
 سيما، برونو )ألمانيا(
 

 ]األصل: اإلنكليزية[
 بيان المؤهالت

قّررت مجهورية أملانيا االحتادية ترشيح الربوفيسور برونو سيما كمرشح إلعادة انتخابه عضوًا يف اللجنة االستشارية املعنية 
 .احملكمة اجلنائية الدولية برتشيحات قضاة

  
 مع هذا البيان، يفي كل الوفاء باملتطلبات احملددة يف وثيقة اختصاصات اللجنةإن الربوفيسور سيما، املرفق سريته الذاتية 

 واليت تنص على ما يلي: ICC-ASP/10/Res. 5رقم،   القرار يفاالستشارية اليت اعتمدهتا مجعية الدول األطراف 
 
بأخالق رفيعة والذين يتمتعون بكفاءة ثابتة أعضاء اللجنة من بني األشخاص املعنيني واملهتمني البارزين الذين يتحلون  يتم اختيار"

 ". القانون اجلنائي أو القانون الدويل وخربة يف
 

 الربوفيسور سيما طيلة حياته املهنية والشخصية أرفع املعايري األخالقية. واشتملت سريته املهنية املمتدة على مدى أكثر أبدىلقد 
يف حمكمة العدل الدولية يف الهاي، باإلضافة إىل أنشطة تدريس يف من أربعني عامًا على شغل مناصب يف مؤسسات دولية و 

 ا أتا  له اجلمع بني النه  األكاديمي الصار  واملمارسة التخصيصية يف اجال القانون الدويل.ممأحناء العامل،  جامعات يف شىت
 

ل أن يعمل قاضيًا يف حمكمة العدل الدولية من لقد عمل الربوفيسور سيما يف املؤسسات الدولية للقانون الدويل األكثر متيزاً. وقب
(، بعد أن كان عضواً 2003 - 1996، كان عضواً يف جلنة األمم املتحدة املعنية بالقانون الدويل )2012إىل عا   2003 عا 

حملكىم يف قضايا (. وقد توىلى دور ا1996 - 1987األمم املتحدة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ) يف جلنة
 مناسبات خمتلفة.  حتكيم دويل يف

 
. إن الربوفيسور سيما هو واحد من أبرز العلماء يف متفوقة بشكل مماثل يف اجال القانون الدويل خبري أكاديميمؤهالته كن أكما 
إنه مطلِّع على مجيع النظم القانونية الرئيسية. الربوفيسور القانون الدويل يف أملانيا ويتمتع بشهرة ممتازة يف مجيع أحناء العامل.  اجال
 هو حاليًا أستاذ من اجموعة وليم كوك ألساتذة القانون العاملي يف كلية احلقوق يف جامعة متشيغان، آن أربور، الواليات سيما

 املتحدة األمريكية
 

القانون   وقانون اجلماعة األوروبية وبصفة مدير ملعهدعمل بصفة أستاذ للقانون الدويل 2003إىل عا   1973ويف الفرتة من عا  
زائراً  ( وأستاذاً 1985 - 1984الدويل التابع جلامعة ميونخ. وكان خالل هذه الفرتة أيضاً أستاذاً زائراً يف جامعة سيينا بإيطاليا )

( 1997البحار )اعتباراً من عا  وراء  مناملنتسبني  وعضواً يف كلية ،(1992 - 1987وأستاذاً للقانون ) ،(1995و  1986)
( 1982و 1976( ومدير دراسات )1995) بصفة حماضرنه عمل أكما .ور التابع جلامعة متشغان يف آن أرب معهد القانون يف

 .القانون الدويل يف الهاي يف أكاديمية
   
 
 .كثرية يف مجيع مواضيع القانون الدويل  مؤلفاتقد ألىف الربوفيسور سيما ل



 
ستعود شخصية  وصفاتأن من شأن ما يتمتع به الربوفيسور سيما من خربة مهنية ب الثقةعلى أمت يَة أملانيا االحتادية مجهور  إن
 .قضاة احملكمة اجلنائية الدولية عمل اللجنة االستشارية املعنية برتشيحات على كبرية فائدةب
 

*** 
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