( املخصصة ألمم املتحدة اجلنة رئيس
، متويل اإلرهاب اإلرهابية بالقنابل واالتفاقية الدولية لقمع اإلرهاب، الذي اعتمد االتفاقية الدولية لقمع اهلجمات

 .1979، املعنية باإلرهاب الدويلاملؤقتة جنة املمثل املناوب لكندا يف اللو ؛ 1997-1999

  الذي اعتمد العامة ةجمعيللالتابعة للجنة السادسة )القانونية( الفريق العامل رئيس و املخصصة ألمم املتحدة اجلنة رئيس 

 .1994-1993هبا  واملوظفني املرتبطني االتفاقية بشأن سالمة موظفي األمم املتحدة

  ب يف املطارات رتكتُ  ن اجلو املعين بإعداد بروتوكول خاص بقمع أعمال العنف غري املشروعة اليترئيس املؤمتر الدويل لقانو
والعشرين للجنة القانونية ملنظمة الطريان  رئيس الوفد الكندي إىل الدورة السادسةو اليت يستخدمها الطريان املدين الدويل؛ 

 .1988-1987 املدين الدويل ورئيس الفريق العامل التابع هلذه اللجنة

 رئيس و البحرية؛  رئيس اللجنة اجلامعة للمؤمتر الدويل املعين بقمع األعمال غري املشروعة اليت تستهدف سالمة املالحة
 1981 اللجنة التحضريية للمنظمة البحرية الدولية

 وتدريبهم ويلهمومت اتفاقية دولية ملكافحة جتنيد املرتزقة واستخدامهمإعداد املعنية ب خصصةنائب رئيس اللجنة امل 
1979. 

 1979 أخذ الرهائن املعنية بإعداد اتفاقية دولية ملناهضة خصصةرئيس الوفد الكندي يف اللجنة امل. 
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 1999 املؤمتر محر واهلالل األمحر ورئيس جلنة الصياغة يف هذانائب رئيس املؤمتر الدويل السابع والعشرين للصليب األ. 

  1999-1998 لقانون اإلنساينلرئيس اللجنة الوطنية الكندية. 

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



  1995 األمحر واهلالل األمحررئيس جلنة الصياغة يف املؤمتر الدويل السادس والعشرين للصليب. 
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 ةدوليالقانون الدولي العام والمنظمات ال
 1999-1995، عضو حمكمة التحكيم الدائمة. 

 1993، لس أوروباالتابعة جمل للمستشارين القانونيني املعنية بالقانون الدويل العام خصصةممثل كندا يف اللجنة امل-
 .1985-1983 أوروباالتابعة جمللس  ممثل كندا لدى جلنة اخلرباء املعنية بالقانون الدويل العام؛ و 1994

 املتحدة بشأن  من االتفاق بني كندا والواليات 18ل عماًل بالفصل ك  د الكندي لدى فريق اخلرباء الذي شُ رئيس الوف
 .1993 ،، وتوزيعه وبيعهكيبيك باحلرارة الفائقة من عاجالتجارة احلرة فيما يتعلق بنظام بورتو ريكو السترياد احلليب امل

  )اجلمعية العامة لألمم املتحدة، ية العامة لألمم املتحدة وعضو مكتبللجمعالتابعة رئيس اللجنة السادسة )القانونية  
ر الفريق العامل التابع للجنة السادسة املعين بتسوية الرتاعات رئيس ومقر  ؛ و 1980، ونائب رئيسها؛ 1982-1983
ممثل  و ؛ 1982، 1984، 1986، 1987، 1991-1988، وممثل كندا يف اللجنة السادسة، 1980، سلمياً 
 .1980-1977 ا يف اللجنة السادسةكند

  1981 (،االستعمار تصفيةجلنتها السياسية اخلاصة وجلنتها الرابعة )يف ممثل كندا يف اجلمعية العامة لألمم املتحدة، و-
1991. 

 1981-1980، نائب رئيس اللجنة اخلاصة لألمم املتحدة املعنية بعمليات حفظ السالم ورئيس فريقها العامل ،
1989-1992. 

 ؛ 1990، العراقعلى نائب رئيس اللجنة املعنية بالعقوبات ؛ و 1990-1989، ائب ممثل كندا يف جملس األمنن
 .1990 ،رئيس اللجنة الفرعية املعنية بالدول اليت تواجه مشكالت اقتصادية نتيجة للعقوباتو 

  نائب رئيس اللجنة ؛ و البحار لقانونلبحار وللمحكمة الدولية لرئيس الوفد الكندي يف اللجنة التحضريية للسلطة الدولية
قانون لاألمم املتحدة الثالث  مستشار الوفد الكندي إىل مؤمتر؛ و 1988-1984، (اخلاصة الثانية )املعنية باملشاريع

 .1974، كاراكاس،  البحار

 ة، برنام  األمم املتحدة املصادر الربي رئيس فريق اخلرباء العامل املعين حبماية البيئة البحرية من التلوث البحري الناجم عن
 .1985-1983، للبيئة

 الدويل املندوب الرئيسي املناوب لكندا إىل الدورة اخلامسة والعشرين )االستثنائية( جلمعية منظمة الطريان املدين ،
1984. 

 1983، والديون املمثل املناوب لكندا يف مؤمتر األمم املتحدة املعين بتوارث الدول للمال واحملفوظات. 

 1981، 1983 س اللجنة املعنية بطلب إعادة النظر يف األحكام الصادرة عن احملكمة اإلدارية لألمم املتحدةرئي. 



  باملؤسسات الوطنية ة السلوك، جلنة األمم املتحدة املعنيةنممثل كندا يف الفريق العامل الدويل احلكومي املعين مبدو ،
1982. 

 بقانون التجارة  النظام االقتصادي الدويل اجلديد، جلنة األمم املتحدة املعنيةاملراقب الكندي لدى الفريق العامل املعين ب
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 Introduction to Archbold: International Criminal Courts: Practice, Procedure and Evidence, edited by Karim Khan 

& Rodney Dixon, 2005 

 ("واإلجراءات واألدلة احملاكم اجلنائية الدولية: املمارسة" آرتشبولد:صن ف ملئة )توط

 “The International Criminal Court and the Enforcement of International Justice”, Nineteenth Annual Blaine Sloan 

Lecture on International Law, Pace International Law Review, vol. XVII, No. 1, Spring 2005 

 (وإنفاذ الدولية اجلنائية احملكمة، حماضرة بلني سالون السنوية "،ةالعدالة الدولياذ إنفو احملكمة اجلنائية الدولية ")

 “The International Criminal Court: a New and Necessary Institution Meriting Continued International Support”, 

Fordham International Law Journal, vol. 28, No.  2, January 2005 



 (تستحق الدعم الدويل املستمر احملكمة اجلنائية الدولية: مؤسسة جديدة وضرورية)

 “The International Criminal Court and International Criminal Justice”, in Developing a Culture of Conflict 

Prevention, Anna Lindh Programme on Conflict Prevention, 2004 

 "، يف: "إرساء ثقافة منع النزاعات"( اجلنائية الدولية نائية الدولية والعدالةاحملكمة اجل")

 “International Tribunals and Courts” published in The Security Council in the Post-Cold War Era”, edited by 

David Malone, Lynne Rienner Publisher, 2004 

 (""جملس األمن يف حقبة ما بعد احلرب الباردة :يف ،"احملاكمو الدولية احملاكم )"
 Introduction to Elements of War Crimes under the Rome Statute of the International Criminal Court – Sources and 

Commentary, edited by Knut Dörmann, Cambridge University Press, 2003 

 (مصادر وتعليق – مبوجب نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية أركان جرائم احلرب إىلمدخل )

 “The Highway to the International Criminal Court: all Roads lead to Rome”, Journées Maximilien-Caron, 1-2 May 

2003, Canadian Institute for the Administration of Justice and Faculty of Law of the University of Montreal, 2003 

 ائية الدولية: كل الطرق تؤدي إىل روما( ن)أسرع السبل إىل احملكمة اجل

 “International Humanitarian Law and the ICC Statute: Problems and Process”, in International Criminal Court, A 

new dimension in international justice.  Questions and Prospects for a new humanitarian order, Proceedings of the 

Santorini Colloquium, edited by Professor S. Perrakis, 2002 

احملكمة اجلنائية  " :املشكالت واملسار"، يف للمحكمة اجلنائية الدولية: األساسي والنظام الدويل اإلنساين)القانون 
إنساين جديد، أعمال ندوة  د يف العدالة الدولية. املسائل واآلفاق فيما خيص العمل من أجل نظامجديٌد الدولية، بع
 (سانتوريين

 “La Cour pénale internationale face à la souveraineté des Etats »  in Crimes internationaux et juridictions 

internationales, A. Cassese and M. Delmas-Marty (director), P.U.F., 2002 

 "( دوليةالاكم احملدولية و الرائم اجل" :احملكمة اجلنائية الدولية أمام سيادة الدول"، يف)"
 "Reaching Agreement at the Rome Conference", "Referral by State Parties" and "Initiation of Proceedings by the 

Prosecutor" (with Darryl Robinson); "The Post-Rome Conference Preparatory Commission" (with Valerie 

Oosterveld), and "The Contribution of the Rome Statute to International Criminal Law" (with the Board of 

Editors), in The Rome Statute of the International Criminal Court - A Commentary, edited by Antonio Cassese, 

Paola Gaeta and John R.W.D. Jones, Oxford University Press, 2002 

التوصل إىل اتفاق يف مؤمتر روما"، "اإلحالة من جانب الدول األطراف" و"مباشرة املدعي العام لإلجراءات( )مع )"
لريي أوسرتفلد(، و"مسامهة نظام روما األساسي يف داريل روبنسون(  و"اللجنة التحضريية ملا بعد مؤمتر روما" )مع فا

 (تعليق" –نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية القانون اجلنائي الدويل" )مع هيئة احملررين( يف "

 "The Preparatory Commission for the International Criminal Court", Fordham International Law Journal, vol. 25, 

No.3, March 2002 

 )اللجنة التحضريية للمحكمة اجلنائية الدولية(
 "Terrorisme, Crimes contre l'humanité et la Cour pénale internationale", in Livre Noir, edited by S.O.S. Attentats, 

February 2002 

 "(د"الكتاب األسو  :، يف"اإلرهاب واجلرائم ضد اإلنسانية واحملكمة اجلنائية الدولية")

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

Herman A.M. Von Hebel, Johan G. Lammers and Jolien Schukking, Kluwer Academic Publishers, 2001 

 (مقاالت تنشر تكرمياً ألندريان بو –ة الدولية تأمالت يف احملكمة اجلنائيمدخل إىل )



 "The International Criminal Court: Current Issues and Perspectives", and Law and Contemporary Problems, School 

of Law, Duke University, vol. 64, No.1, Winter 2001 

 (اقاحملكمة اجلنائية الدولية: املسائل الراهنة واآلف)

 "The Work of the Preparatory Commission", in The International Criminal Court: Elements of Crimes and Rules of 

Procedure and Evidence, edited by Roy S. Lee, Transnational Publishers, 2001 

 ("اجلرائم وقواعد اإلثبات والقواعد اإلجرائيةاحملكمة اجلنائية الدولية: أركان : ")"أعمال اللجنة التحضريية"، يف

 "Negotiating an Institution for the Twenty-First Century: Multilateral Diplomacy and the International Criminal 

Court" (with Valerie Oosterveld), McGill Law Journal, vol. 46, No.4, August 2001 

 (للقرن احلادي والعشرين: الدبلوماسية املتعددة األطراف واحملكمة اجلنائية الدولية التفاوض بشأن مؤسسة)

 "The International Criminal Court", McGill Law Journal, vol. 46, No.1, November 2000 

 (احملكمة اجلنائية الدولية)

 "The Preparatory Commission Today", in Establishment of the International Criminal Court, UM Publications of 

the Ministry of Foreign Affairs (Finland), February 2000 

 )اللجنة التحضريية اليوم(

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

Against Humanity, War Crimes, and Aggression", Cornell International Law Journal, vol. 32, Number 3, 1999 

األحكام الدولية يف جرائم اإلبادة اجلماعية واجلرائم ضد  التوافق والتباحث بشأن إصدار: احملكمة اجلنائية الدولية)
 (اإلنسانية وجرائم احلرب وجرمية العدوان

 

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

Article, edited by Otto Triffterer, Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden, 1999 

 لتعليق على نظام روما األساسي: مالحظات املراقبني مادًة مادًة(توطئة )

 "The Rome Conference on an International Criminal Court: The Negotiating Process" (with John T. Holmes), The 

American Journal of International Law, vol. 93, No.1, 1999 

 )مؤمتر روما بشأن إنشاء حمكمة جنائية دولية: عملية التفاوض(

 "The Development of the Rome Statute", in The International Criminal Court: The Making of the Rome Statute: 

Issues, Negotiations, Results, edited by Roy S. Lee, Kluwer Law International,1999 
 (إعداد نظام روما األساسي)

 "The Birth of the International Criminal Court: The 1998 Rome Conference" (with John T. Holmes), The Canadian 

Yearbook of International Law, Volume XXXVI, 1998 
 ( 1988)ميالد احملكمة اجلنائية الدولية: مؤمتر روما لعام 

 "The Convention on the Safety of United Nations and Associated Personnel", Conference "Les casques bleus: 

policiers ou combattants? / Blue Helmets: policemen or combatants?", Faculty of Law (Civil Law), University of 

Ottawa, 1995; Collection Bleue, Wilson & Lafleur ltée, Montreal, 1997 

 (أم مقاتلون؟""، "مؤمتر القبعات الزرقاء: شرطة االتفاقية بشأن سالمة األمم املتحدة واملوظفني املرتبطني هبا")
 "Legal Aspects of Peacekeeping", Canadian Defence Quarterly, vol. 23, No.1, Special No.2, September 1993 

 (اجلوانب القانونية حلفظ السالم)

 "International Law and Arms Control in Outer Space: New Approaches for a New Era", in Outer Space in the 

1990's: The Role of Arms Control - Security, Technical and Legal Implications. Proceedings of the Symposium at 



McGill University, Montreal, November 1992, McGill Institute of Air and Space Law Association Newsletter, 

Winter 1992-1993 

األسلحة يف الفضاء اخلارجي: ُُن  جديدة لعهد جديد"، يف: "الفضاء اخلارجي يف من احلد )القانون الدويل و 
التبعات األمنية والتقنية القانونية"، أعمال الندوة اليت عقدت يف جامعة  -األسلحة احلد من التسعينيات: دور 

 (1992ماكجيل، مونرتيال، تشرين الثاين/نوفمرب 

 "Weaponry and Institutions", 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 Armed Conflict, Belhaven Press, London and 

New York, 1992 

اتفاقية حنيف خامسة" بشأن محاية البيئة يف ون احلرب: "نمحاية البيئة وقال التاسع يف: "، الفص"األسلحة واملؤسسات")
 (زمن النزاعات املسلحة

 "The Expanding Peacemaking Role of the United Nations", Proceedings of the 86th Annual Meeting of the 

American Society of International Law, Washington, D.C., 1992; Moscow Journal of International Law, No.3, 1992 

للقانون األمريكية  السادس والثمانني للجمعيةالجتماع أعمال ا"، حفظ السالم يف توسيع نطاق دور األمم املتحدة")
 (الدويل

 "L'impact des événements actuels sur Ie droit de la paix et de la sécurité internationales", Revue québécoise de droit 

international, vol. 7, No.2, 1991-1992 

 (لدولينيالسالم واألمن ااألحداث الراهنة على قانون  أثر)

 "The Changing Role of the Security Council", Occasional Papers Series, No. II, The Ralph Bunche Institute on the 

United Nations, The City University of New York, New York, 1990 

 )الدور املتغري جمللس األمن(

 "The 1988 ICAO and IMO Conferences: an International Consensus against Terrorism", Dalhousie Law Journal, 

vol. 12, No.1, April 1989 
 (وافق دويل ضد اإلرهابملنظمة الطريان املدين الدويل واملنظمة البحرية الدولية: ت 1988مؤمترا عام )

 "The Law of the Sea Preparatory Commission after Six Years" (with Douglas Fraser), Canadian Yearbook of 

International Law, vol. XXVI, 1988 

 (ست سنوات على اللجنة التحضريية لقانون البحار)

 "Law-Making through International Institutions" (with Professor D .M. McRae) in International Law: Critical 

Choices for Canada 1985 - 2000, Queen's Law Journal, 1986 

التشريع من خالل املؤسسات الدولية )باإلشرتاك مع األستاذ د. م. ماكري(، يف: "القانون الدويل: اختيارات لكندا )
1985-2000) 

 Numerous speeches, lectures and interviews (television, radio and written media) on international Criminal justice, 

international humanitarian law and public international law 

 

نائية الدولية، العدالة اجلعن ( يف وسائل اإلعالم املرئية واملسموعة واملكتوبةمن اخلطابات واحملاضرات واملقابالت )الكثري 
 .، والقانون الدويل العاماإلنساين الدويل والقانون


