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 :اسم العائلة ستو بر 
 االسم األول: كيمبرلي

 :سطاالسم األو  
 نوع اجلنس: أنثى

 تاريخ امليالد: 1958 حزيران/يونيو 4

 :اجلنسية كندية
 :املعايري اإلقليمية أخرى ودول الغربية أوروبا دول مجموعة

 اجلنسية الثانوية: 
 (ينطبق)إذا كان 

 :احلالة االجتماعية  عزباء
 ‘باء’القائمة ‘/ألف’القائمة  لفأ القائمة
 اللغات اإلنجليزية اللغة األم: اللغة

 اإلنكليزية -  املكتوبة(  (   : )الشفوية(

 الفرنسية - متوّسط  مستوى  املكتوبة(  (  متقدم  مستوى  : )الشفوية(

 
 ليها )مع البدء باألحدث()املؤهالت( احلاصل ع على املؤهل، املؤسسة، املؤهلتاريخ احلصول  :التعليمية المؤهالت

 يُرجى االستنساخ واللصق إذا لزم ملء خانات أخرى

09/1990 – 04/1991 
 في كندا العليا نقابة المحامين املؤسسة:  -
 في أونتاريو كندا المرافعين في نقابة المحامين اتم قبوله عليها: احلاصل  (املؤهالتاملؤهل ) -
 

01/1982 – 06/1982 
 ة الحقوق بجامعة مانيتوباكلي  املؤسسة:  -
 في مانيتوبا كندا المرافعين في نقابة المحامين اتم قبوله  عليها:احلاصل  (املؤهالتاملؤهل ) -
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09/1978 – 05/1981 
 كلية الحقوق بجامعة مانيتوبا  املؤسسة:  -
 (.LL.B) بكالوريوس في القانون  :عليهااحلاصل  (املؤهالتاملؤهل ) -
 

09/1976 – 05/1978  
 بجامعة مانيتوبا اآلدابكلية   املؤسسة:  -
 للقبول في كلية الحقوق لمدة سنتان دراسة إلزامية   :عليهااحلاصل  (املؤهالتاملؤهل ) -
 

09/1972 – 04/1976 
 أكاديمية سانت ماري   املؤسسة:  -
 شهادة الدراسة الثانوية   :عليهااحلاصل  (املؤهالتاملؤهل ) -
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 )مع البدء باألحدث( معلومات أخرى ، جهة العمل، اللقب الوظيفي،التاريخ :العملية الخبرة
 يرجى نسخ / لصق إذا كان هناك حاجة إىل مزيد من اإلدخاالت  -
 احلالة، حسب ‘باء’أو يف القائمة ‘ ألف’إما يف القائمة  اإلشارة إىل  مدى صلة اخلربة بالوظيفة املرشح هلايُرجى   -

 
 لدوليةالمحكمة الجنائية ا

 المحكمة لرئيسهيئة الرئاسة رئيسة 
الرئاسة لتقدمي الدعم واملشورة للمهام اإلدارية والقانونية والعالقات اخلارجية للرئيس  هيئةأقوم بإدارة 

  الرئاسة فيما يتعلق بالوظائف املسندة إليهم.هليئة أقدم املشورة للرئيس و  أنين الرئاسة. كماهليئة و 
حضر أ والتنسيق مع أجهزة احملكمة األخرى. وأقوم بالتواصلإلدارة العليا، أشارك يف اجتماعات او 

 لوائحاجتماعات السلطة القضائية مبا فيها تلك اليت تنظر يف التعديالت اإلجرائية املقرتحة على 
الرئاسة بشأن وضع مؤشرات األداء واملبادرات  هيئة قد عملت عن كثب معل. التنظيمية احملكمة

أشارك يف  إىل حتسني كفاءة إجراءات احملكمة اجلنائية الدولية. ترميلصلة اليت األخرى ذات ا
الرئاسة هيئة نيابة عن  األطراف ممثلي الدولمع  صلوا، وأتذات الصلة لدول األطرافااجتماعات 

إن خربيت  بقانون املعاهدات وتفسريها. املتعلقةطائفة واسعة من املسائل مبا يف ذلك املسائل  حول
ذا الدور تعطيين فهما متعمقا للهيكل الفريد للمحكمة اجلنائية الدولية وعملها كمحكمة يف ه

بالسلطة  املتعلقةجنائية وتقدير واسع النطاق للتحديات اليت تواجه احملكمة، مبا يف ذلك القضايا 
املطبق معرفيت بالقانون اجلنائي واإلجراءات اجلنائية على النحو  هذه األمور قد عززتل القضائية.

القانون الدويل املتعلقة بعمل احملكمة اجلنائية الدولية  ذلك املعرفة مبسائل يف احملكمة وأعطاين
 السواء. حد منظمة دولية علىكمحكمة و كبوصفها  

 
 األمم المتحدة

مجلس من قبل المفروضة على تنظيم القاعدة  العقوباتلجنة ، مظالمال في شكاوى محققة
  األمن

أمساء من إسقاط وتقييم طلبات  استالمعن  ةملظامل، كنت مسؤولشكاوى ا كمحققة يفبصفيت  
املعلومات أقوم جبمع كل حالة، ولاملفروضة على تنظيم القاعدة.  العقوباتقائمة أعضاء جلنة 

املواد كافة وبعد ذلك تقييم   .مقدمي العريضة مع والتواصل مقابالت مع الشهود وإجراءوحتليلها، 
لقد  .طلب التماس من هذاوإعداد تقرير شامل وتوصية لكل  املعايريإىل  الرجوعاليت مت مجعها مع 

مماثلة لدور قاضي  وظيفيتانت كفرتة مخس سنوات.   خاللحالة  60تناولت ما يزيد على 
اليت  القضائية يف القانون املدين االختصاصاتالتحقيق يف إجراءات جنائية كما هو احلال يف بعض 

 .ةاليومي أعمالهستددامها يف القاضي القانون اجلنائي  حيتاجهاساسية اليت املهارات األتتطلب 

 إلى اليوم – 02/2016
 جهة العمل:

 اللقب الوظيفي:
  :معلومات أخرى

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

07/2010 – 07/2015 
 جهة العمل:

 اللقب الوظيفي:
  :معلومات أخرى
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خربة كبرية يف  الدويل املباشر مع جلنة جملس األمنت بعملي اكتسبلقد وباإلضافة إىل ذلك، 
مبوجب الفصل السابع من امليثاق.  العقوباتباستددام سلطة  املتعلقةمسائل القانون الدويل 

القانوين الدويل لقضاة  يف من القانون اجلنائي ومعايري التأهيل صلة بكل  ال هلا ةاخلرب وأعتقد أن هذه 
 احملكمة اجلنائية الدولية.

 
 المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة

 قاض
بوبوفيتش قضية  لقد ترأستيف احملكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة،  وصي كقاضبصفيت  
أشداص متهمني بارتكاب جرائم ضد اإلنسانية وجرائم لسبعة اكمة مشرتكة ، وهي حموآخرين

إىل ادعاءات تتعلق باألحداث  تستندو حرب، مع هتم باإلبادة اجلماعية ضد مخسة من املتهمني، 
يف املرحلة ) والقاضي الرئيسراءات التمهيدية جاإل قاضكيف سريربينيتسا وجيبا. وعملت أيضا  

ومن خالل هذا الدور اكتسبت  .(متهم ميثل نفسه) دعي العام ضد توليمريامليف قضية ( التمهيدية
كمة اجلنائية الدولية خاصة لعمل قاض يف احمل صلة واليت هلاخربة إضافية يف ممارسة القانون اجلنائي 

أن ذلك القانونية. وباإلضافة إىل تقاليد المتعدد الثقافات/و  كان يف سياق دويل  ذلك من حيث أن
 مهاراتذات صلة أيضا مبعايري  اخلربةيف اإلجراءات اجلنائية، فإن هذه  يةبوضوح كقاض ربةاخل يبني

هو القانون اجلنائي الدويل والقانون اإلنساين  احلكم القضائيإىل أن موضوع  نظرا  القانون الدويل 
 الدويل.

 
 مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة

 ، فرع المعاهدات والشؤون القانونيةقسم المشورة القانونية ةرئيس
قسم املشورة القانونية لتقدمي املساعدة واملشورة إىل الدول بشأن مسائل القانون  قمت بإدارة

والقانون اجلنائي الدويل، مبا يف ذلك يف جمال التعاون الدويل.  ،والعدالة اجلنائية ،املوضوعياجلنائي 
ومما له أمهية خاصة هو مزيد  ن اجلنائي واملمارسة اجلنائية.قد عزز هذا العمل خربيت يف جمال القانو ل

أن من التبصر الذي اكتسبته فيما يتعلق مبمارسة القانون اجلنائي يف خمتلف التقاليد القانونية. كما 
فيما يتعلق مببادئ  خاصة، لقانون اجلنائي الدويلوخربيت يف ا من نطاق معرفيت عذلك وسّ 

أمهية خاصة بالنسبة لعمل قاض له  ذلك إن وتبادل املساعدة القانونية.وممارسات تسليم اجملرمني 
من نظام روما األساسي  9يف احملكمة اجلنائية الدولية، حيث أن أحكام التعاون الواردة يف اجلزء 

. وساهم عنصر القانون املقارن يف العمل دولة أخرىإىل  دولةبشكل كبري من ممارسة  ةستمدم
 اءة يف القانون الدويل.أيضا يف تعزيز الكف

 

 
 

07/2006 – 07/2010 
 جهة العمل:

 اللقب الوظيفي:
 :معلومات أخرى

 
 
 
 
 
 

 
 

04/2005 – 07/2006 
 العمل: جهة

 للقب الوظيفي:ا
 :معلومات أخرى

 
 
 
 
 
 
 

07/2000 – 04/2005 
 العمل: جهة
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 أمانة الكومنولث
 مدير شعبة الشؤون القانونية والدستورية ةقسم القانون الجنائي، نائب ةرئيس

إدارة قسم القانون اجلنائي لتقدمي املشورة واملساعدة يف جمايل القانون والسياسات العامة إىل قمت ب
أيضا  وقمتالقانون الدويل. و ن اجلنائي القانو سائل مبالدول األعضاء يف الكومنولث فيما يتعلق 

متنوع من مواضيع القانون اجلنائي  حول عددالكومنولث  دول حلقات عمل بنيبتنظيم وتقدمي 
الربنامج الذي  هو ومما له أمهية خاصة مبادئ توجيهية وتشريعات منوذجية. وإعدادوالقانون الدويل 

مع جمموعة من  وبالعملمحكمة اجلنائية الدولية. نظام روما األساسي لل بتطبيق املتعلقو  تسليمهمت 
النظام األساسي  مشلتشريعات منوذجية للكومنولث ملساعدة الدول على  قمت بوضعاخلرباء، 

أثناء  اعتبارهاالقضايا ذات الصلة اليت ينبغي  يسردي ري دليل تفس رافق ذلك القانون احمللي. ضمن
سلسلة من حلقات لقد قمت بتنظيم وتسليم ه املواد، صياغة التشريعات احمللية. واستنادا إىل هذ

العمل اإلقليمية ملناقشة التحديات احملددة اليت تواجهها الدول للتصديق عليها وتنفيذها، فضال 
من املعلومات التفصيلية  ا  هذه املبادرة مزيد ينتأعطقد ل  مضي قدما.للسبل العن احللول املمكنة و 

كما وآثارها من منظور القانون اجلنائي والقانون الدويل.   ووسائلها وليةحملكمة اجلنائية الدإطار اعن 
من  9 اجلزءالتزامات التعاون يف  ناحيةمن  األعضاء أعطتين أيضا فهما لتحديات الدولأهنا 

النظام األساسي، وهي األداة احلامسة اليت تعتمد عليها احملكمة للحصول على االعتقال والتسليم 
 ئية وتلقي املساعدة يف مجع األدلة يف سياق التحقيقات واملالحقات القضائية.عمال بأوامر قضا

 
 كندا،  وزارة العدل في أوتاوا

 الدولية اتفريق المساعد ةمدير 
السلطة  بصفةعمل نيابة عن وزير العدل الكندي ذي يالدولية ال اتاملساعد فريقإدارة قمت ب

 اتمسؤول عن إدارة برامج تسليم اجملرمني واملساعد و، وهاملركزية للتعاون الدويل يف املسائل اجلنائية
إجراء مناقشات  وهالعناصر الرئيسية يف هذا العمل  أحد القانونية املتبادلة )مجع األدلة الدولية(.

واتصاالت مع سلطات إنفاذ القانون احمللية واألجنبية وسلطات االدعاء والسلطات القضائية 
ما يزيد شاركت أيضا يف التفاوض بشأن لقد الطلبات.  هذه تنفيذلتحديد التحديات اليت تواجه 

يف كال  ولتحقيق النجاح القانونية. اتمعاهدة ثنائية لتسليم اجملرمني وتبادل املساعد 40 عن
مع سلطات الدولة األجنبية بشأن تعقيدات نظم العدالة  أن أتعاملالوظيفتني، كان من الضروري 

أثبتت  لقد للنظم والتقاليد القانونية األخرى. مفصال   ا  فهم تطوير من أجل اخلاصة هبم اجلنائية
احملكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا  يف به قمتأمهيتها البالغة يف الدور القضائي الذي هذه اخلربة 

القانون  يف كل  منستكون ذات أمهية مماثلة لدور قاض يف احملكمة اجلنائية الدولية كما السابقة،  
كنت عضوا يف الوفد الكندي   أيضا   ئي واإلجراءات اجلنائية والقانون الدويل. وهبذه الصفةاجلنا

من عناصر  يتعلق بهللتفاوض بشأن نظام روما األساسي الذي أنشأ احملكمة اجلنائية الدولية وما 

 اللقب الوظيفي:
 معلومات أخرى:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06/1994 – 07/2000 
 العمل: جهة

 اللقب الوظيفي:
 معلومات أخرى:
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ممثلي وزارة العدل يف فريق  واحدة من اثنني منوبصفيت  اجلرمية والقواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات.
 باإلجراءاتيف وضع األحكام األساسية املتعلقة  ضليعةالتفاوض الكندي، كنت أشارك مشاركة 

احملكمة. ويف وقت الحق عملت على و  األعضاء الدول بنياجلنائية للمحكمة ونظام التعاون 
على املعاهدة من قبل   التصديقإلتاحة نظام روما األساسي يف القانون الكندي  لتطبيقالتشريع 
ستكون  اخلرباتهذه  ولدهتاأعتقد أن املعرفة التفصيلية لنظام روما األساسي اليت إنين كندا. 

معايري القانون اجلنائي ومعايري التأهيل  لكل  منرصيدا هاما لعمل قاض يف احملكمة اجلنائية الدولية 
 يف القانون الدويل.

 
 

 كندا  ،أوتاوا وزارة العدل في
 المحامين، فرع القانون الجنائي ةكبير 

 كانعملت على جمموعة من املسائل املتعلقة بالقانون اجلنائي مبا يف ذلك قضايا التعاون الدويل.  
نيابة عن حكومة كندا مبا يف ذلك أمام احملكمة العليا يف   بالدعاوى يتعلقمن ممارسيت  ا  كبري ا   قدر 

قد عززت هذه التجربة لالدستور. بقضايا تتعلق اجملرمني و  تسليمواملتعلقة بكندا يف القضايا اجلنائية 
سامهت أيضا كما االستئناف   بأعمالفيما يتعلق  خاصةخربيت من حيث ممارسة القانون اجلنائي، 

 يف فهم أفضل لعنصر التعاون الدويل يف القانون اجلنائي الدويل.
 
 

 كندا  ،وزارة العدل في أوتاوا
 جرائم الحربو سانية ، قسم الجرائم ضد اإلنةحاميم

للمحاكمات احملتملة  القضاياعن إعداد تقييم  ة، كنت مسؤولفرققادة  واحدة من مخسةوبصفيت 
مؤخرا لكي  كان قد مت اعتمادهمبوجب قانون اجلرائم املرتكبة ضد اإلنسانية وجرائم احلرب الذي  

مسائل تتعلق  صلة بشأنآراء قانونية مف لقد قمت بإعدادالنائب العام. وزير العدل/ اينظر فيه
القانون اجلنائي. وكجزء من و القانون الدويل والقانون اإلنساين الدويل والقانون اجلنائي الدويل ب

للقضية، تشاورت مع خرباء القانون اجلنائي الدويل، مبا يف ذلك السري إيان براونلي  إجيازإعداد 
 الوزارةىل الوزير وإىل كبار مسؤويل املشورة إ أنين قمت بتقدميكما  شريف بسيوين. والربوفسور

جرائم اإلبادة اجلماعية واجلرائم  مبقاضاة املتعلقةبشأن املسائل القانونية ومسائل السياسة العامة 
إلجراءات ا سجالت قمت بإستعراضضد اإلنسانية وجرائم احلرب. وكجزء من هذا العمل، 

اكتسبت خربة كبرية يف جمال  لقد انيورمربغ/طوكيو. وعموم ة حملاكماتالقضائي اتواالجتهاد
اجلرائم األساسية يف  تشكلاجلرائم الدولية اليت  املتعلقة مبقاضاة القانون اجلنائي واإلنساين الدويل

 
 
 
 
 
 

01/1990 – 06/1994 
 العمل: جهة

 اللقب الوظيفي:
 معلومات أخرى:

 

 

 

 

 

 

 

06/1987 – 01/1990 
 العمل: جهة

 اللقب الوظيفي:
 معلومات أخرى:
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 نظام روما األساسي.
 
 

 وزارة العدل في كندا، مكتب وينيبيغ اإلقليمي
 مدعية عامة فدرالية 

تآمر معقدة تنطوي على عدد مبا يف ذلك قضايا  من املالحقات القضائية، ا  كبري   ا  عددقد أجريت 
أمام حمكمة االستئناف يف مانيتوبا واحملكمة العليا يف كندا،  ةاملتهمني. وظهرت أيضا كمحامي من

عدد من قضايا القانون اجلنائي، مبا يف ذلك التحديات القائمة على قمت بتقدمي احلجج لحيث 
يثاق الكندي للحقوق واحلريات. وباإلضافة إىل ذلك محاية حقوق اإلنسان املنصوص عليها يف امل

هذه  قد أتاحت يلليف مشال مانيتوبا ومنطقة يوكون.  احللقة القضائية الحقاتمبتعاملت لقد 
يف قاعة تطوير مهارات أساسية يف جمال القانون اجلنائي و لالفرصة  يف أعمال املقاضاة اليومية خلربةا

 يقة بعمل قاض دويل.ال تزال ذات صلة وث اليتاحملاكم 
 
 

06/1982 – 06/1987 
 العمل: جهة

 اللقب الوظيفي:
 معلومات أخرى
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 :األخرى المهنية األنشطة
 يرجى نسخ / لصق إذا كان هناك حاجة إىل مزيد من اإلدخاالت  -

 
أقوم نائي الدويل، جامعة كوينز، كندا )حماضرات ، برنامج صيفي حول القانون اجلغري متفرغحماضر 

 يف اململكة املتحدة( مركزيف  تقدميهاب
 
 

وزا الدويل للعدالة اجلنائية وحقوق ي، معهد سرياكني املبتدئنيالعام لمدعنيلتدريبية حماضر لدورات 
 وزا، إيطالياياإلنسان، سرياك

 
 

 لحياة الربيةالعدالة لعضو جلنة 
 
 

 يف القانون اجلنائي الدويل، جامعة ماكجيل كلية احلقوق )كندا(حماضر غري متفرغ 
 
 

 ل )العدالة املبتكرة(، الهاييعضو جملس إدارة معهد هي

 2004مستمر منذ عام 
 النشاط

 
 

 2006مستمر منذ عام 
 النشاط

 
 

 2006مستمر منذ عام 
 النشاط

 
1998 – 2000 
 النشاط

 
2007 – 2010 
 النشاط

 
 

 

  صلةال ذات رةالمنشو  المواد أكثر

التعاون الدويل واملساعدة القضائية،  - 9اجلزء  حولمراقب مالحظة  "تعليق على نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية"
نفس ل)الطبعات األوىل والثانية أيضا   Triffterer/Ambos, Verlag C.H. Beck, OHG, Germany, 2015الطبعة الثالثة، 

 (التعليق
 
"إرث احملكمة اجلنائية الدولية  فصل عن "ة الجنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة وعالقتها بالواليات القضائية الوطنيةالمحكم"

 2011عام بريت سوارت وألكسندر زهار وغوران سليرت، مطبعة جامعة أكسفورد،  حتريرليوغوسالفيا السابقة" 
 
عام ويليام أ. ششاباس ونادية برناز، روتلدج  حترير"، ويلاجلنائي الد قانونلل دليل روتليدج" فصل عن" واإلحالةتعاون الدول "

2010 
 
روبنسون، نوموس  كندا مع داريل  فصل عن" نظام روما األساسي واألوامر القانونية المحلية، المجلد الثاني"

 2005 عام بادن-فريالغزجيسيلزشافت، بادن
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روي يل،  حترير"اإلنفاذ"،  14"، الفصل القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثباتالمحكمة الجنائية الدولية، عناصر الجريمة و "

 ، أردزيل نيويورك2001 عام ،ترانزيشينال بابليشرزالناشرين 
 

 ذات الصلة أيضا:وتلك 
 
تعزيز سيادة القانون عن طريق جملس األمن، فصل عن  "عادلة إجراءات: قضية من أجل مظالمال شكاوى المحقق في مكتب"

 2016 عام جريميي فارال وهيالري تشارلزورث، روتليدج، يرحتر 
 
 لقانونا ذراعالدولية:  اجلرائم"مكافحة  عن فصل" الحدود بسببعمياء تكون العدالة  ال ال مكان لالختباء: كيف ينبغي أن"

 (2008عام كافنديش، )  -" حترير ستيفن براون، روتليدج طولاأل
 
" إنفاذ القانونية المتبادلة الفعالة داتالمتعددة األطراف للتعاون الدولي: تحديات المساعباألدوات  ذو المغزىالتقيد  تجاه"

 عام ،T.M.C. Asser Pressإنريكيز وليزا تاباسي )حمرران(،  -املعاهدات والتعاون الدويل يف املسائل اجلنائية، رودريغو يبيس 
 ، الهاي، هولندا.2002

 

  صلةال ذات الدراسية الحلقات أكثر

مسرييت املهنية يف عدد من املؤمترات/احللقات الدراسية.  خالل عروضوتقدمي عدد كبري من الاضرات عدد كبري من احمل قمت بإلقاءلقد 
 .هذه عينة متثيلية فقط

 عرض تقدميي عن احملاكمة العادلة أمام احملاكم الوطنية والدولية، اجلمعية األمريكية للقانون الدويل، واشنطن العاصمة ،
 2017نيسان/أبريل 

  املعنية بسيادة القانون والعقوبات يف مؤمتر القمة العاملي للقانون، لندن، اململكة املتحدة،  اللجنةالكلمة الرئيسية يف
 2015شباط/فرباير 

 األرجنتنيالطريق إىل العدالة الدولية املستدامة لالجتماع السنوي لرابطة احملامني الدولية يف بوينس آيرس،  عن تقدميي عرض 
 2008 عام

  التفاوض بشأن نظام روما األساسي يف االجتماع السنوي للرابطة الدولية لنقابات احملامني يف ديربان، عن  تقدمييعرض
 2002 عام جنوب أفريقيا،

 المهنية والجمعيات الرابطات في العضوية

 

 واألوسمة الجوائز

 جامعة مانيتوبا من يف القانون مكانةألعلى  الذهيب الوسام - 1981
 للمكانة العالية الدراسية  رابطة اخلرجيني ةمنح - 1980
 يف احلقوق لسنة الثانيةيف ا مكانةأعلى  - للكتبكارسويل جائزة    - 1980
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 يف القانون، السنة األوىل والثانية معدل درجةشيفرون ستاندرد احملدودة ألعلى شركة منحة  - 1980
 مكانةألعلى  جلامعينيللطالب اإسبيسرت منحة  - 1979
 يف احلقوق األوىل سنةاليف  مكانةسورونو ألعلى م. م.املالزم جائزة  - 1979
 يف احلقوق لسنة األوىليف ا مكانةعلى أل للكتبكارسويل جائزة   - 1979
 العقود ملادةكورن   آي.جائزة ه. - 1979
 األمالك العقاريةملادة  التذكاريةديفيد ليفني منحة  – 1979
 (ةالقانون اجلنائي )مشرتكملادة موروسنيك أل. د. جائزة  - 1979
 كلية سانت بول للسنة من  بولينيان جائزة  ال – 1978
 التاريخ األمريكي ملادةجائزة كليفورث  - 1978
 األب جريالد شرييدان التذكارية لالقتصادمنحة  – 1977
 للمكانة العاليةمجعية اخلرجيني منحة  – 1977
 اجلامعة عميدلقائمة الشرف  ،مشال   1981- 1977

 الشخصية االهتمامات

 السفر، األدب، املسرح، املوسيقى، الرقص

 الصلة ذات األخرى الحقائق

بيئات متعددة لعمل يف ل والشغفربة اخلمنظمات دولية خمتلفة، لدي  ة، يف مخسدويلعلى الصعيد العاما من العمل  17بعد 
 .الثقافات

للعمل مع املؤسسات أو يف أدوار  ا  مكرسكان من حيايت املهنية   وجزءا  كبريا   ،لعدالة اجلنائية الدوليةتحقيق ال الشغفأيضا كما أن لدي 
يف احملكمة  ةيللعمل كقاض كان من دواعي الشرف يل بأن تكون يل اخلربة االستثنائيةسامهة يف دعم ذلك. وقد  املأمتكن من حيث 

ة. وبعد أن شاركت يف إنشاء احملكمة اجلنائية الدولية وإنشاءها، آمل أن تتاح يل الفرصة اآلن للعمل اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السابق
 .ة معهاوشدصي ةقوي توجد لدي التزامات وروابطهذه املؤسسة القضائية اهلامة اليت  لدىمرة أخرى يف دور قضائي 

 


