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 بتريتش، إرنست
 مرشح سلوفينيا النتخابات اللجنة االستشارية املعنية برتشيحات قضاة احملكمة اجلنائية الدولية

 السيرة الذاتية
 السفير الدكتور إرنست بتريتش

 التعليم
 )١٩٦٥كلية احلقوق، جامعة ليوبليانا (دكتوراه يف القانون الدويل،  • 
 )١٩٦٤ - ١٩٦٣شهادة الدراسات العليا من جامعة فيينا (• 
 )١٩٦٠احلقوق، جامعة ليوبليانا ( ماجستري يف القانون مبرتبة الشرف، كلية• 

 التعليم اإلضافي
 )١٩٧٩والقانون العام، هايدلربغ (معهد ماكس بالنك للقانون الدويل • 
 )١٩٧٣نون الدويل، الهاي (ية القاأكادمي• 
 )١٩٧٢ويلتون بارك (• 
 )١٩٧٢الدويل، جامعة تيسالونيكي (معهد القانون • 
 )١٩٥٨جامعة لوند (• 

 الخبرة المهنية
 اآلن) - ٢٠١٣قاضى يف احملكمة الدستورية جلمهورية سلوفينيا (• 
 )٢٠١٣ - ٢٠١٠رئيس احملكمة الدستورية جلمهورية سلوفينيا (• 
 اآلن) - ٢٠٠٨قاضي يف احملكمة الدستورية جلمهورية سلوفينيا (• 
 اآلن) - ٢٠٠٨أستاذ القانون الدويل والعالقات الدولية، كلية العلوم االجتماعية، جامعة ليوبليانا (• 
 اآلن) - ٢٠٠٨ا (تسأستاذ القانون الدويل، الكلية األوروبية للقانون يف نوفا غوري• 
 - ٢٠٠٢سلوفينيا لدى مجهورية النمسا وممثلها الدائم لدى املنظمات الدولية يف فيينا (سفري مجهورية • 

 )٢٠٠٤ - ٢٠٠٢) ولدى منظمة األمن والتعاون يف أوروبا (٢٠٠٨
املمثل الدائم جلمهورية سلوفينيا لدى األمم املتحدة يف نيويورك وسفري مجهورية سلوفينيا (غري مقيم) لدى • 

 )٢٠٠٢ - ٢٠٠٠الحتادية (مجهورية الربازيل ا
 )٢٠٠٠ - ١٩٩٧وزير الدولة بوزارة الشؤون اخلارجية جلمهورية سلوفينيا (• 
سفري مجهورية سلوفينيا لدى الواليات املتحدة األمريكية ولدى الواليات املكسيكية املتحدة (غري مقيم) • 
)١٩٩٧ - ١٩٩١( 

 - ١٩٨٩هورية اهلند ولدى مملكة نيبال (غري مقيم) (سفري مجهورية يوغوسالفيا االحتادية االشرتاكية لدى مج• 
١٩٩١ ( 

أستاذ العالقات الدولية والقانون الدويل، كلية علم االجتماع والعلوم السياسية والصحافة، جامعة ليوبليانا • 
)١٩٨٩ - ١٩٨٦( 

 )١٩٨٦ - ١٩٨٣أستاذ العالقات الدولية والقانون الدويل، جامعة أديس أبابا (• 
عالقات الدولية والقانون الدويل، رئيس شعبة العلوم السياسية والعالقات الدولية، كلية علم االجتماع أستاذ ال• 

 )١٩٨٣ - ١٩٧٢والصحافة، جامعة ليوبليانا ( والعلوم السياسية
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 ١٩٦٥أستاذ جامعي أكرب يف العالقات الدولية والقانون الدويل، كلية الدراسات السياسية، جامعة ليوبليانا (• 
- ١٩٦٧( 

 المنشورات
 لقانون الدويل والعالقات الدوليةكتب يف مواضيع ا  ستة• 
 قات الدولية واملواضيع ذات الصلةمقالة عن مواضيع القانون الدويل والعال ١٠٠أكثر من • 

 المهارات اإلدارية
 اآلن) - ٢٠١٢عضو اللجنة االستشارية املعنية برتشيحات قضاة احملكمة اجلنائية الدولية (• 
 ) يف جنيف٢٠١٠ - ٢٠٠٩حىت اآلن) ورئيسها ( - ٢٠٠٦عضو جلنة القانون الدويل ( •

) يف ٢٠٠٧ - ٢٠٠٦) ورئيس اللس (٢٠٠٧ - ٢٠٠٥عضو جملس حمافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية (• 
 فيينا
 )١٩٨٩ - ١٩٨٧عميد كلية علم االجتماع والعلوم السياسية والصحافة، جامعة ليوبليانا (• 
 )١٩٨٩ - ١٩٨٧مدير مركز البحوث يف كلية علم االجتماع والعلوم السياسية والصحافة، جامعة ليوبليانا (• 
عضو (وزير) يف اللس التنفيذي (احلكومة) جلمهورية سلوفينيا االشرتاكية، مسؤول عن العلم والتكنولوجيا • 
)١٩٧٢ - ١٩٦٧( 

 )١٩٧٢ - ١٩٦٧عضو اجلمعية الوطنية السلوفينية (• 
 الخبرة اإلضافية في مجال السياسة الخارجية والقانون الدولي

 ن والتنمية يف امليدان االقتصاديعضو خبري يف الوفود املشاركة يف املؤمترات العامة لليونسكو ومنظمة التعاو • 
ن نظمة التعاو ممثل مجهورية يوغوسالفيا االحتادية االشرتاكية لدى جلنة السياسات العلمية والتكنولوجية التابعة مل• 

 والتنمية يف امليدان االقتصادي
 لتعاون يف الال العلمي والتقينعضو اللجنة اليوغوسالفية اإليطالية املعنية با• 
 والتقينلجنة اليوغوسالفية اليونانية للتعاون العلمي العضو • 

 اآلن) - ١٩٦٢العمل البحثي (
مسائل القانون الدويل والعالقات الدولية وحقوق  نفذ مشاريع وحصل على منح حبثية وعلمية مستقلة يف• 

 اإلنسان والتسوية السلمية للمنازعات بني الدول وتقرير املصري ومحاية األقليات والطرد وغري ذلك
 ) ١٩٧٧حائز على أعلى مكافأة للعمل العلمي (• 

 اللغات
 ةيتكلم اإلنكليزية واألملانية والصربية والكرواتية والروسية واإليطالي• 
 يفهم الفرنسية واإلسبانية• 

 معلومات شخصية
 متزوج وله ثالثة أوالد• 
حصل على أومسة من كل من مجهورية يوغوسالفيا االحتادية االشرتاكية والواليات املتحدة األمريكية (والية  • 

 لعمل املدين من مجهورية سلوفينياحائز على أعلى وسام ل ،كولورادو) ومجهورية النمسا


