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األولالمرفق
(مع بيانات بالمؤهالت)للمرشحين قائمة مرتبة أبجديا

احملتويات
الصفحةالسم واجلنسيةا
٣................................غانسو، رين (بنن)....................-أالبيين.١

١٤...................................................(تونس)لول، عبد القادر.٢

١٨.....................................................(غانا)نويل ياوبينيه، إما.٣

٣١....................................................ليتوانيا) (بريمونتيان، توما.٤

٣٩........................................)الربازيل(نيمري كالديريابرانت، ليناردو .٥

٤٨.........................................)(مجهورية كوريا هو-تشونغ تشانغ.٦

٥٣...............................................)....كرواتيا(زالتا دوردوفيتش.٧

٦٤...........................) .....................إستونيا(غونتساروف بافل.٨

٧٢.................................................)بولندا(بيوتر هوفمانسكي.٩

٨١......................................................)هنغاريا(بيرت كوفاتش.١٠

٨٩....................)...الكونغو الدميقراطية(مجهوريةميب-ميندوا، أنطوان كيسيا.١١

١٠٠.............................)رقيةتيمور الش(مجهورية برييرا، ماريا ناترسيا غومساو .١٢

١١٢........................................)فرنسا(بريان دو بريشامبو مارك بيري .١٣

١٢١............................................)مدغشقر(راتياريسوا، هارمياهيفا.١٤

١٢٩.......................................................)أملانيا(مشيت، برترام.١٥

١٣٦....................................................)سويدال(ثيلني، كريسرت.١٦

١٤٢..............................................)جورجيا(أوغرخييليدزي، مينديا.١٧
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غانسو، رين-أالبيني-١
الفرنسية]ب[األصل: 

مذكرة شفوية
ا تتقدم وز  ارة الشؤون اخلارجية واالندماج األفريقي والفرنكوفونية ومواطين بنن القاطنني باخلارج بتحيا

ا رقم  ICC-ASP/13/SP/06إىل أمانة مجعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي، وإذ تشري إىل مذكر

، تتشرف بإحاطتها علما مبا يلي:٢٠١٤شباط/فرباير ١٨املؤرخة 

-ICCوالقرارمن نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية،٣٦ملادة وفقا ألحكام ا

ASP/3/Res.6 املعدل بالقرارين ،ICC-ASP/5/Res.5 وICC-ASP/12/Res.8رارات اليت ـ، وهي الق
ا مجـــــــاعتم تشرين٢٧، و٢٠٠٧شباط/فرباير ١، و٢٠٠٤أيلــــــول/سبتمرب ١٠راف يف ــدول األطــعية الــد

، قررت احلكومة البننية تقدمي ترشيح بنن لشغل أحد مناصب القضاة الستة على التوايل٢٠١٣الثاين/نوفمرب 
غانسو، احملامية املسجلة يف نقابة بنن.- الشاغرة يف احملكمة اجلنائية الدولية يف شخص السيدة رين أالبيين

حلقوق اإلنسان والشعوب منذ عام غانسو هي أيضا عضوة اللجنة األفريقية- وإن السيدة رين أالبيين
، ٢٠١١. وهي كذلك عضوة يف حمكمة التحكيم الدائمة التابعة لألمم املتحدة يف الهاي منذ عام ٢٠٠٥

وهي حاليا رئيسة عنصر حقوق اإلنسان يف بعثة الدعم الدولية يف مايل بقيادة أفريقية.

- األطراف أن ترشيح السيدة رين أالبيينوإضافة إىل ذلك، تود الوزارة أن تشري ألمانة مجعية الدول 
من نظام روما األساسي.٣٦من املادة ٥وفقا للفقرة ‘ باء’غانسو يقدَّم برسم القائمة 

وتكون الوزارة ممتنة لتفضل أمانة مجعية الدول األطراف باالّطالع رفقته على بيان سرية املرشحة 
تقدمي ترشيحها (باللغتني الفرنسية واإلجنليزية) عمال بالفقرات املذكورة (باللغتني الفرنسية واإلجنليزية)، ووثائق 

(أ) من ٤من نظام روما األساسي، ووفقا للفقرة الفرعية ٦من املادة ٣الفرعية (أ) و (ب) و (ج) من الفقرة 
منه، فضال عن الشهادات اليت حصلت عليها املرشحة يف جمال القانون الدويل حلقوق اإلنسان، ٣٦املادة 

لقانون اإلنساين، وقانون التحكيم الدويل، وقانون التنمية.وا

بيان المؤهالت

يف احملكمة اجلنائية يةمن قبل حكومة مجهورية بنن ملنصب قاضاملقرتحة ، غانسو- أالبيينترشيح السيدة رين 
الدولية.

غانسو- السيدة رين أالبينياتتحلى بهالتي نزاهةالحياد و الخالق و األمعايير - ١
مواطنة بننية، ويقدم طلب ترشيحها من جانب حكومة مجهورية بنن غانسو- رين أالبييندة إن السي
، املعدل ICC-ASP/3/Res.6من نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، والقرار٣٦مبوجب املادة 

ا مجعية الدو ICC-ASP/12/Res.8و ICC-ASP/5/Res.5بالقرارين  ل األطراف يف ، وهي القرارات اليت اعتمد
على التوايل.٢٠١٣تشرين الثاين/نوفمرب٢٧، و ٢٠٠٧شباط/فرباير١، و ٢٠٠٤أيلول/سبتمرب١٠
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. ١٩٥٦آب/أغسطس ١١يف أبيدجان، كوت ديفوار، يف غانسو-رين أالبيينوقد ولدت السيدة 
، ولومي يف وهي حاصلة على دبلوم الدراسات العليا املشرتك من جامعات ماسرتخيت يف هولندا، وبوتان

ا حاصلة على املاجستري يف القانون التجاري واملهن القضائية من جامعة بنن  توغو. واىل جانب ذلك، فإ
الوطنية. 

دراستها يف نظام القانون املدين لكنها حصلت على شهادة يف غانسو-رين أالبيينوقد تابعت السيدة 
يف فرنسا. ٣القانون العام من جامعة ليون 

ا املهنية يف جمال القانون الدويل حلقوق اإلنسان والقانون اإلنساين، فقد حصلت وبالنظر إ ىل سري
وحقوق املرأة. ،على عدة شهادات يف جمال التنمية، وقانون البيئةغانسو-رين أالبيينالسيدة 

ا ما يلي:واعرتافا هلا مبسامهتها الكبرية يف خدمة قضايا حقوق اإلنسان، فازت بالعديد من اجلوائز منه

جائزة حقوق اإلنسان يف الذكرى اخلمسني الستقالل الدول األفريقية، اليت متنحها اكادميية علوم ما وراء (أ)
؛ ٢٠١٠تشرين الثاين/نوفمرب ٢٧البحار، السوربون، فرنسا، 

يف خدمة جائزة الذكرى السنوية اخلامسة والعشرين للجنة األفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب ملسامهتها (ب)
، ياموسوكرو، كوت ديفوار؛ ٢٠١٢تشرين األول/أكتوبر ٢٥قضايا حقوق اإلنسان يف أفريقيا، 

جائزة ملسامهتها يف مكافحة التمييز على أساس امليل اجلنسي ضد املثليني، جنيف، برنامج األمم (ج) 
.٢٠١٤أيار/مايو١٦املتحدة املعين بفريوس نقص املناعة البشرية واإليدز، 

اتها في الوظائف القضائية على المستوى الوطنيمهار - ٢
في المجال الجامعي:

ستاذة حماضرة باحثة ومرشح لنيل الدكتوراه يف كلية احلقوق والعلوم أغانسو -رين أالبيينإن السيدة 
ذه الصفة، ألفت ورقة بعنوان "التفسري الصارم للقانون اجلنائي: يفكااليف،- السياسية جبامعة أبومي بنن. و

، يف املؤمتر العلمي يف لومي، قدمت ورقة بعنوان ٢٠٠٢ور منظمة التجارة العاملية يف محاية البيئة". ويف عام د
"األبعاد اجلديدة للذنب يف اإلجراءات العقابية". وهي أيضا أستاذة حماضرة مساعدة يف القانون والتشريعات 

ة يف بنن. وهي تشارك حاليا يف إعداد منهاج يف معهد حقوق اإلنسان والدميقراطية ويف كلية العلوم الصحي
للتدريب املمرضات يف بنن.

وقد ألفت أو شاركت يف تأليف العديد من املنشورات منها ما يلي:

من قانون العقوبات: إصالح يف منتصف الطريق"، وقد صدر يف ١-١٢٢إىل املادة ٦٤"من املادة (أ)
؛ ١٩٩٩" عام RéalitésAfricainesفريقيا " حولية املساعدة يف جمال الصحة العقلية يف أ

"اجلوانب املَرضية النفسية لالغتصاب يف أفريقيا: حالتا بنن والكونغو"؛ (ب) 

"العنف ضد املرأة: أمهية إنشاء خلية للرعاية الطبية والنفسية والقانونية"، وقد صدر يف جملة (ج)
"BéninMédical ؛٢٠٠٨، ٣٩/٤٠"، العدد
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) (يصدر قريبا)؛٢٠١٢اص واألسرة يف بنن يف حمك التطبيق" ("مدونة األشخ(د)

في مجال المحاماة:

(حاليا بصفتها العضو ١٩٨٦بنن منذ عام يحمامنقابة يف لة حمامية مسجَّ غانسو -رين أالبيينالسيدة (أ)
حمامي مجهورية بنن).نقابة الرابع والعشرين يف 

)؛١٩٨٨احملامني يف باريس (متدربة سابقة يف املؤمتر الدويل لنقابات(ب) 

؛ ٢٠٠٢عامإىل٢٠٠٠عام متدربة سابقة يف املنظمة الدولية لقانون التنمية يف روما، إيطاليا، من (ج)

عن ١٩٩٤شاركت يف مشروع "العدالة للجميع يف رواندا" بعد اإلبادة اجلماعية اليت وقعت يف عام (د) 
؛ ٢٠٠١مجعية حمامون بال حدود، فرع بلجيكا، يف عام 

عضوة يف رابطة حمامي القانون اجلنائي الدويل والرابطة الدولية حملامي الدفاع؛(ه)

مدربة يف مركز التدريب الدويل للمحامني الناطقني بالفرنسية ٢٠١٢ينت منذ عام بصفتها حمامية، عُ (و)
يف جمال اإلجراءات أمام احملكمة اجلنائية الدولية؛ 

من قانون العقوبات املتعلقة بالزنا، اليت  ٣٣٦بنشاط يف الدعوة إللغاء املادة بصفتها حمامية، شاركت (ز)
ا كانت تشكل متييزا ضد املرأة؛ كانت مادة غري دستورية أل

عملت كمستشارة خللية التحليل والتخطيط و يف بنن، كانت عضوة يف اللجنة الوطنية للتقنني والتشريع، (ح)
جمال إصالح قانون اإلجراءات اجلنائية اجلديد يف بنن.يف اجلمعية الوطنية البننية يف 

الكفاءات في مجاالت القانون الجنائي، واإلجراءات الجنائية، واإلجراءات - ٣
الجنائية في القانون الدولي 

الكفاءات في مجال القانون الجنائي واإلجراءات الجنائية

كااليف يف -إلجراءات اجلنائية يف جامعة أبوميتدّرس القانون اجلنائي واغانسو- رين أالبيينإن السيدة (أ)
؛٢٠٠١بنن منذ عام 

مدربة يف مركز التدريب الدويل للمحامني الناطقني بالفرنسية يف جمال اإلجراءات أمام احملكمة اجلنائية (ب)
. ٢٠١٢الدولية منذ عام 

الكفاءة يف جمال القانون الدويل

ا يف عام (أ) ا يف عام ، واعادة انت٢٠٠٥منذ انتخا عضوة يف اللجنة األفريقية حلقوق اإلنسان ٢٠١١خا
عدة مناصب عليا يف هذه املؤسسة شبه القضائية؛غانسو-رين أالبيينوالشعوب، تقلدت السيدة 

). ٢٠١١-٢٠٠٩رئيسة للجنة األفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب (غانسو- أالبيينكانت السيدة (ب)
ذه الصفة، قادت عدة بعثات  لتعزيز حقوق اإلنسان يف أفريقيا، وبالتحديد يف مجهورية الكونغو و

الدميقراطية، وموريتانيا، واجلزائر، وتونس، وليبيا، وتوغو؛ 
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كانت مرات عديدة رئيسة أو عضوة احملكمة الصورية اليت ينظمها املركز اإلفريقي حلقوق اإلنسان يف (ج)  
؛جامعة بريتوريا

إىل ٢٠١٠كات الواسعة النطاق حلقوق اإلنسان اليت حدثت يف ليبيا يف عام عملت على إحالة االنتها (د)
احملكمة األفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب؛ 

كانت رئيسة جلنة محاية األشخاص املصابني بفريوس نقص املناعة البشرية واملعرضني له وملخاطره (ه)
)، وال تزال عضوة ٢٠١١-٢٠٠٩والشعوب (واملتضررين منه، التابعة للجنة األفريقية حلقوق اإلنسان 

لربنامج األمم املتحدة املشرتك املعين حبقوق املصابني بفريوس ةاستشاريةفيها. ويف هذا الصدد، فهي خبري 
نقص املناعة البشرية واملعرضني ملخاطره واألقليات اجلنسية؛

ي اإلعاقة يف أفريقيا منذ عام بصفتها عضوة يف الفريق العامل املعين حبقوق األشخاص املسنني وذو (و)
، تشارك يف وضع صكني قانونيني بشأن تعزيز ومحاية حقوق األشخاص املسنني وذوي اإلعاقة يف ٢٠٠٧
أفريقيا؛

هي املقررة اخلاصة املعنية حبالة املدافعني عن حقوق اإلنسان يف غانسو- رين أالبيينكانت السيدة (ز)
إىل تارخيه. ٢٠١١تشرين الثاين/نوفمرب ، مث من ٢٠٠٩-٢٠٠٥يف الفرتة أفريقيا

ذه الصفة، شاركت يف العديد من احللقات الدراسية حول خمتلف املوضوعات املتعلقة بتعزيز ‘١’ و
وسامهت يف حترير كتب مدرسية وكراسات ،بناء قدرات املدافعني عن حقوق اإلنسانو ومحاية 

وقامت بتنظيم ،عني عن حقوق اإلنسانحقوق املدافبشأن متارين، وكذلك يف وضع أداة تواصل 
عدة حلقات دراسية حول حقوق اإلنسان؛

غانسو- رين أالبيينبصفتها املقررة اخلاصة املعنية حبقوق اإلنسان يف أفريقيا، أدارت السيدة ‘٢’
دراستني عن حالة النساء املدافعات عن حقوق اإلنسان وعن حرية تكوين اجلمعيات والتجمع 

ايل. وهي تقوم أيضا بصياغة مبادئ توجيهية حلقوق اإلنسان ومكافحة السلمي على التو 
اإلرهاب.

؛٢٠١١متوز/يوليه٩وهي عضو يف حمكمة التحكيم الدائمة التابعة لألمم املتحدة يف الهاي منذ (ح)

بشأن العنف االنتخايب يف كوت احلقائقعضوة يف بعثة تقصيغانسو- رين أالبيينالسيدة تينعُ (ي)
؛٢٠١١أيار/مايو وحزيران/يونيهيف ديفوار

عنصر حقوق اإلنسان يف بعثة غانسو-رين أالبيينويف وقت تقدمي طلب ترشيحها، ترتأس السيدة (ط)
الدعم الدويل يف مايل بقيادة أفريقية وبعثة االحتاد األفريقي املعنية مبايل ومنظقة الساحل منذ 

.٢٠١٣نيسان/أبريل
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اللغات- ٤
مبعرفة جيدة باللغة اإلجنليزية غانسو- رين أالبيينا الفرنكوفونية، تتمتع السيدة على الرغم من خلفيته

ها. وعلى امتداد واليتها كعضوة يف اللجنة األفريقية وبصفتها املقررة اخلاصة توكتاباوهي قادرة على التحدث
ذه املهارات وحتسينها. املعنية حبالة املدافعني عن حقوق اإلنسان يف أفريقيا، كانت هلا فرصة استخدام ه

كما إن هلا معرفة جيدة بأجهزة الكمبيوتر.

قائمة الترشيح- ٥
رين من نظام روما األساسي، تقرتح حكومة مجهورية بنن السيدة ٣٦من املادة ٥ألغراض الفقرة 

للرتشيحات. ‘ باء’ملنصب قاضية يف احملكمة اجلنائية الدولية يف القائمة غانسو-أالبيين

انونية المتخصصةالخبرة الق- ٦
خبرية استشارية ملنظمة الصحة العاملية أثناء صياغة مشروع قانون غانسو- رين أالبيينعملت السيدة (أ)

)؛ ٢٠٠٨بشأن تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان للمصابني بأمراض عقلية (

قلية عملت خبرية استشارية ملنظمة العمل الدولية يف جمال حقوق اإلنسان للمصابني بأمراض ع(ب)
واملصابني بفريوس نقص املناعة البشرية يف مكان العمل؛

م مؤهل يف غرفة التجارة والصناعة يف بنن.كَ وهي حَ (ج)

ا حَ (د) م مؤهل يف مجعية القطن املشرتكة بني املهن يف بنن. كَ كما إ

فذت مشروعا بوصفها عضوة يف االئتالف من أجل احملكمة اجلنائية الدولية يف بنن، فقد صممت ونو (ه)
يهدف إىل صياغة مشروع قانون لتكييف وتنفيذ نظام روما األساسي يف بنن؛ 

وهي عضو يف العديد من اجلمعيات النسائية. وبصفتها عضوة سابقة يف رابطة النساء احملاميات يف بنن، (و)
) والرابطة WILDAFوأحد األعضاء املؤسسني لفرع بنن ملؤسسة املرأة يف القانون والتنمية يف أفريقيا (

)، فقد كانت وراء سن العديد من القوانني اليت حتمي املرأة يف بنن. ومن ABDDالبننية للقانون والتنمية (
بني هذه القوانني ما يلي:

٣الصادر يف ٠٣-٢٠٠٣قانون قمع تشويه األعضاء التناسلية لإلناث، رقم ‘١’
.٢٠٠٣آذار/مارس

.٢٠٠٤آب/أغسطس ٢٤الصادر يف ٠٧-٢٠٠٢مدونة قانون األسرة رقم ‘٢’

٥الصادر يف ٣١-٢٠٠٥قانون محاية األشخاص املصابني بفريوس نقص املناعة البشرية رقم ‘٣’
.٢٠٠٦اننيس

أيلول/سبتمرب٥الصادر يف ١٩-٢٠٠٦قانون قمع التحرش اجلنسي يف مجهورية بنن رقم ‘٤’
٢٠٠٦ .
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٨

يف بنن. قانون رعاية ومحاية املصابني بأمراض عقلية‘٥’

حىت اآلن مستشارة قانونية للنساء ضحايا العنف يف مركز القانون وتنمية املرأة التابع لشبكة وهي 
WILDAF من قضايا العالقة الزوجية، والرتكات، ٢٠٠، فرع بنن. ويف هذا اإلطار، عاجلت أكثر من

احملاكم.واالغتصاب، واالعتداء والضرب، وذلك إما من خالل التسوية الودية أو أمام

بيان الجنسية- ٧
مواطنة بننية.غانسو-رين أالبيينالسيدة 

الذاتيةبيان السيرة

غانسو-أالبيين:العائلةاسم
ريناألول:االسم
أدياليد صويفاألوسط:االسم

أنثىالجنس:نوع
١٩٥٦آب/أغسطس ١١الميالد:تاريخ

بننية:الجنسية
أفريقيا:اإلقليميةالمعايير
:الثانويةالجنسية

وجودها)حالةفي(
ال توجد

متزوجة:االجتماعيةالحالة
القائمة‘/ألف’القائمة

‘باء’
‘باء’القائمة 

ناغواللغة األم: اللغات
مستوى متقدمالشفوية)(مستوى متقدم: (املكتوبة)اإلنكليزية-
مستوى متقدمالشفوية)(مستوى متقدمكتوبة): (املالفرنسية-

(املؤهالت) احلاصل عليها (مع البدء باألحدث)على املؤهل، املؤسسة، املؤهلتاريخ احلصول :التعليميةالمؤهالت
أخرىخاناتا لزم ملء إذُ                   ي رجى االستنساخ واللصق-

٢٠٠٧-
جامعة ليوناملؤسسة:-
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٩

٢٠٠٧تشرين األول/أكتوبر ٢٩شهادة جامعية يف القانون التجاري العام، اصل عليها:املؤهل (املؤهالت) احل-
(انظر الشهادة رفقته)

-١٩٩٩/ ٠٦–١٠/١٩٩٨
جامعة توغو-جامعة ماسرتخيتاملؤسسة:-
شهادة الدروس املعمقة يف قانون وسياسات البيئة (انظر الشهادة رفقته)املؤهل (املؤهالت) احلاصل عليها:-
-٠٦/١٩٨٣-١٠/١٩٧٩
كلية القانون جبامعة بنن الوطنيةاملؤسسة:-
القانون التجاري ومهن سلك القضاء (انظر الشهادة رفقته)–ماجيستري يف القانون املؤهل (املؤهالت) احلاصل عليها:-

(مع البدء باألحدث)معلومات أخرى، جهة العمل، اللقب الوظيفي،التاريخ:العمليةالخبرة
احلالة، حسب ‘باء’أو يف القائمة ‘ ألف’إما يف القائمة ان مدى صلة اخلربة بالوظيفة املرشح هلابيُ    ي رجى 

٢٠١٢منذ عام -
املركز الوطين لتدريب احملامني الناطقني بالفرنسيةجهة العمل:-
ِّ  مدر بةاللقب الوظيفي:-
ة: اإلجراءات أمام احملكمة اجلنائية الدوليمادة التدريس:معلومات أخرى-
٢٠٠٢منذ عام -
كااليف، بنن-كلية القانون جبامعة أبوميجهة العمل:-
أستاذة باحثة (انظر الشهادة رفقته)اللقب الوظيفي:-
: القانون اجلنائي واإلجرءات اجلنائيةمادة التدريس:معلومات أخرى-
١٩٨٦عام منذ -
جهة العمل:-
ر الشهادة رفقته) َّ                        حمامية مسج لة يف رابطة حمامي بنن (انظاللقب الوظيفي:-
:معلومات أخرى-

حمامية عن رابطة "حمامون بال حدود" يف إطار مشروع "العدالة للجميع يف رواندا" بعد جرائم -
؛٢٠٠١من كانون األول/ديسمرب إىل آذار/مارس –١٩٩٤اإلبادة اجلماعية اليت وقعت يف 

؛٢٠٠٢عضوة رابطة حمامي القانون اجلنائي الدويل منذ عام -
؛٢٠٠٤الرابطة الدولية حملامي الدفاع منذ عام عضوة-
عضوة سابقة يف اللجنة الوطنية البننية للتقنني والتشريع؛-
-WILDAFمستشارة قانونية للنساء ضحايا العنف يف مركز حقوق وتنمية املرأة التابع لشبكة -

BENIN٢٠٠٢منذ عام فرع بنن)-(املرأة يف القانون والتنمية يف أفريقيا.
٢٠٠٥م عامنذ-
غرفة التجارة والصناعة يف بننجهة العمل:-
قاضية حتكيم معتمدة لدى غرفة التجارة والصناعة يف بنناللقب الوظيفي:-

:األخرىالمهنيةاألنشطة
٢٠١٣منذ نيسان/أبريل -
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د األفريقي املعنية بعثة االحتاويف بعثة الدعم الدولية يف مايل بقيادة أفريقيةرئيسة عنصر حقوق اإلنسان يف النشاط:
.مبايل ومنطقة الساحل

-٠٧/٢٠١١
بالهايالتابعة لألمم املتحدةحكمة التحكيم الدائمةُ           ع ينت قاضية مبالنشاط:

٠٦/٢٠١١إلى ٠٥-
عضوة جلنة التحقيق الدولية التابعة لألمم املتحدة املعنية بأعمال العنف ما بعد االنتخابات يف كوت النشاط:

ديفوار.
-٢٠١١-٢٠٠٩

٢٠٠٩/نوفمرب تشرين ثاين١١سابق للجنة األفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب يف الفرتة من النشاط: رئيسة 
تهاومحاييف تعزيز حقوق اإلنسان ت اللجنة يف مهمتها يف هذا الصدد، قادو .٢٠١١نوفمرب تشرين الثاين/٥إىل 

األفريقي حلقوق اإلنسان والشعوبمن امليثاق ٤٥يف أفريقيا على النحو املنصوص عليه يف املادة 
-٢٠١١-٢٠١٠

رئيسة سابقة للجنة حقوق اإلنسان اخلاصة باألشخاص املصابني بفريوس نقص املناعة البشرية وغريهم لنشاط:ا
–٢٠١٠أيار/مايو ٢٥من األشخاص املعرضني للمخاطر، التابعة للجنة األفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب (

برنامج األمم املتحدة املشرتك املعين ). ويف هذا الصدد، أقامت عالقات عمل مع ٢٠١١تشرين الثاين/نوفمرب٥
تمع املدين، بفريوس نقص املناعة البشرية ومتالزمة نقص املناعة املكتسب/اإليدز ، وشركاء آخرين من ا

.فريوس نقص املناعة البشرية/اإليدزوشاركت يف عدة ندوات ومؤمترات دولية حول 

٢٠١١منذ عام-

٥ومنذ ٢٠٠٩إىل عام ٢٠٠٥مقررة خاصة عن حقوق املدافعني عن حقوق اإلنسان من عام النشاط:
طبعات من نشرة إخبارية معنونة ٩إىل تارخيه. ويف هذا الصدد، أصدرت حىت اآلن ٢٠١١تشرين الثاين/نوفمرب 

. وقد شاركت يف عدة حلقات دراسية ِّ                                               "رسالة املقر رة"، تقيم الصلة بني اآللية وخمتلف اجلهات ذات املصلحة
حول موضوعات متنوعة ذات صلة بتعزيز ومحاية حقوق املدافعني عن حقوق اإلنسان. ويف هذا الصدد، نظمت 

، نظمت ٢٠٠٨ندوة أفريقية عن حقوق املدافعني عن حقوق اإلنسان يف كمباال يف أوغندا. ويف آب/أغسطس 
رة لصياغة أدوات العمل الالزمة حلقوق املدافعني عن حقوق يف كوتونو يف بنن حلقة عمل على صعيد القا

اإلنسان. وقد متت صياغة وثيقتني، منهما دليل حلقوق املدافعني عن حقوق اإلنسان ودليل تدرييب، وذلك 
ندوة وطنية ٢٠٠٨بدعم من النرويج وسفارة مجهورية أملانيا االحتادية يف بنن. ونظمت يف تشرين األول/أكتوبر 

تمع املدين مبناسبة الذكرى السنوية الستني لإلعالن العاملي حلقوق عن حقوق اإلنسان يف بنن مبشاركة أعضاء ا
اإلنسان والذكرى السنوية العاشرة إلعالن األمم املتحدة بشأن املدافعني عن حقوق اإلنسان، وذلك بدعم من 

حوارا وطنيا ٢٠٠٨ول/ديسمرب كانون األ١٠" ملنطقة غرب أفريقيا. ونظمت يف OPEN SOCIETYرابطة "
تفاعليا حول مسائل حقوق اإلنسان يف بنن. ونظمت حلقة دراسية تدريبية لفائدة مدرسي التعليم االبتدائي 

(بدعم من سفارة ٢٠٠٩كانون األول/ديسمرب ١١إىل ٧والثانوي حول التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان من 
ائدة مستديرة مبناسبة اليوم الدويل احلادي والستني حلقوق اإلنسان، مجهورية أملانيا االحتادية). وشاركت يف م

تناولت املسائل املرتبطة حبقوق اإلنسان يف بنن، وذلك يف مكتب وسيط اجلمهورية يف بورتو نوفو.
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٢٠٠٥منذ عام -

يف هذا . وهي ٢٠٠٥تشرين الثاين/نوفمرب ١٨عضوة اللجنة األفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب منذ النشاط:
وإىل تارخيه. ويف هذا اإلطار، ٢٠٠٧الصدد عضوة الفريق العامل املعين باألشخاص املسنني وذوي اإلعاقة منذ عام 

تشارك يف صياغة صكني قانونيني لتعزيز ومحاية حقوق األشخاص املسنني وذوي اإلعاقة يف أفريقيا.

بالموضوعصلةالمنشورةالموادأكثر
صدر يف حولية –من قانون العقوبات: إصالح يف منتصف الطريق ١-١٢٢ادة إىل امل٦٤املادة من-

؛١٩٩٩" Réalités Africainesاملساعدة يف جمال الصحة العقلية يف أفريقيا "
َ                                                  اجلوانب املر ضية النفسية لالغتصاب يف أفريقيا: حالتا بنن والكونغو؛-
Le Beninصدر يف جملة "–نونية العنف ضد املرأة: أمهية الرعاية الطبية والنفسية والقا- Médical العدد ،"

٢٠٠٨–٣٩/٤٠.
بالموضوعصلةالدراسيةالحلقاتأكثر

الندوة الدولية حول اإلفالت من العقاب، اليت نظمها اخلبري املستقل التابع لألمم املتحدة بشأن كوت -
؛٢٠٠٣ديفوار، ياموسوكرو، آذار/مارس 

ية الثالثني لتصديق فرنسا على اتفاقية القضاء على التمييز ضد املرأة، كانون مؤمتر االحتفال بالذكرى السنو -
؛٢٠١٣األول/ديسمرب 

االحتفال بالذكرى السنوية العشرين التفاقية األمم املتحدة بشأن االختفاء القسري، الفريق الرفيع املستوى، -
؛٢٠١٢جنيف، 

والعشرين لتأسيس الللجنة األفريقية حلقوق اإلنسان تنظيم وحتضري املؤمتر املعين بالذكرى السنوية اخلامسة-
؛٢٠١٢والشعوب، ياموسوكرو، كوت ديفوار، 

تنظيم وحتضري املؤمتر املعين بالذكرى السنوية الثالثني للميثاق األفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب، باجنول، -
؛٢٠١٢غامبيا، 

؛٢٠١١مم املتحدة، نيويورك، نيسان/أبريل الفريق الرفيع املستوى املعين حبقوق األشخاص املسنني، األ-
ندوة حول حصيلة مؤمتر جوهانسربغ عن إعالن األمم املتحدة بشأن املدافعني عن حقوق اإلنسان لعام -

؛٢٠٠٩)، كمباال، ١٠(جوهانسربغ+١٩٩٨
؛٢٠٠٦آب/أغسطس السنغال، ، دكار، BRANDEISبرنامج تدريب القضاة الدوليني يف إطار برنامج -
اسية حول اإلجراءات أمام احملكمة اجلنائية الدولية، رابطة حمامي القانون اجلنائي الدويل والرابطة حلقة در -

؛٢٠٠٥الدولية حملامي الدفاع، دكار، متوز/يوليه 
.٢٠٠٤حلقة دراسية حول تنفيذ توصيات مؤمتر بيجني، أديس أبابا، -
المهنيةوالجمعياتالرابطاتفيالعضوية

الدولية حملامي الدفاع، وعضوة يف رابطة حمامي القانون اجلنائي الدويل؛طةالرابيفعضوة-١
عضوة يف فرع بنن للتحالف من أجل تنفيذ نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية (أمينة تنفيذية)؛-٢



ICC-ASP/13/3/Add.1

١٢3A1-A-291114

IC
C

-A
S

P
/9/[…

]

P
age

١٢

ولية (نائبة أوىل للرئيس)؛عضوة يف اللجنة الوطنية البننية من أجل تنفيذ نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الد-٣
عضوة سابقة يف رابطة النساء احلقوقيات يف بنن؛-٤
عضوة سابقة يف رابطة النساء العامالت يف جمال التعليم يف بنن، أمينة الصندوق سابقا؛-٥
عضوة مؤسسة للشبكة البننية للدفاع عن املدافعني عن حقوق اإلنسان؛-٦
نية لقانون التنمية (يف هذا الصدد، تقود حاليا مشروعا معنيا بتقدمي الدعم القانوين رئيسة جملس إدارة الرابطة البن-٧

للمصابني بفريوس نقص املناعة البشرية/اإليدز وغريهم من األشخاص املعرضني للمخاطر)؛
ة لدى خبرية استشاري–(أمينة تنفيذية (املرأة يف القانون والتنمية)WILDAF-BENINِّ         عضوة مؤس سة يف شبكة-٨

)؛ معنية بالتنفيذ الفعلي التفاقية األمم املتحدة للقضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأةWILDAFشبكة
عضوة جملس إدارة اخلدمة الدولية حلقوق اإلنسان؛-٩

عضوة رابطة بنن للنساء احملاميات؛-١٠
.ألخوات احملبة يف بننDoyenعضوة نادي -١١

واألوسمةالجوائز
فائزة جبائزة حقوق اإلنسان للذكرى السنوية اخلمسني حلركات االستقالل األفريقية، السوربون، باريس، تشرين -١

؛٢٠١٠الثاين/نوفمرب 
للجنة األفريقية حلقوق ٥٢حائزة على شهادة امتياز ملسامهتها يف تعزيز حقوق اإلنسان يف أفريقيا خالل الدورة -٢

؛٢٠١٢رين األول/أكتوبر اإلنسان والشعوب، ياموسوكرو، تش
حائزة على شهادة امتياز عن مسامهتها يف مكافحة التمييز القائم على امليول اجلنسية اليت يتعرض هلا املثليون، -٣

.٢٠١٤أيار/مايو ١٦، برنامج األمم املتحدة املعين بفريوس نقص املناعة البشرية واإليدزجنيف، 
الشخصيةاالهتمامات

، املتمثلة يف احملكمة اجلنائية املرموقةجمال محاية حقوق اإلنسان على مستوى املؤسسة القضائية مواصلة العمل يف-
الدولية؛

خدمة العدالة الدولية باملمارسة القضائية والرتافع وأنشطة البحث.-
الصلةذاتاألخرىالحقائق

القانون أمام احملكمة اجلنائية الدولية، اليت نظمها : شهادة املشاركة يف احللقة الدراسية عن ممارسة ٢٠٠٥متوز/يوليه -
مركز بريسون بالتعاون مع الرابطة الدولية حملامي الدفاع يف دكار، السنغال؛

) اليت نظمها مركز بريسون يف CS-84 F: شهادة املشاركة يف احللقة الدراسية (٢٠٠٥آذار/مارس –شباط/فرباير -
) يف ويداه، بنن؛PGCAFالناطقني بالفرنسية من أجل توطيد السالم (إطار برنامج تدريب القادة املدنيني

: عرض وتنفيذ حلقة عمل لوضع وصياغة قانون لتكييف نظام روما األساسي ٢٠٠٤آذار/مارس ٦إىل ٤من -
وتنفيذه؛

لتحكيم والوساطة : رئيسة اللجنة الفنية لصياغة النظم األساسية والتنظيمات الداخلية ملركز املصاحلة وا٢٠٠٣عام -
التابع لغرفة التجارة والصناعة يف بنن ومشروع مرسوم إنشاء هذا املركز؛

: شهادة املشاركة يف احللقة الدراسية اإلقليمية احلادية عشرة حول اإلجراءات الدولية املتعلقة حبقوق ٢٠٠٣أيار/مايو -
ن والشعوب، مع املشاركة يف الدورة العادية الثالثة اإلنسان، اليت نظمها املركز األفريقي للدميقراطية وحقوق اإلنسا
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والثالثني للجنة األفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب؛
: شهادة املشاركة يف حلقة العمل اخلامسة اليت نظمها املعهد األفريقي حلقوق اإلنسان ٢٠٠٢تشرين األول/أكتوبر -

ة العادية الثانية والثالثني للجنة األفريقية حلقوق اإلنسان حول املنازعات بشأن حقوق اإلنسان، مع املشاركة يف الدور 
والشعوب؛

: شهادة املشاركة يف الدورة التعليمية احلادية والثالثني ملعهد سرتاسبورغ الدويل حلقوق اإلنسان؛٢٠٠٠متوز/يوليه -
الدويل حلقوق اإلنسان؛: شهادة املشاركة يف الدورة التعليمية الثالثني ملعهد سرتاسبورغ ١٩٩٩متوز/يوليه -

: شهادة املشاركة يف حلقة دراسية تدريبية يف جمال إدارة املنظمات ١٩٩٦كانون األول/ديسمرب -تشرين الثاين/نوفمرب
غري احلكومية العاملة يف جمال حقوق اإلنسان يف القاهرة، مصر؛

-ن ملعهد سرتاسبورغ الدويل حلقوق اإلنسان؛: شهادة املشاركة يف الدورة التعليمية السابعة والعشري١٩٩٦متوز/يوليه -
: شهادة املشاركة يف دورة التدريب املكثف احلادية والعشرين مبعهد سرتاسبورغ الدويل ١٩٩٣آب/أغسطس -متوز/يوليه

.حلقوق اإلنسان
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، عبد القادربهلول-٢
الفرنسية]ب[األصل: 

مذكرة شفوية
ا إىل احملكمة اجلنائية الدولية (أمانة مجعية الدول األطراف يف نظام دي سفارة اجلمهورية التونسية حتيا

ا الشفوية  شباط/فرباير، تتشرف بإبالغها ١٨املؤرخةICC-ASP/13/SP/06روما األساسي)، وإذ تشري إىل مذكر
لول، املدعي العام لدى حمكمة اال ستئناف أن حكومة اجلمهورية التونسية قررت تقدمي ترشيح السيد عبد القادر 

بتونس العاصمة، لشغل منصب قاض لدى احملكمة اجلنائية الدولية، اليت ستجري االنتخابات له مبناسبة انعقاد 
كانون األول/ديسمرب ١٧إىل ٨الدورة الثالثة عشرة جلمعية الدول األطراف يف مقر األمم املتحدة يف نيويورك من 

٢٠١٤.

لول كافة املؤهال ، وهو بذلك ٣٦من املادة ‘ ١’(ب) ٣ت املطلوبة يف الفقرة وميلك السيد عبد القادر 
مرشح برسم القائمة "ألف"، اليت تضم املرشحني "ذوي الكفاءة الثابتة يف القانون اجلنائي واإلجراءات اجلنائية 

ثلة".واخلربة املناسبة الالزمة، سواء كقضاة أو مدعني عامني أو حمامني يف الدعاوى اجلنائية أو بصفة أخرى مما

بيان المؤهالت

من قرار مجعية ٦من نظام روما األساسي والفقرة ٣٦(أ) من املادة ٤وثيقة مفصلة متت صياغتها عمال بالفقرة 
الدول األطراف بشأن طرائق تقدمي الرتشيحات واالنتخابات باحملكمة اجلنائية الدولية.

لول، املدعي العام لدى حمكمة قررت حكومة اجلمهورية التونسية تقدمي ترشيح السيد عبد القا در 
االستئناف بتونس العاصمة، لشغل منصب قاض باحملكمة اجلنائية الدولية برسم االنتخابات اليت ستجرى يف 

١٧إىل ٨نيويورك خالل الدورة الثالثة عشرة جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي، املقرر عقدها من 
.٢٠١٤كانون الثاين/يناير 

لول هلذه االنتخابات وق من نظام روما ٣٦من املادة ٤عمال بالفقرة د تقرر ترشيح السيد عبد القادر 
ا يف احملكمة اجلنائية الدولية املنصوص عليها يف نظامها.األساسي وفق إجراءات تقدمي الرتشيحات املعمول 

لول شخصية تتحلى بأخالق عالية، وهو معروف حب ياده ونزاهته (الفقرة الفرعية (أ) والقاضي عبد القادر 
من نظام روما األساسي). وبصفته رجل قانون يتمتع بفائق االحرتام، فقد كرس جمموع ٣٦من املادة ٣من الفقرة 

.١٩٧٨شباط/فرباير ١حياته املهنية على مدى حوايل سبع وثالثني سنة خلدمة العدالة، وذلك منذ 

لول يف ي جبميع الشروط الالزمة يف تونس ملمارسة أمسى الوظائف القضائية، والقاضي السيد عبد القادر 
من نظام روما األساسي، حيث أنه يشغل حاليا ٣٦من املادة ٣مثلما تنص عليه الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة 

. وهذا ٢٠١١تشرين األول/أكتوبر ١منصب املدعي العام لدى حمكمة االستئناف بتونس العاصمة، وذلك منذ 
املنصب القضائي من أمسى املناصب القضائية يف تونس.
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ا يف جماَيل القانون اجلنائي واإلجراءات اجلنائية،  لول كفاءة معرتفا  وميلك القاضي السيد عبد القادر 
فضال عن اخلربة الالزمة للمحاكمات اجلنائية، سواء بصفته قاضي حتقيق أو قاضيا جالسا أو مدعيا عاما، ممتثال 

. وخالل حياته املهنية، ترأس السيد ٣٦من املادة ٣من الفقرة ‘ ١’للشروط الواردة يف الفقرة الفرعية (ب) بذلك 
لول الدائرة اجلنائية االبتدائية ملدة سنتني، والدائرة اجلنائية االستئنافية ملدة أربع سنوات. كما قام مبهام قاضي 

دة تسع سنوات، ومبهام املدعي العام لدى حمكمة االستناف حتقيق مدة أربع سنوات، ومبهام مدعي اجلمهورية م
مدة عشر سنوات، وهو ما ميثل جتربة نادرة يف اإلجراءات اجلنائية يف مجيع مراحلها.

لول أيضا مبعارف كبرية باالتفاقيات الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان. ويتمتع القاضي السيد عبد القادر 

لول يعرف العربية كلغته األم، ويتحدث الفرنسية بطالقة ويتقنها متاما شفويا والقاضي السيد عبد القادر 
من نظام روما ٣٦من املادة ٣وكتابيا. وله كذلك بعض املعرفة باللغة اإلنكليزية (الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة 

األساسي).

لول اجلنسية التونسية فقط. وحيمل القاضي السيد عبد القادر 

لول مرشحا برسم القائمة "ألف" (الفقرة وقد مت تع من ٣٦من املادة ٥يني القاضي السيد عبد القادر 
من نظام ٣٦من املادة ٣نظام روما األساسي) عمال بالشروط املنصوص عليها الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة 

روما األساسي.

لول بتجربة كبرية يف جمال ا لعنف ضد املرأة والطفل، وهي مسألة تنص ويتمتع القاضي السيد عبد القادر 
من نظام روما األساسي. وهذه التجربة هي مثرة تسع ٣٦من املادة ٨عليها الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة 

وعشرين سنة من العمل املكرس ملكافحة اجلرمية، وخاصة االعتداءات اجلنسية اليت تتعرض هلا النساء واألطفال.

الذاتيةالسيرةبيان

لول:العائلةسما
عبد القادراألول:االسم
بن علياألوسط:االسم

ذكرالجنس:نوع
١٩/١١/١٩٥٢الميالد:تاريخ

تونسي:الجنسية
أفريقيا:اإلقليميةالمعايير
:الثانويةالجنسية

وجودها)حالةفي(
ال توجد

متزوج:االجتماعيةالحالة
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القائمة‘/ألف’القائمة
‘باء’

‘ألف’القائمة 

العربيةاللغة األم: اللغات
مستوى أساسيالشفوية)(مستوى متوسط: (املكتوبة)اإلنكليزية-
مستوى متقدمالشفوية)(مستوى متقدم: (املكتوبة)الفرنسية-

(املؤهالت) احلاصل عليها (مع البدء باألحدث)ؤهل، املؤسسة، املؤهلعلى املتاريخ احلصول :التعليميةالمؤهالت
أخرىخاناتا لزم ملء إذُ                   ي رجى االستنساخ واللصق-

١٩٧٨شباط/فبراير ٢١
كلية القانون والعلوم السياسية واالقتصادية بتونس العاصمةاملؤسسة:-
اةشهادة األهلية ملهنة احملاماملؤهل (املؤهالت) احلاصل عليها:-
-٠١/١٩٧٨
وزارة العدلاملؤسسة:-
النجاح يف مباراة توظيف القضاة (الرتبة األوىل يف الفوج)املؤهل (املؤهالت) احلاصل عليها:-
-١٠/١٩٧٧
كلية القانون والعلوم السياسية واالقتصادية بتونس العاصمةاملؤسسة:-
(باللغة الفرنسية)شهادة الليسانس يف القانون اخلاصاملؤهل (املؤهالت) احلاصل عليها:-

(مع البدء باألحدث)معلومات أخرى، جهة العمل، اللقب الوظيفي،التاريخ:العمليةالخبرة
احلالة، حسب ‘باء’أو يف القائمة ‘ ألف’إما يف القائمة بيان مدى صلة اخلربة بالوظيفة املرشح هلاُ    ي رجى 

-٢٠١٤-٢٠٠٤
دالة االنتقاليةوزارة العدل وحقوق اإلنسان والعجهة العمل:-
تشرين ١مدعي عام لدى حمكمة االستناف بتونس العاصمة اعتبارا من اللقب الوظيفي:-

ناف مبدينة ئمدعي عام لدى حمكمة االست-إىل اآلن ٢٠١١األول/أكتوبر 
٢٠١١أيلول/سبتمرب ٣٠إىل ٢٠٠٤أيلول/سبتمرب ١٦قابس من 

-٢٠٠٠/٢٠٠٤
نسان والعدالة االنتقاليةوزارة العدل وحقوق اإلجهة العمل:-
رئيس الدائرة اجلنائية لدى حمكمة االستئناف مبدينة صفاقساللقب الوظيفي:-
-٢٠٠٠-١٩٩٣
وزارة العدل وحقوق اإلنسان والعدالة االنتقاليةجهة العمل:-
مدعي اجلمهورية لدى احملكمة االبتدائية مبدينة صفاقس ملدة مخس سنوات اعتبارا اللقب الوظيفي:-

مدعي اجلمهورية لدى احملكمة االبتدائية -١٩٩٥أيلول/سبتمرب ١٦من 
١٩٩٣أيلول/سبتمرب ١٦بالقريوان ملدة سنتني اعتبارا من 

-١٩٩٠-١٩٨٩
وزارة العدل وحقوق اإلنسان والعدالة االنتقاليةجهة العمل:-
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مدعي اجلمهورية لدى احملكمة االبتدائية بسيدي بوزيداللقب الوظيفي:-
-١٩٨٥/١٩٨٨
وزارة العدل وحقوق اإلنسان والعدالة االنتقاليةجهة العمل:-
قاضي التحقيق لدى احملكمة االبتدائية مبدينة صفاقساللقب الوظيفي:-

، قاضي ١٩٨٥كانون الثاين/يناير ٣١إىل ١٩٨٢تشرين األول/أكتوبر ١من :معلومات أخرى
ائرة اجلنائيةلدى احملكمة االبتدائية مبدينة صفاقس، مكلف برئاسة الد

:األخرىالمهنيةاألنشطة

ستاذ باملدرسة العليا للقضاء بتونس العاصمةأالنشاط:-
اإلشراف على البحوث اجلامعيةالنشاط:-
إلقاء حماضرات يف إطار نشاط املدرسة العليا للقضاءالنشاط:-

بالموضوعصلةالمنشورةالموادأكثر
لتسليم األشخاص واالتفاقية العربية ملكافحة اإلرهاب، سرياكيوس، حزيران/يونيهدراسة مقارنة لالتفاقية األوروبية

٢٠٠٠
بالموضوعصلةالدراسيةالحلقاتأكثر

تشرين ٢٩حول مشروع قانون مكافحة اإلرهاب الذي ُنظم يف تونس العاصمة يف شاركة يف املؤمتر الدويلامل
٢٠١٣األول/أكتوبر 

ية "مجهورية تونس واحملكمة اجلنائية الدولية" اليت نظمتها الرابطة الدولية للقانون اجلنائي يف املشاركة يف احللقة الدراس
٢٠١٣تشرين الثاين/نوفمرب ١٩و١٨تونس العاصمة يومي 

رئاسة جلسة يف املؤمتر الدويل حول السجون يف تونس، الذي نظمته وزارة العدل واملؤسسة األملانية للتعاون القانوين 
٢٠١٣كانون الثاين/يناير ١٧و ١٦) يف تونس العاصمة يومي IRZ(الدويل 

المهنيةوالجمعياتالرابطاتفيالعضوية
رابطات القضاة التونسيني

واألوسمةالجوائز
-

الشخصيةاالهتمامات
اهتمام خاص ومعرفة كبرية باالتفاقيات الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان 
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ل ياو، إمانويبينيه-٣
] نكليزيةباإل: األصل[

شفويةذكرةم

اأطيباملتحدةاألمملدىغاناجلمهوريةالدائمةالبعثةدي  األطرافالدولمجعيةأمانةإىلحتيا
،٢٠١٤فربايرشباط/١٨املؤرخة يف ICC-ASP/13/SP/06ا مذكر إىلوباإلشارةالدولية،اجلنائيةاحملكمةيف

اجلنائيةاحملكمةبينيه ملنصب قاض يف ياوإميانويلالسيدترشيحقررت غاناومةحكأن إبالغها بتتشرف
الفرتةيف نيويوركيفاألساسيرومانظاميفاألطرافالدولمجعيةأثناء جري ستاليتاالنتخاباتيفالدولية

. ٢٠١٤عامديسمربن األول/و كان١٧إىل ٨من

.ترشحهدعميابيانوكذلكبينيهميانويلإللسيدةالذاتيالسريةبيان مننسخةن طيه و دوجت

المؤهالتبيان
-ICCوالقرار الدوليةاجلنائيةللمحكمةاألساسيرومانظاممن) أ) (٤(٣٦للمادةوفقامقدمالبيان

ASP/3/Res.6.

،٣٦ى املادةبناء علالدوليةاجلنائيةللمحكمةقاضويأيت ترشيحي. غاناحكومةرشحتينمتمواطن غاينأنا
الرفيعة واحليادباألخالقيتحلونالذينمن بني األشخاصخيتار القضاة"أنهعلىتنصاليت) أ(٣الفقرة

القضائية."املناصبأعلىدولة كل منهم للتعيني يفيفاملطلوبةاملؤهالتفيهمتتوافر) و(والنزاهة
تتوفر يف اليت تشرتط أن،)‘٢’) (ب(الفقرة،٣٦يأيت إعماال للمادةفإن ترشيحيذلك،إىلوباإلضافة
وقانونالدويلاإلنساينالقانونباملوضوع مثلالصلةذاتالدويلجماالت القانونيفثابتةكفاءة"املرشحني 

باللغةممتازةمعرفةولدي". احملكمةبعملصلةجمال عمل قانوين ذييفمهنية واسعةوخربةاإلنسان،حقوق
بطالقة.أحتدثهاو اإلجنليزية

التدريسمنسنة٢٣تشملالعمليةخربيتفإن’باء‘القائمةفئةإطاريفيندرجالذيبرتشحييتعلقوفيما
إىلالعامالدويلالقانونمنترتاوحالقانونكليةيفاملوادمنالعديدبتدريسقمتحيثغاناجامعةيف

الدويلوالقانونالدويل،التجاريوالقانوناإلنسانحلقوقالدويلوالقانوناإلنساينالدويلالقانون
والقانوناإلنساينالدويلالقانونيفماجستريبتدريسحالياوأقوم. الفكريةامللكيةوقانونلالستثمارات،

الدوليةللشؤونليغونمركزيفماجستريدروسبتصميمقمتالكليةوخارج. اإلنسانحلقوقالدول
الدولية،واملؤسساتالدبلوماسيةوقانونالعامالدويلالقانونموضوعيفتقدميهايفائدار وكنتوالدبلوماسية

الدولية،واملؤسساتاملباشر،األجنيباالستثماريفوالسياساتيةالقانونيةوالقضايااملتحدة،األمموقانون
وقانوناإلنساينالدويلوالقانونامالعالدويلالقانونتدريسيفأيضاالرائدوكنت. اإلنساينالدويلوالقانون

املسلحةالقواتقيادةكليةيفاملاجستريمستوىعلىاملتحدةاألمموقانونالدولية،واملؤسساتالدبلوماسية
.األركانوقيادةالغانية
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الطويلةاملقاالتمنكبريعددعلىاإلشرافلتشملالتدريسغاناجامعةيفالعمليةخربيتجتاوزتوقد
االتالعامالدويلالقانونيفوفحصهااجلامعيةالرسائلو  القواتقيادةوكليةليغونكليةيفالصلةذاتوا

مع" (إفريقيايفالدميقراطيةوإرساءاإلنسانحقوق"موضوعيفالقانونماجستريويفاألركانوقيادةاملسلحة
إفريقيا).جنوببريتوريا،جامعة
وسرتنونورثليدن،جامعاتذلكيفمبااخلارج،يفاملؤسساتمنعدديفزائراحماضراأيضاوكنت
حماضراتإللقاءالفرصة٢٠٤٤عامليدنجامعةإىلخاصبوجهزياريتيلأتاحتوقد. وبريتورياامهغونوتن

قانونلل" آسركاريلمايكلتوبيا"ومعهدالهاي،يفالدوليةالقانونيةللدراساتاملرموقغروشيوسمركزيف
.الهاييفالدويل

املؤمتراتمنالعديديفللمشاركةُدعيتومستشارا،قانونياوخبرياأستاذابصفيتاملهنيةنشاطايتنطاقويف
القانونمنترتاوحاهتماميجماالتيفأوراقاقدَّمتحيثوخارجهابالديداخلالعملوحلقاتوامللتقيات

األوراقهذهبنشروقمت. اهلجرةوقانونالدويلاجلنائيوالقانونستثماراتلالالدويلالقانونإىلالعامالدويل
.كتبيففصولبكتابةأيضاوسامهتُ حمكَّمةجمالتيفأخرىمقاالتجانبإىل

دورات تدريبية يفلتقدميكاستشاريوالبحثللتدريباملتحدةاألمممعهدمعتعاقدتذلك،إىلوباإلضافة
القانونيفمقدمةقدمتهااليتالدروسومشلت. وإرترياغامبيامنحكوميني"ملوظفنيماسيةالدبلو "املمارسات

وتعاقدت. الدويلالقانونيفاألخريةوالتطوراتاملعاهدات،وقانونالدويل،التجاريوالقانونالعام،الدويل
يفللمفاوضنيمكثفةتدريبيةدوراتيفللتدريسكاستشاريوالتنميةللتجارةاملتحدةاألمممؤمترمعأيضا

إللقاءالفرصةأيضايلأتيحتوهكذا. إفريقياجنوببريتوريا،جامعةيفلالستثماراتالدوليةاالتفاقات
صائغي علىالنامجة عن املعاهدات اآلثار"و" املعاهداتإطاريفاملتبعةاملمارسات"حولحماضرات

احللقةويفغانا،وحكومةالكومنولثأمانةتنظمهااليت"الزائرحماضراتسلسلة"إطاريف"التشريعات
يفالقضائيالنظاميفالعليااحملاكملقضاةالقضائيالتدريبمعهدينظمهااليتالبحريللقانونالدراسية

االستثمار بدليلاملعيناملخصصالكومنولثأمانةخرباءفريقيفعضواتعييينمت،٢٠١٢عامويف. غانا
يفاملستدامةالتنميةمفهومدمجإىلاألولاملقاميفيهدفو الناميةلبلدانلاألمانةالذي وضعته املعدَّل

القانونجماليفقدمتهااليتالعلميةواملسامهةبالبحوثاعرتافاالتعينيهذاوكان. الدوليةاالستثماراتفاقات
اص.خبوجهلالستثماراتالدويلوالقانونعامة،بصفةالعامالدويل
هيئةورئاسةالتحريرهيئةيفعضوييتأخرى،أموربنيمنأذكر،أنميكنيناألخرى،بالتزامايتيتعلقوفيما
ليغونمركزعنالصادرةالدوليةللشؤونجملةإدارةجملسوعضويةغانا،جامعةيفالقانونجملةحترير

لةيفوحمرروالدبلوماسية،الدوليةللدراسات والقانونالدويلللقانوناألفريقيةاجلمعيةعنالصادرةاملرموقةا
متوإذ. أفريقيايفالدويلالقانونملبادئاجلمعيةاقامتاليتالصياغةإلعادةمقرراكوينعنفضالاملقارن،
ملعهدااعتمدهالذياألمريكياخلارجيةالعالقاتقانونمتاشيا مع إعادة صياغةاإلفريقيةالصياغةإعادةتصور

ااخلارجية،السياسةيفبهتسرتشدكدليلاألمريكيةاحلكومةإليهوتستندللقانوناألمريكي إىلسعتفإ
الصياغةإعادةُنشرتوقد. اإلفريقيةالقارةيفاخلارجيةوالعالقاتالسياسةممارسةعلىاالنسجامإدخال
الدوليفالدولةممارسةعلىاملبنيةاملصاحبةقواعدهو التدخلعدمقانوناستعراض"بعنوانوضعُتهااليتاألوىل
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مرجعيةمادةاحلنيذلكمنذوأصبَحت١٩٩٥عاماجلمعيةجملةيف" التدخلبعدميتعلقفيمااإلفريقية
الهذايفالعاملأحناءمجيعيفللباحثني .العامالدويلالقانونمنا

والثالثنيالثامناالجتماعإىلغاناوفدعضويةذلكيفمباالعامةاخلدمةأنشطةمنبعددأيضاقمتوقد
حكومةرشحتين،٢٠٠٥عامويف. ١٩٩٩مارس/آذارأكرا،األفريقية،اآلسيويةالقانونيةاالستشاريةللجنة
احلمر.للخمريالدوليةاجلنائيةاحملكمةيفقاضٍ ألكونغانا

لدغانا،جامعةيفالقانونلةجميفُنشرتمقالةاملنشوراتمنقائميتوتتضمن - ٢٠٠٢(والعشرين،الثاينا
شاملةحتليليةحملةقدمتُ يتالةاملقالههذتلقيوقد". الدوليةواجلرائمالسياديةاحلصانة"بعنوان) ٢٠٠٤

القانوناليت تقع حتت طائل رائماجلحاالتيفيف القانون الدويل واحلكوماتالدوللرؤساءالقانوين موقفلل
.الدويلالقانونوطالبوالباحثنيوالكتابالقانونينيواملمارسنيالقانونفقهاءجمتمعلدىقبوالالدويل
املطروحةاملشاكلبشأنالفكريشحذحتليلتقدميإىلأيضاسعيتاألخرى،املنشورةأعمايلخاللومن

القانون.جماالتمنوغريهاالعامالدويلالقانونيفحاليا
العلمية،وأعمايلحبوثيخاللمنالعامالدويلالقانوننشريفبارزةمسامهةقدمتأنينأعتقدختصار،وبا

وقيادةغانااملسلحةالقواتقيادةوكليةوالدبلوماسية،الدوليةللشؤونليغونومركزالقانون،كليةيفوتدريسي
يفقاضمنصبلتقلدجيدوضعيفجتعلين،األخرىواملسامهاتاملهنيةأنشطيتجانبإىلوهذه،. األركان
.الدوليةاجلنائيةاحملكمة

الذاتيةالسيرة بيان 

بينيه:العائلةاسم
إمانويلاألول:االسم
ياواألوسط:االسم

ذكرالجنس:نوع
١٩٥٤نيسان/أبريل ٣٠الميالد:تاريخ

غاين:الجنسية
إفريقيا:اإلقليميةالمعايير
:الثانويةالجنسية

وجودها)حالةفي(
ال ينطبق

أعزب:االجتماعيةالحالة
القائمة‘/ألف’القائمة

‘باء’
باء
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أكاناللغة األم: اللغات
مستوى متقدمالشفوية)(متقدم: (املكتوبة) مستوىاإلنكليزية-
مستوى أساسيالشفوية)(مستوى أساسي: (املكتوبة)الفرنسية-
>>يُرجى االختيارالشفوية)(>>يُرجى االختيار: (املكتوبة)أخرىلغات-

>>يُرجى االختيارالشفوية)(>>يُرجى االختيار:(املكتوبة)

>>يُرجى االختيارالشفوية)(>>يُرجى االختيار:(املكتوبة)

>>يُرجى االختيارالشفوية)(>>يُرجى االختيار:(املكتوبة)

(املؤهالت) احلاصل عليها (مع البدء باألحدث)على املؤهل، املؤسسة، املؤهلصول تاريخ احل:التعليميةالمؤهالت
أخرىخاناتا لزم ملء إذُ                   ي رجى االستنساخ واللصق-

١٩٨٨هتموز/يولي–١٩٨٠تشرين األول/أكتوبر 
جامعة كمربدجاملؤسسة:-
ماجستري يف األدباملؤهل (املؤهالت) احلاصل عليها:-

١٩٨٠هحزيران/يوني–١٩٧٩تشرين األول/أكتوبر 
جامعة كمربدجاملؤسسة:-
ماجستري يف القانوناملؤهل (املؤهالت) احلاصل عليها:-

١٩٧٨أيلول/سبتمبر –١٩٧٧تشرين األول/أكتوبر 
جامعة ليدناملؤسسة:-
شهادة دراسات علياؤهل (املؤهالت) احلاصل عليها:امل-

السنة)-(الشهر١٩٧٦هحزيران/يوني–١٩٧٣تشرين األول/أكتوبر 
جامعة غانااملؤسسة:-
بكالوريوس يف القانوناملؤهل (املؤهالت) احلاصل عليها:-

(مع البدء باألحدث)معلومات أخرى، جهة العمل، اللقب الوظيفي،يخالتار :العمليةالخبرة
احلالة، حسب ‘باء’أو يف القائمة ‘ ألف’إما يف القائمة بيان مدى صلة اخلربة بالوظيفة املرشح هلاُ    ي رجى 

١٩٩٠تشرين األول 
جامعة غاناجهة العمل:-
حماضر تاذ أسحماضر، اللقب الوظيفي:-
:معلومات أخرى-
إل اليوم١٩٩٠-
كلية القانون، جامعة غاناجهة العمل:-
حماضر/أستاذ حماضر اللقب الوظيفي:-



ICC-ASP/13/3/Add.1

٢٢3A1-A-291114

IC
C

-A
S

P
/9/[…

]

P
age

٢٢

القانون الدويل العام، والقانون الدويل اإلنساين، والقانون الدويل يف:معلومات أخرى-
، والقانون الدويل لالستثمارات، وقانون امللكية الفكرية.حلقوق اإلنسان

٢٠٠٩-١٩٩٠
مركز ليغون للشؤون الدولية والدبلوماسية، جامعة غانا، ليغونجهة العمل:-
حماضر ومشرف وممتحن  اللقب الوظيفي:-
انون الدبلوماسية واملؤسسات الدولية، وقانون يف القانون الدويل العام، وق:معلومات أخرى-

األمم املتحدة، واملؤسسات الدولية، والقضايا القانونية والسياساتية 
لالستثمار األجنيب املباشر.

٢٠٠٩-٢٠٠٠
كلية قيادة القوات املسلحة الغانية وقيادة األركان. جهة العمل:-
حماضراللقب الوظيفي:-
اإلنساين،الدويلوالقانوناملتحدة،األمموقانونالدويل،القانونيف:خرىمعلومات أ-

هذهتدريسيفالرائدكنت. الدوليةاتسواملؤسالدبلوماسيةوقانون
.الكليةيفاملواد

١٩٨٦نيسان/أبريل –١٩٨٥تشرين األول/أكتوبر 
ث، اململكة املتحدةأمانة الكومنويلجهة العمل:-
موظف قانويناللقب الوظيفي:-
:معلومات أخرى-

:األخرىالمهنيةاألنشطة
يُرجى االستنساخ واللصق إذا لزم ملء خانات أخرى-

إلى اليوم١٩٩٠
غانا و هيئة حترير جملة القانون الصادرة عن جامعةعضالنشاط:-
٢٠١٠-٢٠٠٣
رئيس جملة القانون الصادرة عن جامعة غانا ورئيس حتريرها النشاط:-
٢٠٠٩-٢٠٠٣
عضو هيئة حترير جملة الشؤون الدولية الصادرة عن مركز الشؤون الدولية والدبلوماسيةالنشاط:-
٢٠٠٠-١٩٩٤

ة حترير جملة اجلمعية اإلفريقية للقانون الدويل والقانون املقارنعضو هيئالنشاط:-
٢٠٠٠-١٩٩٤
ا إفريقيايفالدويلالقانونمبادئصياغة إعادةمقرر،النشاط:- للقانوناإلفريقيةاجلمعيةاليت قامت 

العالقاتقانونة الصياغة اإلفريقية متاشيا مع إعادة صياغإعادةتصور. وإذ مت املقارنوالقانونالدويل
تسرتشدكدليلاألمريكية  كومةاحلإليهوتستندللقانوناألمريكياملعهداعتمدهالذياألمريكي اخلارجية

ا اخلارجية،السياسةيفبه يفاخلارجيةوالعالقاتالسياسةممارسةعلىاالنسجامإدخالإىلسعتفإ
التدخلعدمقانوناستعراض"بعنوانُ   وضعت ها اليتاألوىلالصياغة إعادةُ    قد ن شرت و . اإلفريقيةالقارة
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اجلمعيةجملةيف" التدخلبعدميتعلقفيمااإلفريقيةالدوليفالدولةممارسةعلىاملبنيةاملصاحبةوقواعده
الهذايفالعاملأحناءمجيعيفللباحثنيمرجعيةمادةاحلنيذلكمنذوأصبحت الدويلالقانونمنا

.العام

٢٠١٢هن/يونيحزيرا-

عضو فريق خرباء أمانة الكومنولث املخصص الذي أجرى استعراض أقران للدليل الذي النشاط:-
نشرته األمانة و حيمل عنوان "دمج التنمية املستدامة يف االتفاقات الدولية لالستثمار: دليل للبلدان النامية" 

اتفاقات دولية لالسثمار تدعم . ويهدف الدليل إىل مساعدة البلدان النامية على وضع ٢٠١٣عام 
ا التنموية  الدليل أيضا ليكون مرجعا مفيدا ُ  قد و ضعدمج التنمية املستدامة فيها. و عن طريق حاجا

تمع املدين اليت تراهن على نيلواضعي السياسات، وخرباء القانون، والباحث يف جمال القانون، ومجاعات ا
عملية استعراض ل"خضع الدليل أنه ُ يف التنمية. وقد أقرت توطئة  تأثريات االتفاقات الدولية لالستثمارات 

ال يصارمة من قبل األقران من ب املعايري الدولية". وكان تعييين لضمان تلبيته نهم خرباء مرموقون يف ا
.عضوا يف الفريق اعرتافا بالبحوث واملسامهة العلمية اليت قدمتها يف جمال القانون الدويل لالستثمارات

بالموضوعصلةالمنشورةالموادأكثر
المنشورات

المقاالت- ألف 
-١٩٨٨، جملة القانون، جامعة غانا ("الضغط االقتصادي االنفرادي ومسألة تعريف األمم املتحدة للعدوان"-١

.٩٣-٧٢) ص. ١٩٩٠
متر السنوي الثالث (مع لوي س. تسيكاتا)، أشغال املؤ "،استقرار احلقوق املعدنية يف ظل القانون الغاين"-٢

.١٨٠-١٧٠)، ص ١٩٩١للجمعية األفريقية للقانون الدويل والقانون املقارن (
، أشغال املؤمتر السنوي الرابع للجمعية "اإلكراه االقتصادي وإعادة النظر يف النظام االقتصادي الدويل اجلديد"-٣

.٢٣٩-٢٢٠)، ص. ١٩٩٢األفريقية للقانون الدويل والقانون املقارن (
أشغال املؤمتر السنوي اخلامس للجمعية "،حنو نظام عاملي اجلديد؟-األمم املتحدة والعقوبات االقتصادية "-٤

.٢٥٧-٢٤١)، ص ١٩٩٣األفريقية للقانون الدويل والقانون املقارن (
لة األفريقية للقانون الدويل والق"اإلكراه االقتصادي ومبدأ عدم التدخل وقضية نيكاراغوا"-٥ انون املقارن، ، ا

لد السادس ( .٢٥٢-٢٣٥)، ص ١٩٩٤ا
العقوبات االقتصادية يف قضية لوكريب: مالحظة بشأن القضية املتعلقة مبسائل تفسري اتفاقية مونرتيال لعام "-٦

لد الثالث رقم ُ ، نشرة  "وتطبيقها١٩٧١ .٢٦-١٩، ص ١٩٩٥، آذار/ مارس ١مركز ليغون للشؤون الدولية، ا
لة األفريقية للقانون الدويل والقانون املقارناستعرا"-٧ لد السابع ("ض قانون عدم التدخل، ا )، ص ١٩٩٥، ا

١٥٧-١٣٩.
تعليقات على اتفاقيات القروض اخلارجية واملعامالت التجارية الدولية وسلطة وضع املعاهدات مبوجب "-٨

لد العشرون، جامعة غان"الدستور اجلمهوري الرابع لغانا .٩١-٧٨ا، جملة القانون، ص ، ا
لد األول، جملة ليغون للشؤون "يوس إىل فاتيلشاحلق يف التجارة يف القانون الدويل الكالسيكي: من غرو "-٩ ، ا
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.١٧٨-١٦٠، ص ٢٠٠٤الدولية، كانون األول/ديسمرب 
، "حماكم التحكيم الدوليةالقانون الدويل واحلقوق السيادية واالستثمار األجنيب املباشر: االجتاهات يف فقه"-١٠

لد احلادي والعشرون، جملة القانون، جامعة غانا ( .٩٠-١)، ص ٢٠٠٢- ٢٠٠٠ا
لد الثاين والعشرون"-١١ )، ٢٠٠٤-٢٠٠٢، جملة القانون، جامعة غانا ("احلصانة السيادية واجلرائم الدولية، ا
.١٦٠-١١٢ص 
لد اخلامس والعشرون، جملة القانون، جامعة غانا "املتحدةٍّ     تطوير سيادة القانون بني األمم: حتد  لألمم"-١٢ ، ا

.١٩٧-١٥٢) ص. ٢٠١٢-٢٠١١(
لد السادس والعشرون، جملة "مصادر القانون الدويل العام وانطباقها على القانون الداخلي لغانا"-١٣ ، ا

).٢٠١٣القانون، جامعة غانا (
مقاالت قصيرة-باء
لة األفريقية للقانون "ارسة الدولة" يف الدول اإلفريقية فيما يتعلق بعدم التدخل"مماملبنية على قواعد "ال-١٤ ، ا

لد السابع  .١٨٤-٨٧)، ص ١٩٩٥(الدويل والقانون املقارن، ا
اورةالتأليف والنشر االجتاهات اجلديدة يف حقوق "-١٥ ، جملة القانون، جامعة غانا "الدولية واحلقوق ا

لد الث١٩٩٨( .١٩-١٧اين، ص ) ا
لة الفصلية اإلفريقية للمساعدة القانونية، "تعليق تفسريي لتقرير املصري االقتصادي يف عامل متغري"-١٦ ، ا

.١٩٩٨حزيران/يونيو -نيسان/أبريل
فصول في كتب- جيم
ور (حمرران)، ، قاشيقاه وأوكافاملتبادلة"اكيان الدولة واألقاليم واالعرتاف يف القانون الدويل: عالقا"-١٧

.٤٠١-٣٧٥، ص ١٩٩٩مشروعية احلكم يف أفريقيا، "كلوير" الدولية للقانون، 
دور املنظمات الدولية واجلهات املاحنة يف استكمال خطة غانا للتكامل يف غرب أفريقيا: القضايا "-١٨

الفصل العاشر، )، ٢٠٠٩، مؤسسة فريدريش إيربت، غانا، ("والتحديات يف غانا سعيا إىل خطة تكامل إقليمي
.١٩٧-١٧٥ص 
، "النظام القانوين الدويل للهجرة وسياسات اهلجرة يف اجلماعة االقتصادية لدول غرب إفريقيا والدول املتلقية"-١٩

، "؟ اهلجرة الدولية والتنمية يف غانا وغرب أفريقيا املعاصرينيف بيتناالعامل")، Takyiwa Manuhوا مانوه (ييف تاكي
.١٠٢-٧٨، ص. ٢٠٠٤

تقرير فني- دال
وا مانوه وآخرين)، جامعة غانا، مركز دراسات ي(مع تاكي"،األبعاد القانونية واملؤسساتية للهجرة يف غانا"-٢٠

.٩٠-١، ض ٢٠١٠اهلجرة، سلسلة األوراق التقنية لدراسات اهلجرة ، 
قيد النشر

قراء جامعة غانا-ألف
دراسات اهلجرة.املقالة سلمت ملركز"،ةنا: مراجعة نقدي"األطر القانونية والسياساتية للهجرة يف غا-١
ديد اجلماعة االقتصادية لدول غرب إفريقيا باستخدام "القوة الشرعية" يف كوت ديفوار: إعادة النظر يف -٢ "

ية القانون.لالقانون الدويل الذي حيكم اللجوء إىل القوة"، املقالة سلمت لك
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مشروع كتاب-باء
دويل واحلقوق السيادية واالستثمار األجنيب املباشر: االجتاهات يف فقه حماكم التحكيم الدولية "، القانون ال"-١

كتاب.يف شكل  ُ                     ُ    مقالة طويلة ن شرت وتعاد مراجعتها لت نشر 
هجرة اليد العاملة اإلقليمية البينية يف منطقة اجلماعة االقتصادية لدول غرب إفريقيا"، مشروع حبث يسري"ت-٢

نفسي مع مرياما أوومبيال وجون تايي من مركز دراسات اهلجرة.سأنشره ب
أوراق أخرى قيد المراجعة للنشر- جيم

."التدخل اإلنساين والقانون التأسيسي لالحتاد األفريقي: النظر إىل الوراء للتطلع إىل األمام"-١
."اإلطار القانوين لالستثمار األجنيب املباشر يف غانا"-٢

بالموضوعصلةالدراسيةالحلقاتأكثر
ندوات التي شاركت فيهارات والملمؤتا

.١٩٨٢أيار/مايو ٢٨-١٠حلقة دراسية يف القانون الدويل، مكتب األمم املتحدة، جنيف، -١
شهادة مشاركة.ُ   ُ م نحت  

.١٩٨٩/يوليوزمتو ٢٩-٤الدورة الدراسية الرابعة عشرة، املعهد الدويل حلقوق اإلنسان، سرتاسبورغ، فرنسا، -٢
شهادة مشاركة.ُ   ُ م نحت  

آب/أغسطس ١٢-يوليو/متوز٤الدور احلادية عشرة ملركز التدريب الدويل لتعليم حقوق اإلنسان يف اجلامعة، -٣
مم للتحضري للتعليم املختص يف القانون الدويل وقانون حقوق اإلنسان ُ ، سرتاسبورغ، فرنسا. الربنامج ص  ١٩٨٣
املقارن.
من املعهد الدويل حلقوق اإلنسان.شهادة مشاركة ُ   ُ م نحت  

املؤمتر السنوي الثالث للجمعية اإلفريقية للقانون الدويل والقانون املقارن عن موضوع: "النزعة الدستورية وقانون -٤
ُ                              ، ق دمت  ورقة بعنوان: "استقرار احلقوق ١٩٩١نيسان/أبريل، ٥- ٢حقوق اإلنسان يف إفريقيا"، أروشا، تنزانيا،    َ

شرت ضمن أشغال املؤمتر السنوي الثالث للجمعية اإلفريقية للقانون الدويل ُ ، ن  "ل القانون الغايناملعدنية يف ظ
.١٨٠-١٧٠، ص ١٩٩١والقانون املقارن، نيسان/أبريل 

النظرية والتطبيق لتقرير "املؤمتر السنوي الرابع للجمعية اإلفريقية للقانون الدويل والقانون املقارن عن موضوع: -٥
، قدمت ١٩٩٢غال، نيسان/أبريل نالسياق اإلفريقي: املشروعية والدولة والنظام السياسي"، داكار، الساملصري يف

شغال املؤمتر السنوي الرابع ضمن أُ    فيه ورقة بعنوان "اإلكراه االقتصادي والنظام االقتصادي الدويل اجلديد"، ن شرت 
.٢٣٩-٢٢٠، ص ١٩٩٢/أبريل للجمعية اإلفريقية للقانون الدويل والقانون املقارن، نيسان

أيلول/سبتمرب ٢٤-٢٠املؤمتر السنوي اخلامس للجمعية اإلفريقية للقانون الدويل والقانون املقارن، أكرا، غانا، -٦
ُ        دمت فيه ورقة بعنوان: "األمم املتحدة والعقوبات االقتصادية: حنو نظام عاملي جديد"، ن شرت ضمن َ ، ق  ١٩٣

، ص ١٩٩٣للجمعية اإلفريقية للقانون الدويل والقانون املقارن، أيلول/سبتمرب أشغال املؤمتر السنوي اخلامس 
٢٥٧-٢٤١.

املؤمتر السنوي السادس للجمعية اإلفريقية للقانون الدويل والقانون املقارن، كمباال، أوغندا.-٧
غ، جنوب إفريقيا.نسرب ااملؤمتر السنوي السابع للجمعية اإلفريقية للقانون الدويل والقانون املقارن، جوه-٨
املؤمتر السنوي الثامن للجمعية اإلفريقية للقانون الدويل والقانون املقارن عن موضوع: "التكامل اإلقليمي"، -٩
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ُ             ، ترأست  جلسات املؤمتر.١٩٩٦أيلوي/سبتمرب، ٥-٢القاهرة، مصر، 
رن، ساحل العاج.املؤمتر السنوي العاشر للجمعية اإلفريقية للقانون الدويل والقانون املقا-١٠
١٢-متوز/يوليو٤القانون الدويل، الهاي، موضوع برنامج زمالة معهد األمم املتحدة للتدريب والبحث يف -١١

.١٩٩٤آب/أغسطس 
شهادة مشاركة.ُ   ُ م نحت  

التعليم والبحث يف قانون امللكية الفكرية، عن موضوع ملتقى املنظمة الدولية للملكية الفكرية اإلقليمي -١٢
.١٩٩٦هرة، مصر، كانون األول/ديسمرب القا
التعليم والبحث يف قانون امللكية الفكرية، موضوع امللتقى املنظمة الدولية للملكية الفكرية اإلقليمي عن -١٣

.١٩٩٨أيلول/سبتمرب ١١-٧القاهرة، أبوجا، نيجرييا، 
م امللكية الفكرية للجامعات منافع نظاموضوع ملتقى املنظمة الدولية للملكية الفكرية اإلقليمي عن -١٤

والباحثني اجلامعيني ومنظمات البحوث والتنمية، حتت رعاية املنظمة الدولية للملكية الفكرية ووزارة العلوم 
.٢٠٠٠حزيران/يونيو ٢٢-٢٠والتكنولوجيا والتعليم العايل يف تنزانيا، دار السالم، تنزانيا، 

برة لألوطان بشأن امللكية الفكرية وقانون االتصاالت"، سالزبورج، ملتقى سالزبورج عن موضوع: "اآلفاق العا-١٥
.٢٠٠٠آب/أغسطس ٩-٢النمسا، 

شاركت يف املناقشات املتعلقة باملوضوعات التالية: مستقبل اإلنرتنت؛ إدارة اإلنرتنت واملؤسسات اجلديدة؛ 
والقطاع اخلاص؛ اإلنرتنت وتطوير اإلنرتنت وقوانني ضبط االتصال؛ التنظيم الذايت لإلنرتنت: واجهة احلكومة

االتصاالت؛ اجلوانب القانونية للخصوصية، واإلباحية واألمن؛ قانون املنافسة والسياسة العامة؛ وضع السياسات 
والعالمة والنشر واإلنرتنت: التأثريات االجتماعية والسياسية؛ املواءمة بني براءات االخرتاع وقوانني حقوق التأليف 

ر التجاري. قدمت ورقة عن موضوع: "املصلحة الوطنية واإلنرتنت، الفجوة الرقمية والدول اإلفريقية".التجارية والس
القانون موضوع أكادميية جنيف للقانون الدويل اإلنساين وحقوق اإلنسان، دورة تدريبية متقدمة املستوى يف -١٦

الدولية للصليب األمحر، جنيف، سويسرا، الدويل اإلنساين ألساتذة اجلامعا، نظمته أكادميية جنيف واجلمعية
.٢٠٠٨أيلول/سبتمرب 

ُ               م نحت  شهادة مشاركة.   ُ
.٢٠٠٨، ١٣-٧مركز حقوق اإلنسان، جامعة بريتوريا، ملتقى عن حقوق اإلنسان، -١٧

المهنيةوالجمعياتالرابطاتفيالعضوية
رن.قانون املقاالقية للقانون الدويل و ياجلمعية اإلفر -١
نقابة حمامي غانا.-٢
.ةعضو شريف، مجعية العلوم الغاني-٣
ات الدولية.ضعضو معهد املفاو -٤

واألوسمةالجوائز
.٢٠٠٩ُ                                                    م نحت جائزة أحست أستاذ يف العلوم اإلنسانية، جامعة غانا، - ٢٠١٠

ا، وطريقتكم يف اإللقاء ِّ مكم يف املواضيع اليت تدر سُّ وجاء يف نص التكرمي، من بني أمور أخرى: "إن حتك   و
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ب حتت تصرف الطالاوصفوكم باألستاذ املتحمس املوجود دائمنَّ                  والتوضيح جعلتكم حمب با لدى طلبتكم الذي
ُ                                                                     الستشارته"، وورد فيه أن اجلائزة م نحت يل اعرتافا "مبسامهيت يف تعزيز جامعة غانا بوصفها مكانا للتعليم والتميز".

لى منح الزيارات الدراسية التالية:وباإلضافة إىل ذلك حتصلت ع
.١٩٩١كانون األول/ديسمرب -جامعة ليدن، هولندا، أيلول/سبتمرب -١

زيارة دراسية إىل كلية القانون يف إطار اتفاق التعاون بني ليغون وليدن. كان الغرض هو التعاون يف جمال البحوث 
وتطوير املنماهج الدراسية.

.١٩٩٦كانون األول/ديسمرب -/سبتمر جامعة ليدن، هولندا، أيلول-٢
زيارة دراسية إىل كلية القانون يف إطار اتفاق التعاون بني ليغون وليدن. كان الغرض منها التعاون يف جمال البحوث 

وتطوير املنماهج الدراسية.
.١٩٩٨أيلول/سبتمرب -جامعة ليدن، هولندا، متوز/يوليو -٣

إطار اتفاق التعاون بني ليغون وليدن. حتديث مواد التعليم والبحث يف القانون يف كليةزيارة دراسية إىل  
املشكالت املعاصرة للقانون الدويل.

.٢٠٠٤شباط/فرباير ٢٨-كانون الثاين/يناير ١٧جامعة ليدن، هولندا، -٤
ون يف جمال البحث زيارة دراسية إىل كلية القانون يف إطار اتفاق التعاون بني ليغون وليدن. كان الغرض منها التعا

يوس للدراسات القانونية الدولية يف جامعة ليدن يف شُ                   وتطوير املناهج الدراسية. ألقيت  حماضرات يف مركز غرو 
يت مقالة من  صفحة بعنوان: "القانون الدويل واحلقوق السيادية واالستثمار األجنيب املباشر: ٩٠الهاي، وأ

لد احلادي والعشرين، "االجتاهات يف فقه حماكم التحكيم الدولية ُ                                                    ، ن شرت يف جملة القانون، جامعة غانا، ا
.٩٠-١، ص ٢٠٠٢- ٢٠٠١

.١٩٩١كلية امللكة ماري، لندن، تشرين األول/أكتوبر -٥
زيارة دراسية من متويل املنظمة الدولية للملكية الفكرية لتطوير املنهاج الدراسي لتدريس قانون امللكية الفكرية يف  

يغون.كلية القانون، ل
ة يف امللكية ي. رحلة دراس١٩٩٧نيسان/أبريل -برنامج الزائر الدويل لوكالة اإلعالم األمريكية، آذار/مارس-٦

ضعت لدراسة أثر اإلنرتنت على حقوق امللكية الفكرية ُ الفكرية يف الواليات املتحدة من متويل احلكومة األمريكية و  
ية القانون، إىل جانب تقدمي املشورة حلكومة غانا بشأن التغيريات ولتحديث تدريسي لقانون امللكية الفكرية يف كل
والتعديالت املقرتحة على قوانني امللكية الفكرية.

ُ              م نحت  شهادة مشرتكة.   ُ
.٢٠٠٠جامعة نوتنغهام، اململكة املتحدة، آذار/مارس -٧
لس الثقايف الربيطاين يف إطار "برنامج القانون الدويل للتنمية ِ م   جمال يف تعاونيتعلق األمر بالاملستدامة". نحة من ا

ا يف جمال قضايا ُ ملنهاج الدراسي. تشاورت  اتطوير بالبحث و  مع كلية نوتنغهام بشأن ممارسة اململكة املتحدة وخرب
حقوق العمال.

.٢٠٠١جامعة نوتنغهام، اململكة املتحدة، آذار/مارس -٨
لس الثقايف الربيطاين يف إطار بِ م   أجريت حبثا يف موضوع رنامج "القانون الدويل للتنمية املستدامة". نحة من ا

ا يف إطار العديد من صكوك حقوق اإلنسان الدولية.  التطبيق الداخلي اللتزامات غانا الدولية اليت تعهدت 
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وكانت نتيجة البحث مساعدة كلية القانون يف ليغون يف تقدمي املشورة حلكومة غانا.
.٢٠٠٢نوفمري -تشرين الثاين٢٤-١٧اململكة املتحدة، جامعة نوتنغهام،-٩
لس الثقايف الربيطاين يف إطار "برنامج القانون الدويل للتنمية املستدامة". مجعت  بيانات ومواد تعليمية ِ م   ُ                      نحة من ا

الفكرية امللكيةْ ماديت  أخرى تتعلق جبوانب امللكية الفكرية يف التنوع البيئي ليستخدمها الطالب الذي يدرسون 
وقانون البيئة يف كلية القانون يف جامعة غانا.

.٢٠٠١جامعة نورث وسرتن، شيكاغو، الواليات املتحدة، حزيران/يونيو -١٠
يف القانون الذي حيكم استخدام القوة والتدخل احبثأجريت قمت بتحديث املواد التعليمية و 

لتعليمية املتعلقة بالقانون الدويل يف القانون الدويل املعاصر. وقمت أيضا بتحديث املواد ا
العام.

شخصيةالاالهتمامات

املطالعة وتقدمي اخلدمات اإلنسانية.
الصلةذاتاألخرىالحقائق

منسنة٢٣تشملالعمليةخربيتفإن’باء‘القائمةفئةإطاريفيندرجالذيبرتشحييتعلقفيما
الدويلالقانونمنترتاوحالقانونكليةيفاملوادمنالعديدبتدريسقمتحيثغاناجامعةيفالتدريس

الدويلوالقانونالدويل،التجاريوالقانوناإلنسانحلقوقالدويلوالقانوناإلنساينالدويلالقانونإىلالعام
والقانوناإلنساينالدويلالقانونيفماجستريبتدريسحالياوأقوم. الفكريةامللكيةوقانونلالستثمارات،

الدوليةللشؤونليغونمركزيفماجستريدروسبتصميمقمتالكليةوخارج. اإلنسانحلقوقالدول
الدولية،واملؤسساتالدبلوماسيةوقانونالعامالدويلالقانونموضوعيفتقدميهايفرائداوكنتوالدبلوماسية

الدولية،واملؤسساتاملباشر،األجنيباالستثماريفوالسياساتيةالقانونيةوالقضايااملتحدة،األمموقانون
وقانوناإلنساينالدويلوالقانونالعامالدويلالقانونتدريسيفأيضاالرائدوكنت. اإلنساينالدويلوالقانون

القواتقيادةكليةيفاملاجستريمستوىعلىاملتحدةاألمموقانونالدولية،واملؤسساتالدبلوماسية
.األركانوقيادةالغانيةاملسلحة

املقاالتمنكبريعددعلىاإلشرافلتشملالتدريسغاناجامعةيفالعمليةخربيتجتاوزتوقد
االتالعامالدويلالقانونيفوفحصهااجلامعيةوالرسائلالطويلة قيادةوكليةليغونكليةيفالصلةذاتوا
يفالدميقراطيةوإرساءاإلنسانحقوق"عموضو يفالقانونماجستريويفاألركانوقيادةاملسلحةالقوات
).إفريقياجنوببريتوريا،جامعةمع" (إفريقيا

ونورثليدن،جامعاتذلكيفمبااخلارج،يفاملؤسساتمنعدديفزائراحماضراأيضاوكنت
اءإللقالفرصة٢٠٤٤عامليدنجامعةإىلخاصبوجهزياريتيلأتاحتوقد. وبريتورياامهغونوتنوسرتن

كاريلمايكلتوبيا"ومعهدالهاي،يفالدوليةالقانونيةللدراساتاملرموقيوسغروشمركزيفحماضرات
.الهاييفالدويلللقانون" آسر

منالعديديفللمشاركةُدعيتومستشارا،قانونياوخبرياأستاذابصفيتاملهنيةنشاطايتنطاقويف
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ترتاوحاهتماميجماالتيفأوراقاقدَّمتحيثوخارجهابالديداخلالعملوحلقاتوامللتقياتاملؤمترات
بنشروقمت. اهلجرةوقانونالدويلاجلنائيوالقانونلالستثماراتالدويلالقانونإىلالعامالدويلالقانونمن

.كتبيففصولبكتابةأيضاوسامهتُ حمكَّمةجمالتيفأخرىمقاالتجانبإىلاألوراقهذه

دورات لتقدميكاستشاريوالبحثللتدريباملتحدةاألمممعهدمعتعاقدتذلك،ىلإوباإلضافة
قدمتهااليتالدروسومشلت. وإرترياغامبيامن"حكومينيملوظفنيالدبلوماسيةاملمارسات"يفتدريبية 
القانونيفخريةاألوالتطوراتاملعاهدات،وقانونالدويل،التجاريوالقانونالعام،الدويلالقانونيفمقدمة
تدريبيةدوراتيفللتدريسكاستشاريوالتنميةللتجارةاملتحدةاألمممؤمترمعأيضاوتعاقدت. الدويل
يلأتيحتوهكذا. إفريقياجنوببريتوريا،جامعةيفلالستثماراتالدوليةاالتفاقاتيفللمفاوضنيمكثفة
القائمني علىاملعاهدات آثار"و" املعاهداتإطاريفةاملتبعاملمارسات"حولحماضراتإللقاءالفرصةأيضا

ويفغانا،وحكومةالكومنولثأمانةتنظمهااليت" الزائرحماضراتسلسلة"إطاريف" على صياغة التشريعات
القضائيالنظاميفالعليااحملاكملقضاةالقضائيالتدريبمعهدينظمهااليتالبحريللقانونالدراسيةاحللقة

االستثمار بدليلاملعيناملخصصالكومنولثأمانةخرباءفريقيفعضواتعييينمت،٢٠١٢عامويف. ناغايف
يفاملستدامةالتنميةمفهومدمجإىلاألولاملقاميفيهدفو الناميةلبلدانلاألمانةالذي وضعته املعدَّل

القانونجماليفقدمتهااليتالعلميةملسامهةوابالبحوثاعرتافاالتعينيهذاوكان. الدوليةاالستثماراتفاقات
.خاصبوجهلالستثماراتالدويلوالقانونعامة،بصفةالعامالدويل

التحريرهيئةيفعضوييتأخرى،أموربنيمنأذكر،أنميكنيناألخرى،بالتزامايتيتعلقوفيما
مركزعنالصادرةالدوليةللشؤونجملةرةإداجملسوعضويةغانا،جامعةيفالقانونجملةحتريرهيئةورئاسة
لةيفوحمرروالدبلوماسية،الدوليةللدراساتليغون الدويلللقانوناألفريقيةاجلمعيةعنالصادرةاملرموقةا

يفالدويلالقانونملبادئاجلمعيةاقامتاليتالصياغةإلعادةمقرراكوينعنفضالاملقارن،والقانون
األمريكياخلارجيةالعالقاتقانونصياغةمتاشيا مع إعادة اإلفريقيةالصياغةإعادةتصورمتوإذ. أفريقيا
السياسةيفبهتسرتشدكدليلاألمريكيةاحلكومةإليهوتستندللقانوناألمريكياملعهداعتمدهالذي

ااخلارجية، وقد. اإلفريقيةالقارةيفةاخلارجيوالعالقاتالسياسةممارسةعلىاالنسجامإدخالإىلسعتفإ
املبنيةاملصاحبةوقواعدهالتدخلعدمقانوناستعراض"بعنوانوضعُتهااليتاألوىلالصياغةإعادةُنشرت

منذتوأصبحَ ١٩٩٥عاماجلمعيةجملةيف" التدخلبعدميتعلقفيمااإلفريقيةالدوليفالدولةممارسةعلى
الهذايفالعاملأحناءمجيعيفللباحثنيمرجعيةمادةاحلنيذلك .العامالدويلالقانونمنا

الثامناالجتماعإىلغاناوفدعضويةذلكيفمباالعامةاخلدمةأنشطةمنبعددأيضاقمتوقد
،٢٠٠٥عامويف. ١٩٩٩مارس/آذارأكرا،األفريقية،اآلسيويةاالستشاريةالقانونيةللجنةوالثالثني
.احلمرللخمريالدوليةاجلنائيةاحملكمةيفقاضٍ ألكونغاناحكومةرشحتين

لدغانا،جامعةيفالقانونجملةيفُنشرتمقالةاملنشوراتمنقائميتوتتضمن والعشرين،الثاينا
حتليليةحملةقدمتُ يتالةاملقالههذتلقيوقد". الدوليةواجلرائمالسياديةاحلصانة"بعنوان) ٢٠٠٤- ٢٠٠٢(

اليت تقع حتت طائل رائماجلحاالتيفيف القانون الدويل واحلكوماتالدوللرؤساءالقانوين موقفللشاملة
القانونوطالبوالباحثنيوالكتابالقانونينيواملمارسنيالقانونفقهاءجمتمعلدىقبوالالدويلالقانون
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.الدويل

املشاكلبشأنالفكريشحذلحتليتقدميإىلأيضاسعيتاألخرى،املنشورةأعمايلخاللمن
.القانونجماالتمنوغريهاالعامالدويلالقانونيفحاليااملطروحة

وأعمايلحبوثيخاللمنالعامالدويلالقانوننشريفبارزةمسامهةقدمتأنينأعتقدوباختصار،
املسلحةالقواتقيادةوكليةوالدبلوماسية،الدوليةللشؤونليغونومركزالقانون،كليةيفوتدريسيالعلمية،

لتقلدجيدوضعيفلينعجتاألخرى،واملسامهاتاملهنيةأنشطيتجانبإىلوهذه،. األركانوقيادةغانا
.الدوليةاجلنائيةاحملكمةيفقاضمنصب
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بيرمونتيان، توما- ٤
اإلنكليزية]ب[األصل: 

مذكرة شفوية 

ا إىل بولندا سفارة مجهورية ليتوانيا لدى مملكة هتتقدم  الدول األطراف يف نظام األمانة العامة جلمعية تحيا
، تتشرف ICC-ASP/13/SP/06رقم هذه األخريةمذكرة روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، وباإلشارة إىل 

ة، كمرشحاليتوانيمن رعاياي، وهبريمونتيانتوما ورية ليتوانيا قررت ترشيح األستاذةبأن حكومة مجهها بالغبإ
املقرر جلمعية الدول األطرافعقد يف الدورة الثالثة عشرة ينسيف االنتخاب الذي اجلنائية الدوليةلمحكمة كقاضية ل

.٢٠١٤ديسمرب عام كانون األول/١٧إىل ٠٨يف الفرتة من عقدها

مت ترشيحهاقد و ، سابق يف احملكمة الدستورية جلمهورية ليتوانيايةقاضهي، بريمونتيانتوما ستاذةاألإن 
لالنتخابةاملرشح، وترتشحمن نظام روما األساسي٣٦املادة ) من ٢(أ) (٤وفقا لإلجراء املنصوص عليه يف الفقرة 

من نظام روما األساسي.٥الفقرة ، ٣٦القائمة باء ألغراض املادة مبوجب

.للمرشحةالسرية الذاتية بيان ع سوية م) (أ) من نظام روما األساسي ٤(٣٦وفقا للمادة لقد مت تقدمي بيان

بيان المؤهالت

املتعلقةاألساسيرومانظاممن٣٦للمادةوفقاهذااملؤهالتيانببليتوانيامجهوريةقدم حكومةتت
.الدوليةاجلنائيةاحملكمةقضاةانتخابات اخلاصة باإلجراءب

حملكمة ألستاذة وقاضية سابقة لدى اا، بريمونتيانقررت حكومة مجهورية ليتوانيا ترشيح السيدة توما 
خالل ستنعقديف احملكمة اجلنائية الدولية يف االنتخابات اليت ةقاضيكاالدستورية جلمهورية ليتوانيا، النتخا

١٧إىل ٠٨نيويورك من يفالدورة الثالثة عشرة جلمعية الدول األطراف املقرر عقدها يف مقر األمم املتحدة
.٢٠١٤ديسمرب كانون األول/

٤الفقرةألحكاموفقااإلجنليزية،باللغةالذاتيةاسري هطياملرفق ،بريمونتياناألستاذة ترشيحيتم
الختيار(ليتوانيامهوريةجلالوطنيةاإلجراءات لقواننيوفقاو األساسيرومانظاممن٣٦املادةمن) ١)(أ(

قبلمنبريمونتياناألستاذة ترشيحعلىوافقةاملمتتلقد ). الدوليةاجلنائيةلمحكمةلقاضنصب ملمرشح
موعةمنباإلمجاعتوصيةعلىبناء٢٠١٤مايوأيار/٧بتاريخليتوانيامجهوريةحكومة التابعة الوطنيةا
.الدائمةلتحكيماحملكمة

املشهود هلم رشحنياملاليت تشملباء،القائمةضمنإلدراجهابريمونتياناألستاذة حيرشويتم ت
ربةباخلو اإلنسان،حقوقوقانونالدويلاإلنساينالقانونمثلالصلةذاتالدويلالقانونجماالتيفلكفاءة با
ستويفتبريمونتيانإن األستاذة ". لمحكمةلالقضائي بالعملالصلةهلااليتاملهنيةةقانونيالاملمارسةيفواسعةال

.األساسيرومانظاممن٣٦املادةمن) ج(و،)٢() ب(و) أ(٣الفقرةيفعليهااملنصوصالشروطمجيع
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لمحكمةلبصفة قاضيةسنواتتسعملدةلقد خدمت. بالغةقضائيةربةخببريمونتيانتتحلى األستاذة 
الدستورية،لمحكمةمنصبها كقاضية ليفو ). ٠٣/٢٠١٤إىل ٠٣/٢٠٠٥من (ليتوانياجلمهوريةالدستورية

الدستوريةاإلنسانقوقحبليستتعلقمسائلتضمنتاليتوبارزة معقدةيا قضابريمونتياناألستاذة تتناول
اجلماعيةاإلبادةجرميةتعريفصياغةبشأنقرارالاختاذيفوكذلكالدولية،اإلنسانقوقحبأيضابلوحسب

احلقوقو االجتماعية،احلقوقومحايةلألسرة،الدستوريفهوماملو ليتوانيا،جلمهوريةاجلنائيالقانونيف
اثننياملتعلقة بإقالة القضاياحليفوكذلكاجلنائي،والقانوناجلنائيةلإلجراءاتاملختلفةواجلوانباالنتخابية،

.الربملانأعضاءمن

مكرسةبريمونتياناألستاذة كانت معظم أنشطةالدستورية،لمحكمةلأن ختدم بصفة قاضيةقبلو 
.اإلنسانحقوقوتطبيق أمورنشاءإل

علىاإلنسانحقوقمسائلبريمونتياناألستاذة توماليتوانيا استقالليتها، تناولتمجهوريةاستعادةدبع
الليتواين بصفتها كمديرة املركز٢٠٠٤إىل ١٩٩٥ويف الفرتة منخمتلفة.وظائفيفأثناء عملهانطاق واسع

محايةجتاهبشكل رئيسيوجهةأنشطتها مكاناليتاألخرىالدولمؤسساتمعتعاونتاإلنسان،حلقوق
وجملساإلمنائي،املتحدةاألممبرنامجمبوجببدأتاليتاملشروعاتلقد قامت بإدارة. اإلنسانحقوق
خاللاإلنساناملشكالت املتعلقة حبقوقمعاجلةباإلضافة إىلاألخرى،الدوليةواملنظماتاألورويب،االحتاد
اإلنسان الرئيسية  حقوقمركزومبا أن توّجه أنشطة. األورويباالحتادإىلاماالنضموخالل فرتةاالنتقاليةالفرتة

خمتلفتقوم بصياغةبريمونتياناألستاذة فقد كانتاإلنسان،املتعلقة مبسائل حقوقاملعرفةكان يشمل نشر
املعلومات،إىللوصولاحبقاملتعلقةالقانونيةالنصوصأياإلنسان،حبقوقاملتعلقةالليتوانيةالقانونيةالنصوص

ومنعاإلعدام،عقوبةمنعإىلبنجاح الراميةاملشاريعإدارةباإلضافة إىلاخل،واالستفتاء،التماس،لتقدميواحلق
اخل.الوطنيةاألقلياتضدالتمييز

يفبريمونتيانت األستاذة شاركلقد الصحافة،حريةمثلوغريها،السابقة الذكروفيما يتعلق باملسائل
وفديفكعضووبصفتها  . الشعبيةالصنيمجهوريةبينهامنخمتلفة،دوليفعقدتاناليتالدوليةاملؤمترات
مجهوريةحلثعقدتاناليتاملؤمتراتيف،٢٠٠٦إىل ٢٠٠٤منالفرتةيفشاركتلقد األورويب،االحتاد
،٢٠٠٤عاميفو . املتحدةلألمميةوالسياساملدنيةباحلقوقاخلاصالدويلالعهدتصديقعلىالشعبيةالصني

يفعقدانالذياإلنسان،حلقوقإليراينااألورويباالحتاداملنتدىإىلاألورويباالحتادبعثةيفعضواانتك
الليتوايناملركزشاركلقد . الشرطةضباطبو الطفلحقوقبشؤون للمتخصصنيمشاريعيفعملتلقد . طهران
مهوريةجلالشرطةضباطتدريبيفاإلنسانحلقوقالدامنركياملركزمنصنياملتخصمعسوية اإلنسانحلقوق
.مالوي

احتاللجرائملتقييمالدوليةاللجنةيفكعضوأثناء عملها،٢٠٠٣إىل ١٩٩٨الفرتة منيف
املؤملةةالتارخيياحلقائقتقييميفربةاخلبريمونتياناألستاذة اكتسبتليتوانيا،يفوالسوفييتالنازيالنظامني
عضواكانتلقد  ذلك،إىلباإلضافة. والنازيالسوفييتاالحتاللخاللتبَ كِ ارتُ اليتاإلنسانيةضدواجلرائم

.التطهريأمورلتحليلالذل ُشكل العاملالفريقيف
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رئيسهاشكلعملموعاتورئيساعضواكانت،٢٠٠١و ٢٠٠٠يف الفرتة بنيو ١٩٩٨عاميف
حقوقمحايةحولالقانونيةالنصوصصياغةيفتسامهكما الطفلقوقتتعلق حبمسائلحللليتوانيامجهورية
لسيفعضواانتك،٢٠٠٣إىل ٢٠٠٢منالفرتةيفو . الطفل حتت رعايةالطفللشؤوناالستشاريا
.ليتوانيامجهوريةرئيس

مجهوريةيفالصحةزارةو يفقانوينمستشارنصبأثناء شغلها مل،١٩٩٦إىل ١٩٩٠الفرتة منيفو 
جالقانويناإلطارإنشاءيفبشكل ناشطبريمونتياناألستاذة تشاركليتوانيا، الصحةلقانونجديدو
عملتلقد . الصحيةالرعايةجماليفاإلنسانقوقحلاألولويةمرتبة مبدأتوحيديفوسامهتالليتواين

علىو الصحة،تلحق باليتاألضرارعنوالتعويضاملرضىققو املتعلقة حبوطنيةاللقواننياصياغةكمسؤولة عن 
لقد قامت . اخلالعقلية،الصحةرعايةو ،احليويالطبيف جمالوالبحوثالبشرية،واألنسجةاألعضاءزرع

منيعانونالذينلألشخاصجديداً موقفاً وتشكيلالعقلية،الصحةرعايةاملتعلق بقانونالتنفيذيفمهمعملب
.اإلنسانحلقوقالدوليةللمعايريوفقاحلقوقهمضماناتإنشاءيفوكذلكقلية،عأمراض

أعماليفبشكل ناشطتشاركبريمونتيانكانت األستاذة ،الستقالليتهاليتوانيامجهوريةاستعادةبعدو 
عاميفشغلت "(ليتوانيةالاحملامنينقابةرئيسنائبةانتك،٢٠٠١إىل ١٩٩٧الفرتة منيفو . احملامني
ةالقانونيالدميقراطيةأسسبناءيفكبريبشكلتوسامه) اجلمعيةهلذهالتنفيذياألمنيمنصب ،١٩٩٤

١٩٩٢بني الفرتةيفو . القانونسيادةموقيَ اإلنسانحقوقاحرتامتعزيزب،استقالليتهاستعادةاملليتوانيالدولة
جلمهوريةرئيسأولانتخابجلنةيفعضوالتكونليتوانيةالاحملامنينقابةقبلمنمفوضةكانت،١٩٩٣و 

.استقالليتهاستعادةاملليتوانيا

ااملهنيةوالقانونيةالقضائيةاخرب إىلباإلضافةو  مشاركة بريمونتياناألستاذة كانت،املشهود هلا 
اليفبشكل ناشط  ستوريالدالقانونمعهديفاإلنسانحقوقموضوع يفتحاضر قدف. األكادمييا

كما اجلامعة،هذهيفاألخرىاألقساميفوكذلكرومرييس،مايكوالسجامعةيفاحلقوقكليةيفواإلداري
ا  بريمونتياناألستاذة تقدم،الراهنالوقتيف. هانفساجلامعةيفالدولةإدارةكليةلعميدمبنصبعملتأ

الدستوريالقانونيفوكذلك،واحلديثةوميةالقدالدميقراطياتيفالدستوريةاحلقوقموضوعحولحماضرات
اً عددبريمونتياناألستاذة قدمت،األكادمييةوبصفتها. كييفيفالوطنيةشيفتشينكوتاراسجامعةيفاملقارن

ا دراسية خمتلفةبرامجإعدادقامت بو األوروبية،اجلامعاتمنالعديديف زيارات إىلاتاحملاضر من كما أ
احلقوقوضماناتاملرأةوحقوقاإلنسانحقوققضايامنالعديدأوراق حولواسعنطاقعلىنشرت

أكملتلقد. الوطينالقانون و الدويلالقانونبنيالتوافقومسائلالدستوريالقانونحولوكذلكاالجتماعية،
جامعة(سويداليف و ،)اإلنسانحلقوقالدامنركياملركز(الدمنركيفاإلنسانحقوقجماليفتدريبدورات 

كروز).سانتايفكاليفورنياجامعة(املتحدةالوالياتويف )اإلنسانحلقوقالكنديةاملؤسسة(نداويف ك،)لوند

اليفاملتنوعةبريمونتياناألستاذة خربةإن  ا املالقضائيا إىلاهلادفةعمالاأليفالواسعةباشرةوخرب
عملتلكبريةصلةذاتمجيعاً الثابتةومعرفتهاالدميقراطيانونالقوضعموقيَ اإلنسانحقوقمحايةتعزيز

.الدوليةاجلنائيةللمحكمةةقاضيك
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البولنديةتفهماكما أالفرنسيةاللغةقراءةهاوميكنوالروسية،ليزيةاإلجنبريمونتياناألستاذة يدجت
.واألوكرانية

بريمونتيان من رعايا مجهورية ليتوانيا واألستاذة 

الذاتيةالسيرةن بيا

بريمونتيان:العائلةاسم
تومااألول:االسم

أنثىالجنس:نوع
١٩٥٦نيسان/أبريل ١٥الميالد:تاريخ

الليتوانية :الجنسية
أوروبا الشرقية:اإلقليميةالمعايير
متزوجة:االجتماعيةالحالة
القائمة‘/ألف’القائمة

‘باء’
‘باء’القائمة 

اللغة األم: الليتوانيةاللغات
مستوى متقدمالشفوية)(مستوى متقدم: (املكتوبة)اإلنكليزية-
مستوى أساسي: (قراءة)الفرنسية-
مستوى متقدمالشفوية)(مستوى متقدمالروسية: (املكتوبة)ذلكغير-

مستوى أساسيالشفوية)(مستوى أساسيالبولندية:(املكتوبة)

:التعليميةالمؤهالت
٢٠٠١

جامعة مايكوالس رومرييس املؤسسة:-
لقب بروفسور أكادميياملؤهل (املؤهالت) احلاصلة عليها:   -

٢٧/٠١/١٩٨٩
ية يف موسكو جامعة لومونسوف الرمساملؤسسة:-
دكتوراه يف احلقوقاملؤهل (املؤهالت) احلاصلة عليها:-
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١٩٧٩-١٩٧٤
كلية احلقوق جامعة فيلنيوس املؤسسة:-
ْ                      ختر ج  بدرجة ماجستري يف احلقوقاملؤهل (املؤهالت) احلاصلة عليها:- ّ

١٩٧٤
مدرسة فيلنيوس الثانية والعشرين الثانوية املؤسسة:-
ْ  ختر ج  ملؤهل (املؤهالت) احلاصلة عليها:ا- ّ

العمليةالخبرة
٠٣/٢٠١٤–٠٣/٢٠٠٥

ليتوانياجلمهوريةالدستوريةاحملكمة:جهة العمل-
قاضيةاللقب الوظيفي:-

٠٣/٢٠٠٥–٠٧/٢٠٠٤
مكتب رئيس اجلمهورية :جهة العمل-
القانونيةالدائرةةرئيسليتوانيا،مجهوريةرئيسةمستشار اللقب الوظيفي:-

٠٧/٢٠٠٤–١٩٩٥
)حكوميةغريمنظمة(اإلنسانحلقوقالتوانيمركزجهة العمل:-
ةمدير اللقب الوظيفي:-

١٩٩٦-١٩٩٠
ليتوانيامهوريةجلالصحةوزارة:جهة العمل-
مستشارة الشؤون القانونيةاللقب الوظيفي:-

القوانني التشريعية اجلديدةمسؤولة عن صياغة:معلومات أخرى

حتى الوقت الراهن١٩٧٩
جامعة مايكوالس رومرييس:جهة العمل-
من ،(بروفسور)أستاذةمساعدة بروفسور،و ساميةرةِ رة و حماض  ِ حماض  اللقب الوظيفي:-

إىل ١٩٩٨منالدولة الرمسية،كليةإدارةعميدة٢٠٠٠إىل ١٩٩٨
احلقوق.كليةبالدستوريالقانونقسمرئيسة٢٠٠٤

احلقوقاملقارن،الدستوريوالقانونالدستوري،القانون: موادتدريس: أخرىمعلومات-
،نالقانو وتاريخالصحة،وقانونواجلديدة،القدميةالدميقراطياتيفالدستورية

)القانوننظريةو 
األخرىالمهنيةاألنشطة

٢٠٠٤-٢٠٠٠
ليتوانياجلمهوريةالرمسيةملهنيةيات ااألخالقجلنةيف عضوالنشاط:

٢٠٠٣-١٩٩٨
ليتوانيايفالنازي والسوفييتأنظمة االحتاللجرائملتقييمالدوليةاللجنةيفعضوالنشاط:
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٢٠٠٦-٢٠٠٤
الصنيمجهوريةثحلوفيينالندنبيجينغ و يفانعقدتاليتاملؤمتراتيفاألورويباالحتادوفديف عضوالنشاط:

.والسياسيةاملدنيةباحلقوقاخلاصاملتحدةلألممالدويلالعهدعلىالتصديقعلىعبيةالش
٢٠٠٤

.طهرانيفواإليرايناألورويباالحتادبنياملشرتك اإلنسانحقوقنتدىملاألورويباالحتادوفديف عضوالنشاط:
٢٠٠٣-٢٠٠٢

لسعضوالنشاط: ليتوانيامجهوريةرئيسعايةحتت ر الطفللشؤوناالستشاريا
٢٠٠٤-٢٠٠٣

ليتوانيةالعلومالجوائزجلنةعضوالنشاط:
٢٠٠٢-١٩٩٩

ليتوانيةالاألحياءعلمأخالقيات جلنةعضوالنشاط:
٢٠٠١-٢٠٠٠و١٩٩٨

نياليتوامجهوريةرئيساليت شكلها اإلنسانحقوقمنخمتلفةمسائلحولعملجمموعاتيف عضوالنشاط:
٢٠٠١-١٩٩٧

ليتوانيةالاحملامنينقابةرئيسةنائبالنشاط:
١٩٩٤

ليتوانيةالاحملامنيأمينة السر التنفيذية لنقابةالنشاط:
١٩٩٣-١٩٩٢

ليتوانيامجهوريةرئيسانتخابجلنةعضوالنشاط:
٢٠١١-١٩٩٧

الصحة األوروبيةصحيفة قواننيحتريرهيئةعضوالنشاط:
حتى الوقت الراهن٢٠١١

"Konstitucinė juriprudencija"ليتوانياجلمهوريةالدستوريةاحملكمةنشرةحتريرهيئةةرئيسالنشاط:

بالموضوعصلةالمنشورةالموادأكثر

. // االقتصاديةاألزمةخاللاالجتماعيةحلقوقامحاية: الدستوريةاتاملراجعحتديات-بريمونتيان ت. - 
ووجهات النظرليداالتق-الدستورمراجعة: الدستوريةاتاملراجعمنعام١٠٠ووجودهامنعاما٢٠
، ص. ٢٠١٣)Universul Juridic(الكون القانوين :بوخارست-رومانيايفالدستوريةاحملكمة/ 

.٢٢١إىل ٢٠٩

- : الدستوريةالعدالة.الدستوريةاحملكمةدور: لسحب الثقة (اإلقالة)الدستورياملفهوم-بريمونتيان ت. -
Конституционное правосудие: вестник Конференции органов
конституционного контроля стран молодой демократии. - Ереван: Центр

конституционного права Республики Армения, - Вып. 4(62):إىل ٧١ص. .٢٠١٣
٩٦. ISSN 1829-0125. - UDK: 342.565
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Конституційна система гарантій незалежності судів. // Вісник–بريمونتيان ت. -

Конституційного Суду України. Nr. 1.,٦٢إىل ٤٤ص. .٢٠١٣.

// السياسيةاملساواةلتحقيقالسعي: ليتوانيايفاملرأةحقوقتطور. Jurėnienė V-بريمونتيان ت. - 
-رودريغيسبالنكاحترير. مواطننيليصبحواالتصويت. أوروبايفاالقرتاع لإلناثحقلأجمنالنضال

.٩٤إىل ٧٩ص. . ٢٠١٢بوسطن،،ليدنبريلومارينروبيوروثورويز

القانونيةاألنظمةيفالتقليديةاملواقفلتغيريوسيلةباعتبارهالصحةقانونتطوير-بريمونتيان ت. - 
الصحة صحيفة قوانني// الوطين؟ماذا تبقى للمشرع: اإلنسانحلقوقالدويلانونالقتأثري. الوطنية

.٣٥إىل ٢٣ص. . نيهوفنشر مارتينوس). ٢٠١٠(١٧،األوروبية

. العامللقانونأوروبيةمراجعة// الدستوريةالنزاعاتإىلتؤدياليتالقانونيةالثغرات-بريمونتيان ت. - 
لد .٩٥٣إىل ٩٣١ص. . ٢٢،٤/٢٠١٠. ا

السياسيةباحلقوقاالعرتاف: ليتوانيايفاملرأةحقوقتطوير. Jurėnienė V- بريمونتيان ت. - 
.٤٤إىل ٢٣). ص. ١١٦(٢٠٠٩،٢،الفقه القانوين// للمرأة

الذي الدستوريبدأاملو اإلنسانحلقوقاألوروبيةاالتفاقية. القانوينالفقهتقاطع-بريمونتيان ت. - 
.٢١إىل ٧ص. ). ١١٩(٢٠١٠،١،القانوينالفقه// الدستوريةكمة ليتوانياحمأنشأته 

حلقوقاألوروبيةواالتفاقيةالدستوريةليتوانياحمكمةفقه: االجتماعيةقوقمبدأ احل-بريمونتيان ت. - 
.Teisė besikeičiančioje Europoje. Liber Amicorum Pranas Kūris//اإلنسان

Mokslo straipsnių rinkinys. Vilnius: Mykolo Romerio universiteto Leidybos

centras ،٩٤إىل ٦٩ص. . ٢٠٠٨.

. الصني. اإلعدامعقوبةحولالدوليةالندوة. ليتوانيايفاإلعدامعقوبةإلغاء-بريمونتيان ت. - 
مجهورية(نساناإلحلقوقالدامنركيواملركزاالجتماعية،للعلومالصينيةاألكادمييةالقانون،معهد
.٦٨-٦٠ص. .شيانغتانجامعة،)الشعبيةالصني

لكتب املدرسية حول مواضيع خمتلفة من قانون حقوق واالدراسات العلمية ؤلفة مشاركة يف م- 
.اإلنسان والقانون الدستوري

بالموضوعصلةالدراسيةالحلقاتأكثر

اإلنسانحقوقجماليفالدوليةاملؤمتراتمنعدديفعروضقّدمت –٢٠١٤إىل ٢٠٠٥- 
).اخلاصةاحملاكم(األوروبيةالدستوريةاحملاكمنظمتهاالدستوريوالقانون
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تدريب يف جمال قضايا حقوق اإلنسان يف الدامنرك (املركز الدامنركي حلقوق اإلنسان)، فرتات - 
األمريكية والسويد (جامعة لوند)، وكندا (املؤسسة الكندية حلقوق اإلنسان)، والواليات املتحدة

(جامعة كاليفورنيا يف سانتا كروز).
المهنيةوالجمعياتالرابطاتفيالعضوية

ليتوانية.الاحملامنينقابة-

واألوسمةالجوائز

)٢٠٠٤(ضابطفئةمنالكبريفيتوتاسوسامصليب-
الشخصيةاالهتمامات

.الكالسيكيةواملوسيقىاألدب،-
الصلةذاتاألخرىالحقائق

العقلية،الصحيةوالرعايةاملعلومات،علىاحلصوليفواحلقااللتماسات،(القواننيصياغةيفاملشاركة-
).اخلاملرضى،وحقوق
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نيمير كالديرياليناردو ، برانت-٥

مذكرة شفوية 

اإلنكليزية]ب[األصل: 

ا إىل األمانة العامة جلمعية الدول األطراف  يف نظام روما تتقدم سفارة مجهورية الربازيل االحتادية بتحيا
١٨، املؤرخة يف ICC-ASP/11/S/06األمانة العامة رقم األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية. وباإلشارة إىل مذكرة 

نيمري كالديريا  ليناردو ، تتشرف بإبالغ األمانة العامة بأن حكومة الربازيل قد رشحت الربوفسور ٢٠١٤شباط/فرباير 
عية جلمةعشر ةدورة الثالثاللمحكمة اجلنائية الدولية يف االنتخابات اليت ستجرى خالل لقاضكلالنتخابات  كمرشح

.٢٠١٤ديسمرب كانون األول/١٧إىل ٨يف نيويورك يف الفرتة من االدول األطراف، املقرر عقده
وفقا همواطن من مجهورية الربازيل االحتادية، وقد مت ترشيحبرانتنيمري كالديريا ليوناردو الربوفسور 

املرشح لالنتخابات يتقدماألساسي. من نظام روما ٣٦) من املادة ٢(أ) (٤يف الفقرة ااملنصوص عليهاتلإلجراء
وفقا ً ا  بيانً               مرفق طيا  مع هذه املذكرة و من نظام روما األساسي. ٣٦املادة من ٥القائمة باء ألغراض الفقرة مبوجب
. السرية الذاتية للمرشحباإلضافة إىل) (أ) من نظام روما األساسي، ٤(٣٦للمادة 

بيان المؤهالت

الربوفيسور من قبل) من نظام روما األساسي ٣(٣٦املادة ستندة علىاملتطلبات املالستيفاءبيان 
.كالديرا برانت، مرشح مجهورية الربازيل االحتادية النتخابات احملكمة اجلنائية الدوليةريميليوناردو ن

يا كالديرا برانت النتخابه قاضريميقررت حكومة مجهورية الربازيل االحتادية ترشيح السيد ليوناردو نلقد 
عقد خالل الدورة الثالثة عشرة جلمعية الدول األطراف، املقرر يف االنتخابات اليت ستنيف احملكمة اجلنائية الدولية، 

الذاتية باللغة اإلجنليزية.تهسري مرفق طياً . ٢٠١٤ديسمرب كانون األول/١٧إىل ٨يف نيويورك من اعقده
وفقا همن مجهورية الربازيل االحتادية، وقد مت ترشيح، مواطن كالديرا برانتريمينليوناردو الربوفسور

املرشح يتقدممن نظام روما األساسي. ٣٦) من املادة ٢(أ) (٤يف الفقرة ااملنصوص عليهاتلإلجراء
ه من نظام روما األساسي، اليت تنص على أن٣٦من املادة ٥القائمة باء ألغراض الفقرة مبوجبلالنتخابات 

الدويل مثل القانون اإلنساين الدويل اجلنائيالقانونجماليفثابتة "كفاءة ل مرشح ما يليجيب أن يتوافر يف ك
.لة بالعمل القضائي للمحكمة"ذي صواسعة يف جمال عمل قانوين مهنية وقانون حقوق اإلنسان، وخربة 

كمة اجلنائية احمللدىتعتقد حكومة الربازيل أن الربوفيسور برانت يفي متاما مبتطلبات انتخابه قاضيا 
إنهشفوية. الامذكر واملدرجة يفICC-ASP/13/SP/06يف االختصاصات املدرجة يف على النحو الوارد الدولية

بوضوح حياته كما تبينه مع الكفاءة املنصوص عليها يف القانون الدويل  رفيعطابع أخالقي بارزة ويتحلى بشخصية 
يف اللجنة وعضواً اللجنة االستشارية ملنظمة التعاون االقتصادي والتنميةيفاً حاليا عضو إنهاملهنية واألكادميية. 

أيضا رئيس ، كما أنه قريباسيتقدم باستقالته منها اليتاالستشارية لتقدمي الرتشيحات للمحكمة اجلنائية الدولية، 
العالقات الدولية يف نقابة احملامني الربازيلية يف ميناس جرييس.
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ال األكادميو  إنه حائز. يف كال النطاقني الوطين والدويلبرانت بتمّيز الربوفسور قد مت االعرتاف لي، يف ا
جائزة وزارة "بـأطروحتهمت تكليل، حيث نانرتعلى درجة الدكتوراه يف القانون الدويل من جامعة باريس، 

يف ذلك الكتب واملقاالت برانت على نطاق واسع يف جمال القانون الدويل، مبا الربوفسور قد نشر ل". البحوث
القانون بروفسور يفحاليا إنه. عملهغات اليت تشكل ثالثة من أربعة لباللغة الفرنسية واإلجنليزية والربتغالية، 

ان أيضا لقد كلرابطة القانون الدويل. فرع الربازيلي المديري وأحدالربازيل يفامعاتأعلى اجلثنني من الالدويل 
-باريسجامعة"ويف" باريس الثانيةأّساس- جامعة بانتيون- الدراسات الدولية العليا زائر يف "معهدبروفسور
.كمربيدج، يف  وترباختلمركز يف زميل زائر "، وكذلك ديفانسالنانرتأوست

البرانت هو ممارسالربوفسور يف الربازيل يف جماالت القانون الدويل والدستوري. انه القانوينيف ا
، كما الربازيلي للقانون الدويلالدليل السنوي ومديريف الربازيللقانونليس الفخري للمركز الدويل ؤسس والرئامل
أيضا املنسق ورئيس حترير جمموعة "فهم القانون الدويل".أنه

لألسباب املذكورة أعاله، تتقدم مجهورية الربازيل االحتادية بالتوصية التامة لرتشيح الربوفسور برانت، كما 
ا ا ذات الصلة جداً ليعمل قاضيا يف احملكمة اجلنائية الدولية.أ واثقة من أن صفاته ستثبت بأ

الذاتيةالسيرةبيان 

برانت:العائلةاسم
ليوناردواألول:االسم
رياينيمري كالداألوسط:االسم

ذكرالجنس:نوع
١٩٦٦همتوز/يولي١٥الميالد:تاريخ

رازيليب:الجنسية
جمموعة أمريكا الالتينية والكارييب:اإلقليميةالمعايير
:الثانويةالجنسية

وجودها)حالةفي(
متزوج:االجتماعيةالحالة
القائمة‘/ألف’القائمة

‘باء’
‘باء’القائمة 

اللغة األم: البرتغاليةاللغات
مستوى متقدمالشفوية)(مستوى متقدم: (املكتوبة)اإلنكليزية-
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مستوى متقدمالشفوية)(مستوى متقدم: (املكتوبة)الفرنسية-
مستوى متقدمالشفوية)(مستوى متقدم: (املكتوبة)األسبانية-

املؤهل (املؤهالت) احلاصل عليها (مع البدء باألحدث)تاريخ احلصول على املؤهل، املؤسسة، :التعليميةالمؤهالت

٢٠٠٠–١٩٩٦
Université Paris Xنانرت، فرنسا. (-جامعة باريس املؤسسة:- – Nanterre, France(
األمرنفوذ"مع أطروحةالدويلالقانونيفعلى دكتوراهحاز-دكتوراه املؤهل (املؤهالت) احلاصل عليها:-

حاز من أجلها على جائزة أطروحة). سنوات٤" (الدويلونالقانيفاملقضي
Prix deالفرنسية. (البحوث العلمية، قسم العلوم لشركات اجلمهوريةوزارة

Subvention du Ministère de la Recherche, Département Sciences
de la Société de la République Française (

١٩٩٧
جنيف-املتحدةاألمماملتحدة للدراسات،األممبرنامجاملؤسسة:-
املتحدةاألممإصالحاتيفمتقدمةدراساتاملؤهل (املؤهالت) احلاصل عليها:-

١٩٩٦
سرتاسبورغاإلنسان،حلقوقالدويلاملعهداملؤسسة:-
يف شؤون حقوق اإلنسانمتقدمةدراساتاملؤهل (املؤهالت) احلاصل عليها:-

١٩٩٣
الدويل، هولنداللقانونالهايادمييةأكاملؤسسة:-
يف القانون الدويلمتقدمةدراساتاملؤهل (املؤهالت) احلاصل عليها:-

١٩٩٣–١٩٩٢
جامعة ميناس جرييس االحتادية، الربازيلاملؤسسة:-

امعالدويل،القانونيفماجسترياملؤهل (املؤهالت) احلاصل عليها: حقكللتطوراحلق"أطروحة عنوا
ن)ا(عام"اإلنسانحقوقمن

١٩٩١
كوستاريكااإلنسان،حلقوقألمريكيةاالبلدانمعهد :املؤسسة-
نإلنسااحقوقنشؤو يفةمتقدمدراسات:عليهااحلاصل(املؤهالت) املؤهل-

١٩٩١-١٩٨٧
جامعة ميناس جرييس االحتادية، الربازيلاملؤسسة:-
سنوات)٥خترّج يف دراسات حقوق اإلنسان (ا:املؤهل (املؤهالت) احلاصل عليه-

التاريخ، جهة العمل، اللقب الوظيفي، معلومات أخرى (مع البدء باألحدث):العمليةالخبرة
، حسب احلالة‘باء’أو يف القائمة ‘ ألف’إما يف القائمة يُرجى بيان مدى صلة اخلربة بالوظيفة املرشح هلا



ICC-ASP/13/3/Add.1

٤٢3A1-A-291114

IC
C

-A
S

P
/9/[…

]

P
age

٤٢

حتى يومنا هذا –٢٠٠٨
احملاماة نيمري كالديريا برانتمكتبمل:جهة الع-
شريك مؤسساللقب الوظيفي:-
متخصص يف القانون الدويل والقانون اجلنائي الدويل وحقوق اإلنسان:معلومات أخرى-

حتى يومنا هذا –٢٠٠٦
الربازيلي للقانون الدويلالدليل السنوي جهة العمل:-
مؤسس ورئيس التحرير وناشراللقب الوظيفي:-

٢٠٠٤-٢٠٠٣
حمكمة العدل الدوليةجهة العمل:-
ضابط الشؤون القانونيةاللقب الوظيفي:-

حتى يومنا هذا –٢٠٠٢
مركز القانون الدويلجهة العمل:-
مؤسس ورئيساللقب الوظيفي:-

حتى يومنا هذا –٢٠٠٢
اجلامعة البابوية الكاثوليكية يف ميناس جرييسجهة العمل:-
القانون الدويل العام وحقوق اإلنسانوفسوربر اللقب الوظيفي:-

حتى يومنا هذا –١٩٩٤
جامعة ميناس جرييس االحتاديةجهة العمل:-
القانون الدويل العام والقانون اجلنائي الدويلبروفسوراللقب الوظيفي:-

:األخرىالمهنيةاألنشطة

حتى يومنا هذا–٢٠١٢
الدوليةاجلنائيةاحملكمةيحات،للرتشاالستشاريةاللجنةعضوالنشاط:

حتى يومنا هذا–٢٠١٢
والتنميةاالقتصاديالتعاوناالستشارية، منظمةاللجنةعضوالنشاط:

حتى يومنا هذا–٢٠٠٧
ميناس جرييسيفالربازيليةاحملامنيلنقابةالدوليةالعالقاترئيسالنشاط:

هذايومناحتى–٢٠٠٦
"الدويلالقانونفهم"جمموعةيرحتر ورئيسمنسقالنشاط:

٢٠١٣
فرنساديفانس،النانرتأوست-باريسجامعةيفزائربروفسورالنشاط:

٢٠١٠
األمريكية،الدولمنظمةالدويل،للقانونوالثالثونالسابعةالدورة التعليميةيفزائربروفسورالنشاط:

الربازيلجانريو،ديريو
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٢٠٠٩
فرنساالثانية،باريسأّساسبانتيونجامعةالعليا،الدوليةالدراساتمعهديفئرزابروفسورالنشاط:

٢٠٠٩-٢٠٠٥
لسيفاخلارجيةللشؤونمستشارالنشاط: الربازيلهوريزونيت،بيلوملدينةالبلديا

٢٠٠٧
فرنسانورماندي،- باسكونجامعةيفزائرأستاذالنشاط:

لموضوعباصلةالمنشورةالموادأكثر
-BRANT, L. N. C.; STEINER, S.- احملكمة اجلنائية الدولية: التعليقات على نظام روما األساسي (مرحلة

النشر).
 -BRANT, L. N. C.; LAGE, D. A.; DINIZ, P. I. R. -1. قانون البيئة الربازيليمع القواعد الدولية دمج.

Ed., Belo Horizonte: Editora Cedin, 2013.صفحة.١٢٦
-BRANT, L. N. C. -دور املوافقة يف القانون الدويل،Curitiba: Juruá ،صفحة. ١٤٢، ٢٠١٣
-BRANT, L. N. C. (Org.).–ا واختاذ القرارات ، Curitiba: Juruá، عمليات حمكمة العدل الدولية: عمليا

صفحة.١٦٤، ٢٠١٢
-BRANT, L. N. C.; LAGE, D. A.; CREMASCO, S.S.-قانون الدويل املعاصرال ،Ed. Juruá, Curitiba

صفحة.٨٧٢، ٢٠١١، 
-BRANT, L. N. C. -مادة مادة-يثاق األمم املتحدة لى متعليق ع ،Ed. Cedin, Belo Horizonte ،

صفحة. ١٣٤٠، ٢٠٠٨
-BRANT, L. N. C. -حمكمة العدل الدولية وتطوير القانون الدويل ،Ed. Cedin, Belo Horizonte ،

صفحة.١٢٩١، ٢٠٠٥
-BRANT, L. N. C. -سلطة األمر املقضي يف القانون الدويل العام ،Ed. LGDJ ، ٣٩٦، ٢٠٠٤باريس

صفحة.
-BRANT, L. N. C.-،الربازيل والتحديات املقبلة للقانون الدويلEd. Forense, ، .٢٠٠٤ريو دي جانريو ،

صفحة.٧١٢
 -BRANT, L. N. C. - :تمع الدويل القانون واإلرهاب املنظورات القضائية -يف الربازيل و أثر اإلرهاب يف ا

صفحة.٥٧٠، ٢٠٠٢ريو دي جانريو. ، ,Ed. Forenseالسياسية،
-BRANT, L. N. C. - يف القانون الدويل العام، األمر املقضيسلطةEd. Forense ، .٢٠٠٢ريو دي جانريو ،

صفحة.٥١٠
المقاالت المنشورة

-.CN.L.BRANT,–جرييس ميناسجامعةيفاحلقوقكليةجملةالدويل،القانونصالحيةلو لوجوداألسس
. ٢٠١٣، ٤٠٤إىل ٣٦٥االحتادية، من صفحة 

-BRANT, L. N. C.; MARQUES, L. C. A. - ركزية اإلنتاج ملوكيل بصفتهجملس األمن التابع لألمم املتحدة
.٢٠١٣، ٢٥إىل ١٧، من صفحة ١٠إصدار مريكا اجلنوبية،أا و أوروببني املعياري. األمن الدويل: حوار 

-BRANT, L. N. C.; AMARAL, J. S.- ثلها األجهزة السياسية يف منظمة اليت متاملسائل املعيارية املركزية
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. ٢٠١٣، ٣٣إىل ١١من صفحة ، ٢، اإلصدار الدويلللقانونالربازيليالدليل السنوي ، األمم املتحدة
 -C.N.L.BRANT, -االحتادية)العدالة(الدولية)العدلحملكمةالدويل(الفقهالدوليةالعدلحمكمةسوابق–

.٢٠١٢، ٢٥إىل ١من صفحة ،١اإلصداراألوىل،املراجعةمرحلة
 -BRANT, L. N. C.-  الربازيليالدليل السنوي ، حمكمة العدل الدوليةلنفوذ أحكامأساس كنطاق املوافقة

.٢٠١٢، ١٣٢إىل ١١١من صفحة ،٢اإلصدارالدويل، للقانون
-BRANT, L. N. C.- حماضرات جيلربتوحمكمة العدل الدولية.أحكامنطاق املوافقة كأساس لسلطة

من ، ١، اإلصدار ٢٠١٢غومساو، ديالتذكارية، اإلصدار األول، برازيليا: فندجاو الكسندرأمادو
.٣٢١إىل ٢٩٩صفحة 

-BRANT, L. N. C. -ت يف قانون العقوبات الدويلالعالجا .In: H. Ascensio, E. Decaux, A. Pellet.
(Org.) .باريس: ٠١اإلصدار قانون العقوبات الدويل ،A. PEDONE ،من ،٠١اإلصدار ، ٢٠١٢
.٩٨٩إىل ٩٧٧صفحة 

-BRANT, L. N. C.; AMARAL J. S.; ALCICI, L. M.-لي القانون الدويل واملوقف الدبلوماسي الربازي
:In، من أجل السالم Clóvis Brigagão (Org.)Diplomacia brasileira para a paz. 1ed. Brasília:

FUNAG ،٢٧١إىل ٢٤٣من صفحة ، ١، اإلصدار ٢٠١٢.
-BRANT, L. N. C.- الدويل، للقانونالربازيليالدليل السنوي ، القضائي الدويلللنظامالطبيعة املعيارية

.٢٠١١، ٨٩إىل ٧٣من صفحة، ٢اإلصدار 
-; ROTA, M.C.N.L.BRANT, -أمريكا اجلنوبية. مراقب األمم املتحدةإصالح جملس األمن: آفاق ،

.٢٠١٠، ١٥٢إىل ١٢٧، من صفحة ٢٤اإلصدار 
-BRANT, L. N. C. ; LAGE, D. A. -تمع اسايف عدد األجهزة القضائية وانعكااالزدياد على ا

.٢٠١٠، ٢٠٦إىل ١٥٥من صفحة ، ٢الدويل، اإلصدار للقانونالربازيليالدليل السنوي، الدويل
-BRANT, L. N. C.; LEITE, F. M. -اإلرهاب الدويل والتحديات املقبلة للقانون الدويل ،In:

Reginaldo Mattar Nasser. (Org.) ،باولوساو. الدويلالصراعيفجديدةآفاق:UNESP ،٢٠١٠ ،
.٧٥إىل ٦٥من صفحة 

-BRANT, L. N. C.; FRANCO, K. M. - ٣-١، الفقرتان ٥املادة ،In: Paulo Bonavides; Jorge

Miranda; Walber de Moura Agra. (Org.). ،٣٣٨إىل ٣٢٧من صفحة ، ١، اإلصدار ٢٠٠٩.
 -O.SOARES, L. C.;C.N.L.BRANT, - العالقة بني القانون الدويل حلقوق اإلنسان والقانون

من ، ١، اإلصدار الربازيلي للقانون الدويلالدليل السنوي ، بلدان األمريكية والعامليةالمنظور مناإلنساين 
.٢٠٠٩، ٦٢٠إىل ٦٠٣صفحة 

-BRANT, L. N. C.; VIEIRA, D. R.- واملنظورات الفعلية. كاديرنوس أديناورهاحمكمة العدل الدولية: دور
. ٢٠٠٩، ١٥٨إىل ١٤١من صفحة ، ٣، اإلصدار )باولوساو(

-BRANT, L. N. C.; VIEIRA, D. R.- الدليل السنوي ،الوقت الراهنحتديات حمكمة العدل الدولية يف
.٢٠٠٩، ١٢٥إىل ١١٣من صفحة ، ١، اإلصدار الربازيلي للقانون الدويل

-BRANT, L. N. C.; SOARES, L. C. O.-،تدويل حقوق اإلنسان والقانون الدستوريIn: VIEIRA,
José Ribas. (Org.). 20 Anos da Constituição Cidadã de 1988. 1ed. Rio de Janeiro: Forense, ،

.٤٨٢إىل ٤٥٧من صفحة ، ١، اإلصدار ٢٠٠٨
-BRANT, L. N. C.; LAGE, D. A. -.اإلصدار النفوذ املتنامي للمنظمات غري احلكومية: فرص وخماطر
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. ٢٠٠٨، ٩٣إىل ٧٩من صفحة ، ١
 -BRANT, L. N. C.; PEREIRA, L. D. D.- بني اجلمعية العامة وجملس األمن الوالية القضائيةتناقض

Revista da Faculdade de Direito da. من ميثاق األمم املتحدة١، الفقرة ١٢قبل املادة 

Universidade Federal de Minas Gerais (Impresso), ، ٢٣٦إىل ٢١٩من صفحة ،٥٣اإلصدار ،
٢٠٠٨.

-BRANT, L. N. C.- من ميثاق ١، الفقرة ١٢العالقة بني اجلمعية العامة وجملس األمن يف ضوء املادة
، ٤٤إىل ٣٨من صفحة ، ١، اإلصدار الربازيلي للقانون الدويلالدليل السنوي األمم املتحدة.

٢٠٠٦.
-PROENCA JR, D.; ROCHA, A J R; BRIGAGAO, C.; DINIZ, E; RESENE, P. E. A.;

C.N.L.BRANT,MOREIRA, F. K. ;-الدويل،لقانوناوتفكيكالوقائيةاحلربالدويل:اإلرهاب
In: BRIGAGÃO, Clóvis; PROENÇA Jr, Domício. (Org.) ، ازيل والصراع الدويل اجلديد. ريو الرب

. ١٦٧إىل ١٣٩من صفحة ، ٢٠٠٦ا، دي جانريو: جرام
-C.N.L.BRANT, -الدولية،العدلحمكمةعنالصادرةاألحكامنفوذIn: Charalambos

APOSTOLIDIS. (Org.) ، يةاألكادمياتاألحكام الصادرة عن حمكمة العدل الدولية. دجيون: اإلصدار
.١٦٨إىل ١٤١من صفحة ، ٢٠٠٦، ونيف دي دجي

-C.N.L.BRANT, - التدابري الوقائية ملكافحة اإلرهاب اليت مت تنفيذها يف احملافل الدولية وآثارها احملتملة
In: Encontro de Estudos Terrorismo. Brasília: Secretaria de Acompanhamento eيف الربازيل.

Estudos Institucionais da Presidência da República) مكتب رصد الدراسات الدولية التابع
.٨٧إىل ٧٤من صفحة ، ٢٠٠٦) لرئاسة اجلمهورية

-C.N.L.BRANT, -عاملي.الالقانونومآزقعامليالاإلرهابIn: Marcelo Campos Galuppo.
(Org.)،O Brasil que queremos reflexões sobre o Estado Democrático de Direito. Belo

Horizonte: Editora PUC Minas, ،٤١٠إىل ٣٧٧من صفحة ، ١، اإلصدار ٢٠٠٦.
-C.N.L.BRANT,-األمريكيةالبلدانيفاإلنسانحقوقحمكمةيفاألمر املقضي.In: Renato

Zerbini Ribeiro Leão. (Org.) ، ور للربوفسمقاالت تكرمياً -مسار القانون الدويل حلقوق اإلنسان
، ٢٠٠٥، 1ed. Porto Alegre: Sergio Antônio Fabris Editorترينداد. أنطونيو أوغوستو كانكادو 

.٤٢٤إىل ٣٩٣من صفحة ، ٢اإلصدار 
-C.N.L.BRANT, -اإلرهابمكافحةيفالقضائيةلواليةلوكيلكبصفتهاالدوليةاجلنائيةاحملكمة.In:

Kai Ambos; Carlos Eduardo Adriano Japiassú. (Org.) ، احملكمة اجلنائية الدولية: االحتماالت
.١٦١إىل ١٤٩من صفحة ،١اإلصدار ؛ Lumen-juris، ريو دي جانريو،١والتحديات، اإلصدار 

-C.N.L.BRANT, -املتحدة.األممميثاقمن١٢املادةPierre Cot; Alain Pellet;-In: Jean
Mathias Forteau. (Org.)،La Charte des Nations Unies - Commentaire article par article.

3ed.Paris: Economica،٦٩٠إىل ٦٨٣من صفحة ، ١اإلصدار ، ٢٠٠٥.
-BRANT, L. N. C.-نظام احلماية الدولية حلقوق اإلنسان ،In: Carlos A. Canêdo da Silva; Érica

A. Costa. (Org.) ،Direito internacional moderno: Estudos em homenagem ao Prof. Gerson
de Brito Mello Boson. 1ed. Belo Horizonte: Mandamentos ،إىل ١١٧من صفحة ، ٢٠٠٤

١٦٥.
-BRANT, L. N. C.- سلطة األمر املقضي ومراجعة حلكمة العدل الدولية يف ضوء األحكام األخرية

الفرنسيالدليل السنوي (Yougoslavie c. Bosnie et El Salvador c. Honduras)الصادرة عنها. 
.٢٠٠٤، ٢٦٥إىل ٢٤٨من صفحة ، ٢٠٠٣–v. XLIX ،n.XLIX، باريس للقانون الدويل
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-BRANT, L. N. C. -كليةجملةاالستئناف يف القانون اجلنائي الدويل: اختصاص تكميلي أو متزامن؟
، ٢٣٩إىل ٢١٧من صفحة ، ٤٤اإلصدارهوريزونيت،بيلو،جامعة ميناس جرييس االحتاديةاحلقوق.
٢٠٠٤.

-BRANT, L. N. C. -،اآلثار النامجة عن حكم حمكمة العدل الدوليةIn: José Adercio Leite
Sampaio. (Org.)،Jurisdição constitucional e direitos fundamentais. 1ed. Belo Horizonte:

Del Rey ،٥٣٧إىل ٤٩٥من صفحة ، ١، اإلصدار ٢٠٠٣ .
 -BRANT, L. N. C.-السلطة القضائية من مستويني يف القانون اجلنائي الدويل ،In: Antonio Celso

Alves Pereira, Celso D. de Albuquerque Mello. (Org.) ،Estudos em homenagem a Carlos
Alberto Menezes Direito. 1ed. Rio de Janeiro: Editora Renovar, من ،١ر ، اإلصدا٢٠٠٣؛

. ٤٢٢إىل ٣٩٩صفحة 
-BRANT, L. N. C. - ،حرب العراق وجتاهل القانون الدويلRevista da Faculdade de Direito de

Conselheiro Lafaiete ، ٢٠٠٣، ١٠٢إىل ١٠٠من صفحة ،٣اإلصدار .
-BRANT, L. N. C.-احلماية الدولية حلقوق اإلنسان .In: PUC-Minas. (Org.) ،Direitos Humanos

e Direitos dos Cidadãos. 1ed. Belo Horizonte: PUC-Minas, ،من صفحة ،٢اإلصدار ،٢٠٠١
.١٠٢إىل ٨٣

-BRANT, L. N. C. -اإلنسانحقوقمنكحقللتطوراحلق،Revista Brasileira de Estudos

Políticos, Belo Horizonte – MG,، ١١٨إىل ٩١ة من صفح١٩٩٥، متوز/يوليو ٨١اإلصدار ،
١٩٩٥.

-BRANT, L. N. C.- آفاق املستقبل. جملة املعلومات التشريعية، -الدمج االقتصادي يف أمريكا الالتينية
.١٩٩٢، ٤٧٢إىل ٤٦٣من صفحة n.114،٢٩اإلصدار ، DF–برازيليا 

-BRANT, L. N. C.–فكرة العدالة. جملة نقابة احملامني يف الربازيل، بيلو هوريزونيت–MG كانون ،
.١٩٩٢، ٦، الصفحة ١٩٩٢الثاين/يناير 

 -BRANT, L. N. C.- التنمية االقتصادية االجتماعية يف الربازيل.يف صناعة المشاركةRevista Jurídica

Mineira, Belo Horizonte – MG ، ٨١اإلصدار،n. Dez/91 ٤٠إىل ١٨من صفحة .
بالموضوعصلةالدراسيةالحلقاتأكثر

السياسيةاألجهزةأعمالثلهااليت متاملركزيةاملعياريةاملسائل. الدويللقانونحول االتاسعةةيدراسالالشتاءورة د-
).٢٠١٣(الربازيلهوريزونيت،بيلويس،جري ميناسيفاالحتاديةاجلامعة. املتحدةلألمم

. األمنجملسإصالح. املتحدةلألممابعالتاألمنجملسإصالحضرورة: الدويلواألمنللسلماحلاليةالتحديات-
).٢٠١٣(الربازيلفورت،دوبرايااخلارجية،الشؤونوزارة

الربازيلجانريو،ديريوأديناور،كونرادمؤسسة. الدويلاألمنحولتاسعالكوباكابانا ديفوريتمؤمتر-
)٢٠١٢.(

االقضائيةاألجهزةددعيفالزيادة. الدويلاألمنحولةسابعالةيدراسالالشتاءدورة - تمععلىوتداعيا ا
).٢٠١١(الربازيلهوريزونيت،بيلويس،جري ميناسيفاالحتاديةاجلامعة. الدويل

La portée comme du consentement fondement l"التذكاريةأمادوجيلربتوحماضرةيفزائربروفسور-

Autorité de la sentence Internationale de la Cour de Justice " ،جلنة القانون الدويل، األمم املتحدة
).٢٠١١جنيف (
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).٢٠٠٩، اململكة املتحدة (كمربيدج. كمربيدجوترباخت للقانون الدويل، جامعة  لمركز يف زميل زائر -
أن األمنلسميكنأين".سنتنياملنعقد كلالثالث والسبعني ةالدوليالقانونمؤمتر رابطةيفزائربروفسور-

التوترات": والتحكمقانوينالرأيالالقانوين،االبتكاراإلنسان؟حقوقبشأنالدولتزاماتالتعديليقوم ب
).٢٠٠٨(الربازيلجانريو،ديريوة،الدوليالقانونرابطة، القانونو السياسةبني

باولو،ساوجامعة. نتكاساتواالالتقدم: الدويلالقانونو العدالة . الدويلللقانوناخلامسالربازيلياملؤمتر-
).٢٠٠٧(الربازيل

يفاالحتاديةاجلامعة. واالنتكاساتالتقدم: الدويللقانونلاالنتقاليةاملرحلة. الدويل الرابعالقانويناألسبوع-
).٢٠٠٧(الربازيلهوريزونيت،بيلوجرييس،ميناس

التعدد: ةالدولييةالقانونللمفرداتنظامإنشاء). القانونتدويل(ةالربازيليالفرنسيةالشبكةيفزائرأستاذ-
).٢٠٠٧(باريس-باولوساو،باولوساوجامعة. والتعدديةاللغوي

الفرص: احلكوميةغريلمنظماتلتزايدالتأثري امل. "الدويللقانوناخلامس حول ااملؤمتريفزائربروفسور-
.)٢٠٠٧(اأملاني،كولون. أديناوركونرادندوة مؤسسة". واملخاطر

األكادميية". والرتاجعالتقدم: الدويلوالقانونةلاالعد. "الدويلللقانوناخلامسالربازيلياملؤمتريفزائربروفسور-
).٢٠٠٧(الربازيلكوريتيبا،الدويل،للقانونالربازيلية

. الربازيلبرازيليا،لية،الربازيالعليااحملكمة. وشركائهاالعلياحملاكم مريكوسولالرابع االجتماعيفمشارك -
)٢٠٠٦.(

عنالصادرةاألحكامنفوذ . "الدوليةالعدلحمكمةعنالصادرةاألحكامدجيون؛جامعةيفزائربروفسور-
).٢٠٠٣. (فرنسادجيون،" الدوليةالعدلحمكمة

.ازيلالرب برازيليا،اخلارجية،العالقاتوزارة". الدبلوماسيةالتدريبيةالدورة"يفزائربروفسور-
المهنيةوالجمعياتالرابطاتفيالعضوية

االحتاديةالربازيلمجهوريةلرئاسةةالقانونيلةاحتريرهيئةيفعضو-
جرييسميناسيفاالحتاديةاجلامعةاحلقوق،كليةجملةحتريرهيئةيفعضو-
نانرت، باريسجامعةمنالدويلالقانونمركزيفمتعاونعضو-
لسيفعضو- أديناوركونرادملؤسسةاالستشاريا
الدويلالقانونلرابطةالربازيليفرعالمدير-
الدويلللقانونالفرنسيةاجلمعيةيفعضو-
2008-2004)(جرييسميناسيفاحملامنيمجعيةيفالدويلالقانونفرعمدير-
).٢٠٠٧(يليشسانتياغو،الدويل،القانونعهدالثالث والسبعني ملاالجتماعيفقانوينضابط-

واألوسمةالجوائز
).٢٠٠٦(الربازيلجرييس،ميناسحكومة،"إنكونفيدنسياوسام"-
).٢٠٠٤) (جرييسميناسيفالقضائيةاألكادميية" (القانونيةاآلدابالتعدينأكادميية"يفشرفعضو-
).٢٠٠٢" (يةالقانوناملهنيفللنساءرابطة الربازيلية ال"،للسنةميزةاملالقانونيةشخصية ال-
).١٩٩١للبلدان األمريكية (احملامنينقابةة،يدراسمسابقةيفيشريفتنويه-
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هو- تشونغ تشانغ-٦
نكليزية)اإلب(األصل:

مذكرة شفوية

ا إىل أمانة مجعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي، تقدم سفارة مجهورية كوريا لدى مملكة هولندا حتيا
إبالغ، تتشرف ب٢٠١٤فرباير شباط/١٨، املؤرخة ICC-ASP/13/SP/06اجلمعية شارة إىل مذكرةوباإل

هو ملنصب قاض يف احملكمة اجلنائية - د قررت ترشيح القاضي تشونغ تشانغاألمانة أن حكومة مجهورية كوريا ق
شرة جلمعية الدول األطراف يف جرى يف الدورة الثالثة عاالنتخابات اليت ستُ أثناء ، ٢٠٢٤- ٢٠١٥لفرتة لالدولية 

.٢٠١٤ديسمرب كانون األول/١٧إىل٠٨يف نيويورك يف الفرتة من ،نظام روما األساسي
للمادة وفقاً و من نظام روما األساسي. ٣٦من املادة ٥ألغراض الفقرة ،ح على القائمة ألفرشّ القاضي تشونغ مُ 

السرية الذاتية للقاضي تشونغ.بيان و املؤهالت بيان به يُرَفق ، ) (أ) من نظام روما األساسي٤، الفقرة (٣٦
) من نظام روما األساسي، ١) (ب) (٣، الفقرة (٣٦الشروط املنصوص عليها يف املادة بالقاضي تشونغ ويفي 

يف القانون اجلنائي واإلجراءات اجلنائية، وكذلك يف جماالت القانون الدويل ذات الصلة وقد برَهَن على كفاءته 
الدوائر يف ألمم املتحدة دويل تابع لقاض يشغل منصب ان القاضي تشونغ قد كمة اجلنائية الدولية. و احملكب

مهنية بسرية قبل ذلك، يتمتع كان و ، ٢٠١١اخلمري احلمر) منذ عام حمكمة (احماكم كمبودييف االستثنائية 
قاضيا يف مجهورية كوريا.بوصفه زة متميّ 

-٣٦ة لنظامها األساسي (املادّ إلجراء تقدمي املرشحني حملكمة العدل الدولية وفقاً تبعاً وّمت ترشيح القاضي تشونغ 
، أبلغ الفريق الوطين الكوري يف ٢٠١٣تشرين الثاين/نوفمرب ٨يف من نظام روما األساسي). و ٢(أ) ٤

ضي تشونغ القاترشيحفة، قررت، بعد مداوالت مكثّ احملكمة قد بأنحمكمة التحكيم الدائمة حكومَة كوريا  
مجهورية كوريا ترشيح القاضي تشونغ.وتؤيد حكومة قاضيا يف احملكمة اجلنائية الدولية. النتخابه 
القاضي فإّن ، من نظام روما األساسي٣٦املادة من (أ) ٨من الفقرة ٣إىل ١الفقرات الفرعية من وألغراض 

املدين وجمموعة آسيا واحمليط اهلادئ.ثل نظام القانونميسوف تشونغ، مواطن من مجهورية كوريا، مرشحٌ 

المؤهالتبيان

من نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، ٣٦(أ) من املادة ٤يُقدَّم هذا البيان وفقًا ألحكام الفقرة
جلمعية ICC-ASP/3/Res.6والقرار من قرار مجعية الدول األطراف للمحكمة اجلنائية الدولية٦والفقرة 
-ICCوRes.5، / ٣٦من املادةICC-ASP / 5القرارينلة مبوجب األطراف بصيغته املعدّ الدول

ASP/12/Res.8 ،املتعلق بإجراءات ترشيح وانتخاب و ، املرفق الثاين، اليت اعتمدته مجعية الدول األطراف
قضاة احملكمة اجلنائية الدولية:

؛د والنزاهةبأخالق رفيعة وباحلياالقاضي تشونغ تشانغ يتمّتع (أ) 

؛ له لتبّوؤ أعلى املناصب القضائيةاليت تؤهكوريااملؤهالت املطلوبة يف  جبميعالقاضي تشونغ يتمّتع و ) ب(
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القاضي تشونغ:(ج) إن 

، كمـا هــو مبـّني يف ســريته الذاتيــة. مــن نظــام رومـا األساســي٣٦مــن املـادة (أ)٣مبتطلبــات الفقـرةيفـي ‘١’
قاضـــيا يف بوصـــفهانون اجلنـــائي واإلجـــراءات اجلنائيـــة، ولديـــه اخلـــربة الالزمـــة القـــوقـــد بـــرهن علـــى كفاءتـــه يف
يف خمتلــف احملــاكم يف ســنة١٧قاضــي، خــدم ألكثــر مــن كخــالل حياتــه املهنيــة  و احملــاكم الوطنيــة والدوليــة. 

جنائية؛ةيقضأكثر من مخسة آالف عاجلمجهورية كوريا، و 

خـربة واسـعة هـو علـى يل، مبا يف ذلك القانون اإلنسـاين الـدويل، و يف القانون الدو أيضاً وبرهن على كفاءته ‘٢’
ـــيف يف  وهـــو حاليـــاً . صـــلة بالعمـــل القضـــائي الـــذي تضـــطلع بـــه احملكمـــة اجلنائيـــة الدوليـــةذيقـــانوين الال ا

اجلـرائم اخلطـرية تعـاجلاكم كمبوديـا، الـيت حملـلـدوائر االسـتثنائية يف األمـم املتحـدة تـابع لقـاض يشغل منصـب 
؛١٩٧٩-١٩٧٥يف الفرتةضد اإلنسانية خالل حكم اخلمري احلمرارُتكَبت اليت

الفرنســية اللغــة أيضــا كمــا يتحــّدث طالقــة.  هــو يتحــّدثها بليزيــة و كغــة اإلنعرفــة ممتــازة للّ القاضــي تشــونغ مب(د) يتمتــع 
تلك اللغة؛لولديه معرفة أساسية 

؛إلدراج امسه يف القائمة ألفالقاضي تشونغ (ه) يُرشَّح

نظام القـانون املـدين، وحصـل يفاجستري يف القانون يف مجهورية كوريا، املو على اإلجازة القاضي تشونغ حصل (و)
. وقــد اكتســب ريفنظــم القــانون العــيفعــامل أحبــاث، بوصــفه علــى تعلــيم قــانوين يف اململكــة املتحــدة وهونــغ كونــغ

يف حمكمــة اخلمــري احلمــر، الــيت مهّمتــهألخــرى أثنــاء ألنظمــة القــانون املــدين ااً عميقــاً فهمــالقاضــي تشــونغ أيضــاً 
تعمل على أساس نظام القانون املدين الفرنسي؛ 

دولة أخرى.أيمل جنسيةحيال ووهالكوريةاجلنسية القاضي تشونغ مل حيو )ز(

الذاتيةبيان السيرة
تشونغ:العائلةاسم

هو–تشانغ األول:االسم
األوسط:االسم

ذََكرالجنس:نوع
١٩٦٧شباط/فرباير ١٧الميالد:تاريخ

كوري:الجنسية
آسيا/احمليط اهلادي:اإلقليميةالمعايير
متزوج:االجتماعيةالحالة
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القائمة‘/ألف’القائمة
‘باء’

القائمة ألف 

اللغة الكوريةاللغة األم: اللغات
متقّدممستوىالشفوية)(ممتقدّ مستوى: (املكتوبة)اإلنكليزية-
أساسيمستوىالشفوية)(أساسيمستوى: (املكتوبة)الفرنسية-
>>يُرجى االختيارالشفوية)(>>يُرجى االختيار: (املكتوبة)أخرىلغات-

(املؤهالت) احلاصل عليها (مع البدء باألحدث)ؤسسة، املؤهلعلى املؤهل، املتاريخ احلصول :التعليميةالمؤهالت

السنة)-(الشهر٢٠٠٥/ ٠٩–٠٤/٢٠٠٥
مركز القانون املقارن والعام، يف جامعة هونغ كونغاملؤسسة:-
باحثأستاذ املؤهل (املؤهالت) احلاصل عليها:-

)السنة-(الشهر٢٠٠٢/ ٠٦–٠٩/٢٠٠١-
قسم القانونكلية لندن لالقتصاد والعلوم السياسية،املؤسسة:-
باحثأستاذ املؤهل (املؤهالت) احلاصل عليها:-

السنة)-(الشهر١٩٩٣/ ٠٢–٠٣/١٩٩١-
ال القضائياملؤسسة:- التابع للمحكمة العليا يف كوريامعهد البحوث والتدريب يف ا
اضقاملؤهل (املؤهالت) احلاصل عليها:-

السنة)-(الشهر١٩٩١/ ٠٢–٠٣/١٩٨٩-
جامعة سيول الوطنيةاملؤسسة:-
ّ                                     ، وخر يج امتحان احملامني الكوريني الثاين والثالثنياملاجستري يف القانون الدويلاملؤهالت) احلاصل عليها:املؤهل (-
السنة)-(الشهر١٩٨٩/ ٠٢–٠٣/١٩٨٥-
ول الوطنيةجامعة سياملؤسسة:-
إجازة يف القانوناملؤهل (املؤهالت) احلاصل عليها:-

(مع البدء باألحدث)معلومات أخرى، جهة العمل، اللقب الوظيفي،التاريخ:العمليةالخبرة
احلالة، حسب ‘باء’أو يف القائمة ‘ ألف’إما يف القائمة بيان مدى صلة اخلربة بالوظيفة املرشح هلاُ    ي رجى 

السنة)-(الشهرى اليومإل–٠٨/٢٠١١-
)كمة اخلمري احلمرا حم(الدوائر االستثنائية يف حماكم كمبوديا، جهة العمل:-
بع لألمم املتحدةقاض دويل تااللقب الوظيفي:-
الدوائر االستثنائية يف حماكم كمبودياعضو :معلومات أخرى-
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اكم كمبودياحملدوائر االستثنائية اليفعضو جلنة القواعد والقواعد اإلجرائية 
السنة)-(الشهر٢٠١١/ ٠٨–٠٣/٢٠١٠-
كوريامجهوريةيفالقضائيةالسلطةجهة العمل:-
العليااحملكمةيف قاضاللقب الوظيفي:-
الدرجةحماكميف نائيةالقضايا اجلأحكاميف االستئنافقضاياعنمسؤول:معلومات أخرى- 

باالنتخاباتاملتعلقةاجلنائيةوالقضايا، األوىل
السنة)-(الشهر٢٠١٠/ ٠٢–٠٣/٢٠٠٨-
جلمهوريةوالتجارةاخلارجيةالشؤونوزارةالسلطة القضائية يف مجهورية كوريا، و جهة العمل:-

كوريا
مستشار قانويناللقب الوظيفي:-
النمسافيينا،يفالدوليةماتاملنظلدىكورياجلمهوريةالدائمةالبعثةإىلَ رسل  ُ أ  :معلومات أخرى- 
السنة)-(الشهر٢٠٠٨/ ٠٢–٠٣/٢٠٠٤-
السلطة القضائية يف مجهورية كورياجهة العمل:-
العليااحملكمةيف قاضاللقب الوظيفي:-
الدرجةحماكميف نائيةالقضايا اجلأحكاميفاالستئنافقضاياعنمسؤول:معلومات أخرى- 

يفالعليااحملكمةيفاالستئنافقضايايفالقضائيةثو البح، وعن األوىل
كوريا

السنة)-(الشهر٢٠٠٤/ ٠٢–٠٣/١٩٩٦-
السلطة القضائية يف مجهورية كورياجهة العمل:-
حمكمة حملية قاض يف اللقب الوظيفي:-
واملدنيةنائيةاجلقضاياالعنمسؤول:معلومات أخرى-

السنة)-(الشهر١٩٩٦/ ٠٢–٠٣/١٩٩٣-
كورياجلمهوريةالدفاعوزارةو ، السلطة القضائية يف مجهورية كورياجهة العمل:-
الكوريةاجلويةللقواتالتابعةالعسكريةاحملكمة، قاضاللقب الوظيفي:-

نائيةاجلقضاياالعنمسؤول:معلومات أخرى
:األخرىالمهنيةاألنشطة

السنة)-(الشهر٢٠١١–٢٠٠٧-
ال القضائيأستاذ حماضرالنشاط: ؛ التابع للمحكمة العليا يف كوريامعهد البحوث والتدريب يف ا

وويلزإجنلرتايفواجلنائيةاملدنيةاإلجراءاتتعليم قواعدو 
السنة)-الشهر(٢٠٠٨–٢٠٠٥-

معاملدنيةاإلجراءاتقواعدمشروعصياغةو ؛املوحدةكورياقواننييفالبحوثجلنةعضوالنشاط:-
.التجاريةاملنازعاتلتسويةكايسونجمركزإلنشاءحبوثو ؛الصناعيكايسونج

بالموضوعصلةالمنشورةالموادأكثر
٠٢/٢٠١٤دونغا،شني،"اإلنسانحلقوقاآلسيويةاحملكمة"إنشاء-
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العامليةالقانونيةالقضايا،"الوطنيةالتشريعاتمقابلالدوليةالعدالة: املتحدةالتابعة لألمماملختلطةاحملكمة"-
٢٠١٣ية، يف كوريا التشريعالبحوثمعهد،٢٠١٣- ٢٠١٢

بالموضوعصلةالدراسيةالحلقاتأكثر
. سويليام،Asia Law Talkحماكمة اجلرائم الدولية"، اليت تواجهها احملاكم املختلطة يفالتحديات"-

١٠/٢٠١٣القانون،كليةمنريتشاردسون
االستثنائيةوالدوائراالستثنائية،الدوائرموروثاتحولخمتلفةنظروجهات"، االستثنائيةالدوائريفالدويلالفقه"-

١٢/٢٠١٢اإلنسان،حلقوقالكمبوديةالعملوجلنة

،اإلنساينالدويلالقانونيف صيفية دورة،"الدوليةاجلنائيةاحملاكمقبلمنالدويلاإلنساينلقانوناطبيقوتاستخدام"-
٠٧/٢٠١٢الكوري،األمحرالصليب
المهنيةوالجمعياتالرابطاتفيالعضوية
ال يوجد
واألوسمةالجوائز
ال يوجد

الشخصيةاالهتمامات
املسلحةالنزاعاتيفوخاصةاجلنائية،القضايايفألطفالواللنساءاإلنسانحقوقمحاية

الصلةذاتاألخرىالحقائق
هونغ  التشريعات الوطنية"، جامعة مدينة مقابلالدوليةالعدالة: املتحدةلألممالتابعة املختلطةاحملكمة"عنحماضرة

٠٢/٢٠١٤، كونغ
لس خطاب ،"الدوليةاجلنائيةواحملكمةاملتحدةألممالتابعة لاخلاصةاحملاكم"كوريا،جلمهوريةالوطينأمام ا
٠٥/٢٠١٣
لتطبيق القانون اإلنساين الدويل يف احملاكمات احلادية عشرةمسابقة الصليب األمحر "من يف الدورة النهائيةمشاركة

٠٣/٢٠١٣، نغ كونغالصليب األمحر هلو و ،للصليب األمحر الدوليةاللجنةاليت تنظمها "،الصورية التعليمية
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دوردوفيتشالتاز -٧
نكليزية)اإلب(األصل:

مذكرة شفوية

ا إىل أمانة مجعية الدول األطراف يف نظام روما لدى مممجهورية كرواتياسفارةمتقدّ  لكة هولندا حتيا
ترشيحكرواتيا قررت أن حكومة ببأن تبلغ األمانة تشرف تو ،األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية

يف ، يف القائمة باء، لشغل منصب قاض يف احملكمة اجلنائية الدوليةدوردوفيتشزالتاالربوفيسور
. لجمعيةلجرى يف الدورة الثالثة عشرة النتخابات اليت ستُ ا

بأن تقدم للمحكمة اجلنائية الدولية القضائية ترشيح السرية الذاتية أيضا تتشرف سفارة مجهورية كرواتيا و
.دوردوفيتشالربوفيسوربتقدمي، رُفَقته، السرية الذاتية وبيان املؤهالت تشرفكما تهالت.وبيان املؤ 

بيان المؤهالت

من نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية ٣٦(أ) من املادة ٤يُقدَّم هذا البيان وفقًا ألحكام الفقرة 
ت ترشيح وانتخاب قضاة احملكمة اجلنائية ، املتعلق بإجراءاICC-ASP/3/Res.6القرار من ٦الدولية، والفقرة 

.الدولية
إذ إن احملكمة اجلنائية الدولية. يف قاض دوردوفيتش ملنصبزالتاالربوفيسورح مجهورية كرواتيا شّ ر تُ و 

٣٦عليه املادة كما تنصّ حملكمة اجلنائية الدولية،  يف اكقاض ا النتخامجيع الشروط دوردوفيتش تلّيب الربوفيسور
ن نظام روما األساسي، على النحو التايل:) م٣(

ا شخصية تتمتع باخللق الرفيع، واحليتتسم (أ)  سمعة بوالنزاهة. وقد اعُرتف هلا ادالربوفيسور دوردوفيتش بأ
.اخلارجيف عالية يف احلياة املهنية والعامة يف مجهورية كرواتيا و 

لوبة اليت تؤهلها لتبّوؤ أعلى املناصب القضائية على املؤهالت املطجبميعالربوفيسور دوردوفيتش تتمّتع (ب) 
ماجستري القانون اجلنائي والدكتوراه وحاصلة على، أستاذة حماضرة يف احلقوقالصعيد الوطين. وهي أيضًا 

يف امتحان الدولة وجنحتوعلى درجة املاجستري يف علم اجلرمية من جامعة كامربيدج. ، من جامعة زغرب
مهنة احملاماة يف احملاكم الكرواتية ملدة عامني. وكانت عضوا يف اهليئات تومارس، ١٩٩٤القضائي عام 

إجراءات اللجوء، وإجراءات حتديد املسؤولية التأديبية ألعضاء النيابة فقامت بالعامة جلمهورية كرواتيا، 
القضائي ويف عاما من اخلدمة يف السلك ٢٠كثر من ولديها أالعامة وتضارب مصاحل املوظفني العموميني. 

اجلامعة.

هــــي . فمــــن نظـــام رومــــا األساســـي٣٦مـــن املـــادة (أ)٣مبتطلبـــات الفقــــرةفــــي تالربوفيســـور دوردوفيـــتشإن (ج) 
حيــث ،يف اإلجــراءات اجلنائيــة وحقــوق اإلنســان والقــانون اجلنــائي األورويب يف جامعــة زغــربةبــارز ة أســتاذ

دة يف جمـال حقـوق اإلنسـان والقـانون اجلنـائي الـدويل، رائوحتظى باعرتاف كباحثة .١٩٩٥عاممنذ تُدّرس 
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ا األكادمييـة واملهنيـة بشـكل واضـح. فهـي ليسـت خبـرية تُبـّني والقانون اجلنائي واإلجرائي، كما  ذلـك مسـري
أيضـاً بـاعرتافىظـوطنية كربى يف القضايا املتعلقة حبقـوق اإلنسـان والعدالـة اجلنائيـة فحسـب، وإمنـا هـي حت

علـى نطـاق واسـع يف هلـاشرسع. وقد نُ على صعيد أو يف أوروبا، و و هنية والعلمية يف املنطقة، يف األوساط امل
جماالت حقوق اإلنسان، والقـانون اجلنـائي الـدويل واألورويب، وقـانون اإلجـراءات اجلنائيـة والقـانون اجلنـائي.

دويل واألورويب، وقـانون على نطاق واسع مقاالت عن حقوق اإلنسان، والقانون اجلنائي الـاُنشرت هلكما
.اإلجراءات اجلنائية والقانون اجلنائي

عضـــو بـــارز يف العديـــد مـــن اجلمعيـــات العلميـــة والقانونيـــة الدوليـــة والوطنيـــة. وهـــي الربوفيســـور دوردوفيـــتشو 
لمتخصصـــني يف قـــانون لأقـــدم مجعيــة ، وهـــي عضــو يف اللجنـــة التنفيذيـــة للمنظمــة الدوليـــة لقـــانون العقوبــات

اك،العقوبات االحتـاد الكـروايت ةهـي رئيسـو تشارك بنشاط يف األنشـطة العلميـة والتنظيميـة للجمعيـة. ما إ
رئيس االحتاد الكروايت للعلوم اجلنائية واملمارسة. ةللقانون اجلنائي األورويب ونائب

ل ، واخلدمــــة األملانيــــة للتبــــادةتشــــيفنينج الدراســــيمنحــــة ة جــــوائز دوليــــة، مــــن بينهــــا عــــدّ وقــــد حصــــلت علــــى
النمساوية، ومنحة فولربايت. التبادل األكادميي، وخدمة 

نهـا رئـيس كرواتيـا كمبعـوث شخصـي لـه للعمـل علـى تقديرا لتخصصها يف القانون اجلنائي الـدويل، فقـد عيّ و 
جـــرائم احلـــرب وغريهـــا مـــن االنتهاكـــات كشـــف احلقـــائق حـــول النظـــام األساســـي للجنـــة اإلقليميـــة املعنيـــة ب

ن املرتكبة يف إقليم يوغوسالفيا السابقة. اجلسيمة حلقوق اإلنسا

املنظمــات احلكوميــة بصــفة مستشــارة لــدىلعمــل عــدة مــرات لقــد أتيحــت للربوفيســور دوردوفيــتش الفرصــة ل
والقضـــائية والعامــــة وغـــري احلكوميــــة يف جمـــاالت تــــرتاوح مــــن حقـــوق اإلنســــان إىل االمتثـــال للقــــانون الــــدويل 

ـــاالواألورويب.  ـــت املتنوعـــة، ويبــّني عملهـــا يف ا ـــا، ومهارا ااألكادمييـــة والبحثيــة والرتبويـــة يف كرواتيـــا مبادر
ــــ ، ةثاقبــــأعماهلــــا جــــّد مدروســــة، و إلعجــــاب و اثــــري لوهــــا جمموعــــة منشــــورات ت. االتنظيميــــة والقياديــــة وكفاءا

.اً مناسبنقدها نقداً و 

اللغتـني الفرنسـية واألملانيـة جيّـداً وتـتكلم ، وهـي تفهـم لربوفيسـور دوردوفيـتش اللغـة االنكليزيـة بطالقـةاتتكلم ) د(
.هاتني اللغتني إىل حّد ما

وفيمـا يتعلـق باملسـائل املنصـوص عليهـا يف املـادة بـاء. يف القائمـة ادراج امسهـإللربوفيسور دوردوفيتش ارشَّحتُ (ه) 
ساسي، فهي كالتايل:من نظام روما األ)،٣) اىل (١) (أ) (٨(٣٦

لربوفيسـور دوردوفيـتش اتعلـيمفقـد أكمـل واتيا إىل نظام القانون املدين. ومـع ذلـك، مجهورية كر تنتمي ‘ ١’
.  ذا النظامولديه معرفة واسعة، يف نظام القانون العام

مجهورية كرواتيا عضو يف جمموعة دول أوروبا الشرقية. ‘ ٢’

أنثى.لربوفيسور دوردوفيتشا‘٣’
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ربة يف قضـايا حمـددة ذات صـلة بعمـل احملكمـة، مبـا يف خبـو ،ة قانونية واسعةرب خبلربوفيسور دوردوفيتشاتتمّتع (و)
التعــــويض، ، واحلــــّق يفذلــــك العنــــف ضــــد املــــرأة، ومحايــــة الضــــحايا والشــــهود، وحقــــوق الضــــحايا اإلجرائيــــة

وحقوق الدفاع، واحلق يف حماكمة عادلة. 

دولة أخرى. مل جنسية أيحتوال ةكرواتيةمواطنلربوفيسور دوردوفيتشاز) (

زيد تسـافاصــا واثقـة مـن أن أل، لربوفيسـور دوردوفيـتشارتشـيح بوصـي مجهوريـة كرواتيـا تلألسباب املـذكورة آنفـا، 
ا.تتوّقفمن فعالية أداء احملكمة اجلنائية الدولية اليت  على نوعية قضا

الذاتيةبيان السيرة
دوردوفيتش:ةالعائلاسم

زالتااألول:االسم
األوسط:ماالس

أُنثىاجلنس:نوع
١٩٦٩أكتوبر/تشرين األول٢امليالد:تاريخ

كرواتية:اجلنسية
أوروبا الشرقية:اإلقليميةاملعايري
ةمتزوج:االجتماعيةاحلالة

القائمة‘/ألف’القائمة
‘باء’

باءالقائمة 

الكرواتيةاللغة األم: اللغة اللغات
متقـّدممسـتوىالشـفوية)(متقّدممستوى: (املكتوبة)كليزيةاإلن-

متوّسطمستوىالشفوية)(متوّسطمستوى: (املكتوبة)الفرنسية-
متوّسطمستوىالشفوية)(متوّسط: (املكتوبة مستوىاأللمانية-

املؤسسة، املؤهل (املؤهالت) احلاصل عليها (مع البدء باألحدث)تاريخ احلصول على املؤهل،:التعليميةالمؤهالت
يُرجى االستنساخ واللصق إذا لزم ملء خانات أخرى-
٧/٢٠٠٣

جامعة زغرب، كرواتيااملؤسسة:-
دكتوراه يف القانوناملؤهل (املؤهالت) احلاصل عليها:-
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٤/٢٠٠٢
جامعة زغرب، كرواتيااملؤسسة:-
ماجسرت يف القانون يف القانون اجلنائيملؤهل (املؤهالت) احلاصل عليها:ا-
٧/١٩٩٧
اململكة املتحدة، كامربدججامعة  املؤسسة:-
يف علم اجلرميةشهادة الدوكتوراهاملؤهل (املؤهالت) احلاصل عليها:-

١٢/١٩٩٤
وزارة العدل، كرواتيااملؤسسة:-
امتحان الدولة يف القضاءت) احلاصل عليها:املؤهل (املؤهال-
-٦/١٩٩٢–١٠/١٩٨٨
جامعة زغرباملؤسسة:-
إجازة يف احلقوقاملؤهل (املؤهالت) احلاصل عليها:-

التاريخ، جهة العمل، اللقب الوظيفي، معلومات أخرى (مع البدء باألحدث):العمليةالخبرة
، حسب احلالة‘باء’أو يف القائمة ‘ ألف’إما يف القائمة ايُرجى بيان مدى صلة اخلربة بالوظيفة املرشح هل

إلى اليوم–٠٩/١٩٩٥
جامعة زغرب، كلية احلقوقجهة العمل:-
) ٢٠٠٧عاممنذ(اجلنائيةاإلجراءاتالقانونقسمرئيساللقب الوظيفي:-

) ٢٠١١عاممنذ(حماضرأستاذ
،)٢٠٠٧-٢٠٠٣(مساعدأستاذ،)٢٠١١-٢٠٠٧(مشاركأستاذ:خرىمعلومات أ

مساعد
) ١٩٩٧-١٩٩٥(مبتدئباحث،)٢٠٠٣-١٩٩٧(
اجلنائيةاإلجراءاتقانون: التدريسيفدورات-

) اإلجنليزيةباللغة(اجلنائيةعدالةوالاإلنسانحقوق
اإلنسانحلقوقاألوروبيةاحملكمة
) اإلجنليزيةباللغة(األورويباجلنائيالقانون

االعتبارينيشخاصلألاجلنائيةاملسؤولية
النفسيوالطبالقانون

٧/٢٠١٠–١/٢٠١٠
األمريكيةاملتحدةالوالياتكاليفورنيا،جامعةللقانون،بريكليمعهدجهة العمل:-
زائرأستاذ اللقب الوظيفي:-
حلقوقاألوروبيةاالتفاقيةمناجلنائيالقانوناجلوانب"يف دورةتدريس:معلومات أخرى-

الدراسيةللمنحفولربايتبرنامج،"اإلنسان
إلى اليوم-٢٠١٣/ ١
وزارة العدلجهة العمل:-
ُممتحنة يف امتحان الدولة للقضاءةأستاذاللقب الوظيفي:-



ICC-ASP/13/3/Add.1

٣A1-A-291114٥٧

IC
C

-A
S

P
/9/[…

]

P
age

٥٧

اجلنائيةاإلجراءاتوقانوناجلنائيامتحانات القانونعنمسؤولة:معلومات أخرى-
١١/٢٠١٢–٣/٢٠٠٨
مجهورية كرواتياجهة العمل:-

عضو جلنة اللجوءاللقب الوظيفي:
اللجوءإجراءاتيفالثانيةالدرجةهيئة:معلومات أخرى

٦/٢٠١١- ٢/٢٠١٠
يامجهورية كرواتجهة العمل:-
للمحامنيالدولةجملسيفعضواللقب الوظيفي:-
وتعينيالتأديبيةاملسؤوليةلتحديدقضائيةصالحياتذاتمستقلةهيئةمعلومات أخرى-

العامة النيابةأعضاء
١٢/٢٠٠٨- ٣/٢٠٠٥
مجهورية كرواتياجهة العمل:-
املصاحللتضاربالدولةجلنةيفعضوالوظيفي:اللقب -
العمومينياملوظفنيمسؤوليةلتحديدقضائيةصالحياتذاتمستقلةهيئة:أخرىمعلومات-

املصاحللتضارب
٦/٢٠٠٧- ٤/٢٠٠٧
ملانياأفرايبورغ،اجلنائي،األجنيب والدويلللقانونبالنكماكسمعهدجهة العمل:-
باحث زائراللقب الوظيفي:-

لالحتاداملاليةاملصاحلحلمايةاجلنائيوالقانوناألوروبيةالتوقيفمذكرةحولحبثأخرى:            معلومات
األورويب    

١٠/٢٠٠٥
إيطالياسرياكوزا،اجلنائية،العلوميفالعلياللدراساتالدويلاملعهدجهة العمل:-
باحث زائراللقب الوظيفي:-

اجلنائيةاملسائليفوالدويلاألورويبالتعاونيفمتخصصةدورةأخرى:               معلومات
٧/٢٠٠٤
وزارة اخلارجية األمريكية الواليات املتحدة   جهة العمل:-
"األمريكيالقضائي"النظامبرنامج الزوار الدويلاللقب الوظيفي:-

األمريكيالكونغرس(والسجونوالقضائيةالسياسيةللمؤسساتعمليوتعلمزيارةأخرى:    معلومات
أمريكيةوالياتعدةيف) والسجونالعام،الدفاعومكتبوالنيابات،واحملاكم

).ودنفرسياتلبروفيدانس،وليامز،واشنطن،(
٩/٢٠٠٢-١٠/٢٠٠١

الدراسية للبحوث برنامج املنحالنمسا،غراتس،جامعةالقانون،كليةجهة العمل:-
باحثة دوكتوراه:اللقب الوظيفي-

املاليةاملصاحلمحايةيفاجلنائي واإلداريوالقانوناألورويباجلنائيالقانونيف:    حبثأخرى معلومات
األورويبلالحتاد
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٧/٢٠٠٠- ٩/١٩٩٩
الدائرة األملانية للتبادل األكادمييكلية احلقوق، جامعة أوغسبورغ، أملانيا، جهة العمل:-
باحثة دوكتوراهاللقب الوظيفي:-

اجلنائيةاإلجراءاتوقانوناألورويب،االحتاد:    قانونأخرىمعلومات
٦/١٩٩٥- ٣/١٩٩٣
مجهورية كرواتياجهة العمل:-
واجلنائيةاملدنيةالشعبةزغرب،يفاجلزئيةاحملكمةيفمتدرب:اللقب الوظيفي-

أخرى:  صياغة األحكاممعلومات
١٠/١٩٩٣- ٦/١٩٩٣
سويسراللفاليه،احملكمة الكانتونيةجهة العمل:-
سويسراللفاليه،احملكمة الكانتونيةمتدّرب يف اللقب الوظيفي:-

٣/١٩٩٣-١١/١٩٩٢
مجهورية كرواتياجهة العمل:-
زغربيفالبلديةاحملكمةيفمتدربالوظيفي:اللقب-
٩/١٩٩٣- ٦/١٩٩٣
سويسرا      الفاليه،كانتونالكانتونية،خدمات الشرطةجهة العمل:-

اجلنائيةالعلوميفتدريبيةدورةاللقب الوظيفي:
:األخرىالمهنيةاألنشطة

حتى اليوم–٢٠١٣/ ٦
جرائم كشف احلقائق حول للجنة اإلقليمية املعنية بكرواتيامجهورية  س رئيلشخصي البعوث امل:النشاط--

يف الفرتة االنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان املرتكبة يف إقليم يوغوسالفيا السابقةاحلرب وغريها من
.)٢٠٠١إىل ١٩٩١املمتّدة من 

حتى اليوم–٢٠١٠
اليت تعاجل جرائمالكرواتيةاحلكوميةغرياملنظماتمع) اضراتواحملوالنشروالتقاريراملؤمترات(التعاونالنشاط:-

املاضي معالتعاملمركز-دوكيومنتااحلكوميةغرياملنظماتمثلالسابقة،يوغوسالفياإقليميفاحلرب
(www.documenta.hr)

٢٠١٤–٢٠١٢
والعنفاملرأةضدالعنفمكافحةو منعاتفاقيةمعالكروايتللمعايرياالمتثالحولالدراسةألّفتالنشاط:-

. كرواتيايفحكوميةغرينسائيةمنظمةروسا،–النساءمناحلربضحاياملركز) اسطنبولاتفاقية(املنزيل
وإعطاءالكروايت،الربملانيفتقدمييعرضمثلاسطنبول،اتفاقيةعلىالتصديقإىلالدعوةأنشطةيفاملشاركة-

موعات .كرواتيايفاحلكوميةغريتاملنظماحماضرات 
حتى اليوم–٢٠١١

األساسيةاحلقوقوكالةحلسابالذي يعملكرواتيايفورئيس فريق البحثالضحاياحقوقيفخبريالنشاط:-
جرائمضحاياعلىخاصبشكلالرتكيزمعالسنوية،للتقاريركرواتيايفالضحاياحالةتقييمعلى

.املمارسةيفحقوق الضحاياييموتقاملنزيلوالعنفالكراهية،
٢٠١٣-٢٠١٢
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العدلوزارةاجلديد،اإلجرائي الكروايتاجلنائيالقانونلصياغةاخلرباءجلنةرئيسالنشاط: -
حتى اليوم–٢٠٠٣
العلياوللمحكمةالدفاعحملامياجلنائيةالقضايايفالقانونيةباآلراءبانتظاماإلدالء: النشاط-

حتى اليوم–٢٠١٠
جماليفالتشريعيةالقواننيدستوريةيفالطعنإجراءاتيفالدستوريةللمحكمةالقانونيةاآلراءإبداء: النشاط-

اجلنائيةالعدالة
حتى اليوم–٢٠١١

لة اإللكرتونية ةرئيسالنشاط: - تها جامعة زغرب، منذ عام تنشر تزغرب، اليت يف راجعة القانون ملحترير ا
٢٠١١،http://revija.pravo.unizg.hr

حتى اليوم–٢٠٠٧
والنشرومراجعةللتحريراملسؤولةواملمارسةاجلنائيللقانونالكرواتيةالسنويةللمجلةالتنفيذيةاحملررة:النشاط-

vo.hr/hljkppwww.pra، ٢٠٠٧عاممنذ

حتى اليوم–٢٠٠٥
اإلنسانوحقوقاجلنائيةتتعّلق باإلجراءاتو تسعة دوليةحمليةعلميةمشاريعمثانيةيف: ترّأس وشاركالنشاط-

مكتبوإنشاءعقليا،املعوقنياألشخاصوحقوقاألورويب،اجلنائيوالقانوناجلنائية،املسائليفوالتعاون
.األورويبالعاماملدعي

٢٠١٠–٢٠٠٥
عن ٣٢والفصل" واألمنواحلريةالعدل"٢٤الفصلحولكرواتيامجهوريةالتفاوضفريقيف: عضوالنشاط-

).٢٠١٠-٢٠٠٥(األورويباالحتادإىللالنضمام" املاليةالرقابة"
٢٠١٤–٢٠٠٩

: الدولية التاليةاملؤمترات:  ترأستالنشاط-
زغرب،زغرب،جامعة،"السابقةليوغوسالفياالدوليةاجلنائيةللمحكمةواالجتماعيالقانوينالرتاث"-

٢٠١١شباط/فرباير٢٤
)www.penal.org(٢٠٠٩اسطنبول يفاجلنائيالقانون١٨الدويلاملؤمتريف٣القسم-

رابطةلل" اجلنائيوالقانوناملعلوماتجمتمع"اجلنائيةاإلجراءاتقانونحول٣التحضرييةالندوةقسم-
)www.penal.org(تركياأنطاليا،،٢٠١٣أيلول/سبتمرباجلنائي،للقانونالدولية

)www.penal.org(٢٠١٤جانريوديريويفاجلنائيالقانون١٩الدويلاملؤمتريف٣القسم-

حتى اليوم–٢٠٠٤
احملامنيونقابةالكرواتيةالقضائيةاألكادمييةمعثفمكتعاون: املمارسني:  تعليمالنشاط-

حتى اليوم–٢٠٠٣
العدالةجماليفالتشريعيةالقواننيمنعدداملعين بإعدادالعدللوزارةالتابعاخلرباءفريقيف:  عضوالنشاط-

األورويباجلنائيوالقانوناجلنائية
حتى اليوم–٢٠١٢

٢٠١٢عامالكرواتية منذوالتلفزيونيف اإلذاعةتأخالقياجلنةيف:  عضوالنشاط-
حتى اليوم–٢٠٠٠

: الدوليةالعملوحلقاتاملؤمترات:  تنظيمالنشاط-
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الكروايتاالحتادعننيابة" األورويباالحتاديفالكرواتيةللعضويةاجلنائيةالعدالةجوانب"ندوة بعنوان -
٢٠١٣متوز/يوليو٣زغرب،جامعةزغرب،يفاحلقوقوكليةاألورويباجلنائيللقانون

اجلنائيللتحقيقالنموذجيةاألورويباالحتادقواعد"األورويباالحتادبشأن مشروععملحلقةتنظيم-
واملكتب لوكسمبورغجامعةمنبتمويل" املقرتحاألورويبالعاماملدعيمكتبإلجراءالقضائيةواملالحقة
٢٠١١تشرين األول/أكتوبر٢-أيلول/سبتمرب٢٩غرب،ز يفالغش،ملكافحةاألورويب

،"السابقةليوغوسالفياالدوليةاجلنائيةللمحكمةواالجتماعيالقانوينالرتاث""الدويلاملؤمترتنظيم-
،كرواتيا٢٠١١شباط/فرباير٢٤زغرب،زغرب،جامعة

موعةعننيابة- التدابري"التحضرييةالندوةاجلنائي، تنظيمنونللقاالدوليةللرابطةالكرواتيةالوطنيةا
تشرين الثاين/نوفمرب٩-٦الرابطة الدولية لقانون العقوبات، "اإلنسانحقوقواحرتاماإلجرائيةاخلاصة
كرواتيابوال،،٢٠٠٨

جلنائياللقانونالنمساويةاجلمعيةمعوبالتعاوناألورويباجلنائيللقانونالكروايتاالحتادعننيابة-
القانونيفاحلاليةالدوليةالقضايا"املؤمترتنظيمالغش،ملكافحةاملكتب األورويبمنمايلاألورويب، وبدعم

٢٠٠٥أيار/مايو١٥-١٣كرواتيا،دوبروفنيك،،"األورويبلالحتاداملاليةاملصاحلاألورويب ومحايةاجلنائي
يفاألول/ديسمرب،كانونواملمارسة، يفاجلنائيةللعلومالكروايتلالحتادالعاديةالسنويةالوطنيةاملؤمترات-

أوباتيا
بالموضوعصلةالمنشورةالموادأكثر-ألف

وعشرعلمية،ورقة٤٦ونشرت كتب،أربعةحتريرمخسة، وكانت رئيسةتأليفيفوشاركتكتب،أّلفت ثالثة
:أمهها. كتيباتوعشرةأخرىورقات
الُكتب

1. Osnovna studija o usklađenosti pravnog okvira RH s Konvencijom o spriječavanju i borbi protiv
nasilja nad ženama i obiteljskog nasilja (Baseline Study on the Compliance of the Legal
Framework of the Republic of Croatia with the Convention on Preventing and Combating
Violence Against Women and Domestic Violence (Istanbul Convention)), Zagreb: Centar za
žene žrtve rata – ROSA, 2014.

2. Presude Europskog suda za ljudska prava protiv Republike Hrvatske u kaznenim predmetima
(Judgements of the European Court of Human Rights Against the Republic of Croatia in
Criminal Matters),  Zagreb: Zagreb University Press, 2013. Co-editor and co-author.

3. Zbirka zakona iz kaznenog procesnog prava (Collection of Laws of Criminal Procedural Law),
Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 2013. Editor and author of the introduction

4. Kazneno procesno pravo: Primjerovnik (Criminal Procedural Law: Practicum), 4nd edition,
Zagreb: Narodne Novine, 2012. Editor and Co-author

5. Current Issues in European Criminal Law and the Protection of EU Financial Interests, Zagreb:
Zagreb University Press, 2006. Editor and Co-author

6. Komentar Zakona o odgovornosti pravnih osoba za kaznena djela (Commentary on the Act on
the Liability of Legal Persons for Criminal Offences), Zagreb: Narodne novine, 2005.

7. Pravni položaj počinitelja kaznenih djela s duševnim smetnjama (Legal Position of Mentally
Disturbed Perpetrators of Criminal Offences), Zagreb, 2002.

8. Komentar Zakona o zaštiti osoba s duševnim smetnjama (Commentary on the Act on the
Protection of Persons Suffering from Mental Disorder), Zagreb: Pravni fakultet u Zagrebu i
Psihijatrijska bolnica Vrapče, 2002. Co-author

)اتالمقاالت (مختار 
1. Arrest and pre-trial detention: Towards a prosecutor for the European Union, Volume 2,

Oxford: Hart Publishing, 2014 (in press)
2. Pravo na učinkovitu istragu u kaznenim predmetima: analiza hrvatske prakse i prava  (Right to

effective investigation in criminal matters: Analysis of Croatian practice and law), Croatian
Academy of Sciences and Arts, 2014, 105-150.

3. Main Characteristics of the prosecutorial investigation according to the Croatian Criminal
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Procedural Code from 2008 to 2013, in Jovanović (ed) Prosecutorial Investigation: Regional
Criminal Procedure Legislation and Experiences in Application, OSCE Mission to Serbia,
Belgrade, 2014, 65-86.

4. Rekonstrukcija, judicijalizacija, konstitucionalizacija, europeizacija hrvatskog kaznenog
postupka V. novelom ZKP/08: prvi dio?  (Reconstruction, judicialisation,
constitutionalisation, and Europeanisation of the Croatian criminal procedure with the 5th
Amendment of the Criminal Procedure Act/08: Part One?), Croatian Annual of Criminal
Law and Practice, 2/2013, 313 – 362.

5. Osvrt na rezultate rada radne skupine Ministarstva pravosuđa za usklađivanje ZKP s Ustavom RH,
(Results of the work of the Ministry of Justice working group for aligning the Criminal Procedure
Act with the Constitution of the Republic of Croatia), Croatian Annual of Criminal Law and
Practice, 1/2013, 3-100.

6. Judicial control in pre-trial criminal procedure conducted by the European Public Prosecutor's
Office, in Ligeti, Katalin (ed.), Toward a Prosecutor for the European Union, Volume 1,
Oxford: Hart Publishing, 2013, 988-1012.

7. Legal report for Croatia, in Schumann/Bruckmüller/Soyer (eds.), Pre-trial Emergency
Defence: Assessing Pre-trial Access to Legal Advice, Intersentia, Wien-Graz, 2012, 59-71.

8. Odluka Ustavnog suda RH o suglasnosti Zakona o kaznenom postupku s Ustavom (Decision
of the Constitutional Court of the Republic of Croatia on the compliance with the Constitution
of the Criminal Procedure Act), Croatian Annual of Criminal Law and Practice, 2/2012, 409-
438.

9. Tumačenje Zakona o ništetnosti određenih pravnih akata pravosudnih tijela bivše JNA, bivše
SFRJ i Republike Srbije,  (Interpretation of the Act on nullity of certain legal acts of judicial
authorities of the former Yugoslav People's Army, the former Yugoslavia and the Republic of
Serbia), Zagreb Law Review (http://revija.pravo.unizg.hr/index.php/zpr/index), no. 1/2012,
109-121

10. Croatia – National Report: The area of freedom, security and justice, including information
society issues – FIDE XXV National Reports, in: Laffranque, Julia (ed.), Reports of the XXV
FIDE Congress Tallinn, Tartu University Press, 2012, 235-259 (co-author).

11. Suvremeni razvoj hrvatskoga kaznenog procesnog prava s posebnim osvrtom na novelu ZKP
iz 2011 (The modern development of Croatian criminal procedural law with special reference
to the 2011 amendments to the Criminal Procedural Act), Croatian Annual of Criminal Law
and Practice, 2/2011, 311-357.

12. Predlaganje dokaza (Presenting evidence), co-author with Dražen Tripalo, Croatian Annual of
Criminal Law and Practice, 2/2011, 471-488

13. Pravni okvir za primjenu prisilne hospitalizacije: regulativa i kritički osvrt (Legal framework
for the implementation of compulsory hospitalization: Regulation and critical review), in:
Slađana Štrkalj-Ivezić (ed) Medical and Legal Framework for the Hospitalization of People
with Mental Disorders, Zagreb: Croatian Medical Association, 2011, 9-34.

14. Nezakoniti dokazi u hrvatskom kaznenom postupku: usklađenost s međunarodnim i ustavnim
jamstvima (Illegal evidence in the Croatian Criminal Procedure: Compliance with international
and constitutional guarantees), Proceedings of the Law Faculty "Justinian first" in Skopje, in
honour of Nikola Matovski, Skopje, 2011, 119-141

15. Sloboda izražavanja: članak 10. Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih
sloboda  (Freedom of expression: Article 10 European Convention for the Protection of
Human Rights and Fundamental Freedoms), in: Ivana Radačić (ed) Harmonisation of Croatian
Legislation and Practice with the European Convention for the Protection of Human Rights
and Fundamental Freedoms, London: Centre for Peace Studies, 2011, 153-189.

16. Some issues on the European Public Prosecutor from the Croatian perspective, Ochrona
interesów finansowych a przemiany instytucjonalne Unii Europejskiej, Varšava: WAiP, 2010,
163-184.

17. Kaznenopravna zaštita financijskih interesa Europske unije u Republici Hrvatskoj pro futuro
(Criminal law protection of the European Union’s financial interests (according to the working
Draft Proposal of the Criminal Code of 21 October 2010), Croatian Annual of Criminal Law and
Practice, 2/2010, 769-784.

18. Sudska kontrola državnoodvjetničkog kaznenog progona i istrage: poredbenopravni i ustavni
aspect (Judicial control of criminal prosecution and investigation: Comparative and
constitutional aspects), Croatian Annual of Criminal Law and Practice, 1/2010, 7-24.

19. National Report - Croatia: Special procedural measures and respect of human rights, Revue
Internationale de droit penal (RIDP/IRPL), vol. 80, no. 1/2, 2009, 113-127.
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20. Lisabonski ugovor: prekretnica u razvoju kaznenog prava u Europi, (The Lisbon Treaty:
Turning point in the development of criminal law in Europe), Reforma Europske unije:
Lisabonski ugovor (in: Reform of the European Union: The Lisbon Treaty), Zagreb: Narodne
novine, 2009.

21. Procesna jamstva obrane prema suokrivljeniku kao svjedoku optužbe, Hrvatski ljetopis za
kazneno pravo i praksu, (Procedural rights of the defence in relation to the co-defendant as a
witness for the prosecution) Croatian Annual of Criminal Law and Practice,. 2/2009, 783-808.

22. Dopuštenost dokaza prikupljenih kršenjem temeljnih ljudskih prava, (Admissibility of
evidence collected by the violation of fundamental human rights), co-author, Croatian Annual
of Criminal Law and Practice, Vol. 15, 2/2008

23. Criminal law protection of the EU’s financial interests in Croatia, Eucrim, 3-4, 2007
(www.mpicc.de/eucrim/archiv/eucrim_07-03.pdf)

24. Europski sud pravde i legitimitet europskog uhidbenog naloga (The European Court of Justice
and the legitimacy of the European arrest warrant), Croatian Annual of Criminal Law and
Practice, no. 2/2007, 1021-1027.

25. Trajanje pritvora u svjetlu međunarodnih standarda te domaćeg prava i prakse (Duration of
detention in the light of international standards, domestic law and case law), co-author,
Croatian Annual of Criminal Law and Practice 2/2006, 551-596.

26. Forms and methods of perpetration of EU fraud, Financial Theory and Practice, no. 3/2006,
253-281.

27. Criminal liability of legal persons (Annex: the Croatian Perspective), Current Issues in
European Criminal Law and the Protection of EU Financial Interests, Zagreb: 2006, 73-89.

28. Mehanizmi utjecaja prava Europske zajednice na kaznenopravne sustave država članica
(Community law mechanisms with influence on the criminal justice systems of the Member
States), Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, Vol. 54, no. 2/2004, 287-326.

29. Criminal Law Report for Croatia: Police and judicial co-operation in the European Union:
FIDE 2004 National Reports, Cambridge University Press, 2004, 27-40.

30. Budget of the European Union, Financial Theory and Practice, no. 2/2004, 181-202.
31. Odluka o kazni: kaznenoprocesna pitanja (Decision on the sentence: Issues of criminal

procedure), Croatian Annual of Criminal Law and Practice, Vol. 11, 2/2004, 751-782.
32. Ispravljanje neprava socijalističkih država rehabilitacijom žrtava političkog kaznenog progona,

Correcting the injustice of socialists states through rehabilitation of victims of political
prosecution, Croatian Annual of Criminal Law and Practice, Vol. 3, 1/1996, 223-252.

لدراسيةاالحلقاتأكثر
األكثرالدوليةوالعروض. وحلقات العملوالندواتوالدوليةالوطنيةاملؤمتراتيفعاماً عرضاً ٧٠منأكثرألقت
:هي كالتايلأمهية

1. Lecture "Prosecutorial investigation and the Croatian Criminal Procedure", Regional
conference “Prosecutorial investigation: regional criminal procedure legislations and
experiences in application”, Belgrade, 20 June 2014.

2. Lecture "Judicial control in the proceedings before the EPPO from the ECHR perspective",
Conference "Le contrôle judiciaire du parquet européen: nècessité, modèles, enjeux,
Association de Recherches Pénales Européennes (ARPE), Paris, 9-10 Avril, 2014.

3. Lecture "Reform of the Croatian Criminal Procedural Act in 2013: Compliance with
constitutional and European standards?", Conference "Structural changes of criminal
procedural law" (Strukturne Spremembe kazenskega procesnega prava),  Slovenian Academy
of Sciences and Art, Slovenia, Ljubljana, November 8, 2013.

4. Lecture on "Judicial control, admissibility of evidence and procedural rights in the proceedings
before the EPPO", International Conference "Protecting Fundamental and Procedural Rights
from the Investigations of OLAF to the Future EPPO", Foundations Basso and OLAF,
financed from the Hercule II programme, Rome, 12-14 June, 2013.

5. Lecture on "Reform of the Croatian pre-trial criminal procedure", V. Conference on Criminal
Law and Criminology, December 4-5, 2012, Catez, Slovenia

6. Presentation at the panel: Legacy of the International Court and its role in processes of
transitional justice, Conference "ICTY Legacy in ex-Yugoslavia", Hotel Westin, Zagreb, 8
November 2012.

7. Presentation "Act on the nullity of certain legal acts of judicial authorities of the former
Yugoslav People's Army, the former Yugoslavia and the Republic of Serbia," the round table
"The Necessity of Effective Prosecution of War Crimes by Strengthening Regional



ICC-ASP/13/3/Add.1

٣A1-A-291114٦٣

IC
C

-A
S

P
/9/[…

]

P
age

٦٣

Cooperation and the Prosecution of Persons with Command Responsibility," National Press
Club, Zagreb, March 14, 2012.

8. Lecture 'Right of freedom of expression under the European Convention on Human Rights',
International Human Rights Law Institute, DePaul University, Chicago, August 5, 2010.

9. Conference paper “Some issues on the European Public Prosecutor from the Croatian
perspective”, International Conference “Protection of the Financial Interests of the European
Community and the Changes of the EU Institutional Framework”, Warsaw, Poland, May 7-9,
2009.

10. Conference paper “Constitutional challenges of European criminal law” AIDP Regional
Conference, Gyarmatpuszta, Hungray, 30 April - 2 May, 2009

المهنيةوالجمعياتالرابطاتفيالعضوية
). www.penal.org(٢٠٠٩عاممنذالعقوبات،لقانونالدوليةوالرابطةالتنفيذية،اللجنةيفعضو-
. ٢٠١٣آذار/مارسمنذاألورويب،اجلنائيللقانونالكروايتاالحتادرئيسة-
. ٢٠١٢عاممنذواملمارسة،اجلنائيةللعلومالكروايتاالحتادرئيسنائب-
. ٢٠٠٧عاممنذ)، www.eclan.eu(اجلنائيللقانوناألكادميية األوروبيةالشبكةيف كرواتيا،جهة االتصال-
. ٢٠١٣-٢٠٠٩األورويب،اجلنائيللقانونالكروايتاالحتادرئيسنائبة-
لسنائبة رئيسوالقانون،النفسيللطبالكرواتيةمجعية- . العلميا
. ٢٠٠٧عاممنذعضوكرواتيا،ين للتبادل األكادميي،الصندوق األملا-
.١٩٩٧عاممنذعضوجامعة كامربيدج،خرجييمجعية-

واألوسمةالجوائز
جماليفللمحكمة الصوريةاإلقليميةاملسابقةيفالصورية،احملكمةلفريقزغرب،يفاحلقوقكليةمدربة يف-

. ٢٠١١و٢٠٠٩،٢٠١٠يفواملرتبة الثالثة،٢٠٠٨و٢٠٠٧بلغراد يفيفاإلنسان، الذي احتّل املرتبة األوىلحقوق
املركز"عن كتاب٢٠٠٢عاميفالشبابوالفناننيوغريهم من العلماء، للعلماءاجلامعاتأساتذةجائزة مجعية-

. زغربيف٢٠٠٢عاميفنشرالذي" اجلنائية املضطربني عقليااجلرائمملرتكيبالقانوين
.١٩٩٢ضمن املتخرجني عامزغرب للرّيبة األوىلجامعةدعميجائزة-

الشخصيةاالهتمامات
اجلنائيالقانونقضاياحولالعامةالنقاشاتيفواملشاركةوالتاريخ،الفن،

الصلةذاتاألخرىالحقائق
واإلعالمامةالعاملناقشاتيفوشاركت. اخلارجيفأوكرواتيايفسياسيةحركةحزب أوأييفعضواأكنمل

. اإلنسانوحقوقاجلنائيةوالعدالةوالتعاونالدويلاجلنائيبالقانونالصلةذاتالقضايامنالعديدحول
ونزيهة، ومل أكن مستقلةدائماعلين، كنتبتصريحعندما كنت أديل برأي قانوين أوالعلمي،عمليويف

.القانونيةواحلججاملهنيةمعرفيتأعتمد إال على
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غونتساروف بافل- ٨
نكليزية)اإلب(األصل:

مذكرة شفوية

حتيتها إىل أمانة مجعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة وزارة الشؤون اخلارجية إلستونيا تقدم
/ICC-ASP/13، وباإلشارة إىل مذكرة األمانة اجلنائية الدولية SP بتقدمي تتشرف، ٢٠١٤رفرباي/شباط18املؤّرخة، 06/

املعلومات التالية.

يف قاض، بوصفه املرشح اإلستوين ملنصب غونتساروفبافلإن احلكومة اإلستونية قررت دعم ترشيح القاضي 
.  واستنادًا إىل قرار احلكومة املشار إليه أعاله، تتشرف ٢٠١٤نيسان/أبريل ١٧، يف حملكمة اجلنائية الدوليةا

.غونتساروفبافلية أيضاً بتقدمي ترشيح القاضي وزارة الشؤون اخلارج

شروط نظام روما األساسي باملرشح يفي وبيانا حيدد كيف،غونتساروفبافلوزارة السرية الذاتية للقاضي وتُرفق ال
للمحكمة اجلنائية الدولية على النحو املطلوب.

بيان المؤهالت

اسي للمحكمة اجلنائية الدوليةنظام روما األستطلباتملببيان يوضح استيفاء املرشح
:نظام روما األساسيمبتطلبات بافل غونتساروفيفي القاضي

:)أ(٣، الفقرة ٣٦املادة ألغراض)أ(

ّمث ق رفيع، وتتوافر فيه صفات التجرد والنزاهة. بعد التخرج شغل منصب املدعي العام لُ القاضي يتمتع خبُ إن 
ففي يف منصب قاض.يُعنيَّ ستونيا لكي إؤهالت املطلوبة يف لديه املو منصب مستشار مكتب املدعي العام. 

األدىن من املتطلبات التالية: جيب أن ستويف احلدّ يقاض، جيب أن ملنصبمؤهال الفرد يكون لكي، إستونيا
جيب أن يكون و غة اإلستونية؛ على شهادة ماجستري يف القانون، أو ما يعادهلا؛ وجيب أن جييد اللّ يكون حاصالً 

ع بصفات وكفاءات شخصية.ى أخالق رفيعة، وأن يتمتّ عل
ذه الصفة، . ٢٠٠١األوىل يف عام للمرة قاضيا بغونتساروفالقاضيتعينيمتّ  كبري القضاة عمل أيضا كو
تعيينه قاضيا حملكمة ، متّ ٢٠١١. ويف عام ٢٠٠٢حكمة مدينة نارفا وحمكمة مقاطعة فريو اعتبارا من عام مب

نة من ممثلي القضاة رت مجيع الرتشيحات من قبل جلنة خاصة مكوّ رّ كمة االستئناف). وقُـ مقاطعة تالني (حم
جامعة تارتو.و ، مكتب املدعي العامّ و ، ابطة احملامنيمن قبل مجيع القضاة)، وأيضا وزارة العدل، ور ني(منتخب

:)ب(٣، الفقرة ٣٦املادة ألغراض)ب(

دة يف القانون اجلنائي واإلجراءات اجلنائية، واخلربة املناسبة الكفاءة املشهو ببافل غونتساروفيتمّتع القاضي
غونتساروفالقاضي يشغل ٢٠٠٤منذ عام و وقاضياً، يف اإلجراءات اجلنائية. مدعيًا عاماً الالزمة، بصفته 

غونتساروفالقاضي يشغل ٢٠١٠منذ و يوروجست. يفخمصص يف اهليئة اإلشرافية املشرتكة منصب قاض
يف احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان.خمصصمنصب قاض
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ا كل من االحتاد األورويب ومنظمة األمن والتعاون يف خبري لفرتة قصرية يف إطاروشارك بصفة  عدة مشاريع قام 
، وألقى حماضرات وعروضاً.أوروبا

:)ج(٣، الفقرة ٣٦املادة (ج)  ألغراض
إلستونية والروسية (لغة األم)اللغات األنكليزية وابافل غونتساروفالقاضييتقن 

:٥، الفقرة ٣٦املادة (د)  ألغراض
يف القائمة ألفغونتساروفالقاضييُرّشح 

‘:٣‘إىل ‘ ١‘(أ) ٨، الفقرة ٣٦املادة (ه)  ألغراض
تنتمي إستونيا للنظام القانوين األورويب

إىل دول أوروبا الشرقيةتنتمي إستونيا
:٧، الفقرة ٣٦املادة (و)  ألغراض

مواطن إستوينبافل غونتساروفالقاضي
الذاتيةالسيرةبيان 

غونتساروف:العائلةاسم
بافلاألول:االسم
األوسط:االسم

ذكرالجنس:نوع
١٩٧٦آب/أغسطس ٢٧الميالد:تاريخ

إستوين:الجنسية
أوروبا الشرقية:اإلقليميةالمعايير
:الثانويةالجنسية

وجودها)حالةفي(
متزوج:االجتماعيةالحالة
القائمة‘/ألف’القائمة

‘باء’
‘ألف’القائمة 

اللغة األم: اللغة الروسيةاللغات
متقّدممستوىالشفوية)(متقّدم: (املكتوبة) مستوىاإلنكليزية-
أساسيمستوىالشفوية)(أساسيمستوىملكتوبة): (االفرنسية-
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متقّدممستوىالشفوية)(متقّدممستوى: (املكتوبة)أخرىلغات-

متقّدممستوىالشفوية)(متقـّدممسـتوىاللغة اإلسـتونية :(املكتوبـة)

>>يُرجى االختيارالشفوية)(>>يُرجى االختيار:(املكتوبة)

>>يُرجى االختيارالشفوية)(>>يُرجى االختيار:(املكتوبة)

ألحدث)تاريخ احلصول على املؤهل، املؤسسة، املؤهل (املؤهالت) احلاصل عليها (مع البدء با:التعليميةالمؤهالت

٢٠٠٠/ ٠٦–١٩٩٩/ ٠٩

جامعة إكسرت، اململكة املتحدةاملؤسسة:-
الدويلماجستري يف قانون األعمالاملؤهل (املؤهالت) احلاصل عليها:-

١٩٩٨/ ٠٦–١٩٩٤/ ٠٩
جامعة تارتو، إستونيااملؤسسة:-
بكالوريوس يف الدراسات القانونيةاملؤهل (املؤهالت) احلاصل عليها:-

التاريخ، جهة العمل، اللقب الوظيفي، معلومات أخرى (مع البدء باألحدث):العمليةالخبرة
، حسب احلالة‘باء’أو يف القائمة ‘ ألف’إما يف القائمة يُرجى بيان مدى صلة اخلربة بالوظيفة املرشح هلا

٢٠١٢/ ٠١منذ    -
حمكمة االستئناف مبدينة تالني (إستونيا)جهة العمل:-
الدائرة اجلنائيةقاض بللقب الوظيفي:ا-
ترأس، بصفته قاضي استئناف، عددا من القضايا اجلنائية املعقدة ذات :معلومات أخرى-

الصلة جبرائم املوظفني اإلداريني واالجتار باملخدرات والفساد وجرائم 
الوطنية وما إىل ذلك.(القائمة ألف)القتل العمد واجلرائم عرب

٢٠١٠/ ٠٥منذ  -
(سرتاسبورغ، فرنسا)المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان ة العمل:جه-
قاض مخصصاللقب الوظيفي:-
شارك بصفة قاض خمصص يف حل قضايا يف احملكمة األوروبية حلقوق :معلومات أخرى-

اإلنسان. (القائمة ألف)
٢٠٠٤/ ١١منذ -
الهاي، هولندايوروجوست، جهة العمل:-
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اهليئة اإلشرافية املشرتكة للوكالة األوروبية للتعاون القضائيقاض خمصص يفاللقب الوظيفي:-
شارك يف اجتماعات إشرافية للهيئة اإلشرافية املشرتكة للوكالة األوروبية للتعاون :معلومات أخرى-

القضائي تناولت مسائل محاية البيانات اخلاصة باألفراد ضمن اإلجراءات عرب 
الوطنية للوكالة.

٢٠١١/ ١٢–٢٠٠٦/ ٠١
(إستونيا)محكمة مقاطعة فيروجهة العمل:-
كبري القضاةاللقب الوظيفي:-
من ١٦عندما ُحولت ٢٠٠٦مسؤول عن إجراء اإلصالح القضائي لعام :معلومات أخرى-

حماكم للمقاطعة. وترأس السيد غونتساروف، ٤حماكم املدينة واملقاطعة إىل 
ة االبتدائية، عددا كبريا من احملاكمات اجلنائية املعقدة، بصفته قاضي احملكم

منها قضايا اجلرائم عرب الوطنية. (القائمة ألف)

٢٠٠٢/ ١٢–٢٠٠٢/ ٠٢

(إستونيا)محكمة مدينة نارفاجهة العمل:-
كبير القضاةاللقب الوظيفي:-
ة مدينة نارفا الواقعة يف ثالث أكرب مدن مسؤول عن إقامة العدل يف حمكم:معلومات أخرى-

ا. ترأس بصفة قاض ٩٦إستونيا، ويشكل الروس  يف املائة من سكا
للمحكمة االبتدائية حماكمات مدنية وجنائية على درجات متفاوتة من 

التعقيد. (القائمة ألف)
:األخرىالمهنيةاألنشطة

ستانة (كازاخستان)أألماتي و ٢٠١٢سبتمبر، أيلول آذار/مارس وآب/أغسطسو ٢٠١٣أيلول/سبتمبر 

دعم اإلصالح ”خبري لفرتة قصرية يف إطار مشروع االحتاد األورويب يف كازاخستان املعنون النشاط:-
وأدىل السيد غونتساروف بعدة خطب يف إطار هذا “. القضائي والقانوين يف مجهورية كازاخستان

كورة أدناه) وعقد السيد غونتساروف أيضا عدة املشروع أمام خمتلف املؤمترات الدولية (املذ 
اجتماعات وحلقات عمل يف مكتب املدعي العام لكازاخستان واحملكمة العليا لكازاخستان بشأن 

جتربة إستونيا يف جمال األشكال البديلة لإلجراءات اجلنائية.

٢٠١٢حزيران/يونيه 

دعم ”ورويب يف كازاخستان املعنون قام السيد غونتساروف، يف إطار مشروع االحتاد األالنشاط:-
ا قضاة احملكمة “اإلصالح القضائي والقانوين يف مجهورية كازاخستان ، بتنظيم واستضافة زيارة قام 

لس الدستوري وغريهم من كبار املسؤولني احلكوميني لكازاخستان إىل إستونيا،  العليا وأعضاء ا
اإلجراءات اجلنائية.ية، مع الرتكيز علىكازاخستان بنظام احملاكم اإلستونلتعريف وفد
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: كييف (أوكرانيا)٢٠١١كانون األول/ديسمبر 

خبري لفرتة قصرية يف مشروع مكتب املؤسسات الدميقراطية وحقوق اإلنسان التابع ملنظمة النشاط:-
دولية اإلصالح القضائي يف أوكرانيا واملعايري ال”األمن والتعاون يف أوروبا يف أوكرانيا املعنون 

، حيث ألقى السيد غونتساروف عددا من اخلطب أثناء املؤمتر (الوارد امسه “الستقالل القضاء
أدناه).

: بيشكيك (قيرغيزستان)٢٠١١تشرين الثاني/نوفمبر 

قريغيزستان خبري لفرتة قصرية يف بعثة مكتب املؤسسات الدميقراطية وحقوق اإلنسان يفالنشاط:-
، حيث ألقى السيد غونتساروف عدة “قريغيزستاناختيار القضاة يف”يف إطار املشروع املعنون 

خطب. (الوارد امسه أدناه).

: شيسيناو (جمهورية مولدوفا)٢٠١١أيلول/سبتمبر 

، “مولدوفااسرتاتيجية إصالح قطاع العدل يف”خبري لفرتة قصرية يف املشروع املعنون النشاط:-
بشأن خمتلف جوانب قانون اإلجراءات اجلنائية حيث قدم السيد غونتساروف عددا من العروض

اإلستوين.

٢٠١٠فبرايرشباط/-٢٠٠٩تشرين األول/أكتوبر 

ميزانية احملاكم بوصفها ”خبري لفرتة قصرية يف مشروع التوأمة التابع لالحتاد األورويب املعنون النشاط:-
جتربة إستونيا يف جمال ، حيث طبق السيد غونتساروف، بوصفه كبري القضاة،“أداة إلقامة العدل

إدارة احملاكم.

بالموضوعصلةالمنشورةالموادأكثر
وهو -حمكمة مقاطعة فريوبعد مضي سنة على اإلصالح القضائي: كيف جرت األمور يفمؤلف التقرير املعنون: 

.٢٠٠٦تقرير قضائي سنوي صدر يف عام 

ق اإلنسان التابع ملنظمة األمن والتعاون يف أوروبا تقرير مكتب املؤسسات الدميقراطية وحقو مشارك يف صياغة 
.بشأن تدريب أعضاء جملس اختيار القضاة يف قريغيزستان

بالموضوعصلةالدراسيةالحلقاتأكثر
شبكة التدريب القضائي األوروبيةقيادات األفرقة، فرنسا، حلقة دراسية حول التحقيق املشرتك و٢٠١٤

Open”ألمريكية، عامل مفتوح الواليات املتحدة ا٢٠١٣ World “-الزيارات التدريبية للقضاة يف جمال برنامج
سيادة القانون.

التقييم.، تدريب أساسي للمسؤولني عنجمموعة الدول املناهضة للفسادأندورا، ٢٠١٢

التبادل اخلاص بالقضاة التابع لشبكة التدريب القضائي األوروبية.برنامجإسبانيا، ٢٠٠٨
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يف جمال مكافحة غسل األموال عرب احلدود الوطنية، حيث شارك أيضا كمحاضر.تدريبصربيا، ٢٠٠٦

اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، زيارة تدريب لكبار القضاة وقضاة احملاكم العليا يف ٢٠٠٦
جمال إقامة العدل.

يف مركز الدراسات النمساوي للسالم وحل دريبية أساسيةاجلوانب املدنية حلل النزاعات: دورة تالنمسا،٢٠٠٥
النزاعات.

باإلضافة إىل الدورات التدريبية املذكورة أعاله شارك السيد غونتساروف أيضا يف عدد كبري من الدورات التدريبية 
املهنية يف إستونيا ويف أكادميية القانون األوروبية يف تريري بأملانيا.

المهنيةوالجمعياتالرابطاتفيالعضوية

عضو يف رابطة القضاة اإلستونية٢٠٠١منذ عام 

عضو جملس رابطة القضاة اإلستونية٢٠٠٧–٢٠٠٥

عضو يف جملس رابطة القضاة لدول البلطيق٢٠١٣ومنذ ٢٠٠٧–٢٠٠٥

واألوسمةالجوائز

“.فريويف حمكمة مقاطعةاملسامهة البارزة يف إقامة العدل ”شهادة شرفية من وزير العدل اعرتافا بـ 
شهادة شرفية من رابطة القضاة اإلستونية

الشخصيةاالهتمامات
اآلداب، والسفر

الصلةذاتاألخرىالحقائق
مهام التدريس

هل من املمكن والضروري إحداث تغيريات يف الدستور يف ضوء الواقع ”حماضرة موضوعها ٢٠١٢آب/أغسطس 
الفارايب الوطنية لكازاخستان (أملايت، كازاخستان).يف جامعة “ ؟العاملي املتغري

“ األشكال البديلة لإلجراءات اجلنائية يف قانون اإلجراءات اجلنائية اإلستوين”حماضرة موضوعها ٢٠١٢آذار/مارس 
يف أكادميية اإلدارة العامة اليت ُيشرف عليها رئيس مجهورية كازاخستان (اآلستانة، كازاخستان).

“ إجراءات احملاكمات يف املنازعات القضائية”ميسر لتدريب املدعني العامني والقضاة يف جمال ٢٠١١آب/أغسطس 
(تالني، إستونيا).

يف إطار “ عمل قاضي التحقيق األول”تقدمي سلسة حماضرات للقضاة اإلستونيني موضوعها ٢٠١١شباط/فبراير 
ستونيا).احملكمة العليا إلبرنامج تدريب القضاة (إدارة التدريب يف

يف إطار برنامج “ إجراءات اجلنح”تقدمي سلسلة حماضرات وحلقات عمل للقضاة اإلستونيني موضوعها ٢٠٠٨
تدريب القضاة (إدارة التدريب يف احملكمة العليا إلستونيا).
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اخلطب والندوات واملؤمترات 

املوضوعية املتعلقة مبقاضاة والقضايا ميسر يف الفريق املعين ب"اجلرائم ضد اإلنسانية ٢٠١٣كانون األول/ديسمرب 
" مبشاركة السيد فاغن يونسن (رئيس احملكمة اجلنائية الدولية لرواندا)، والسيد كونو تارفوسري يعقوب مرتكبيها

(نائب رئيس احملكمة اجلنائية الدولية)، والسيدة تينا إنتلمان (رئيس مجعية الدول األطراف يف احملكمة اجلنائية 
ا الدولية)، وا ٢٠١٣) يف املؤمتر السنوي ٦٧لسيد فوك يرمييتش (رئيس اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف دور

للمعهد االستوين حلقوق اإلنسان (تالني، استونيا)

إلقاء عدد من اخلطب وتقدمي عدد من العروض أمام املؤمترات السنوية لرابطة القضاة لدول البلطيق ٢٠٠٣منذ 
أخالقيات القضاة واملدونة اإلستونية ألخالقيات ئل اجلوهرية املتعلقة باجلهاز القضائي (بشأن طائفة من املسا

؛ اإلجراءات التأديبية للقضاة وسوء التصرف ٢٠٠٦القضاة؛ إقامة العدل وإصالح احملاكم اإلستونية لعام 
يعية على عبء عمل القضاة القضائي؛ عبء عمل قضاة احملاكم االبتدائية وإمكانية قياسه؛ تأثري التعديالت التشر 

) (أماكن خمتلفة يف إستونيا ذلك من املواضيعونوعية أحكامهم؛ اجلهاز القضائي ووسائط اإلعالم العامة، وغري
والتفيا وليتوانيا).

دعم إلقاء كلمة أمام املؤمتر اخلتامي املعين مبشروع االّحتاد األورويب يف كازاخستان املعنون "٢٠١٣أيلول/سبتمبر 
، "اجلوانب العملية لتنفيذ االتفاقية اإلجرائية (املساومةصالح القضائي والقانوين يف مجهورية كازاخستان"اإل

) على اثر مشروع جديد لقانون اإلجراءات اجلنائية جلمهورية كازاخستان والتجربة االستونية يف إجراء القضائية
".القضائيةاملساومة

اإلصالح القضائي ”رض أمام مجعية قضاة احملاكم الليتوانية بعنوان تقدمي ع٢٠١٢تشرين الثاني/نوفمبر 
(كوناس، ليتوانيا).“ ؟إستونيا، هل تكلل بالنجاحيف

القضايا الراهنة إلصالح التشريعات اجلنائية يف سياق ”إلقاء كلمة أمام املؤمتر الدويل املعنون ٢٠١٢أيلول/سبتمبر 
احلق يف احملاكمة العادلة يف ”؛ “ئية جديدين يف مجهورية كازاخستانإعداد قانون جنائي وقانون إجراءات جنا

(أملايت، كازاخستان).“ إطار اإلجراءات اجلنائية العامة

أساس التحديث االجتماعي للدولة - الدستور ”إلقاء كلمة أمام املؤمتر الدويل املعنون ٢٠١٢أغسطسآب/
تمع (أملايت،  “ ت يف الدستور يف ضوء الواقع العاملي املتغري؟هل من املمكن والضروري إدخال تعديال”؛ “وا

كازاخستان).

التفاوض على ختفيف العقوبة ضمن النموذج اجلديد ”إلقاء كلمة أمام املؤمتر الدويل املعنون ٢٠١٢آذار/مارس 
قانون إجراءات التسوية (التفاوض على ختفيف العقوبة) يف”؛ “لإلجراءات اجلنائية يف مجهورية كازاخستان

(أملايت، كازاخستان).“. اإلجراءات اجلنائية اإلستوين وأمثلة من املمارسة الدولية

إصالح النظام القضائي يف أوكرانيا ”تقدمي أربعة عروض أمام املؤمتر الدويل املعنون ٢٠١١كانون األول/ديسمبر 
؛ “قضاة: نوعية األحكام ووضوحها واتساقهااجلدارة املهنية لل”‘١’؛ “واملعايري الدولية املتعلقة باستقالل القضاء

؛ “تدريب القضاة وتعيينهم: جتربة إستونيا”‘٣’؛ “احلكم الذايت القضائي وتوزيع مهام القضاة يف إستونيا‘ ”٢’
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(كييف، أوكرانيا).“ مسؤولية القضاة ونزاهتهم يف إصدار األحكام‘ ”٤’

‘ ١’عمل اخلاصة بأعضاء جملس اختيار القضاة يف قريغيزستان: تقدمي عرضني أمام حلقة ال٢٠١١تشرين الثاني/نوفمبر 
“ الشفافية يف عملية تدريب القضاة وتعيينهم‘ ”٢’؛ “كفء: جتربة مجهورية إستونياقاضكيفية تدريب ”

(بيشكيك، قريغيزستان).

(تارتو، إستونيا)“ القاضي كمسؤول إداري”إلقاء كلمة أمام منتدى القضاة عنوانه ٢٠١١

مواقف احملاكم االبتدائية بشأن أسباب نقض ”إلقاء كلمة أمام مجعية قضاة احملاكم اإلستونية بعنوان ٢٠٠٧
(بارنو، إستونيا).“ حماكم االستئناف لألحكام
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بيوتر هوفمانسكي-٩
نكليزية)باإل(األصل:

مذكرة شفوية

ا إىل أما نة مجعية الدول األطراف يف نظام روما تقدم سفارة مجهورية بولندا يف الهاي حتيا
املؤرخة ،ICC-ASP/13/SP/06األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، وباإلشارة إىل مذكرة اجلمعية 

، تتشرف بأن تبلغ األمانة أن حكومة مجهورية بولندا قررت ترشيح القاضي ٢٠١٤شباط/فرباير ١٨
ية بولندا، لالنتخابات اليت ستجرى يف مجهور هوفمانسكي، وهو مواطن من رتبيو الربوفيسور 

كانون ١٧إىل٠٨الدورة الثالثة عشرة جلمعية الدول األطراف يف نيويورك يف الفرتة من 
قانوين مرشح سيمثل النظام الهوفمانسكي،. والقاضي الربوفيسور ٢٠١٤األول/ديسمرب 

األورويب وجمموعة أوروبا الشرقية.
من نظام ٣٦من املادة ٥على القائمة ألف ألغراض الفقرة هوفمانسكير الربوفيسو القاضي وقد ّمت ترشيح 

الشروط املنصوص عليها . وهو يفي ب) من نظام روما األساسي٥، الفقرة (٣٦وفقا للمادة و روما األساسي. 
.) من نظام روما األساسي١) (ب) (٣، الفقرة (٣٦يف املادة 

، لذا ُترَفق به وثيقة ني حملكمة العدل الدولية وفقا لنظامها األساسيتبعًا إلجراء تقدمي املرشحرتشيح هذا الوّمت 
.٢٠١٤شباط/فرباير ٢٨يف يف حمكمة التحكيم الدائمةبولنديالفريق الوطين الالرتشيح الصادرة عن 

. ألساسيمن نظام روما ا٣٦املادة من ٣ةالفقر وبيان حيدد كيف يفي املرّشح مبتطّلبات السرية الذاتية به ق رفَ تُ و 

بيان المؤهالت

من نظام روما األساسي ٣٦من املادة ٣البيان، بالشروط املستوفية، املنصوص عليها يف الفقرة هذايُقدَّم
مجهورية بولندا، النتخاب بيوتر هوفمانسكي، وهو ُمرّشح من الربوفيسور للمحكمة اجلنائية الدولية، من طرف 

للمحكمة اجلنائية الدولية.القضاة

اتجيب على كل مرشح يف انتخابعلى ) من نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، ٣(٣٦ملادة ّص اتن
احملكمة استيفاء املتطلبات التالية:

) خيُتار القضاة من بني األشخاص الذين يتحلون باألخالق الرفيعة، واحلياد والنزاهة، وتتوافر فيهم املؤهالت أ(
(أ)؛٣منهم للتعيني يف أعلى املناصب القضائية الفقرة املطلوبة يف دولة كّل 

املؤهالت املطلوبة يف بولندا للتعيني يف أعلى املناصب القضائية. ففي عام بيوتر هوفمانسكيالربوفيسور ميتلك 
ادة ، مت تعيينه كقاضي الدائرة اجلنائية التابعة للمحكمة العليا البولندية من قبل رئيس بولندا. ووفقا للم١٩٩٦

شخص الذي ال تشوبه المن قانون احملكمة العليا البولندية، ال ميكن أن يعني قاضيا يف احملكمة العليا إال ٢٢
ا. وينبغي للمرشح أن يكون حاصًال على أعلى مونزاهة ال ميكن التشكيك فيهاميتلك حيادالذي شائبة، و 

حرّيته يف التفكري ويف العمل هوفمانسكيوفيسور الرب مستوى من املعرفة القانونية واخلربة القضائية. وقد أثبت 
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عاما، ويتمتع ٢٠أثناء خدمته يف احملكمة العليا البولندية. عالوة على ذلك، فقد كان رئيسا للجامعة ألكثر من 
بالثقة واالحرتام داخل األوساط اجلامعية؛

ة املناسبة الالزمة، سواء كقاض أو مدّع عاّم )  كفاءة ثابتة يف جمال القانون اجلنائي واإلجراءات اجلنائية، واخلرب ب(
)). ١(ب) (٣أو حمام، أو بصفة مماثلة أخرى، يف جمال الدعاوى اجلنائية (الفقرة 

هو احملرر و أفضل اخلرباء وأكثرهم خربة يف قانون اإلجراءات اجلنائية يف بولندا. َأَحدهوفمانسكيالربوفيسور يعّد 
نظام هو أيضا رئيس حترير الذي نـُنَـّوه به تنويها كبريا. و ون اإلجراءات اجلنائية، واملؤلف املشارك يف تعليق قان

من األعمال األساسية. الذي يُعدّ اإلجراءات اجلزائية

من املنشورات اليت تتناول جوانب خمتلفة من القانون اجلنائي ٢٠٠أكثر من هوفمانسكيالربوفيسور وقد أّلف 
الربملان يفنشط جدا يف جمال التشريع، ويعّد خبريًا منذ فرتة طويلة وم أيضا بدور واإلجراءات اجلنائية. وهو يق

، صاغ منوذجا جديدا ٢٠١٣و٢٠٠٩البولندي. وبوصفه نائبا لرئيس جلنة التدوين القانون اجلنائي بني عامي 
رئيسا للجنة منذ عام لإلجراءات اجلنائية البولندية بالتعاون مع اللجنة الفرعية اليت يرأسها أيضا. وقد أصبح

٢٠١٣ .

، كان ١٩٩٦و١٩٩٤جتربة عملية طويلة بوصفه قاضيا. ففي الفرتة بني عامي هوفمانسكي الربوفيسور وميتلك 
، كان قاضي الدائرة اجلنائية التابعة للمحكمة العليا ١٩٩٦يعمل يف حمكمة االستئناف ببياليستوك، ومنذ عام 

يف املسائل القانونية اليت تعاجلها ائرة فحص اإلحاالت إىل النقض، والبتّ البولندية. وتشمل اختصاصات هذه الد
حماكم االستئناف، وإعادة فتح اإلجراءات يف احلاالت األكثر خطورة. 

لديه خربة يف جمال محاية حقوق اإلنسان هوفمانسكي الربوفيسور من اإلشارة إىل أن عالوة على ذلك، البدّ 
، كان حماضرا يف املعهد الدويل حلقوق اإلنسان، الذي نظمته ٢٠٠٨و١٩٩٢امي واحلريات األساسية. فبني ع

جلنة هلسنكي. وهو مؤلف مشارك يف أول تعليق بولندي التفاقية محاية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية لعام 
ال، والسيما حبماية حقوق املتهم وحقوق ال،١٩٥٠ ذا ا ضحايا (على ومؤلف للعديد من األعمال املتعلقة 

سبيل املثال، أول كتاب بالبولندية حول العالقة بني االتفاقية والقانون اجلنائي واإلجراءات اجلنائية)؛

)  جيب أن يكون لدى كّل مرشح لالنتخاب باحملكمة معرفة ممتازة وطالقة يف لغة واحدة على األقّل من ج(
).٣لغات العمل باحملكمة (الفقرة 

اللغة اإلجنليزية بطالقة. كما يتحدث أيضا اللغة األملانية جيداً. وال تُنَشر أعماله مانسكيهوفيتحدث الربوفيسور 
الت املهَ تُنَشر بالبولندية فقط وإمنا  نية األجنبية وهو يلقي حماضرات كأستاذ زائر يف أكرب اجلامعات. أيضا يف ا

وتنفيذها يف الدول األعضاء ر التوقيف األورويببشأن أموقد قام بتنظيم وقيادة مشروع حبثي دويل بعنوان "مذكرة 
تم احلصول ية اليت يف االحتاد األورويب." وهو يقود يف الوقت الراهن مشروع حبث دويل مكّرس الستخدام األدلّ 

عليها خارج اإلجراءات اجلنائية. 

ح إلدراجه شّ قد رُ هوفمانسكيالربوفيسور إلضافة إىل ذلك، تتشرف حكومة مجهورية بولندا باإلعالن أن وبا
) من نظام روما األساسي. وفيما يتعلق باملسائل املنصوص عليها يف ٥(٣٦يف القائمة ألف، وفقا للمادة 
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/املدين الذي يستند إىل مبادئ النظام القانوين األورويب)، ميثل املرشح البولندي ٣) اىل (١) (أ) (٨(٣٦املادة 
، تسعى ذكربل دولة تنتمي إىل جمموعة دول أوروبا الشرقية. وبرتشيح يتم ترشيحه من قو ). ١القانون الروماين (

)، حيث ّمت حتديد احلد ٣حكومة مجهورية بولندا إىل ضمان توازن عادل بني اجلنسني يف تشكيل احملكمة (
يف اثنني من القضاة الذكور. من املرشحني األدىن املطلوب 

الذاتیةبیان السیرة
هوفمانسكي:ةالعائلاسم

بيوتراألول:االسم
األوسط:االسم

ذََكرالجنس:نوع
١٩٥٦آذار/مارس ٦الميالد:تاريخ

بولندي:الجنسية
أوروبا الشرقية:اإلقليميةالمعايير
متزوج:االجتماعيةالحالة
القائمة‘/ألف’القائمة

‘باء’
القائمة ألف 

ةاللغة األم: البولندياللغات
متقّدممستوىالشفوية)(متقّدممستوى: (املكتوبة)اإلنكليزية-
متقّدممستوىالشفوية)(متقّدممستوى: (املكتوبة)األلمانية-
أساسيمستوىالشفوية)(أساسيمستوى: (املكتوبة)الروسية-

>>يُرجى االختيارالشفوية)(>>يُرجى االختيار:(املكتوبة)

>>يُرجى االختيارالشفوية)(>>يُرجى االختيار:(املكتوبة)

>>يُرجى االختيارالشفوية)(>>يُرجى االختيار:(املكتوبة)

تاريخ احلصول على املؤهل، املؤسسة، املؤهل (املؤهالت) احلاصل عليها (مع البدء باألحدث):التعليميةالمؤهالت

١٩٩٧آذار/مارس 
رئيس مجهورية بولندااملؤسسة:-
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لقب بروفيسوراملؤهل (املؤهالت) احلاصل عليها:-
١٩٩٧تشرين األول/أكتوبر 

جامعة سيليسيا، كاتوويسة:املؤسس-
دكتوراه التأهيلاملؤهل (املؤهالت) احلاصل عليها:-

١٩٨١تشرين األول/أكتوبر 
جامعة نيكولوس كوبرينيكوس، توروناملؤسسة:-
شهادة الدوكتوراهاملؤهل (املؤهالت) احلاصل عليها:-

١٩٧٨هحزيران/يوني–١٩٧٤تشرين األول/أكتوبر 
كولوس كوبرينيكوس، تورونجامعة نياملؤسسة:-
املاجستري يف القانوناملؤهل (املؤهالت) احلاصل عليها:شهادة -
١٩٧٤هحزيران/يوني–١٩٧٠أيلول/سبتمبر -
ثانوية آدم ميكيفيك، مياستكواملؤسسة:-
شهادة الثانوية (الباكالوريا)املؤهل (املؤهالت) احلاصل عليها:-

التاريخ، جهة العمل، اللقب الوظيفي، معلومات أخرى (مع البدء باألحدث):يةالعملالخبرة
، حسب احلالة‘باء’أو يف القائمة ‘ ألف’إما يف القائمة يُرجى بيان مدى صلة اخلربة بالوظيفة املرشح هلا

إلى اليوم–١٩٩٦هتموز/يولي
احملكمة العليا يف مجهورية بولنداجهة العمل:-
قاضي في:اللقب الوظي-
متحّدث باسم احملكمة أيضا:معلومات أخرى-

إلى اليوم–٢٠٠١تشرين األول/أكتوبر 
جامعة جاجيلونيا، كراكوفجهة العمل:-
أستاذ متفرغاللقب الوظيفي:-
رئيس كرسي قانون اإلجراءات اجلنائية:معلومات أخرى-

٢٠٠٢أيلول/سبتمبر - ١٩٩٠تشرين األول/أكتوبر 
جامعة بياليستوكجهة العمل:-
أستاذ مساعداللقب الوظيفي:-
رئيس دائرة القانون اجلنائي :معلومات أخرى-

١٩٩٦هتموز/يولي–١٩٩٤أيلول/سبتمبر  
حمكمة االستئناف يف بياليستوكجهة العمل:-
قاضي اللقب الوظيفي:-

١٩٩٠سبتمبر أيلول/- ١٩٨٢تشرين األول/أكتوبر 
جامعة سيليسيا، كاتوويسجهة العمل:-
أستاذ مشارك، أستاذ مساعداللقب الوظيفي:-
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١٩٨٢أيلول/سبتمبر - ١٩٧٨تشرين األول/أكتوبر 
جامعة نيكولوس كوبرينيكوس، تورونجهة العمل:-
أستاذ مساعداللقب الوظيفي:-

:األخرىالمهنيةاألنشطة

حتى اليوم–١٩٩١ل/سبتمبر أيلو 
املشاركة يف العملية التشريعية كخبري وكعضو (منذ عام النشاط:-

، رئيسا) جلنة التدوين القانون اجلنائي٢٠١٣
حتى اليوم–٢٠٠٥آذار/مارس

اللجنة االستشارية للقانون األورويب يف وزارة العدلعضو النشاط:-
٢٠٠٨هحزيران/يوني–١٩٩٢أيلول/سبتمبر 

حماضر يف املعهد الدويل حلقوق اإلنسان التابع للجنة هلسنكيالنشاط: أستاذ -
٢٠٠٨هحزيران/يوني–١٩٩٤أيلول/سبتمبر 

كادميية الشرطة ألوروبا الوسطىحماضر يف أالنشاط: أستاذ -
٢٠٠٦-٢٠٠١
لس أوروبا (جممع فكر معين بالتطورات يف جماالنشاط:  ل التعاون الدويل يف املسائل عضو يف جلان اخلرباء التابعة 

)٢٠٠٦-٢٠٠٤- ؛ جلنة اخلرباء املعنية بالعدالة اجلنائية عرب الوطنية ٢٠٠٢-٢٠٠١–اجلنائية 
بالموضوعصلةالمنشورةالموادأكثر-ألف
أكثر المواد المنشورة في مجال القوانين واإلجراءات الجنائية-ألف

1. Kodeks postępowania karnego. Komentarz (The Code of Criminal Procedure. Commentary)
(chief editor and co-author), 4th edition, Warszawa: C.H. Beck, 2011-2012, Volume I: 1623 p.,
Volume II: 1011 p., Volume III: 1279 p.

2. Kodeks karny. Komentarz (The Criminal Code. Commentary) (co-author), ed. M. Filar, 5th
edition, Warszawa: LexisNexis, 2012, 1517 p.

3. Proces karny. Zarys systemu (Criminal Proceedings. Outline of the System) (co-author),
Warszawa: LexisNexis, 2013, 654 p.

4. System prawa karnego procesowego (The System of Criminal Procedure) (chief editor), vol. I-
XVIII, Warszawa: LexisNexis, 2013-2018; vol. I part: 831 p., vol. I part 2: 822 p., further
volumes under preparation.

5. Samodzielność jurysdykcyjna sądu karnego (The Criminal Court’s Jurisdictional
Independence), Katowice, 1988, 298 p.

6. Government Policy and the Rule of Law (Theoretical and Practical Aspects in Poland and the
Netherlands) (co-editor and co-author), Białystok-Utrecht, 1997, 265 p.

7. Świadek anonimowy w procesie karnym (The incognito Witness in Criminal Proceedings),
Kraków: Zakamycze, 1998, 182 p.

8. The European Arrest Warrant and Its Implementation in the Member States of the European
Union (co-editor and co-author), Warszawa: C.H. Beck, 2008, 390 p.

9. Elementy metodyki pracy sędziego sprawach karnych (Selected Methods of Work of Judges in
Criminal Matters) (co-author), 3d edition, Warszawa: Wolters Kluwer, 2011, 586 p.

10. Neue Erscheinungsformen der Kriminalität in ihrer Auswirkung auf das Straf- und
Strafprozeßrecht (The New Forms of Criminality and Their Influence on Criminal Law and
Procedure) (co-editor and co-author), Białystok: Temida 2, 1996, 207 p.

11. Kriminalität im Grenzgebiet (Criminality in Border Areas) (co-author), ed. Gerhardt Wolf,
Berlin-Heidelberg, 2002, 269 p.

12. Maßnahmen gegen Organisierte Kriminalität im Rechtsstaat – Möglichkeiten und Grenzen
(Means Against Organised Crime Under the Rule of Law. Possibilities and Limits) (co-author),
ed. Bahri Öztürk and W. Gropp, Ankara: Seçkin, 2003, 234 p.
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13. Transition of Criminal Procedure Systems (co-author), ed. B. Pavišić, Rijeka, 2004, 298 p.
14. “Granice kryminalizacji aborcji w Europie Zachodniej” (“Limits for Criminalising Abortion in

Western Europe”), Przegląd Prawa Karnego (Criminal Law Overview), no. 6, 1992, pp. 91-109.
15. “W sprawie nowelizacji przepisów o obronie koniecznej” (“On Amending Provisions on the

Right to Self-Defence”), in Z problematyki prawa karnego (Issues in Criminal Law) (editor),
Białystok: Temida 2, 1994, pp. 79-102.

16. “The Road Ahead for Poland’s New Constitution and Codes of Criminal Law and Procedure,” in
Comparative Criminal Justice System: From Diversity to Rapprochement, International
Conference for the 25th Anniversary of the International Institute of Higher Studies in Criminal
Sciences, Syracuse (Italy), 16-20 December 1997, Eres AIDP, 1998, pp. 255-259.

17. “Odpowiedzialność za przestępstwa popełnione za granicą” (“Responsibility for Crimes
Committed Abroad”), in Nowa kodyfikacja karna (The New Criminal Codification), vol. 26,
Warszawa, 1999, pp. 165-181.

18. “O jawności posiedzeń sądowych w procesie karnym” (“On the Openness of Court Hearings in
Criminal Proceedings”), in Professor Andrzej Bulsiewicz’s Commemorative Book, Toruń:
TNOiK, 2004, pp. 119-133.

19. “Die internationale Zusammenarbeit bei grenzüberschreitender Kriminalität aus der Sicht
Polens” (“International Cooperation on Cross-border Criminality from the Polish Perspective”),
in Strafrechtsentwicklung in Osteuropa: Zwischen bewältigten und neuen Herausforderungen
(Development of criminal law in Europe: between old and new challenges), ed. A. Eser, J.
Arnold, J. Trappe, Berlin: Dunkcker&Humboldt, 2006, pp. 400-406.

20. “Reguły kolizyjne w obszarze międzynarodowej współpracy w sprawach karnych” (“Conflict
Rules in International Cooperation in Criminal Matters”) (co-author), Państwo i Prawo (State
and Law), no. 11, 2006, pp. 29-42.

21. “Przyszłość ścigania karnego w Europie” (“The Future of Criminal Prosecution in Europe”),
European Judicial Overview, no. 12, 2006, pp. 4-11.

22. “Polnische Erfahrungen mit dem inkognito Zeuge” (“Polish Experiences with the Incognito
Witness”), in Grundlagen des Straf- und Strafverfahrensrecht (Grounds of Criminal Law and
Procedure), ed. M. Böse and D. Sternberg-Lieben, Berlin: Duncker&Humblot, 2009, pp. 645-
656.

23. “Wielka reforma Kodeksu postępowania karnego. Zagadnienia modelowe” (“The Reform of the
Code of Criminal Procedure. Representative Issues”), Forum Prawnicze (Legal Forum), no. 4,
2013, pp. 9-24.

أكثر المواد المنشورة في مجال حماية حقوق اإلنسان-باء
1. Ochrona praw człowieka (The Protection of Human Rights), Białystok: Temida 2, 1994, 339 p.
2. Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności. Komentarz (The Convention

for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms. Commentary), vol. I-II,
Warszawa: C.H. Beck, 2011, 833 and 773 p.

3. Europejska Konwencja Praw Człowieka i jej znaczenie dla prawa karnego materialnego,
procesowego i wykonawczego (The European Convention on Human Rights and its importance
for criminal law, criminal proceedings and executive law), Białystok: Temida 2, 1993, 398 p.

4. Konwencja europejska a prawo karne (The European Convention and the Criminal Law),
Toruń: TNOiK, 1995, 369 p.

5. Nowe polskie prawo karne w świetle europejskich standardów w zakresie ochrony praw
człowieka (The New Polish Criminal Law in Light of European Standards of Human Rights
Protection), Warszawa: CZSW, 1997, 72 p.

6. The Rule of Law After Communism (co-author), ed. A. Czarnota and M. Krygier, London:
Dartmouth, 1998, 239 p.

7. “Europejskie standardy praw człowieka w zakresie kontroli stosowania przymusu a reforma
kodeksu postępowania karnego” (“Application of the European Standards of Human Rights
Protection to the Coercion Control in the Context of the Amendment of the Code of Criminal
Procedure”), in Professor Marian Cieślak’s Commemorative Book, Kraków, 1993, pp. 451-460.

8. “Europejska konwencja o zapobieganiu torturom oraz innym formom nieludzkiego i
poniżającego traktowania lub karania” (“The European Convention for the Prevention of Torture
and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment”), Przegląd Policyjny (Police Overview),
no. 3-4, 1993, pp. 5-19.

9. “Poland After Ratification of the European Convention for the Protection of Human Rights and
Fundamental Freedoms,” Helsinki Monitor, no. 1, 1995, pp. 45-55.

10. “Menschenrechtsschutz in Polen und Reformen des Straf- und Strafprozeßrechts nach der
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politischen Wende 1989” (“Human Rights Protection in Poland and the Reform of Criminal Law
and Procedure After the 1989 Political Transformation”), Schriftenreihe der Österreichischen
Juristenkommission, Kritik und Fortschritt im Rechtsstaat. Rechtstaat – Liberalisierung und
Strukturreform, Österreich, Vienna, 1998, pp. 297-307.

11. “Veränderungen in Polen nach der Ratifizierung der Europäischen Konvention über den Schutz
der Menschenrechte und Grundfreiheiten unter besondere Berücksichtigung des
Strafrechtsszstems” (“Changes in Poland After Ratification of the European Convention for the
Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, with Special Focus on the Criminal
Law System”), in The History of Supreme Courts of Europe and the Development of Human
Rights, Budapest, 1999, pp. 371-405.

12. “Wpływ Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i Podstawowych Wolności na rozwój
polskiego procesu karnego” (“Influence of the European Convention for the Protection of
Human Rights and Fundamental Freedoms on the Development of Polish Criminal Procedure”)
(co-author), in Polska w Radzie Europy. 10 lat członkostwa. Wybrane zagadnienia (Poland in
the Council of Europe. 10 Years of Membership. Selected Issues), ed. H. Machińska, Warszawa:
OIRE, 2002, pp. 24-154.

13. “Gwarancje art. 5 i art. 6 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka w znowelizowanym polskim
procesie karym” (“Guarantees of Articles 5 and 6 of the European Convention on Human Rights
in Poland’s Amended Criminal Procedure”), European Judicial Overview, no. 1, 2014, pp. 32-
39.

الدراسيةالحلقاتأكثر
محاية حقوق اإلنسان يف القوانني واملمارسات احمللية، الهاي، هولندا: تعزيز و ١٥/٥/١٩٩٢- ٢٧/٤
معايري حقوق اإلنسان الدولية يف القانون اجلنائي البولندي (احلاضر واملستقبل)، : ١٩/٦/١٩٩٣- 16

مادرالني، بولندا
جامعة اليبزيغ، (الندوة األوروبية لتدابري التحقيق اخلاصة يف مكافحة اجلرمية املنظمة)،: ٣١/٣/١٩٩٦- ٢٨

أملانيا 
(تطبيق االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان من قبل احملاكم العليا)، باريس، فرنسا: ٢٠/١٢/١٩٩٦- ١٩

إقامة العدل وإدارة احملكمة، بوردو، فرنسا: ٤/٧/١٩٩٧- ٢
األخرى)، : (حظر اإلثبات يف الدول األعضاء يف االحتاد األورويب واألنظمة القانونية ٢٠/٩/١٩٩٧- ١٨

فيينا، النمسا
نظام العدالة اجلنائية املقارن: من التنوع إىل التقارب، مؤمتر الرابطة الدولية لقانون :٢٠/١٢/١٩٩٧- ١٦

العقوبات، سرياكوزا، إيطاليا 
اإلجراءات اجلنائية واالتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان، صوفيا، بلغاريا: ٢٠/٣/١٩٩٨- ١٩
احلكومة وسيادة القانون، ندوة هولندية وبولندية، أوترخيت، هولندا سياسة : ١٨/٤/١٩٩٨- ١٧
حقوق اإلنسان يف سياق قانون اجلماعة واتفاقية جملس أوروبا حلقوق اإلنسان، بوبووو، : ١٨/٥/١٩٩٩- ١٧

بولندا
: (اإلجرام عرب احلدود. اإلجراءات اجلنائية ضد األجانب يف بولندا)، بوزنان، بولندا٢٧/٦/١٩٩٩- ٢٤
:(وسائل مكافحة اجلرمية املنظمة يف ظل سيادة القانون. اإلمكانيات واحلدود.)، إزمري، ٢٩/٩/٢٠٠١- ٢٢

تركيا
حلقة عمل حول حماكمة جرائم احلرب، إنرتالكن، سويسرا: ١٩/١٠/٢٠٠١- ١٧
(حلقة العمل السابعة يف إطار مشروع "اإلجرام عرب احلدود". قانون اإلجراءات : ٢٧/١٠/٢٠٠٢- ٢٥
جلنائية جلمهورية بولندا.)، فرانكفورت (أودر)، أملانياا
يف اإلجراءات اجلنائية)، دريسدن، أملانيامساومة القضائية (اجلوانب النظرية والعملية لل: ٢٠/٩/٢٠٠٣- ١٧
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)، غيسن، ٢٠٠١أيلول/سبتمرب ١١(التدابري الوقائية والقسرية يف سياق أحداث : ٢/١٠/٢٠٠٤- ٢٦/٩
أملانيا

يف ضوء التحديات اجلديدة)، كولونيا، أملانيا(الدفاع اجلنائي:٥/١٠/٢٠٠٥- ٣
أمر التوقيف األورويب وتنفيذه يف الدول األعضاء يف االحتاد األورويب. التطورات احلالية : ١٢/١١/٢٠٠٦- ٩

واملستقبلية، كراكوف، بولندا
املؤسسية يف االحتاد األورويب)، وارسو، (محاية املصاحل اجلماعة األوروبية املالية والتغيريات: ٩/٥/٢٠٠٩- ٧

بولندا 
االجتماع السادس لشبكة النيابة العامة أو ما يعادهلا من املؤسسات داخل احملاكم : ١٧/٥/٢٠١٣- ١٥

القضائية العليا يف الدول األعضاء يف االحتاد األورويب. أوجه التآزر واالستجابات: التحديات اليت تواجه إدماج 
عام األورويب يف املستقبل يف القوانني الوطنية للدول األعضاء يف االحتاد األورويب، كراكوف، مكتب املدعي ال

بولندا
أملانيا، أوكرانيا، بولندا)، فيشباخو، أملانيا-(االجتاهات اجلديدة يف اإلجراءات اجلنائية : ٢٤/٥/٢٠١٣-٢٢

المهنيةوالجمعياتالرابطاتفيالعضوية
نون األورويب . مجعية حبوث القا١
. الرابطة الدولية لقانون العقوبات ٢
. رابطة القانون اجلنائي٣

واألوسمةالجوائز
الجوائز 
جائزة من رئيس جامعة وارسو لإلجنازات يف منحة دراسية ١٩٩٣
جائزة من رئيس جامعة سيليسيا عن اإلجنازات اليت حتققت يف املنح الدراسية وتدريس القانون ١٩٩٠
جائزة من رئيس جامعة سيليسيا عن اإلجنازات اليت حتققت يف املنح ١٩٨٤
جائزة من رئيس جامعة نيكوالس كوبرنيكوس عن اإلجنازات اليت حتققت يف تدريس القانون ١٩٨٢
جائزة مدير اجلامعة للكوبرنيكوس نيكوالس إلجنازات يف املنحة ١٩٨١
األوسمة

لس العلمي ملراقبة السلوك ( حىت اآلن) -٢٠٠٨عضو ا
لس العلمي ألكادميية العلوم البولندية ( ) ٢٠١٠-٢٠٠٨عضو ا

لس العلمي لالستعراض القضائي األورويب ( حىت اآلن) - ٢٠٠٥عضو يف ا
حىت اآلن)-١٩٩١(استعراض الشرطة) (Przegląd Policyjnyعضو يف هيئة حترير 

الشخصيةاالهتمامات
صة اإلجراءات اجلنائية . القانون اجلنائي، وخا١
. محاية حقوق اإلنسان، وخاصة محاية حقوق املتهمني والضحايا ٢
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٨٠

لقانون اجلنائي يف ا. اجلوانب الدستورية ٣
. التعاون الدويل يف املسائل اجلنائية ٤
. االختصاص الدويل، تنازع االختصاص٥

الصلةذاتاألخرىالحقائق
ثي دويل مكرس الستخدام األدلة اليت مت احلصول عليها خارج اإلجراءات يف : إدارة مشروع حبحتى اليوم–٢٠١٣

اإلجراءات اجلنائية. ويركز املشروع أيضا على أدلة مت احلصول عليها يف اخلارج. 
) Europäisches Arbeitskreisلبحوث األوروبية (ل: املسامهة يف الفريق العامل حتى اليوم- ١٩٩٦
حبثي دويل بعنوان "مذكرة التوقيف االوروبية وتنفيذها يف الدول األعضاء يف االحتاد إدارة مشروع:٢٠٠٧- ٢٠٠٥

األورويب"
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بيتر كوفاتش-١٠
نكليزية)اإلب(األصل:

مذكرة شفوية

،حتيتها إىل أمانة مجعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدوليةسفارة هنغاريا تقدم
للفرتة قاضيًا للمحكمة اجلنائية الدوليةبيرت كوفاتشالربوفيسور قررت ترشيح هنغارياأنّ إبالغها بتتشرف بو 

(اُنظر الوثائق ذات الصلة نظام روما األساسيمن ‘ ٢‘(أ) ٤، الفقرة ٣٦، عمًال باملاّدة ٢٠٢٤- ٢٠١٥
املُرفقة).
تعلق أمهية كبرية على جودة هلا، وهي سندا قوياوتعدّ ة الدوليةحملكمة اجلنائيايف تأييدطويالاريا تارخياإن هلنغ

ا اليت تر وفعالية وكفاءة اإلجراءات اجلنائية عنصر أساسي يف مكافحة اإلفالت من العقاب يف ى هنغاريا أ
وفاتش رشح القاضي الربوفيسور بيرت كتهنغارياما سبق، فإن حكومة وبالنظر إىل اجلرائم الدولية األكثر خطورة. 

.لينتخب قاضيا يف احملكمةبدرجة عالية على أنه ُمناسب جلمعية الدول األطراف
االت املتعلقة القانون الدويل. إن يف كوفاتش هو ممارس ممتازالربوفيسورو  القانون الدويل بكفاءة مشهودة يف ا

هنية.املقانونية صفاته الختلف مبقضائية واسعة اكتسب خربات املرشح اهلنغاري قد 
يتمتع أنه وإضافة إىل احملكمة الدستورية اهلنغارية. األوىل يفغرفة الكوفاتشيف الوقت احلاضر، يرتأس القاضي  و 
فهو يفي متاماً ، بطالقةالعمل يف احملكمةأنه يتحّدث لغيت و ، والنزاهةاحليادق رفيع، وتتوافر فيه صفات لُ خبُ 
يف "باء" قائمة العلى رشَّح من نظام روما األساسي، وي‘٢‘(ب) ٣الفقرة، ٣٦نة يف املادة تطلبات املبيّ بامل

القاضي الربوفيسور بيرت كوفاتش.بالسرية الذاتية وغريها من الوثائق ذات الصلة به ق رفَ االنتخابات املقبلة. وتُ 

بيان المؤهالت
ساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، من نظام روما األ٣٦(أ) من املادة ٤قدَّم هذا البيان وفقًا ألحكام الفقرة يُ 

اإلجراءات املتبعة لرتشيح وانتخاب من قرار مجعية الدول األطراف للمحكمة اجلنائية الدولية بشأن٦والفقرة 
ة اجلنائية الدولية.القضاة، واملدعي العام، ونواب املدعي العام للمحكم

- ٢٠١٥كمة اجلنائية الدولية للفرتة يكون قاضيًا يف احملالذي قّدمته هنغاريا لاملرشح الربوفيسور بيرت كوفاتش هو 
٢٠٢٤.

يشغل منصب قاضي يف احملكمة الدستورية اهلنغارية، ورئيس الدائرة األوىل يف إن الربوفيسور بيرت كوفاتش، الذي 
ا اليت تؤهلها متتع جبميع املؤهالت املطلوبة يف هنغارييهذه احملكمة، يتمّتع بأخالق رفيعة وباحلياد والنزاهة، وهو 

الربوفيسور بيرت  ويفي من نظام روما األساسي. ٣٦) من املادة (أ)٣(الفقرة لتبّوؤ أعلى املناصب القضائية.
الذاتية.تهيف سري مبّني ، كما هو ٣٦(ب) من املادة ٣) من الفقرة ‘٢‘كوفاتش مبتطلبات الفقرة الفرعية (

القانون من جامعة هنغاريا. وهو حاصل على شهادة يف يف سيجد،١٩٥٩كوفاتش يف عام ُولد الربوفيسور  
وسرتاسبورغ (فرنسا).  ويشغل ٢، وشهادات دراسات عليا يف القانون من جامعة نانسي جوزيف أتيال (سيجد)
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، وكان رئيس ١٩٩٨عام جامعة ميسكولتش منذ كلية القانون، قسم القانون الدويل العام، منصب أستاذ يف  
قسم القانون الدويل العام بكلية احلقوق يف اجلامعة الكاثوليكيةوهو يرتأس .٢٠٠٥و١٩٩٩قسم بني عامي ال

اً أوًال سكرتري ١٩٩٠وزارة الشؤون اخلارجية يف الفرتة من وعمل يف . ١٩٩٧، حيث يعمل أستاذا منذ بيرت بازماين
).١٩٩٩-١٩٩٨ليات ()، مث رئيسا لقسم حقوق اإلنسان وقانون األق١٩٩٤- ١٩٩٠باريس (بسفارة هنغاريا ب

اإلقليمية أو لغات األقليات) لغات عداد امليثاق األورويب لإلجملس أوروبا (جلنيت يف وعمل خبريا حكوميا 
أصبح عضوا يف فريق اخلرباء املعين ١٩٩٨يف و حلماية األقليات القومية) جلان.يةاإلطار االتفاقية و(إعداد 

املواطنة الدميقراطية يف جملس أوروبا.ب

وحقوق ،يف قانون األقلياتبكفاءة عالية يف القانون الدويل بشكل عام، وال سيما يف تمتع الربوفيسور كوفاتش وي
وغريها من األعمال ُتربهن على ذلك مؤّلفاته كما ، وقانون حقوق اإلنسان،اإلنسان، والقانون اإلنساين الدويل

واجلمعية الفرنسية حلقوق اإلنسان، وفرع اسبورغ)، (سرت حلقوق اإلنسان عهد الدويل املاجلامعية. وهو عضو يف 
لرابطة القانون الدويل.اهنغاري

عمل بدرجة عالية يووهعرفة مهنية ومهارات ممتازة، فضال عن املهارات التحليلية. ويتمتع الربوفيسور كوفاتش مب
ت له.من الكفاءة واإلخالص املهين، وأثبت قدرته التامة على تنظيم العمل ووضع أولويا

كتابة وحتدثا، وهو أمر بالغ األمهية يف أجواء احملكمة والتحقيقات والفرنسية  االنكليزية تنييد اللغجيووه
اليت جتري فيها مجيع القضايا من خالل مرتمجني شفويني.

ن تاريخ القانو و محاية األقليات، وحقوق اإلنسان، والقانون اإلنساين والفقه الدويل، وتشمل جماالت أحباثه
شنغن، والفقه الدستوري. بني بلدان الدويل، والتعاون 

أن الربوفيسور بيرت كوفاتش يف القوانني واإلجراءات الوطنية والدولية اليت يكتسبهااخلربة القانونية وكان من شأن 
لكي سي من نظام روما األسا) ٣الفقرة (٣٦وزارة الشؤون اخلارجية يف هنغاريا أنه يفي مبتطلبات املادة أقنعت

ب قاضيا يف احملكمة اجلنائية الدولية.نتخَ يُ 

إلدراج امسها الربوفيسور بيرت كوفاتش من نظام روما األساسي، مت ترشيح ٣٦من املادة ٥وألغراض الفقرة 
.باءيف القائمة 

من نظام روما األساسي هي على النحو ٣٦من املادة ’ ٣‘إىل ’ ١‘(أ) ٨واملعلومات املتعلقة بالفقرة 
التايل:

مؤهل ويزاول عمله يف القانون الدويل.الربوفيسور بيرت كوفاتش النظام القانوين األورويب. وهو ميّثل (أ) 

ال واجلنسية اهلنغارية، البلد العضو يف جمموعة دول أوروبا الشرقية. وهالربوفيسور بيرت كوفاتش مل حي(ب) 
مل جنسية دولة أخرى.حي

ذكر.تشالربوفيسور بيرت كوفا) ج(

يف جمال القانون اإلنساين الدويل: الربوفيسور بيرت كوفاتشمشاركة 
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مؤمترات: ١٠٧املؤمترات وغريها (يف جمال التقييم القطري املوحد. حضر )أ(

يف صوفيا للصليب األمحر اليت نظمتها اللجنة الدولية يف احللقة الدراسية للخرباء : مشارك ١٩٨٨‘١’
يق الربوتوكول اإلضايف الثاين جنيف يف احلرب األهلية يف السلفادور"][عنوان التدخل: " تطب

لنينغراديف للصليب األمحر اليت نظمتها اللجنة الدولية يف احللقة الدراسية للخرباء مشارك : ١٩٨٩‘   ٢’
وسائل اإلعالم بذل املزيد من اجلهد يف تعزيز القانون الدويل اإلنساين"]نبغي ل[عنوان التدخل: " ي

شارك  يف املؤمتر  الذي نظمته اجلامعة الكاثوليكية بليون بشأن ١٩٩٨كانون الثاين/يناير ٢٥- ٢٤‘ ٣’
قضايا الالجئني [عنوان التدخل:  الالجئون يف املمارسة القانونية اهلنغارية]

نها ساعة تعليم، ساعتني م١٦أستاذ زائر يف جامعة مونبلييه األوىل: :٢٠٠٠آذار/مارس، ٢٩-٢‘ ٤’
حول أسس التزامات منظمة حلف مشال األطلسي (الناتو) يف جمال القانون الدويل اإلنساين يف محلة  

كوسوفو.

منها حول ثالثساعة تعليم، ١٢(سو) : ١١باريس: أستاذ زائر يف جامعة٢٠٠٢آذار/مارس،‘ ٥’
اإلنساين يف محلة  أسس التزامات منظمة حلف مشال األطلسي (الناتو) يف جمال القانون الدويل 

الدولية،يف احملاكملإلجراءاتالداخليةوالقواعدللقواننيالقانونيةالطبيعة، وثالث عنكوسوفو
.الدوليةالفقهيةوالتفاعالت

يف إطار املتحدةالوالياتيفزائرأستاذ: ٢٠٠٢كانون األول/ديسمرب٢٣-آب/أغسطس١‘  ٦’
القانونيةاحلمايةيف موضوع. القانونكليةدنفر،جامعةيفاخلريففصلخاللفولربايتمنحة

يفساعتني مرتني(اإلنساينالدويلويف القانون) األسبوعيفساعتني مرتني(القوميةلألقلياتالدولية
. )األسبوع

الدويل (الفقه يف للقانونالفرنسيةللجمعية٣٦املؤمتريفمقرر: ٢٠٠٢أيلول/سبتمرب١٣- ١١‘  ٧’
احملاكم الدولية". إمكانات وحدود تطوير القانون يف فقه: "موضوعحول) الدويلانونالق

العدالة"املستديرةاملائدةيفمشارك: كنداتورنتو،: ٢٠٠٣كانون األول/ديسمرب٠٩-٠٥‘  ٨’
يورك.اليت نظمتها جامعة" اإلنسانوحقوقاالنتقالية

اإلنساينالدويلالصيفية للقانونللجامعة٢٣ة يف الدورة حماضر ) وارسو(٢٠٠٥متوز/يوليو١٢‘   ٩’
).املسلحةالنزاعاتيفالالجئون: احملاضرةعنوان(

اإلنساينالدويلالصيفية للقانونللجامعة٢٥حماضرة يف الدورة ) وارسو(٢٠٠٧متوز/يوليو٥‘ ١٠’
).املسلحةالنزاعاتيفالالجئون: احملاضرةعنوان(

عنوان(اإلنساينالدويلالصيفية للقانونحماضرة يف اجلامعة) موسكو(٢٠٠٧غسطس آب/أ٢٢‘ ١١’
).املسلحةالنزاعاتيفالالجئون: احملاضرة
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، اليت نظمتها قوق اإلنساناحللقة الدراسية املتعلقة حبشارك يف : ٢٠٠٩متوز/يوليو١٦/١٧‘ ١٢’
لس حقية مبشاركة كومة املغرباحل يف مراكش. ،وق اإلنسان التابع لألمم املتحدةاللجنة االستشارية 

.(عنوان التدخل: التزامات الدول يف جمال تعليم حقوق اإلنسان)

(ب)  االستشارة واخلربة القانونيتني وما إىل ذلك:

الشؤون اخلارجية، يف وزارةعدّ أصدقاء احملكمة، أُ إلحدى وثائق مؤلف : ١٩٩٩فصل الربيع عام ‘ ١’
. (ملحوظة: ألغت احملكمة العلياين يف تفسري القانون الدويل اإلنساين يف فقه احملكمةطأ قانو تتعّلق خب

تفسريه.)يف تغيريا كبريا أدخلت العليا يف قراره وقت الحق و 

TMC: املراسل الوطين حولية القانون اإلنساين الدويل، معهد يت إم سي، أسري٢٠٠٣- ١٩٩٨‘ ٢’

Asser.للنشر

رومانظامعلىالتصديقأجلمنالوزاراتبنياملشرتكاخلرباءفريقيفميي : عضو أكاد٢٠٠١‘  ٣’
األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية.

رائم اجلصياغة اجلنح واجلرائم املرتبطة بالقانون الدويل اإلنساين و لمقرتح تصويبات : ٢٠١٢- ٢٠١١‘  ٤’
من قسم ءزمالمبشاركةاملقرتحات ضد االنسانية يف مشروع قانون العقوبات اجلديد. (وقد صيغت 

قرتحات.)هذه املجزء من وقد ّمت قبول الكاثوليكية. بازماينجامعة بيرت يفالقانون الدويل 

اإلشراف على الرسائل اجلامعية وما على ذلك:(ج) 

من وانب خمتلفةجبكانت تتعّلق حتت إشرايف، ستٌّ اليت نوقشتالدكتوراه ة من أطروحات أطروح١٣أصل من
واحملكمة اجلنائية الدولية، ومسؤولية احلماية أو العدالة االنتقالية.اإلنساين الدويللقانونجوانب ا

شابا باكوزدي، الدكتورلربوفيسور ايانوس بروهاكس، و الدكتورلربوفيسور او الدكتور الم فاندا،لربوفيسور توصية من ا
لتحكيم:لكمة الدائمة احملأعضاء 

بيرت كوفاتشالربوفيسور ترشيح بنوصي ، للمحكمة الدائمة للتحكيمنغارية موعة الوطنية اهلأعضاء يف ابوصفنا 
. ٢٠٢٤-٢٠١٥للفرتة قاضياً للمحكمة اجلنائية الدولية

االت املتعلقة القانون الدويل. ، ولهالقانون الدويليف كوفاتش هو ممارس ممتازالربوفيسور كفاءة مشهودة يف ا
احملكمة األوىل يفحاليا، الدائرة يرتأس وهو هنية.املقانونية صفاته الختلف مبقضائية واسعة ربات اكتسب خقد ل

أنه يتحّدث لغيت و ، والنزاهةاحليادق رفيع، وتتوافر فيه صفات لُ يتمتع خبُ أنه وإضافة إىل الدستورية اهلنغارية. 
من نظام روما ‘٢‘(ب) ٣الفقرة ، ٣٦نة يف املادة يّ تطلبات املبفهو يفي متامًا بامل، بطالقةالعمل يف احملكمة

يف االنتخابات املقبلة. رشَّح األساسي، وي
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الذاتيةبيان السيرة
كوفاتش:العائلةاسم

يرتباألول:االسم
األوسط:االسم

ذكرالجنس:نوع
١٩٥٩شباط/فرباير ١٠الميالد:تاريخ

هنغاري:الجنسية
أوروبا الشرقية:اإلقليميةلمعاييرا

:الثانويةالجنسية
وجودها)حالةفي(

متزوج:االجتماعيةالحالة
القائمة‘/ألف’القائمة

‘باء’
‘باء’القائمة 

هنغاريةاللغة األم: اللغة الاللغات
متقّدموىمستالشفوية)(متقّدم: (املكتوبة) مستوىاإلنكليزية-
متقّدممستوىالشفوية)(متقّدممستوى: (املكتوبة)الفرنسية-
وسطمتمستوىالشفوية)(وسطمتمستوى: (املكتوبة)ملانيةاللغة األأخرىلغات-

وسطتممستوىالشفوية)(وسطمتمستوى:(املكتوبة)روسيةاللغة ال

تاريخ احلصول على املؤهل، املؤسسة، املؤهل (املؤهالت) احلاصل عليها (مع البدء باألحدث):التعليميةالمؤهالت

٢٠١١

كادميية اهلنغارية للعلوماألاملؤسسة:-
كادمييةألدكتوراه ااملؤهل (املؤهالت) احلاصل عليها:-

١٩٩٧
سكولتش، هنغارياجامعة ميكلية القانون، املؤسسة:-
دكتوراه التأهيلاملؤهل (املؤهالت) احلاصل عليها:-

١٩٨٧
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جامعة ميسكولتش، هنغارياكلية القانون، املؤسسة:-
الدكتوراهاملؤهل (املؤهالت) احلاصل عليها:

٠٨/١٩٨٤-٠٧/١٩٨٤
املعهد الدويل حلقوق اإلنسان (سرتاسبورغ، فرنسا)املؤسسة:-
دبلوم  يف القانون الدويل والقانون املقارنل عليها:املؤهل (املؤهالت) احلاص-

٠٦/١٩٨٤-٠٩/١٩٨٣
املركز اجلامعي األورويب (نانسي، فرنسا)املؤسسة:-
)DESSدبلوم  الدراسات العليا األوروبية (املؤهل (املؤهالت) احلاصل عليها:-

٠٢/١٩٨٣-٠٩/١٩٧٨
املركز (سيجيد، هنغاريا)جامعة أتيالاملؤسسة:-

يف القانونري: ماجستهل (املؤهالت) احلاصل عليهااملؤ 
التاريخ، جهة العمل، اللقب الوظيفي، معلومات أخرى (مع البدء باألحدث):العمليةالخبرة

، حسب احلالة‘باء’أو يف القائمة ‘ ألف’إما يف القائمة يُرجى بيان مدى صلة اخلربة بالوظيفة املرشح هلا
٢٠٠٥/ ٠٥منذ    

دستوريةكمة الاحمل:جهة العمل-
)-٢٠١٣األوىل (الدائرة ي، رئيسقاضاللقب الوظيفي:-

سنوات٩انُتخب ملدة :معلومات أخرى
١٩٩٧/ ٠٩منذ    

اجلامعة الكاثوليكية بيطر بازماين :جهة العمل-
القانون الدويلدائرة بروفيسور، رئيساللقب الوظيفي:-

:معلومات أخرى
٠٧/١٩٩٩- ٠٧/١٩٩٨

وزارة الشؤون اخلارجية :جهة العمل-
حقوق اإلنساندائرة رئيساللقب الوظيفي:-

:معلومات أخرى
٠٧/١٩٩٩- ٠٧/١٩٩٤

وزارة الشؤون اخلارجية:العملجهة -
الكاتب األول يف سفارة هنغاريا بباريس اللقب الوظيفي:-
بباريسسفارة هنغاريا:معلومات أخرى-

٠٧/٢٠٠٩-٠٢/١٩٨٣
جامعة ميسكولتش املؤسسة:-
أستاذقسم،رئيسرئيسي،مساعدمساعد،اللقب الوظيفي:-
:معلومات أخرى-
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:األخرىالمهنيةاألنشطة
٢٠٠١

رومانظامعلىالتصديقأجلمنالوزاراتبنياملشرتكاخلرباءفريقيفعضوالنشاط:--
األساسي

٠٧/١٩٩٨-٠٩/١٩٩٤
األقليات  لشؤونالدولةلدى وزيرالدويلالقانونمستشارالنشاط:-

٠٧/١٩٨٧-٠٨/١٩٨٦
اهلنغارياجليشيفاإللزاميةالعسكريةاخلدمةمنالشوط الثاينالنشاط:-

٠٧/١٩٧٨-٠٨/١٩٧٧
اهلنغارياجليشيفلزاميةاإلالعسكريةاخلدمةمنالشوط األولالنشاط:-

بالموضوعصلةالمنشورةالموادأكثر

نكليزية والفرنسية فقط:باإل
1. Authority and Weakness of the 1977 Geneva Protocol II in the Light of the Conflict in
Chechnya; in: International Peacekeeping 6:(4-6) pp. 137-144. (2000),

2. Intervention armée des forces de l´OTAN au Kosovo: (Fondement de l´obligation de respecter
le droit international humanitaire), Revue Internationale de la Croix Rouge 82:(837) pp. 103-128.
(2000),

3. International law and minority protection: Rights of Minorities or Law of Minorities? Budapest:
Akadémiai Kiadó, 2000. 176 p. (Pázmány Books),

4. Ethnic and Linguistic Minorities and International Law; Racial groups; in: Shelton, Dinah L
(ed.): Encyclopedia of genocide and crimes against humanity, Detroit: Macmillan Press, 2004. pp.
692-700 and 855-857,

5. Rather Judgement than Opinion? Or can we speak about a third type judicial procedure before
the International Court of Justice? (Note under the Advisory Opinion of the International Court of
Justice delivered about the “wall” built on Palestinian Territory); in: Bermejo Garcia Romualdo (ed.)
Anuario de Derecho Internacional vol. XX (2004), Pamplona: Universidad de Navarra, 2005. pp. 447-
465,

6. La protection internationale des minorités nationales aux alentours du millénaire; Paris: Pédone,
2005. 96 p.(Cours et travaux; 5),

7. Le prononcé de la peine, in: Ascensio, Decaux, Pellet (ed.): Droit international pénal, Paris:
Pédone, 2000. pp. 841-848. (2e éd.), Paris: Pédone, 2012. pp. 969-976),

8. Developments and Limits in International Jurisprudence, Denver Journal of International Law
and Policy 31:(3) pp. 461-489. (2003),

9. Développement et limites de la jurisprudence en droit international; in: Coussirat-Coustère,
Vincent (ed.): La juridictionnalisation du droit international.(Conférence de la SFDI, Lille, 2002),
Paris, 2003: pp. 269-341.),

10. Article 57; in: Cot J-P, Pellet A, Forteau M (eds) Commentaire de la Charte des Nations Unies,
Paris: Economica, 2005. pp. 1515-1541,

11. Article 7 of the Vienna Treaty on the Law of Treaties of 1969 and the Vienna Treaty on the
Law of Treaties of 1986; in: Corten Olivier - Klein Pierre: The Vienna Conventions on the Law of
Treaties: A Commentary. 2176 p. Oxford: Oxford University Press, 2011. pp. 125-144 et  pp. 145-154,

12. Raison d'État et droit international; in: Akandji-Kombé Jean-François (ed): L’homme dans la
société internationale: Mélanges en hommage au Professeur Paul Tavernier. Bruxelles, Bruylant, 2013.
pp. 91-108,
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13. Jurisprudential Interactions in the first Judgements of the International
Criminal Court in: Iustum, Aequum, Salutare, 2014/I, (to be published soon)

بالموضوعصلةالدراسيةالحلقاتأكثر
حول ساعة تعليم، ساعتني منها ١٦: أستاذ زائر يف جامعة مونبلييه األوىل: ٢٠٠٠آذار/مارس، ٢٩-٢- ١

أسس التزامات منظمة حلف مشال األطلسي (الناتو) يف جمال القانون الدويل اإلنساين يف محلة كوسوفو.
منها حول ثالثساعة تعليم، ١٢(سو) : ١١باريس : أستاذ زائر يف جامعة٢٠٠٢آذار/مارس، -٢

، وثالث يف محلة كوسوفوأسس التزامات منظمة حلف مشال األطلسي (الناتو) يف جمال القانون الدويل اإلنساين
.الدوليةالفقهيةوالتفاعالتالدولية،يف احملاكملإلجراءاتالداخليةوالقواعدللقواننيالقانونيةالطبيعةعن

يف إطار منحةاملتحدةالوالياتيفزائرأستاذ: ٢٠٠٢كانون األول/ديسمرب٢٣- آب/أغسطس١-٣
لألقلياتالدوليةالقانونيةاحلمايةعن: تقدمي حّصتني. القانونليةكدنفر،جامعةيفاخلريففصلخاللفولربايت
. )األسبوعيفساعتني مرتني(اإلنساينالدويلويف القانون) األسبوعيفساعتني مرتني(القومية

الدويل (الفقه يف القانونللقانونالفرنسيةللجمعية٣٦املؤمتريفمقرر: ٢٠٠٢أيلول/سبتمرب١٣-١١-٤
احملاكم الدولية". إمكانات وحدود تطوير القانون يف فقه: "موضوعحول)الدويل

االنتقاليةالعدالة"املستديرةاملائدةيفمشارك: كنداتورنتو،: ٢٠٠٣كانون األول/ديسمرب٠٩-٠٥-٥
يورك.اليت نظمتها جامعة" اإلنسانوحقوق

عنوان(اإلنساينالدويلصيفية للقانونالللجامعة٢٣حماضرة يف الدورة ) وارسو(٢٠٠٥متوز/يوليو١٢-٦
).املسلحةالنزاعاتيفالالجئون: احملاضرة

عنوان(اإلنساينالدويلالصيفية للقانونللجامعة٢٥حماضرة يف الدورة ) وارسو(٢٠٠٧متوز/يوليو٥-٧
).املسلحةالنزاعاتيفالالجئون: احملاضرة

: احملاضرةعنوان(اإلنساينالدويللصيفية للقانوناحماضرة يف اجلامعة) موسكو(٢٠٠٧آب/أغسطس ٢٢-٨
).املسلحةالنزاعاتيفالالجئون
المهنيةوالجمعياتالرابطاتفيالعضوية

املعهد الدويل حلقوق اإلنسان (سرتاسبورغ)-
الفرع اهلنغاري لرابطة القانون الدويل-
الدويلللقانونالفرنسيةاجلمعية-

واألوسمةالجوائز

)٢٠١٠للنظام الوطين للجدارة يف فرنسا (وسام فارس
)٢٠٠٣وارا، رومانيا، شجائزة مؤسسة برو مينوريتا (مؤسسة الشتات، تيمي

الشخصيةاالهتمامات
العشرينتاريخ القرن 

اتالرياضة: ركوب الدراج



ICC-ASP/13/3/Add.1

٣A1-A-291114٨٩

IC
C

-A
S

P
/9/[…

]

P
age

٨٩

مبي-أنطوان كيسياميندوا، -١١
الفرنسية)ب(األصل: 

مذكرة شفوية
ا إىل أمانة لدىورية الكونغو الدميقراطية دي البعثة الدائمة جلمه منظمة األمم املتحدة أطيب حتيا

ا رقم  -ICCمجعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، وباإلشارة إىل مذكر

ASP/13/006 تتشرف بإبالغ األمانة بأن حكومة مجهورية الكونغو ٢٠١٤شباط/فرباير ١٨بتاريخ ،
مندوا يف االنتخابات لقضاة احملكمة اجلنائية ميب- لدميقراطية قد قررت تقدمي ترشيح القاضي أنطوان كيسياا

إىل ٠٨الدولية املقرر إجرائها خالل الدورة الثالثة عشرة جلمعية الدول األطراف اليت ستنعقد يف نيويورك من 
.٢٠١٤كانون األول/ديسمرب عام ١٧

أعلى دوا اإلجراءات املطبقة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية لتعيني القضاة يف القاضي منلقد اتبع ترشيح
رومامن نظام٣٦ملادة من ا) ٥)(أ) و (٣فقرة (للويتم تقدمي ترشيحه مبثابة ترشيح للقائمة باء، وفقا حمكمة

) ١)(أ)(٤و () ٢) و (١)(ب)(٣فقرة (الالقاضي مندوا يليب املتطلبات املنصوص عليها يف إناألساسي.
األساسي.رومانظاممن٣٦مناملادة 
عمل يف قدل. تهواستقامتهنزاهومعروف باألخالق الرفيعة، بصفات يتحلىشخصالقاضي مندوا و 

احملكمة اجلنائية الدولية لرواندا ويعمل حاليا يف احملكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة. وباإلضافة إىل 
أيضًا خربة دبلوماسية واسعة بصفة فإنه ميتلك القاضي مندوا، لدى والقانونية واسعة النطاقالقضائية ةمارسامل

املمثل الدائم جلمهورية الكونغو الدميقراطية لدى مكتب األمم املتحدة و سفري فوق العادة ومندوب مفوض، 
حاصل على درجة فهو ،أكادميية واسعة النطاقخربةلقاضي مندوالأخريا، و والوكاالت املتخصصة يف جنيف. 

والقانون ،الدويل العامالقانونو القانون اجلنائي الدويل، يف أيضا الدكتوراه يف القانون الدويل العام، وأستاذ
الدويل حلقوق اإلنسان.

ى يف جمال القانون اإلنساين وقانون حقوق اإلنسان علاملتينةاملهنية واخلربة العملية معرفتهثبت القاضي مندواأقد ل
ذهاملستوى الوطين والدويل على حد سواء.  من ٣٦املادة من (أ) ٤املذكرة بيان مؤهالته وفقا للفقرة مرفق 

Doc.EX.CL/821 (XXIV)القرار مبقتضى ترشيح القاضي مندوااألساسي. ويؤيد االحتاد األفريقيروما نظام 

بيان .٢٠١٤يناير كانون الثاين/٢٨-٢١يف املؤرخ

التالمؤهبيان 

أ) من نظام روما األساسي للمحكمة (٣٦من املادة ٤وفقا للفقرة فصليتم تقدمي هذا البيان امل
جلمعية ICC-ASP/12/Res.8من القرار ٢٧وللفقرة ICC-ASP/3/Res.6من القرار٦الفقرة و اجلنائية الدولية، 
ية.إجراء ترشيح وانتخاب قضاة احملكمة اجلنائية الدولحوا الدول األطراف 

الذي يشغل مندوا، سيا ميبك- د. أنطوانفضيلةقررت حكومة مجهورية الكونغو الدميقراطية ترشيح 
يوغوسالفيا السابقة يف الهاي، ملنصب قاض يف اخلاصة بقاض يف احملكمة اجلنائية الدوليةمنصب حاليا 
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لثة عشرة جلمعية الدول األطرافثاخالل الدورة الاليت سيتم إجرائهااحملكمة اجلنائية الدولية، يف االنتخابات 
).٣٦من املادة )١(أ) (٤(الفقرة ٢٠١٤ديسمرب كانون األول/١٧إىل ٠٨يف نيويورك يف الفرتة من 

ميتلك املؤهالت كما أنهياده ونزاهته  حبومعروف يتمتع القاضي ميندوا باخللق الرفيع واحلياد والنزاهة
إنه). ٣٦(أ) من املادة ٣الفقرة (، ية لتعيينه يف أرفع املناصب القضائيةاملطلوبة يف مجهورية الكونغو الدميقراط

املرشحني لتسميةإلجراء املنصوص عليه لترشيحه نتيجة ويتمعن سيادة القانون وحقوق اإلنسانقويدافع مُ 
).٣٦املادة من )١(أ) (٤الفقرة قضائية يف مجهورية الكونغو الدميقراطية (االختصاصات اليف أعلى همتعيينل

إلدراجه ترشيح القاضي مندوا فقد متيف كال القائمتني ألف وباء، هإلدراجمؤهالً من أنه على الرغم 
الصلة ذويف جمال القانون الدويل راسخة"كفاءة الذين لديهمأمساء املرشحني حتتوي علىاليت باءلقائمة يف ا

هلااملهنية اليت ةقانونيالل اعماألوخربة واسعة يف جمال مثل القانون اإلنساين الدويل وقانون حقوق اإلنسان، 
).٣٦من املادة ٥) والفقرة ٢(ب) (٣(الفقرة "ةحملكمة القضائيال اعمأالصلة ب

ا دوليا، و القانون جمال تدريبه املهين ومؤهالته األكادميية يف باإلضافة إىل القاضي يتحلى املعرتف 
القانون اإلنساين الدويل وقانون حقوق اإلنسان وكذلك يف و لقانون الدويلثروة من اخلربة يف جمال ابمندوا 

).٣٦املادة من ٥) والفقرة ٢) و (١(ب) (٣اإلجراءات اجلنائية على الصعيدين الوطين والدويل (الفقرة 
يفل البارزين يف مجهورية الكونغو الدميقراطية وحمام مؤهالقاضي ميندوا هو من بني اخلرباء القانونيني

النظام القانوين القانون املدين. إنه حيمل العديد من األلقاب واألومسة األكادميية كما أنه حاصل على درجة 
االت املذكورة أعاله.  يف أطروحته للدكتوراه، قام بدراسة، و الدكتوراه يف القانون الدويل العام ومتخصص يف ا

ام القوات املسلحة. إنه حاصل أيضا على شهادة من مجلة مواضيع أخرى، مسألة حقوق اإلنسان واستخد
يف سرتاسبورغ، فرنسا، حيث يقوم املعهد الدويل حلقوق اإلنسانودبلوم يف قانون حقوق اإلنسان من 

القانون أستاذبالتدريس كمحاضر زائر. إنه مؤهًال لتدريس قانون حقوق اإلنسان يف اجلامعات. كما أنه 
، وانه كلية جنيف للدبلوماسية والعالقات الدولية، املعهد اجلامعيالدويل يف الدويل العام والقانون اجلنائي

االت. يواصل إجراء البحوث والنشر يف هذه ا
مستشارا ة حيث عملقانونيالل اعماأليف جمالاملهنيةبصفتهمندوا خربة واسعة لقد استجمح د.

واحلريات يف مجهورية الكونغو الدميقراطية. نيملواطنوزير حلقوق او قانونيا يف مكتب نائب رئيس جملس الوزراء 
للشرطة يف مجهورية قانوين يف مكتب رئيس اجلمهورية ومدربيعمل بصفة الضابط اليف تلك الفرتةكانو 

قانوين بصفة الضابط الأخريا، كان يعمل و حقوق اإلنسان واحلريات األساسية. يف شؤون الكونغو الدميقراطية
يف أروشا، تنزانيا.تقريباً سنواتة مخسملدةحملكمة اجلنائية الدولية لرواندا وائر وقلم الدي د

فرتة توليه منصب سفري فوق العادة وأثناءمؤهالت عالية ومتميزة. ميتلكدبلوماسي هو مندوا إن د. 
بصفة خدم عدة مراتفقد دائم لبالده لدى مكتب األمم املتحدة يف جنيف، المثل واملفوض ومندوب م

ودعم العديد من أبدحيث احلكومي إىل جلنة/جملس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة بالدهيسا لوفدرئ
ا تشكل عيار املقرارات ال محاية حقوق اإلنسان.جماليفاً كبري اخرتاقاً ية اليت تعترب بأ

شكلة مبخاص اموله اهتماجلنسني، املسائل املتعلقة باملساواة بني قضايا مضطلع بالقاضي مندوا إن 
اجلرائم اليت بشامل بشكلتعامل ونظرًا إىل أنه ). ٣٦من املادة (ب)٨العنف ضد النساء واألطفال (الفقرة 

. ذه املسألةميتلك اخلربة القانونية والقضائية املتعلقة فإنهارتكبت يف كل من رواندا ويوغوسالفيا السابقة، 
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اللجنة التنفيذية نائبا لرئيس خربته بصفةمن خالل ذه املسألةومؤكدة اكتسب أيضا معرفة خاصة كما أنه 
لوفد الوطين لرئيس كبصفته  و ملفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني يف جنيف. باإلضافة إىل ذلك، 

بعزم خمتلفدعم و السفري مندوا لقد باشرإىل جلنة/جملس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة يف جنيف، 
واالغتصاب وجتنيد ةدين العنف ضد األطفال (اختطاف األطفال وعمالة األطفال القسريتاليت رارات قال

."ضد العنف اجلنسيينيوالدولنيشبكة القضاة احمللي"يف اً عضو إنهاألطفال، اخل). 
ويل ذات كفاءة ثابتة يف جماالت القانون الد" لديه ، الذاتيةتهسري ، املرفق طيه مندواالقاضي إن ، لذلك

املهنية اليت ةقانونيالل اعماألالصلة مثل القانون اإلنساين الدويل وقانون حقوق اإلنسان، وخربة واسعة يف جمال 
).٣٦من املادة ) ٢(ب) (٣(الفقرة "ةحملكمة القضائيالاعمأالصلة بهلا

اجلنائي نالقانو ألعماللعدة سنواتلقد كرس نفسه مندوا أيضا خربة قضائية واسعة. لدى د.
، الذي ينطوي ةلادرجة املاجستري يف القانون اخلاص والعدفإنه حاصل على، وبالتايلواإلجراءات اجلنائية. 

لتوسيع نطاقمتسع من الوقت كما أنه كان لديهلقانون اجلنائي واإلجراءات اجلنائية.  متعمقة يف اعلى دراسة 
تدرب املعسكري التحقيق العندما كان قاضي تهالل ممارسمن خوإجراءاتهالقانون اجلنائي العسكري يف معرفته 

خربته يف إنغوميب يف مجهورية الكونغو الدميقراطية. عالوة على ذلك، -يف احملكمة العسكرية حلامية كينشاسا
ا القانون اجلنائي واإلجراءات اجلنائية ة من احملاكمات اجلنائيعلى املستوى الدويل. انه ممارس كبريقد مت إثبا

يف أروشا، لرواندا قانوين يف احملكمة اجلنائية الدولية الضابط الان لقد كأنواع اجلرائم. املتعلقة مبختلفالدولية 
أكثر من أمضىيف الهاي حيث ليوغوسالفيا السابقة يف احملكمة اجلنائية الدولية قاضبصفة خيدمال يزال و 

سنوات.مثانية 
املهنية تهممارس، و طالقة يف اللغتني اإلجنليزية والفرنسيةيتحدث بعرفة ممتازة و مبالقاضي مندوا يتمتع 

).٣٦املادة من (ج)٣(الفقرة ا األمرتعكس هذتني اللغهاتنيومنشوراته يف
موعة اإلقليمية اً هي عضو اليت مجهورية الكونغو الدميقراطية، ذكر، من رعايا القاضي مندوا هو  يف ا

).٣٦من املادة (أ)٨سية أي دولة أخرى (الفقرة جنحيملوال األفريقية،للدول 
Doc.EX.CL/821القراراالحتاد األفريقي من خالليؤيدهترشيح القاضي مندوا إن (XXIV) ٢١يف

.٢٠١٤يناير كانون الثاين/٢٨إىل

الذاتيةالسيرةبيان

ميندوا:العائلةاسم
أنطوان األول:االسم
ميب  -كيسيااألوسط:االسم

ذكرالجنس:نوع
١٩٥٦كانون األول/ديسمرب ٣١الميالد:تاريخ



ICC-ASP/13/3/Add.1

٩٢3A1-A-291114

IC
C

-A
S

P
/9/[…

]

P
age

٩٢

)الدميقراطيةالكونغومجهورية(كونغويل:الجنسية
أفريقيا:اإلقليميةالمعايير
:الثانويةالجنسية

وجودها)حالةفي(
ال ينطبق

متزوج:االجتماعيةالحالة
القائمة‘/ألف’القائمة

‘اءب’
‘باء’القائمة 

اللينغاال/الفرنسيةاللغة األم: اللغات
مستوى متقدمالشفوية)(مستوى متقدم: (املكتوبة)اإلنكليزية-
مستوى متقدمالشفوية)(مستوى متقدم: (املكتوبة)الفرنسية-
مستوى متقدمالشفوية)(مستوى متقدمكيكونغو: أخرىلغات-

مستوى متقدمالشفوية)(مستوى متقدم: السواحلية

مستوى متوسطالشفوية)(مستوى متقدم:(املكتوبة)الالتينية:

مستوى أساسيالشفوية)(مستوى أساسي:(املكتوبة)اهلولندية

(املؤهالت) احلاصل عليها (مع البدء باألحدث)على املؤهل، املؤسسة، املؤهلتاريخ احلصول :التعليميةالمؤهالت
أخرىخاناتا لزم ملء إذُ                   ي رجى االستنساخ واللصق-

١٢/١٩٩٥–١٠/١٩٩٢
)سويسراجنيف،(جنيفجامعةاملؤسسة:-
املنظمات: "األطروحةعنوانالعام؛الدويلالقانونيفالدكتوراهدرجة اصل عليها:املؤهل (املؤهالت) احل-

من جائزةحصلت على ؛"اإلنسانوحقوقاملسلحةوالتدخالتالدولية
.١٩٩٦للعامدكتوراهأطروحةألفضلجنيفجامعةقبل 

٠٧/١٩٩٢–١٠/١٩٩٠
)سويسراجنيف،(جنيفجامعةاملؤسسة:-
، يف القانون املاجستريدرجةبعدعليهااحلصولمتمتقدمةجامعيةدرجةاحلاصل عليها:املؤهل (املؤهالت)-

الدويل العام. 
٠٨/١٩٩٠–٠٧/١٩٨٩

)فرنساسرتاسبورغ،(اإلنسانحلقوقالدويلاملعهدسرتاسبورغ،جامعةاملؤسسة:-
املقارناإلنسانحقوقنوقانو الدويلالقانونيفودبلومشهادةاملؤهل (املؤهالت) احلاصل عليها:-
.اجلامعاتيفاإلنسانحقوققانونلتدريسمؤهلإنين معلومات إضافية:-
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١٠/١٩٩٠–١٠/١٩٨٨
)فرنسانانسي،(الثانيةنانسيجامعةاملؤسسة:-
قانونيفاملاجستريدرجةبعدعليهااحلصولمتمتقدمةجامعيةدرجةاملؤهل (املؤهالت) احلاصل عليها:-

تمع املاجستريدرجةبعدعليهااحلصولمتمتقدمةجامعيةدرجةاألورويب؛ا
.والقانوناألوروبيةاتالسياسيف

٠٧/١٩٨٢–١٠/١٩٧٦
)الدميقراطيةالكونغومجهورية(كينشاساجامعةاملؤسسة:-
.واجلنائيصاخلاالقانونالقانون،يفاملاجستريو بكالوريوسدرجيت الاملؤهل (املؤهالت) احلاصل عليها:-

(مع البدء باألحدث)معلومات أخرى، جهة العمل، اللقب الوظيفي،التاريخ:العمليةالخبرة
احلالة، حسب ‘باء’أو يف القائمة ‘ ألف’إما يف القائمة بيان مدى صلة اخلربة بالوظيفة املرشح هلاُ    ي رجى 
الحاضرحتى الوقت ٠٤/٢٠٠٦

هولنداالهاي،السابقة،ليوغوسالفيايةالدولاجلنائيةاحملكمةجهة العمل:-
قاضاللقب الوظيفي:-
علىإنين. ٢٠٠٦ابريل/نيسانمنذالتمهيديةاإلجراءاتقاضينتكلقد:معلومات أخرى-

يفشاركتلقد. الدوليةالقانونيةواإلجراءاتالدويلاجلنائيالقانونيف دراية
لدي. الدوليةاجلنائيةكمةاحمليفعقدةاملو طويلةوالخطورةاألكثراحلاالت

اجلنسيالعنفعلىتنطوياليتاجلرائميفواسعةوقانونيةقضائيةخربة
.النزاعمناطقيفخاصة

٠٤/٢٠٠٦–٠٥/٢٠٠١
واملنظماتاملتحدةاألمملدىالدميقراطيةالكونغوجلمهوريةالدائمةالبعثةجهة العمل:-

لدىالدميقراطيةالكونغوهوريةمجوسفريسويسرا،جنيف،يفاألخرىالدولية
مجهوريةيفاخلارجيةالشؤونوزيرو سويسرا؛برن،يفالسويسرياالحتاد

.الدميقراطيةالكونغو
الدائماملمثلمفوض،مندوب و العادةفوقسفرياللقب الوظيفي:-
ساءالنضدالعنفمسألةذلكيفمبااإلنسان،حقوقبقضايادرايةعلىإنين:معلومات أخرى-

التنفيذيةاللجنةرئيسنائبكنت٢٠٠٦إىل٢٠٠٥عام منو . واألطفال
أيضاكنتو . جنيفيفالالجئنيلشؤونالساميةاملتحدةاألممملفوضية

املتحدةاألممجلنةإىلالدميقراطيةالكونغومهوريةجلاحلكوميرئيس الوفد
تدعموأ/وبادرتالصفةذهو . مراتعدةلجنيفيفاإلنسانحلقوق
ا متثلتعتربواليتاهلامةالقراراتمنً عددا   حقوققضيةيفحقيقياتقدمابأ

.اخلربةذويمنمديرإنين. اإلنسان
٠٥/٢٠٠١–٠٢/١٩٩٧

تنزانياأروشا،لرواندا،الدوليةاجلنائيةاحملكمةجهة العمل:-
القضائيةاإلجراءاتدعموحدةورئيسقانوينضابط اللقب الوظيفي:-
االستماعوجلساتاحملاكمات،إدارةمنهاأمورمجلةعنمسؤوالكنت:علومات أخرىم-

اجلنائيةاحملكمةلتمثيلأجنبيةدولإىلتسافر ماوكثريا. واالستئنافات
) اخلالنقلوأوامرمذكرات االعتفال(القضائيةالوثائقوتبليغلروانداالدولية

ضباطو نيالعامواحملامنيالعدلراءووز اخلارجيةوزراء(احلكوميةلسلطاتل
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صياغةيفشاركتقدل،كمحاموبصفيت  ). ذلكإىلوماللشرطةالقيادة العليا
.والقضائيةالقانونيةالوثائقمنوغريهاواألحكامواألوامرالقرارات

١٢/١٩٨٨–١٢/١٩٨٥
اسا،كينشواحلريات،املواطنحقوقووزارةالوزراءرئيسنائبمكتبجهة العمل:-

الدميقراطيةالكونغومجهورية
املواطنحقوقوزيرو الوزراءجملسرئيسلنائبقانوينومستشارمساعدممثلاللقب الوظيفي:-

واحلريات
. أيضاوالدويلاحمللياملستوىعلىاإلنسانحقوقبقضايادرايةعلىإنين :معلومات أخرى-

.احلكومةعملبدرايةعلىأنينكما
١٢/١٩٨٥–١١/١٩٨٣

الكونغومجهوريةكينشاسا،اجلمهورية،رئيسمكتباحلرس املدين (الشرطة) جهة العمل:-
.الدميقراطية

.اجلمهوريةرئيسمكتبيفساعدمقانوينمستشارو قانوين للشرطةضابطاللقب الوظيفي:-
.واحلكومةاملسلحةوالقواتالشرطةباملتعلقةالقضايابدرايةعلىإنين :معلومات أخرى-

:األخرىالمهنيةاألنشطة
حتى الوقت الحاضر٠٧/٢٠٠٩

.فرنساسرتاسبورغ،جلامعةالتابعاإلنسانحلقوقالدويلاملعهديفبدعوةحماضر: تعليمالنشاط:-
حتى الوقت الحاضر١٠/٢٠٠٤

جنيفكليةيفالدويلاجلنائيوالقانونالعامالدويلالقانونأستاذ: تعليمالنشاط:-
.سويسراجنيف،ي،امعاجلعهداملو الدولية،والعالقاتوماسيةللدبل

١٢/٢٠٠٦–١١/١٩٩٩
) كليات اجلامعةعرببرنامج"العمل اإلنساين" (جنيفجامعةيفزائرحماضر: عليمتالنشاط:-

.سويسراجنيف،اإلنساين،الدويلوالقانونالعامالدويلللقانون
١٢/١٩٩٦–٠٧/١٩٩٥

.سويسراجنيف،جامعةاحلقوق،كليةيفحثباحبوث: النشاط:-
.العامالدويلوالقانوناإلنسانوحقوقالدويلاإلنساينالقانونجماالت البحث:  -

١١/١٩٨٨–١٠/١٩٨٢
التجارةكليةغوميب-كينشاساجبامعةاحلقوقكليةيفوالتجارياملدينالقانونأستاذ: تعليمالنشاط:-

.الدميقراطيةالكونغومجهوريةكينشاسا،يف) امعياجلوالتعليمالعايلالتعليم (
١١/١٩٨٣–٠٧/١٩٨١

يفالعسكريالعاماملدعيمساعدمتدرب؛قاضي عسكري : والشرطةاملسلحةالقواتالنشاط:-
اإلنسانحقوقلدورات ّ مدر س؛)١٩٨٢-١٩٨١(غوميبكينشاساحاميةيفالعسكريةاحملكمة

،)١٩٨٣-١٩٨٢(مالوكوكينشاسا،يف) املديناحلرس(الشرطةتدريبمركزيفاألساسيةواحلريات
.الدميقراطيةالكونغومجهوريةكينشاسا،

درايةعلىإنين. اجلنائيةواإلجراءاتالعسكرياجلنائيالقانونبدرايةعلىإنين معلومات أخرى:-
وحماكمةفهمأجلنمللغايةمفيداألمرهذاإن . املسلحةالقواتأفرادوعقليةالعسكرياالنضباطب

.العسكريني
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بالموضوعصلةالمنشورةالموادأكثر
الدويلالقانونيفمقاالتاإلنسانية،محاية،"الدويلاجلنائيالقانونيفواحلكوماتالدولرؤساءحصانة"-١

اليدن،للنشر،نيهوفمارتينوسأوسوجي و-دار شيلي إبويقام مبراجعتهاً                 تكرميا  لـ نافنيثم بيالي،والسياسة
,٧٤٨-٧٢٩ص.،٢٠١٠بوسطن،

إريكقام مبراجعتها،١٩٩٧-١٩٩٥واألحكام ،والقراراتاألوامرسلسلةلرواندا،اجلنائية الدوليةاحملكمة-٢
كاثرينمبساعدةمندوا-ميبكيسياو أنطوانفوميتبيليهجانبالتعاون معالروزاماريو آنكالينبيارديفيد و
.٢٠٠٠بروكسل،يف جامعة بروكسل احلرة،الدويلالقانونمركزرعايةحتتباركي،و فريونيكدينيس

٣-“Normes péremptoires du Droit international et État de droit en Afrique”, AJICL, عدد ١٠جملد ،
، لندن.٢٤٣–٢١٦، ص. ١٩٩٨، ٢
٤-“Index analytique”ماريكوندوريلي و آنلوجييقام مبراجعتهااإلنساين، الدويلونوالقاناملتحدةاألمم

,١٩٩٥جنيف،احلقوق،كليةشرير،و سيلفيالروزا
.جنيف١٩٩٥احلقوق،كليةدكتوراه،املسلح، أطروحةوالتدخلاإلنسانوحقوقالدوليةاملنظمات-٥
٦-“Intervention armée de la C.E.D.E.A.O. au Liberia: illégalité ou avancée juridique ?” AJICL

لد ،١٩٩٥حزيران/يونيو .لندن،٢٨٣-٢٥٧. ص،٢عدد،٧ا
٧ -“L’ONU face aux coups d’État militaires et aux Gouvernements non-démocratiques”, AJICL ،

لد.  ، لندن.٢٣٤-٢٠٩، ٢عدد،٦ا
٨-“De la légalité de la “zone de sécurité française” au Rwanda”, Afrique 2000, Revue Africaine de

politique internationale, quarterly, ،بروكسل.٢٦–١٩، ص. ١٩٩٤ ،
٩-“The African Charter of Human and People’s Rights face to the Pluralist Democracy”, La Voix

des Sans Voix, Le Triméstriel des Droits de l’Homme, ، ص. ١، عدد ١٩٩١حزيران/يونيو –نيسان/أبريل ،
، باريس.١١٢–١٠١
١٠-“Human Rights in the relationship between the European Economic Community (EEC) and the

African, Caribbean and Pacific Countries (ACP)” ،١٩٩٠، نانسي، ة متقدمةيجامعأطروحة درجة,
١١-“The death penalty in Zairian Criminal Law” جامعة كينشاسا، احلقوقورقة درجة البكالوريوس، كلية ،

١٩٧٩.
بالموضوعصلةالدراسيةالحلقاتأكثر

التحكيم"عنوانالبالقضائيةالندوةيفت: شارك٢٠١٣تشرين الثاين/نوفمرب ٠١–تشرين األول/أكتوبر ٢٨-
جامعةاليت نظمتها ،"الدميقراطيةالكونغومجهوريةقضية: واحملليالدويلالقانونمبوجباجلنسيالعنفمسائليف

ويفبوتنيفالتارخييةواملصاحلةالعدالةومعهداإلنسانحقوقأجلمنأطباءو )األمريكيةاملتحدةالواليات(برانديز
هولندا؛الهاي،

السابقةليوغسالفياالدوليةاجلنائيةاحملكمةقضاةخلوةيفتشارك: ٢٠١١أكتوبرتشرين األول/٢٥-٢١-
االحتادية؛أملانيامجهوريةبرلني،يفاحملكمةوتراثالقصوروأوجهواإلجنازاتالقضائية،السوابقحول قانون

األعمالجدول"حولوالتنميةللتجارةالدويلللمعهداالفتتاحيةالندوةيفتشارك: ٢٠٠١مايوأيار/٣-
تايالند؛بانكوك،شواللونغكورن،جامعةيف" والتنميةللتكنولوجياوالتماسكالدويلاالقتصادي

ألممي التابع لدار القسم اإلهانظماليتالعملورشةيفتشارك: ١٩٩٨أكتوبرتشرين األول/٢٢-١٩-
أروشا،يفلروانداالدوليةاجلنائيةاحملكمةيف" الوظيفيالتصنيف"حولالبشرية،املواردإدارةمكتبنيويورك،املتحدة،
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تنزانيا؛
املتحدة،األممي التابع دار القسم اإلهانظماليتالعملورشةيفتشارك: ١٩٨٨سبتمربأيلول/٢٥-٢١-

ا؛تنزانيأروشا،يفلرواندايفالدوليةاجلنائيةاحملكمةيف " الوظيفيالوصف"حولالبشرية،املواردإدارةمكتبنيويورك،
خالل. لروانداالدوليةاجلنائيةاحملكمةلقضاةاخلامسةالعامةالدورةتحضر :١٩٩٨يونيوحزيران/٩-١-

وإجراءبتنظيميتعلقفيماالرئيسيةالقانونيةالنصوصعلىهامةتعديالتمتت مناقشة واعتماد العامةاجللسةهذه
.احملكمةوأداء

الدوليةاللجنةنظمتهااإلنساينالدويلالقانونحولندوةيفتشارك:١٩٩٧أكتوبرتشرين األول/٢٢-٢٠-
.تنزانياأروشا،،لروانداالدوليةاجلنائيةلمحكمةالتابعني لالقانونينيواملوظفنيللقضاةاألمحرللصليب

ةاحملكمالتابعني إىل واالستئنافحملاكمةاقضاةلالرابعة العامةالدورةتحضر : ١٩٩٧يونيوحزيران/٠٥-٠١-
القانونيةالنصوصعلىتعديالتت مناقشة واعتماد متالعامة،اجللسةهذهخالل. أروشايفلرونداالدوليةاجلنائية
احملكمة؛ات إجراءحول تنظيم وإجراء األعمال وكذلك الرئيسية

اإلنسان،حلقوقاملتحدةاألمممركزيفمتدرب: ١٩٩٦أغسطسآب/–١٩٩٥ديسمربكانون األول/-
. ويسراسجنيف،

والقانوناملتحدةاألمم"حولجنيفجامعةنظمتهااليتالندوةيفتشارك: ١٩٩٥أكتوبرتشرين األول/-
سويسرا؛جنيف،املتحدة،لألمماخلمسنيالذكرىمبناسبة" الدويلاإلنساين

منظمةيفاإلنسانحقوقجماليفمتدرب: ١٩٨٩أكتوبرتشرين األول/و سبتمربأيلول/وأغسطسآب/-
الالجئني،لشؤونالعليااملتحدةاألمممفوضيةيف و املتحدةلألممالتابعاإلنسانحقوقمركزيفالدولية،لعملا

.سويسراجنيف،
اإلنساين ويف حقوقالدويلالقانونجماليفاألمحرللصليبالدوليةاللجنةلدىمتدرب: ١٩٨٩آب/أغسطس- 

.سويسراجنيف،اإلنسان،
المهنيةوالجمعياتالرابطاتفيالعضوية

اجلنسي؛العنفملكافحةوالدوليةالوطنيةالقضاةشبكةيفعضو: الوقت احلاضرحىت-٢٠١٣-
ملعهدالتابعة" اإلنسانيةضداملرتكبةمبادرة اجلرائم"لـالتوجيهيةاللجنةعضو: احلاضرحىت الوقت–٢٠١١-

قانون؛للواشنطنيف جامعةالدويللفي للقانونهاريسويتين ر.
سرتاسبورغ؛يفاإلنسانحلقوقالدويلللمعهدالعامةاجلمعيةيفعضو: احلاضرالوقتحىت-٢٠١٠-
تنزانيا؛أروشا،يفالكونغوليةرابطةاليفبارزومواطنعضو: احلاضرالوقتحىت-١٩٩٧-
Société Académique de(جنيفاألكادمييةاجلمعيةيفاحلياةملدىعضو: احلاضرالوقتحىت-١٩٩٥-

Genève(؛
لندن؛والقانون املقارن،الدويلللقانوناألفريقيةاجلمعيةيفعضو: ١٩٩٨- ١٩٩٤-
والشعوب، باريساإلنسانحلقوقاألفريقيامليثاقوتطبيقالحرتامالدوليةاللجنةيفعضو: ٢٠٠٢- ١٩٩٠-

وجنيف؛
سانتالتابعة ل.) اخلوالبوذيني،اليهودو واملسلموناملسيحيون(األديانبنيرابطةالرئيس: ١٩٩٣- ١٩٩٠-

. جنيفجوستني،
أعضاءمن٩٠٠٠بنيمنتخبُ انت  كينشاسا؛جامعةيفالطلبةالحتاد) مفوض(ممثل: ١٩٨٢- ١٩٨١-
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.كينشاسااجلمعية،
واألوسمةالجوائز

ّ         التمي ز األكادمييألف
جامعةمندكتوراهأطروحةألفضلنقديةوجائزةوشهادةميدالية: جنيف١٩٩٦لعام Bellotجائزة-١
.سويسراجنيف،جنيف،

.سويسراجنيف،١٩٩٣جوستني،سانتأصدقاءشهادة-٢
اجلوائز املمنوحةباء

.سويسراجنيف،، ١٩٩٥،مشيديينولوسيإرنستمؤسسةمنةمنح-١
.سويسرايبورغ،افر ،١٩٩٤-١٩٩٠يبورغ،افر يف"Oeuvre Saint-Justin"منالزمالةمنحة -٢
.سويسراجنيف،،١٩٩٢،)رولكسساعات(ويلزدورفهانزمنحة -٣

الشخصيةاالهتمامات
الرياضة والعمل اإلنساين والقراءة (التاريخ والعلوم وغريها)، الفلسفة والدين، والسفر اخل

الصلةذاتاألخرىالحقائق
قرار:إألف

٢١في Doc.EX.CL/821 (XXIV)القرارخاللمناألفريقياالحتادقبلمنً مؤيدا  مندواالقاضيترشيحإن
.٢٠١٤ينايركانون الثاين/٢٨-

األطرافمتعددةمناصبباء
.سويسرانيف،جالالجئني،لشؤونالساميةاملتحدةاألممملفوضيةالتنفيذيةاللجنةرئيسنائب: ٢٠٠٦- ٢٠٠٥-
٧٧ـالموعة) الدائماملمثلو السفراءمبستوى (رئيس:٢٠٠٥ديسمربكانون األول/٣١-ينايركانون الثاين/١-

.سويسراجنيف،يفاالحنياز،عدمحركةيفاألعضاءدولة١٣٢الـجمموعةاليت كانت،)الصني+ G77(والصني
٢١ـالموعة) الدائماملمثلو السفراءمبستوى (منسق:٢٠٠٥نايريكانون الثاين/٣١-أكتوبرتشرين األول/٠١-

)G -جنيف،يفالسالحلنزعاملتحدةاألمممؤمتريفالنامية،الدولمن٢١منتتكون جمموعةوهي،)٢١
.سويسرا

البعض من االجتماعات الدوليةجيم
علىللقضاء ةالعامليقمةالإىلاإلنسانقحقو أجلمنأطباءوفديفعضو: ٢٠١٤عاميونيوحزيران/١٣-١٠-

املتحدة؛اململكةلندن،يفاملتحدةاململكةحكومةنظمتهااليتالنزاعات،يفاجلنسيالعنف
األفريقي الحتادامؤمترإىلاحلكوميالكونغوالدميقراطيةالكونغومجهوريةوفدرئيس:٢٠٠٦أبريلنيسان/١٦-١٢-

.نياكينريويب،التجارة،وزراءل
الوزارياملؤمترإىلاحلكوميالدميقراطيةالكونغومجهوريةوفدرئيسنائب: ٢٠٠٥ديسمربكانون األول/١٨-١٣-

.الصنيكونغ،هونغالعاملية،التجارةنظمةالسادس مل
ادالحتامؤمترإىلاحلكوميالكونغوالدميقراطيةالكونغومجهوريةوفدرئيس:٢٠٠٥نوفمربتشرين الثاين/٢٣-٢١-

.تنزانياأروشا،األساسية،السلعبشأنالتجارةوزراءلاألفريقي 
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الثايناجلنوبقمةمؤمترإىلاحلكوميالدميقراطيةالكونغومجهوريةرئيس وفد:٢٠٠٥يونيوحزيران/١٦-١٢-
.قطرالدوحة،، )الصني+ G77(والصني٧٧ـالجمموعةيفاألعضاءالدولوحكوماتدوللرؤساء

الواحدة الدورةإىلاحلكوميالدميقراطيةالكونغومجهوريةوفد رئيس: ٢٠٠٥أبريلنيسان/٢٢-مارسآذار/١٤-
.سويسراجنيف،اإلنسان،حلقوقاملتحدةاألممللجنةوالستون

حولالعاملياملؤمترإىلاحلكوميالدميقراطيةالكونغومجهوريةوفدرئيس: ٢٠٠٥ينايركانون الثاين/٢٢-١٨-
.اليابانكويب،الكوارث،منالوقاية

الدميقراطيةالكونغومجهوريةوفد رئيسنائب: ٢٠٠٤ديسمربكانون األول/٣-نوفمربتشرين الثاين/٢٩-
.كينيانريويب،األلغام،منايلاخلللعاملالعامليالقمةمؤمترإىل احلكومي

الكارييبوالبحرأفريقيامؤمترإىلحلكومياالدميقراطيةالكونغومجهوريةوفد رئيس: ٢٠٠٤يوليومتوز/١٣-٠٩-
.موريشيوسباي،جراند،G-90لدول الـ التجارةووزراءالكارييبالبحردولومنطقة جمموعة

املتحدةاألمممؤمترإىلاحلكوميالدميقراطيةالكونغومجهوريةوفدرئيسنائب: ٢٠٠٤يونيوحزيران/١٨-١٣-
.الربازيلباولو،ساوعشر،احلاديالوزاريوالتنميةللتجارة

األممللجنةالستنيالدورةإىلاحلكوميالدميقراطيةالكونغومجهوريةوفدرئيس: ٢٠٠٤أبريلنيسان/٢٣-١٥-
.سويسراجنيف،اإلنسان،حلقوقاملتحدة

الوزارياملؤمترإىلاحلكوميالدميقراطيةالكونغومجهوريةوفدرئيسنائب: ٢٠٠٣سبتمربأيلول/١٤-١٠-
.املكسيككانكون،العاملية،التجارةملنظمةاخلامس

التاسعةالدورةإىلاحلكوميالدميقراطيةالكونغومجهوريةوفدرئيس: ٢٠٠٣أبريلنيسان/٢٥-مارسآذار/١٧-
.سويسراجنيف،اإلنسان،حلقوقاملتحدةاألممللجنةواخلمسون

الوزارياالجتماعإىلاحلكوميالدميقراطيةالكونغومجهوريةوفدرئيس: ٢٠٠٢نوفمربتشرين الثاين/٠٥-٠٤-
ا. سويسر إنرتالكن،اخلام،املاسللمصادقة علىكيمربيلإجراءاتنظامحول

إىليكوماحلالدميقراطيةالكونغومجهوريةوفدرئيس: ٢٠٠٢أكتوبرتشرين األول/١- سبتمربأيلول/٢٣-
.سويسراجنيف،الفكرية،للملكيةالعامليةاملنظمةيفعضاءاألالدولجلمعياتوالثالثونالسابعةسلسلةال

للدولالرابعاالجتماعإىلاحلكوميالدميقراطيةالكونغومجهوريةوفدرئيس: ٢٠٠٢لعامسبتمربأيلول/٢٠-١٦-
،جنيفاأللغام،تلكوتدمريلألفراداملضادةاأللغامونقلوإنتاجوتكديساستعمالحظراتفاقيةيفاألطراف
.سويسرا

لشرقاملشرتكةالسوقإىلاحلكوميالدميقراطيةالكونغومجهوريةوفدرئيس: ٢٠٠٢لعامأغسطسآب/٧-٥-
.كينيانريويب،ية، جلنوبموعة التنمية ألفريقيا اإقليميةعملورشة/ أفريقياوجنوب

املشرتكةالدراسيةاحللقةإىلياحلكومالدميقراطيةالكونغومجهوريةرئيس وفد: ٢٠٠٢لعامأيار/مايو٣١-٣٠-
حول) اهلادئواحمليطوالكاريبيةالبلدان األفريقيةأمانة) (الكومنولثأمانة(،)الفرنكوفونيةالدوليةالوكالة(
.بلجيكابروكسل،،"للشراكةكوتونوالتفاقاألطرافاملتعددةاجلوانب"

حولالدراسيةاحللقةإىلاحلكوميلدميقراطيةاالكونغومجهوريةوفد رئيس: ٢٠٠٢لعاممايوأيار/٢٩-٢٨-
.فرنساباريس،،)الفرانكوفونية(الفرنسيةباللغة الناطقالعاملوأولوياتالدوحةعملبرنامج

لسياساتالدويلاملؤمترإىلاحلكوميالدميقراطيةالكونغومجهوريةوفدرئيس: ٢٠٠٢لعاممايوأيار/١٧-١٣-
معالدوليةاهلجرةسياسةبرنامجنظمهااليتالكربى،البحرياتومنطقةاألفريقيرنوالقأفريقياشرقيفاهلجرة

للهجرةالدوليةاملنظمةو ،والبحوثللتدريباملتحدةاألمممعهدو ،األمم املتحدة للسكانصندوقمناملساعدة
.كينيانريويب،الدولية،العملومنظمة
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لتجارةاجملسإىلاحلكوميالدميقراطيةالكونغومجهوريةوفدرئيس: ٢٠٠٢لعاممايوأيار/٢-أبريلنيسان/٢٩-
.تايالندبانكوك،عشرة،التاسعةاالستثنائيةالدورةوالتنمية،

الدورةإىلاحلكوميالدميقراطيةالكونغومجهوريةوفدرئيس: ٢٠٠٢لعامأبريلنيسان/٢٦- مارسآذار/١٨-
.سويسراجنيف،اإلنسان،حلقوقاملتحدةاألممللجنةواخلمسونالثامنة
التدريب اآلخر الذي تلقيتهدال

.املتحدةاململكةأوكسفورد،العاملي،أجنلومركزيفاإلجنليزيةلغةلاملتقدممّ التعل  : ١٩٩٦سبتمربأيلول/-
دريبتمركزيف) الكوماندوزبالربيفيه(خاصعسكريتدريب: ١٩٨٢أكتوبرتشرين األول/–فربايرشباط/-

.الدميقراطيةالكونغومجهوريةكويل،-كوتايفالكوماندوس
اآلباء(الرئيسياإلقليميالالهويتبيالرمنيالقديس روبرتيف معهد كنائسيتدريب: ١٩٧٦- ١٩٧٥-

.الدميقراطيةالكونغومجهورية،مايديوالدين،الفلسفةيفدراسات). اليسوعيني
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وبيريرا، ماريا ناترسيا غوسما-١٢
اإلنكليزية]ب[األصل: 

مذكرة شفوية 

ا إىل أمانة مجعية الدول بلدى األمم املتحدة الشرقيةالبعثة الدائمة جلمهورية تيمور تتقدم  أطيب حتيا
ICC-ASP/13/06رقم ة األخريةية الدولية، وباإلشارة إىل مذكر األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائ

ةقررت ترشيح القاضيالشرقيةحكومة تيمور بأن تتشرف بإبالغ األمانة العامة ، ٢٠١٤رباير فشباط/١٨يف ةاملؤرخ
يف االنتخابات اليت ستجرى خالل الدورة لمحكمة اجلنائية الدولية لقاضكلالنتخابات  ومساو برييرا، غناترسياماريا 

ديسمرب كانون األول/١٧إىل ٨ة من الفرت يفيف نيويورك االثالثة عشرة جلمعية الدول األطراف، املقرر عقده
٢٠١٤.

٤لالنتخابات وفقا ألحكام الفقرة ويتم ترشيحها، الشرقيةمجهورية تيمور مواطينهي منبرييرا، ةالقاضي
) من نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية.٢(أ) (٣٦من املادة 

ف، اليت تغطي املرشحني ذوي الكفاءة الثابتة يف لقد مت ترشيح القاضية برييرا، إلدراجها يف القائمة أل
القانون اجلنائي واإلجراءات اجلنائية، واخلربة املالئمة الالزمة، سواء كقاض أو مدع عام أو حمام، أو بصفة مماثلة 

أخرى، يف جمال الدعاوى اجلنائية.

بيان المؤهالت

)(ب) من نظام روما األساسي.٨) و (٧) و (٥(؛)(أ) و (ب) و (ج)٣(٣٦فيما يتعلق باملادة املؤهالتبيان 
،ةقاضيكعاما١٤عملها منذخالل. أطفالاولديهةمتزوج،ي من مواطين تيمورهناترسيامارياالسيدة

اوالعامة،اخلاصةاحيايفةالرفيعباألخالقحتليهاآخرينقضاةضمن ناترسيامارياالسيدةأثبتتلقد  مستقلةإ
ا تتحلى باو ومنصفة  .قضائيمنصبألعلىالالزمةالقدراتأظهرتلنزاهة كما أ

) ٧(و) ٥(و) ج(و) ب(و) أ)(٣(٣٦للمادةوفقااملطلوبةالسماتناترسيا مجيعمارياالسيدةلدى 
.األساسيرومانظاممن) ب)(٨(و

ا .يف تيموراإلنسانحقوقغالباً بصفة محاية وترويج،١٩٩٩عاممنذمساعدمحامتقوم بالعمل كإ

لألمنياخلاصاملمثلقبلمنتيموريقاضيكأولناترسيا  مارياالسيدةتعينيمت،٢٠٠٠عامأوائليف
ةاملعنيةاخلاصاللجنةيفدولينيالقضاةباللتلتحقةوطنيةقاضيكالفورعلىحيث مت تعيينهااملتحدة،لألممالعام

وبصفتها  . ٢٠٠٥عامحىتاملنصبهذايفتوخدم،الشرقيةتيمور،ديلياإلقليمية يف كمةاحمليفاخلطريةباجلرائم
القتلعلىتنطويجنائيةقضايالعدةومقررلقد عملت بصفة رئيسطرية،اخللجرائملاصةكقاضية للجان اخل

للسكان،القسريوالنقلواإلبعاداجلنسي،والعنفواالغتصابوالتعذيبالشرعيةغريواالعتقاالتواالضطهاد
واالختفاءالدولية،لقواننيلاألساسيةالقواعدخيالفاممالبدنيةلحريةلالشديداحلرمانغريها من أعمالأولسجناو 
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إصابةأوشديدةمعاناةيفتتسببيتة بتعمدها الاملماثلنسانيةوغريها من األعمال غري اإللألشخاص،القسري
ممتازةمعرفةناترسيا مارياالسيدةلدى . اإلنسانيةضدرائماجلمنوغريهااجلسديةلصحةلو خطريةعقليةو جسدية

.الدوليةاجلنائيةاحملكمةيفالعملومنهجيةلإلجراءات

اللغةاستخدامبجنائيةقضايالعدةةومقرر ناترسيا بصفة رئيسةمارياالسيدةلقد عملتأعاله،وردكما
.اإلجنليزيةباللغةجيدةومكتوبةشفويةعرفةملديهاوبالتايلالوقت،ذلكيفعملكلغةاإلجنليزية

تيموريفاالنتقاليةاملتحدةاألممإدارةقبلمنوتطبيقهاطريةاخللجرائملاخلاصةاللجانلقد مت إنشاء
إلدارة١٥/٢٠٠٠على وجه التحديد، النظام رقمواملدين،العامالقانونأنظمةمنمزيجكأنظمتهاضمنالشرقية 

.األساسيرومانظاممنالشرقية املستمدةتيموريفاالنتقاليةاملتحدةاألمم

ةاليوميأعماهلاناترسيا ضمنمارياالسيدةتقوم املدين،القانوننظامالشرقية بتطبيقتيموربقيامواآلن،
.املدينالقانوننظامقيطببت

اليتاجلنائيةالقضايايفمقررة ترأسها وعملها كخاللمناخلربةأيضاناترسيا مارياالسيدةلقد اكتسبت 
.واألطفالالنساءضداملنزيلوالعنفواالغتصاباجلنسياالعتداءعلىتنطوي

العلياتيمور حمكمةيفبصفة قاضيةهامهاممارسةناترسيا مبمارياالسيدةكانت تقوم،٢٠١١عاممنذ
ا،بدورهو . واألطفالالنساءضداملنزيلوالعنفواالغتصاباجلنسياالعتداءمثلاجلنائيةالقضاياحيث تتعامل يف 

.الضريبيةو يةواإلدار واالنتخابيةالدستوريةللقرار يف املسائلاختصاصوهلاالبالد،يفحمكمةأعلىهيالعليااحملكمة

يفاخربباإلضافة إىلالدويل،للقانونوالنظريةالعمليةلممارسةلمعرفتهامنزيداملالتجربةهذهعززتقدل
.األطرافمتعددسياقيفأجريتاليتاملفاوضات

الوطنيةاحملافليفاملناقشاتمنالعديديفمباشرةتشاركناترسيا مارياالسيدةكانت،وبصفتها كقاضية
.والنساءاألطفالحقوق و الدويل،اإلنساينالقانونحولوالدوليةواإلقليمية

اواستناداً إىل ا كخرب تنصوفقاً إىل ما،ألفقائمةاليفترشيحهامشلفإنه من املالئم جداً ،ةقاضيوجتار
.األساسيرومانظاممن) ٥(٣٦املادةعليه

ا الثابتة كقاضية ا،عدا عن خرب يفائيةاجلناحملاكماتأصولقانونيفاضرحتةمساعدةأستاذأيضاإ
.بازجامعةيفاحلقوقكلية

بينما  ديلي،يفاالستئنافحملكمةباإلنابةرئيساناترسيا مارياالسيدةكانت،٢٠٠٩إىل٢٠٠٧عاممنو 
.ديليإقليمكمةحملاإلداريةةقاضيالو قاضيكمبهامأيضاكانت تقوم

اكماللقضاءاألعلىجملس تيموررئيسةنائبيهناترسيا مارياالسيدة،الوقت الراهنيفو  أيضامسؤولةأ
لسحماكمعن .٢٠٠٦عاممنذوامليزانيةتهإدار و لقضاءلاألعلىا

يف بسط مسامهتهاخاصةبالدها،يفناترسيا تقوم بتطويرهمارياالسيدةكانتالذيالعملبأمهيةواعرتافاً 
مجهوريةرئيسمنالشرفجائزةعلى٢٠١٢عاميفحصلتلقد واإلنسانية،التيموريلشعبلو القانون،سيادة
.هورتاراموسخوسيهالدكتورالشرقية،تيمور
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الذاتيةسيرةبيان ال

برييراغومساو:العائلةاسم
ماريااألول:االسم
ناترسيااألوسط:االسم

أنثىالجنس:نوع
١٩٦٨آب/أغسطس ١٩الميالد:تاريخ

التيمورية:الجنسية
احمليط اهلادئ/آسيا:اإلقليميةالمعايير
:الثانويةالجنسية

وجودها)حالةفي(
متزوجة:االجتماعيةالحالة
القائمة

‘باء’القائمة‘/ألف’
‘ألف’القائمة 

اللغة األم: التيتوميةاللغات
مستوى متوسطالشفوية)(مستوى متوسط: (املكتوبة)اإلنكليزية-
مستوى أساسيالشفوية)(مستوى أساسي: (املكتوبة)الفرنسية-
مستوى متقدمالشفوية)(مستوى متقدماألندونيسية باهاسا :(املكتوبة)أخرىلغات-

(املؤهالت) احلاصل عليها (مع البدء باألحدث)على املؤهل، املؤسسة، املؤهلتاريخ احلصول :التعليميةالمؤهالت

٠٣/٢٠١٠–١٠/٢٠٠٩
واملتقدماملتوسطاملستوى-الربتغاليةاللغةمّ تعل  –الربتغاليةوالثقافةاللغةقسم-اآلدابكلية-لشبونةجامعةاملؤسسة:-

٠٣/١٩٩٣–٠٨/١٩٨٧
اندونيسيابايل،أودايانا،جامعةاملؤسسة:-

١٩٨٧–١٩٨٤
)مليانا(العلياالثانويةدرسةاملاملؤسسة:-

١٩٨٤–١٩٨١
)مليانا(اإلعداديةالثانويةدرسةاملاملؤسسة:-

١٩٨١-١٩٧٦
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)باليبو(االبتدائيةدرسةاملاملؤسسة:-

(مع البدء باألحدث)معلومات أخرى، جهة العمل، اللقب الوظيفي،التاريخ:العمليةالخبرة
احلالة، حسب ‘باء’أو يف القائمة ‘ لفأ’إما يف القائمة بيان مدى صلة اخلربة بالوظيفة املرشح هلاُ    ي رجى 
حتى الوقت الراهن–٠٣/٢٠١١

الشرقيةتيمورلاالستئنافحمكمةجهة العمل:-
االستئنافحمكمةقاض اللقب الوظيفي:-
القاضيدورأداءإىلاثية باإلضافةري واملاملاليةاحملاكمةمدير :معلومات أخرى-

حتى الوقت الراهن- ١٢/٢٠١٢
لس:جهة العمل- الشرقيةتيمورلللقضاءاألعلىا
لسرئيسةنائباللقب الوظيفي:- لتيمور الشرقيةللقضاءاألعلىا
:معلومات أخرى-
حتى الوقت الراهن-١/٢٠١٢
الشرقيةتيمورديلييفبازجامعةيفاحلقوقكليةجهة العمل:-
اإلجراءاتوقانوناجلنائيانونالقأستاذة يفحماضرةاللقب الوظيفي:-
:معلومات أخرى-

٠١/٢٠٠٩–٠٧/٢٠٠٧
ليشيتلتيموراالستئنافحمكمةجهة العمل:-
باإلنابةاالستئنافحمكمةرئيسة اللقب الوظيفي:-
لساإلقليمية و لمحكمةلاإلداريقاضيالو القاضيمهام إىلباإلضافة:معلومات أخرى- ا

ديلييفالشرقيةتيمور-القضائيةللسلطةعلىاأل
٢٠١١- ٠٣–٠٧/٢٠٠٦

ديلياإلقليمية يفحملكمةاجهة العمل:-
اإلداريقاضيالاللقب الوظيفي:-
وظفيو إدارةاألمور اإلدارية و عنباإلضافة إىل ذلك، كنت مسؤولة :معلومات أخرى-

والوطنيةالدوليةاحملكمة
٢٠١٠-٢٠٠٦

لسجهة العمل:- لتيمور الشرقيةللقضاءاألعلىا
الدولينيالقضاةاختيارجلنةيفضوعاللقب الوظيفي:-

قبلنمالدويلالقضائيواملفتشالدوليةلعدالةلنيسؤوليتم توظيف امل
املتحدةاألمم

٢٠١٠-٢٠٠٦
لسجهة العمل:- لتيمور الشرقيةللقضاءاألعلىا
) واللوجستيةالبشريةاملواردأقسام(اإلداريةقسام لألموراألعلىمسؤولةاللقب الوظيفي: -

االتيفلإلدارة) املشرتياتواملاليةاألقسام(وامليزانية اإلداريةا
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٢٠١٠-٢٠٠٦
لسجهة العمل:- لتيمور الشرقيةللقضاءاألعلىا
لمحاكملو ئيةالقضاللسلطةاألعلىلمجلسل: امليزانيةتنفيذعنةمسؤولاللقب الوظيفي: -

٠١/٢٠١٠- ١٠/٢٠٠٩
ديلييفالوطنيةاجلامعةجهة العمل:-
اجلزائيةاحملاكماتأصولوقانوناملدينة يف القانونحماضر اللقب الوظيفي: -

٠٩/٢٠٠٩- ٠٣/٢٠٠٩
لسجهة العمل:- لتيمور الشرقيةللقضاءاألعلىا
باإلنابةاالستئنافحمكمةةرئيساللقب الوظيفي: -

-تقدميمستوى يفختفيضأيدونب(القاضياملهام املرتاكمة املتعلقة مبناصب:معلومات أخرى
،)اخلدمات

امليزانيةةومدير واحملاكمديلييفاجلزئيةلمحكمةاإلداري لوالقاضي
األعلىلمجلسل

لمحاكملو القضائيةةللسلط.
٠٦/٢٠٠٧

لسجهة العمل:- لتيمور الشرقيةللقضاءاألعلىا
٣الدرجةمنمبنصب قاضي مت تعييناللقب الوظيفي: -
مصنفة باملرتبة الثانية يف امتحانات القضاة :معلومات أخرى-

٠٦/٢٠٠٧إلى ٠٥
لسجهة العمل:- لشرقيةلتيمور اللقضاءاألعلىا
٣الدرجةمنمبنصب قاضي مت تعييناللقب الوظيفي: -
اجلنائيةوالقواننياجلديداملدينالقانونيفالقضائيالتدريبمركزيفةمدرب:معلومات أخرى-

واإلجرائية
)واألخالقالسلوكقواعدومدونةالشرقيةتيمور

٠٣/٢٠٠٥
يف ديليالشرقيةتيمورلالوطنيةللشرطةالوطنيةاألكادمييةجهة العمل:-
اجلزائيةاحملاكماتتصولقانونيفحماضرةاللقب الوظيفي:-

٢٠٠٨-٢٠٠٤
لسجهة العمل:- الشرقيةتيمورلللقضاءاألعلىا
لسرئيسةنائباللقب الوظيفي:- للقضاءاألعلىا

٠٧/٢٠٠٠- ٠٥/٢٠٠٥
الشرقيةتيمورلدعماملتحدةاألممبعثةجهة العمل:-
اخلطريةباجلرائمةاملعنيةاخلاصاللجنة،قاضاللقب الوظيفي:-
معسويةجلست، لقد اخلطريةباجلرائمةاملعنيةاخلاصللجنةقاضي،بصفة :معلومات أخرى--

١٩٩٩ديسمرب/الثاينكانونخاللارتكبترائمالقرار بشأن الدعاوى املرفوعة جلالختاذ نيالدوليالقضاةمناثنني
القتليف ذلك أعمالمبااإلنسانية،ضداجلرائممثلاالستفتاء،بعداليت متت عنفخالل أعمال ال
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اخلطريةاجلرائممنوغريهالكاتاملمتوتدمريوالرتحيلاجلنسيوالعنفواالضطهادوالتعذيب
اللجنةيف والييتفرتةخاللحماكماتت مثانية ترأسلقد. اإلندونيسياجلنائيالقانونمبوجب
القانونو األساسيرومانظامأساس. لقد مت إصدار القرارات علىاخلطريةباجلرائمةاملعنيةاخلاص
الدولية ليوغوسالفيااجلنائيةلمحكمةلالدويلوالفقهالدوليةواملمارساتاملبادئاإلنساين و الدويل

. املقارنوالفقهالسابقة
٠٧/٢٠٠٠- ٠٥/٢٠٠٥
لسلعمل:جهة ا- الشرقيةتيمورمنللقضاءاألعلىا

ني الدوليالقضاةمعجلساتيفتوجلستيموري،يقاضأولكعيينمت تاللقب الوظيفي:
تيموريفاالستئنافوحمكمةاخلطريةباجلرائماملعنيةاخلاصةاللجنةمن

الشرقية
١٠/٢٠٠١
جهة العمل:-

الشرقيةتيموريفالناجنيفعهار اليتللحاالت) العامةدعيةاملبصفة(حماميةاللقب الوظيفي:
واالغتصاباجلنسياالعتداءجلرائماليابانيةالشعبيةاحملكمةأمام

الثانية،العامليةاحلربخاللالياباينارتكبها اجليشاليتاجلنسيواالسرتقاق
.اليابانطوكيو،يفعقدتاليت

٠١/٢٠٠٠
الشرقيةتيموريفاالنتقاليةاملتحدةمماألإدارةجهة العمل:-
الشرقيةتيموريف،)األوىلموعةا(قاضياللقب الوظيفي:-
العاملألمنياخلاصاملمثلميلو،ديفيرياسريجيوالدكتورمت تعييين من قبل:معلومات أخرى-

١٢/١٩٩٩إلى ٠٩
تيمورمنالالجئنيحلمايةاندونيسيايف احلكوميةغريتاملنظماجهة العمل:              -
حماميةاللقب الوظيفي:-
٠٩/١٩٩٩–٠٧/١٩٩٥
، احلكومة اإلندونيسية    التنميةلتخطيطاإلقليميةالوكالةجهة العمل:            -
تمعيةالرعايةدائرةيفقسمةاللقب الوظيفي:           رئيس- والثقافيةجتماعيةواالا
برنامج-واألطفالاألمهاتايةمحو احلياةوتنميةحلفظإضافيةرمسيةواجبات:معلومات أخرى-

ية قليماإلكومةاحليفالتنميةلتخطيطاإلقليميةالوكالةمعبالتعاوناليونيسف
الشرقية.تيمورل

٠٧/١٩٩٥إلى١٢/١٩٩٤
املوظفنيقسمبوبوناروإقليمإندونيسيا،حكومةجهة العمل:          -
موظف رمسي اللقب الوظيفي:            -
١١/١٩٩٤- ٠٧/١٩٩٣
ETWSS/ الدوليةللتنميةاألسرتاليةالوكالةجهة العمل:              مشروع -

املدير املايل  اللقب الوظيفي:            -
٠٧/١٩٩٣إلى ٠٥
التنميةلتخطيطاإلقليميةالوكالةجهة العمل:     -
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متطوعة  اللقب الوظيفي:            -
:األخرىالمهنيةاألنشطة

يُرجى االستنساخ واللصق إذا لزم ملء خانات أخرى-
مهام قضائية مت أدائها

ى يف مستو ختفيضأيبدونديلي،اإلقليمية يفاحملكمةلدىقاضاملتعلقة مبنصباملهامبأداء مجيعالقيام-
.رتاكمالو ستبدالاالنظاميفاألدوارمنالعديدرتاكمنتيجة لاخلدماتتقدمي

حمكمةيفاألحكامومناقشةللتشاورعديدةاجتماعاتيف) األولستبدالاال(مساعدقاضبصفةاملشاركة-
. واجلنائيةاملدنيةالدعاوىيفو االستئناف

مت أدائهاإداريةمهام 
احملكمةعننيابةوغريها،واإلطالقاتواملناسباتواالحتفاالتاالفتتاحاتمناملئاتيفةاملشارك-

؛عننيابة االستئناف،حمكمةاالستئناف بصفة رئيسحمكمةعنونيابةاإلداريبصفة القاضياإلقليمية،
ت؛واملشرتياوامليزانيةوالتمويلواإلشرافاإلدارةيفاإلداريةالقياديةاملناصب-
والقضاةواملرتمجنياإلدارينياملوظفنيمعوالعقوداملقابالتوإجراءالتوظيفأعمال يفواإلشرافاملشاركة-

الدولية؛واملسؤولني يف جمال العدالة
،)حتقيقهااملرادواألهدافاجاتلالحيتوفقاسنةللاملصاريفتنبؤات(السنويةالعملخططإعداد-

.٢٠١١و٢٠٠٦،٢٠٠٧،٢٠٠٨،٢٠٠٩،٢٠١٠
األممبرنامج،الدوليةللتنميةاألسرتاليةالوكالةلة"،العداقرف"محنةااملاجلهاتمعثنائيةاتفاقاتيفاملشاركة-

عاتاالجتماذلكيفمبااألورويب،حتادواالالدولية،ةللتنميالوكالة األمريكيةلربتغالية،االسفارةائي،اإلمناملتحدة
سنويةوالربعمتكررةالشهريةتقاريرعلىوالتعليقوحتليلاخلطب،وإلقاءراتواملؤمتملالعوورشواملقابالت

.٢٠١٢إىل ٢٠٠٨منالفرتةيفالنشاطلفرتاتاملنظماتهذهعملوخطط
السنوية،امليزانياتملناقشةالربملانيةواللجنةالوزراءجملسرئيساملالية،ووزيرالعدل،وزيرمعاالجتماع-

وافقة؛واملامليزانيةذوتنفي
االجتماعاتذلكيفمبااملقبلة،العشرةللسنواتالعدللقطاعاالسرتاتيجيةاخلطةإعداديفاملشاركة-

.واملؤمترات
لسو للمحاكمامليزانيةبإدارةيتعلقفيما)CPVطلبات املشرتيات (مجيععلى وافقةاملو اإلشراف- األعلىا

. القضائيةللسلطة
.عليهاواملوافقةمقاطعة كل كمةحملالعاملاملالرأساستعراض-
ديلي؛اإلقليمية يفكمةاحملّ  كت ابجلميعالسنويالتقييم-
الدولينياملستشارينوكذلكالدوليةلعدالةيف اواملسؤولنيوالقضاةاملرتمجنيجلميعفصليالاالستعراض-

).ومواطنون من أجل العدالةالعدالةمرافق و رتالية،األساملعونةاإلمنائي،املتحدةاألممبرنامج(اآلخرين
القادمة؛اخلمسالسنواتيفاألورويباالحتادقبلمناملقرتحالدعمومناقشةليلحت-
العدالةلقطاعاملقرتحةاألورويبلالحتادالتنمية األورويبصندوقمن قبلاملقرتحالدعمومناقشةحليل-

.PALOPة (ربتغاليبالالناطقةقيةاألفريللبلدان
التنمية-واملمتلكاتاألراضي-القانونية يف توبريتاخلدماتقبلنمةاملقرتحالدعمومناقشةليلحت-

.العدلأعمال وساطةدعم–والتعاون
وماكاو،الربتغالإىلوالبعثاتالعدالة،ملوظفيتدرييببرنامجباإلضافة إىلاحملاكم،أموريفالعدلوزيردعم-
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اللجنةمعواالجتماعاتملأموري احلكمةاألساسيالنظامصياغةيفالعدالةلقطاعاالسرتاتيجيةاخلطةو 
.السنويةامليزانياتملناقشةالربملانية

يفمباخمتلفة،اجتماعاتيفخاصةالرئيسونائبالقانوينممثلهابصفةاالستئناف،حمكمةرئيسمساعدة -
احملليوالسفر ،احملاكموإدارةبالعدالةالصلةذاتالقضاياخمتلفيفالعدالةلقطاعالتنسيقجملسمعذلك

واملرتمجنيالقضاة(الدولينياملوظفنيمعاألخرىإلداريةاواملهام،العملورشو واملؤمترات،اخلارج،إىلو 
).ومأموري احملكمة

التحتيةالبنيةومستوىاملناطق،كتلاحتياجاتعلىللتعرفكوسي-وأويوسوايوابوكمناطقإىلرحالت-
منازل و احملاكمتلكتأهيلوإعادةبناءعلىلإلشرافوكذلكدمات،اخلووضعالبشريةواملواردواملعدات

اإلقليمية احملاكمو االستئنافحمكمةتأهيل وجتهيز وتأثيث متالفرتة،تلكخاللأنهاالنتباه إىليرجى(القضاة
لقضاة؛ل]كمنازل[تعملتزالالزلمناستةو واوبوكديلييف

ى للسلطةاألعللمجلسلومعداتأثاثوشراءالعقودملنحاملناقصاتمجيععلىواإلشرافتنفيذيفاملشاركة-
.احملاكمميعجلو القضائية

بالموضوعصلةالمنشورةالموادأكثر

بالموضوعصلةالدراسيةالحلقاتأكثر
بالتدري

هيوليتموز/إلى ٢٠١٤أبريل نيسان/
قانون اليف تنظيم وتشغيل و الربتغال احلسابات يف مراجعي واملتدربني لدى حمكمة تدريبأعمال المشاركة يف

ادمات الدعم للمحكمة وخلو املايل ؛ تنظيم وتشغيل وتطبيق العدالة املالية يف القسم اإلقليمي املتعلقة 
راجعي احلسابات من خاللمل، وتطبيق العدالة املالية يف احملكمة العليا ماديرااحلسابات يفمراجعي حملكمة 

ناطقوضع حسابات املاحلسابات العامة للدولة و وضعتتالية (اآلراء حولوالرقابة املواملالزمةاملسبقة الرقابة
واملقاطعة طلوبات املالية لخدمات العامة) وامللةمراجعة احلسابات الداخليو جزر األزور وماديرا من ستقلة امل
االستئناف.أحكامو 

٢٠١٢ديسمبركانون األول/
تدريب على غسل األموال، يف مركز التدريب القضائي، يف ديلي، تيمور الشرقية؛

٢٠١٠هيوليتموز/
التدريب على القيادة التقنية يف بايل، برعاية املعونة األسرتالية

٢٠١٠يو ماأيار/إلى ٢٠٠٩أكتوبرتشرين األول/
.احلسابات، يف لشبونة، الربتغالمراجعيمركز التدريب للدراسات القضائية وحمكمة

.ر، يف لشبونة، الربتغالّ املدنية واجلنائية واألسرة واألطفال القص  ، حل خمتلفة من احملاكم الربتغاليةمرا
"دورة تدريبية متقدمة "تنفيذ األحكام والتدابري الوقائية

٢٠٠٩ايوأيار/م
التدريب على القانون اجلنائي

٢٠٠٨مايوإلى أيار/ينايركانون الثاني/
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التدريب على قانون امللكية
٢٠٠٨سبتمبرإلى أيلول/مايوأيار/

العقودقانون تدريب على القانون اإلداري و 
٢٠٠٥هيونيإلى حزيران/ينايركانون الثاني/

اإلجراءات املدنية واإلجراءات اجلنائية، والقانون الدستوري تدريب على القوانني اجلديدة لتيمور الشرقية (قواعد
). األخالق وعلم األخالقو 

٢٠٠٤ديسمبرإلى كانون األول/أكتوبرتشرين األول/
؛الشرقيةتدريب متنوعة يف مركز التدريب القضائي من تيمور 

٢٠٠٢- ٢٠٠٠
بدعم من وكالة اليابان العامني واحملامني العامني، واإلجراءات املدنية للقضاة واملدعنيائممستمر يف اجلر تدريب 

الشرقيةتيموريفاالنتقاليةاملتحدةاألممإدارةللتعاون الدويل وبتعاون 
٢٠٠٤–٢٠٠٠
األممإدارةجرائم احلرب واجلرائم ضد اإلنسانية واإلبادة اجلماعية، اليت نظمتها يفمستمر متخصصتدريب 
.عهد القانونية للتنمية الدوليةواملالشرقيةتيموريفللدعماملتحدةاألممبعثةو الشرقيةتيموريفاالنتقاليةاملتحدة

٢٠٠٠ديسمبركانون األول/
داروين، الشمايل،يف جامعة اإلقليم الشرقيةتيموريفاالنتقاليةاملتحدةاألممإدارةنظمتهقضائي تدريب 
اسرتاليا؛

١٩٩٩مايوإلى  أيار/مارسآذار/
، التنميةوالوكالة الوطنية التخطيطوكالة اليابان للتعاون الدويل تعاون ج بعنوان "التخطيط والتنمية"، بتعليم برنام
. يف هوكايدو، سابورو، اليابانمت تنظيمها

١٩٩٣غسطسآب/أه إلى يونيحزيران/
يف انعقدوالذي BAPEDAالتخطيطوكالةبرعاية–تعليم برنامج بعنوان "ميزان االستدامة بني السكان والبيئة" 

.جاكرتا، اندونيسيا
ت: المؤتمرات والندوا

٢٠١٣نوفمبرتشرين الثاني/
، احلساباتملراجعةالعلياللمؤسساتالدوليةاملنظمةيف اجتماع الشرقيةتيمور يفمراجعي احلساباتممثلة دائرة

.يف بكني، الصني
٢٠١٣ه/يونيحزيران

احملاكم/جمموعة الدول الناطقة اهلجرةخدماتمفوضكتبملةناف يف اجلمعية العامة الثامنحمكمة االستئممثلة 
موعة الدول الناطقة بالربتغالية يف ساو تومي وبرينسييب؛مراجعي احلسابات وحماكم بالربتغالية 

٢٠١٣مايوأيار/
.يف أوكالندانيوزيلندقاضيات أسرتاليا و اجتماع املشاركة يف 

٢٠١٢هيوليتموز/
، يف جملس لدول الناطقة بالربتغاليةلحماكم مراجعي احلساباترؤساء حمكمة االستئناف يف اجتماع جمموعة ممثلة 

موعة الدول الناطقة يف جماهلجرةخدماتمفوضمكتبً   وأصبحت عضوا  يف تيمور الشرقية يف مراجعي احلسابات 
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؛كايب فردي–بالربتغالية، يف برايا 
٢٠١١يهيونحزيران/

املشاركة يف اجتماع مؤمتر الرابطة الدولية للقاضيات يف مانشسرت، اجنلرتا
٢٠١٠أكتوبرتشرين األول/

احملاكم/جمموعة الدول الناطقة اهلجرةخدماتمفوضكتبملةحمكمة االستئناف يف اجلمعية العامة السادسممثلة 
سييب؛حماكم مراجعي احلسابات يف ساو تومي وبرينو بالربتغالية 

٢٠١٠أكتوبرتشرين األول/
آسيا واحمليط اهلادئ"، يف سنغافورةحماكمحمكمة االستئناف يف "مؤمتر ممثلة 
٢٠١٠مايوأيار/

.لشبونة، الربتغالبالربتغالية،جمموعة الدول الناطقة يفحمكمة االستئناف يف اجتماع رؤساء احملاكم الدستورية
٢٠٠٩/فبراير شباط
ةبلدان األيبريية و موعة الدول الناطقة بالربتغاليستئناف يف اجتماع رؤساء احملاكم الدستورية حمكمة االممثلة 

واألفريقية، يف كيب تاون، جنوب أفريقيا؛ةاألمريكي
٢٠٠٩ينايركانون الثاني/

ريكوسور، يف برازيليا، موعة الدول الناطقة بالربتغالية وماالستئناف يف اجتماع رؤساء احملاكم العليا ة حمكمةممثل
الربازيل؛

٢٠٠٨ديسمبركانون األول/
حماكم تيمور الشرقية يف مؤمتر حول العدالة "املوالية للمصلحة العامة"، يف سيدين، اسرتاليا؛ممثلة 

٢٠٠٨نوفمبرتشرين الثاني/
اسرتاتيجية حول، لربتغاليةموعة الدول الناطقة باجميف حمكمة االستئناف يف اجتماع رؤساء احملاكم العليا ممثلة 

.التدريب للقضاة، يف لشبونة، الربتغالخطةو 
٢٠٠٨أكتوبرتشرين األول/

، يف بورتو، موعة الدول الناطقة بالربتغاليةجميف االستئناف يف اجتماع رؤساء حماكم مراجعي احلسابات ة حمكمةممثل
.الربتغال
٢٠٠٨فبرايرشباط/

، اليت نظمها القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأةيمور الشرقية لتنفيذ اتفاقية يف ندوة قضائية لتإلقاء كلمة
.منتدى آسيا واحمليط اهلادئ وصندوق األمم املتحدة اإلمنائي، الذي عقد يف شيانغ ماي، تايالند

٢٠٠٧أكتوبرتشرين األول/
ح القضائي يف آسيا، الذي عقد يف كواالملبور، قضاة النظام القضائي يف تيمور الشرقية، يف مؤمتر حول اإلصالةممثل

.ماليزيا
٢٠٠٧هيونيحزيران/

، اليت نظمتها جامعة كاليفورنيا، بريكلي من خالل قسم دراسات اهلجينةيف املؤمتر الدويل للمحكمة إلقاء كلمة
جرائم احلرب يف بانكوك، تايالند

٢٠٠٦مايوأيار/
يف سيدين، أسرتاليامشاركة يف الرابطة الدولية للقاضيات 
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٢٠٠٦مايوأيار/
الوصول إىل العدالة، اليت أجراها صندوق األمم املتحدة اإلمنائي بالتعاون مع اللجنة و يف مؤمتر املرأة إلقاء كلمة

.الوطنية حلقوق اإلنسان للمرأة، يف جاكرتا، اندونيسيا
٢٠٠٥أغسطسآب/

لألمم املتحدة لشؤون العليااملفوضية نظمته، الذي عاتالنزاوضع قانون تنظيم حولعمل املشاركة يف ورشة 
.يف جنيف، سويسرا،الالجئني
٢٠٠٤سبتمبرأيلول/
، يف جامعة األمم املتحدة للتدريب والبحوثنظمها معهديف ورشة عمل للمحاكم الدولية، اليت املشاركة

.نيوزيلنداتون غلينو ، يف للحقوقفيكتوريا 
٢٠٠٤هوليإلى تموز/ييونيوحزيران/

العدالة اجلنائية، الذي نظمه يف لتضارب ارموز لتصميم منوذجا حولطرية يف النقاش اخلرائم اجلالقضاة يف ةممثل
املفوضية العليا لألمم املتحدة ، بالتعاون معاملركز األيرلندي حلقوق اإلنسان و معهد الواليات املتحدة للسالم

.، الذي عقد يف جنيف، سويسرااملعين باملخدرات واجلرميةاألمم املتحدة ، مكتبلشؤون الالجئني
٢٠٠٣ه/يونيحزيران

االندونيسي يف تيمور الشرقية يف واجليشندوة عن اجلرائم اخلطرية اليت ارتكبت من قبل امليليشيات إلقاء كلمة يف 
يف ملبورن، اسرتاليا؛ت، الذي عقد١٩٩٩عام 

٢٠٠٢هكانون الثاني/يوني
لقرار النهائي بشأن جرائم إلصدار ااحملكمة الشعبية اليابانية، استمعت يفتيمور الشرقية ة العامة لدعيبصفيت امل

.االغتصاب واالسرتقاق اجلنسي خالل احلرب العاملية الثانية، الهاي، هولنداو االعتداء اجلنسي 
٢٠٠١ديسمبركانون األول/

الربتغالية، الذي عقد يف بالناطقةلبلدانلالصلح لقضاة ئي ؤمتر القضاامل، بصفة مراقب، يف الشرقيةتيمور ةممثل
ريو غراندي دو نوريت، ناتال، الربازيل؛

٢٠٠٠ديسمبركانون األول/
تيمور الشرقية، و "منتدى القانون الدويل" مسؤولية زمن احلرب، الذي عقد يف يفنيابة عن الناجنيإلقاء كلمة 

لمحكمة للمحامني واملستشارين القانونيني لالشعبيةحمكمة طوكيو لثاين، االتحضريياالجتماعتايبيه، تايوان (
؛ارتكاب جرائم حرب ضد املرأة)حولالدولية 
٢٠٠٠سبتمبرأيلول/

لمؤسسة الوطنية حلقوق لمراقب عن تيمور الشرقية يف االجتماع السنوي اخلامس ملنتدى آسيا واحمليط اهلادئ 
.يوزيلندانروتورنا، اإلنسان، الذي عقد يف

المهنيةوالجمعياتالرابطاتفيالعضوية
.آسياالنساء يفواحلقوقينيللقضاةالدوليةالرابطةيفعضو
)RENETIL(الشرقيةتيموريفالواسطةمكافحةيف منظمة عضو

واألوسمةالجوائز
سعادةقبلمنوالبشريةييمور تالشعبالو الشرقيةتيمورفائدة مصاحليفامهةسلملالشرقيةتيمورلالشرفوسام
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٢٠١٢عاممايوأيار/١٨يفالشرقيةتيمورمجهوريةرئيس
الشخصيةاالهتمامات

البستنة
الصلةذاتاألخرىالحقائق
:للتوصيةمراجع

دكتوراهسواريزبابوديونيسيوالدكتورفضيلة القاضي
فضيلة القاضي فيليب رابوزا،

لالستئناف؛ماساتشوستسقضاة حمكمةرئيس
الدويلالقاضيكمبوديا؛يفللمحاكماالستثنائيةالدوائرمنالعليااحملكمةدائرةلاحلايلالدويلحتياطيااليقاضال

.اخلطريةجلرائماملعنية بااللجنةومنسقالسابق
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بيران دو بريشامبو مارك بيير- ١٣
الفرنسية)ب(األصل:

مذكرة شفوية

ا إىل فرنساسفارة تقدم ، وإشارة إىل )أمانة مجعية الدول األطرافاحملكمة اجلنائية الدولية (لدى هولندا حتيا
أن حكومة ها بغبالإ، تتشرف ب٢٠١٤فرباير شباط/١٨، املؤرخة ICC-ASP/13/SP/06اجلمعية مذكرة

سلطة قضائية يف أعلى الدولة (عضو جملس ، بريان دو بريشامبوالسيد مارك قررت ترشيح الفرنسيةمهورية اجل
انتخابات الدورة الثالثة عشرة جلمعية الدول يف قاض يف احملكمة اجلنائية الدوليةالنظام اإلداري)، ملنصب

ديسمرب كانون األول/١٧إىل٠٨يف نيويورك يف الفرتة من ، اليت ستعقد األطراف يف نظام روما األساسي
٢٠١٤.

ّ         وي رش ح السيد  اإلجراءات حسب "من نظام روما األساسي‘٢‘٤، الفقرة ٣٦مبوجب املادة بوبريان دو بريشامُ 
."املنصوص عليها يف النظام األساسي حملكمة العدل الدولية لتسمية مرشحني لتلك احملكمة

موعة الفرنسية للمحكمة الدائمة للتحكيم يف أعقاب نشر إشعار ّ فقد مت  وبالتايل  تقدميه إىل احلكومة من قبل ا
موعة الوطنية الفرنسية الرتشيحات ّ      عالن عام  لتقدميإ احملكمة الدائمة يف وإجراءات االختيار اليت نظمتها ا

أكثر من عشرين مرشحا. وشارك فيها للتحكيم، 
من نظام روما ‘أ‘٤الفقرة ٣٦ت وفقا للمادة ّ عد  ُ أ  اليت فصلة املوثيقة ويف الكما هو مبني سريته الذاتية و 

من هذه املادة. ٣في مبتطلبات الفقرة يالسيد مارك بريين دي بريشامبو فإن املرفق، اردين يف الو األساسي، 
اليت جتمع "القائمة باء" يف هو مرشح و ، ، ال غرياجلنسية الفرنسيةّ   يتمت ع بمارك بريين دي بريشامبو السيد 

املوضوع مثل القانون اإلنساين كفاءة ثابتة يف جماالت القانون الدويل ذات الصلة بالذين لديهم "املرشحني 
الدويل وقانون حقوق اإلنسان وخربة مهنية واسعة يف جمال عمل قانوين ذي صلة بالعمل القضائي 

من نظام روما األساسي].٥والفقرة ‘ ٢‘ب) (٣، الفقرة ٣٦[املادة "للمحكمة
يف فرنسا، النظام اإلداريأعلى سلطة قضائية يفالسيد مارك بريين دي بريشامبو عضو يف جملس الدولة، وهي 

ته.ونزاهه يادحبمعروف هو ويتمتع بأخالق عالية. و 
السيد مارك بريين دي بريشامبو مجيع املهارات واخلربات اليت يتطلبها نظام روما األساسي يف جماالت وميتلك 

عضو جملس الدولة. بوصفهالقانون الدويل، مثل حقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل، وميلك خربة واسعة 
. وقد شغل بانتظام منصب قاض يف ١٩٧٤والسيد مارك بريين دي بريشامبو عضو يف جملس الدولة منذ عام 

عضو يف الوقت احلايل يف العديد من اهليئات اليت تعاجل الدعاوى . وهو سلطة القضائية يف النظام اإلداريال
احلريات املدنية وحقوق اإلنسان. بّ  اخلاص ة مبا يف ذلك العديد من السجالت ، القضائية

األمني العام ملنظمة منصب ، ٢٠١١إىل ٢٠٠٥يف الفرتة منالسيد مارك بريين دي بريشامبو أيضا،قد احتل و 
ذه الصفة، مقرها يف فيينا. اليت يوجد األمن والتعاون يف أوروبا،  يعمل حلساب ، مستقالادولياكان موظفو

قام بتحضري مع وزراء خارجية هذه البلدان و فعمل بتوافق اآلراء مرتني. تهنتخبامشاركة، دولةمخسني و ستة
دور املنظمة يف املساعدة يف إعداد التشريعات َ ز  ّ نظمة. كما عز  املقمة مؤمتر العديد من االجتماعات الوزارية و 
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م للحوار حول حقوقيف احلياة القضائية ودعم أعمال املنظمة كمنتدى دائاجلهات الفاعلة اجلنائية وتدريب 
.اإلنسان

مدير الشؤون فقد شغل منصب باحملاكم اجلنائية الدولية. ّ             ملم  إملاما ممتازا السيد مارك بريين دي بريشامبو 
التعاون جمال مباشرة يف يعملكجزء من واجباته، كان و ). ١٩٩٨-١٩٩٤وزارة الشؤون اخلارجية (يفالقانونية

العتماد نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية ةالتحضرييارك يف األعمال شو ،مع احملاكم اجلنائية الدولية
ي شارك يف التفاوض على نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية. ذالوفد الفرنسي الترأس الدولية. و 

فاوضات يف سياق امليف وقد عزز ذلك معرفته النظرية واخلربة يف القانون الدويل العام والقانون اجلنائي الدويل، و 
أن يرتافع كممثل للحكومة الفرنسية أمام احملكمة األوروبية بمسحت هذه الوظيفة أيضا له و متعدد الثقافات. 

املوقف احلايل ، وبتقدمي حلقوق اإلنسان، وحمكمة العدل الدولية وحمكمة العدل التابعة لالحتاد األورويب
بعة لألمم املتحدة.جلنة حقوق اإلنسان التاأمام للحكومة الفرنسية 

رصد القضايا الدولية وشارك يف قام ب)، ٢٠٠٥-١٩٩٨املنتدب يف الشؤون االسرتاتيجية يف وزارة الدفاع (وبصفه 
القانون اإلنساين الدويل، مثل  يف جمال إدارة عدد كبري من األزمات اليت تنطوي على مسائل قانونية هامة 

العراق. و كوسوفو وأفغانستان 
معرفة ،لغة العمل يف احملكمة، مارك بريين دي بريشامبو اللغة اإلجنليزيةيعرف السيد الفرنسية، لغةإضافة إىل ال

طالقة. ويتحدث اإلسبانية واإليطالية أيضا.ّ     يتحد ثها بممتازة و 

بيان المؤهالت

ة اجلنائية من نظام روما األساسي للمحكم٣٦(أ) من املادة ٤وفقًا ألحكام الفقرة املفّصل البيان صيغ هذا 
املتعلق بإجراءات ترشيح وانتخاب قضاة ،من قرار مجعية الدول األطراف للمحكمة اجلنائية٦الدولية، والفقرة 

احملكمة اجلنائية الدولية:

سلطة أعلى قررت حكومة اجلمهورية الفرنسية ترشيح السيد مارك بريين دي بريشامبو، عضو جملس الدولة (
االنتخابات اليت ستجرى يف الدورة الثالثة يف قاض يف احملكمة اجلنائية الدولية، ملنصبقضائية يف النظام اإلداري)

كانون ١٧إىل٠٨يف نيويورك يف الفرتة من اليت ستعقد و ، عشرة جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي
.٢٠١٤ديسمرب األول/

مـــن نظـــام رومـــا األساســـي حســـب ‘٢‘٤فقـــرة ، ال٣٦بـــريان دو بريشـــامبو مبوجـــب املـــادة الســـيد ّمت اختيـــار و 
".اإلجراءات املنصوص عليها يف النظام األساسي حملكمة العدل الدولية لتسمية مرشحني لتلك احملكمة"

كفـــاءة ثابتـــة يف الـــذين لـــديهم "املرشـــحنيالـــيت جتمـــع "القائمـــة بـــاء" يف الســـيد مـــارك بـــريين دي بريشـــامبو مرشـــح
صــلة باملوضــوع مثــل القــانون اإلنســاين الــدويل وقــانون حقــوق اإلنســان وخــربة مهنيــة جمــاالت القــانون الــدويل ذات ال

مــن ٥و ‘ ٢‘ب) (٣تـان، الفقر ٣٦"[املـادة " واسـعة يف جمـال عمـل قـانوين ذي صـلة بالعمــل القضـائي للمحكمـة
النظام األساسي للمحكمة]. 
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سـلطة قضـائية يف النظـام اإلداري، مجيـع ، وهـو أعلـىالسيد مارك بـريين دي بريشـامبو عضـو جملـس الدولـةويستويف 
‘أ‘٣الفقـرة،  ٣٦كما تنص علـى ذلـك املـاّدة شروط اخلربة واألقدمية املطلوبة للتعيني يف أرفع املناصب القضائية  

.ن النظام األساسي للمحكمةم

مــن املــادة ٣جــب الفقــرة املــؤهالت املطلوبــة مبو -الذاتيــة تهســري تُرفَــق بــه الــذي -الســيد بــريين دي بريشــامبوويتــوّفر 
من نظام روما األساسي.٣٦

السيد مارك بريين دي بريشامبو مجيع املهارات واخلربات اليت يتطلبها نظام روما األساسي يف جماالت وميتلك 
عضو جملس الدولة. بوصفهالقانون الدويل، مثل حقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل، وخربة واسعة 

. وقد شغل بانتظام منصب قاض ١٩٧٤يف جملس الدولة منذ عام اً ارك بريين دي بريشامبو عضو السيد ميُعّد و 
يف الوقت احلايل عضو يف العديد من اهليئات اليت تعاجل الدعاوى . وهو سلطة القضائية يف النظام اإلدارييف ال

نسان. احلريات املدنية وحقوق اإلاخلاّصة بمبا يف ذلك العديد من السجالت ، القضائية
يف األمني العام منصب ، ٢٠١١إىل ٢٠٠٥يف الفرتة منالسيد مارك بريين دي بريشامبو أيضا،قد احتل و 

ذه الصفة، مقرها يف فيينا. اليت يوجد منظمة األمن والتعاون يف أوروبا،  يعمل ، مستقالادولياكان موظفو
قام مع وزراء خارجية هذه البلدان و فعمل تني. بتوافق اآلراء مر تهنتخبامشاركة، دولةمخسني و حلساب ستة

دور املنظمة يف املساعدة يف إعداد زَ نظمة. كما عزّ املقمة مؤمتر العديد من االجتماعات الوزارية و بتحضري 
يف احلياة القضائية ودعم أعمال املنظمة كمنتدى دائم للحوار حول اجلهات الفاعلة التشريعات اجلنائية وتدريب 

.اناإلنسحقوق
مـــدير الشــــؤون فقـــد شــــغل منصـــب باحملـــاكم اجلنائيــــة الدوليـــة. ملـــّم إملامــــا ممتـــازا الســـيد مـــارك بــــريين دي بريشـــامبو 

افع كممثـــــل بـــــالرت هـــــذه الوظيفـــــة أيضـــــا لـــــه لـــــه مسحـــــت و ). ١٩٩٨-١٩٩٤وزارة الشـــــؤون اخلارجيـــــة (يفالقانونيـــــة
ة العــدل الدوليــة وحمكمــة العــدل التابعــة لالحتــاد للحكومــة الفرنســية أمــام احملكمــة األوروبيــة حلقــوق اإلنســان، وحمكمــ

يعمــلكـان و جلنـة حقـوق اإلنســان التابعـة لألمـم املتحــدة.أمــام املوقـف احلــايل للحكومـة الفرنسـية ، وبتقـدمي األورويب
العتمـاد نظـام رومـا األساسـي ةالتحضـرييشـارك يف األعمـال و ،التعـاون مـع احملـاكم اجلنائيـة الدوليـةجمـال مباشرة يف 

نظـام رومـا األساسـي للمحكمـة بشـأني شـارك يف التفـاوض ذالوفـد الفرنسـي الـتـرأس لمحكمة اجلنائية الدوليـة. و ل
يف اجلنائيــــة الدوليــــة. وقــــد عــــزز ذلــــك معرفتــــه النظريــــة واخلــــربة يف القــــانون الــــدويل العــــام والقــــانون اجلنــــائي الــــدويل، و 

املفاوضات يف سياق متعدد الثقافات.

رصد القضـايا الدوليـة وشـارك يف قام ب)، ٢٠٠٥-١٩٩٨شؤون االسرتاتيجية يف وزارة الدفاع (املنتدب يف الوبصفه 
القانون اإلنسـاين الـدويل، مثـل كوسـوفو يف جمال إدارة عدد كبري من األزمات اليت تنطوي على مسائل قانونية هامة 

.العراقو وأفغانستان 

، كما لغة العمل يف احملكمة، وهي ي بريشامبو اللغة اإلجنليزيةمارك بريين ديٌيتقن السيد الفرنسية، إضافة إىل اللغة
اإلسبانية واإليطالية.اللغتني يتحدث 
يتمتع باجلنسية الفرنسية ال غري.مارك بريين دي بريشامبووالسيد 
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الذاتيةبيان السيرة
بريين دي بريشامبو:العائلةاسم

ماركاألول:االسم
بيرياألوسط:االسم

ذََكرنس:الجنوع
١٩٤٨أكتوبر/الثاينتشرين٢٩الميالد:تاريخ

فرنسي:الجنسية
جمموعة دول أوروبا الغربية ودول أخرى:اإلقليميةالمعايير
متزوج:االجتماعيةالحالة
القائمة‘/ألف’القائمة

‘باء’
باءالقائمة 

الفرنسيةاللغة األم: اللغة اللغات
متقّدممستوىالشفوية)(متقّدممستوى: (املكتوبة)اإلنكليزية-
متقّدممستوىالشفوية)(متقّدممستوى: (املكتوبة)لفرنسيةا-
متقّدممستوىالشفوية)(متقّدممستوى: (املكتوبة)اإليطالية-
متقّدممستوىالشفوية)(متقّدممستوى: (املكتوبة)اإلسبانية-

>>يُرجى االختيارالشفوية)(>>يُرجى االختيار:(املكتوبة)

>>يُرجى االختيارالشفوية)(>>يُرجى االختيار:(املكتوبة)
تاريخ احلصول على املؤهل، املؤسسة، املؤهل (املؤهالت) احلاصل عليها (مع البدء باألحدث):يميةالتعلالمؤهالت

١٩٧٢-١٩٦٧
) العليااألساتذةتدريب(كلوسانيفالعليااملعلمنيمدرسةاملؤسسة:-
)تعليميةدرجةأعلى(اجلغرافياماّدةيفمساعدأستاذاملؤهل (املؤهالت) احلاصل عليها:-

١٩٧٠-١٩٦٧
العامةاخلدمةقسمباريس،يفالسياسيةالدراساتمعهداملؤسسة:-
)العامةاخلدمةقانون(باريسيفالسياسيةالدراساتمعهدمنتخرجشهادة ال:املؤهل (املؤهالت) احلاصل عليها-

١٩٧٤-١٩٧٢
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)املسؤولنيكبارتدريب(لإلدارةالوطنيةاملدرسةاملؤسسة:-
اإلداريةاحملكمةإىلالدخولدرجة(الدولةجملسيفاحلساباتمراجعاملؤهل (املؤهالت) احلاصل عليها:-

)العليا
التاريخ، جهة العمل، اللقب الوظيفي، معلومات أخرى (مع البدء باألحدث):العمليةالخبرة

، حسب احلالة‘باء’أو يف القائمة ‘ ألف’إما يف القائمة يُرجى بيان مدى صلة اخلربة بالوظيفة املرشح هلا
٢٠١١منذ

الدولةجملس:جهة العمل-
الدولةجملسيفمستشاراللقب الوظيفي:-

احلقوقمحايةالفرنسيةاإلداريةاحملاكموتضمن. فرنسايفإداريةحمكمةأعلىالدولةيُعّد جملس :معلومات أخرى
. للمواطننياألساسية

االتخمتلفيفاإلنسانوحقوقاملدنيةاحلرياتأنظمةعلىالوصيّ ربدو احملاكمهذهتقوم االمتثالترصدفهي. ا
وتصرفاتاإلنسان،حلقوقاألوروبيةاالتفاقيةوالسيمااإلنسان،حقوقحلمايةوالدوليةاألوروبيةللصكوك

املتعّلقةاألولويةذاتالقضاياةدراسخاللمنالدستورمعالقواننيمتاشيمراقبةيفوتساهم. العامةالشخصيات
بإصداروهو إجراء يسمح للقاضي ،احلرية"-"القضية املقتضبة اتمن خالل إجراء. أمامهاواملطروحةبالدستور

تعّلق يمامتّسها إحدى الشخصيات العامة. وفياليتاألساسيةاحلرياتعلىللحفاظأمر اختاذ مجيع التدابري الالزمة 
اية املطافةبالدعاوى القضائي النزاعات بني األفراد واهليئات العامة. وهو قبل كّل شيء ،، يُعاجل جملس الدولة يف 

قاضي األحكام الصادرة يف املالذ األخري من احملاكم اإلدارية وحماكم االستئناف اإلدارية واحملاكم اإلدارية املتخصصة 
وحدةعلىوآرائهقراراتهقاضي القضاة، بواسطة بوصفه اللجوء. وحيرس جملس الدولة، حلّق مثل احملكمة الوطنية 

تمعيفالتغرياتمعتكيفهوضمانالقانوينالفقهومتاسك . ا

وأنا أعمل يف جمال التقاضي بوصفي مقررا مسؤوال عن دراسة مسائل معينة،  وقاضيا يشارك يف املداوالت وطرفاً يف 
أيقبلتدرساليتالدولة،لسالعامةاجلمعيةيفالتقاضي،قسمأمثلإنينكما. إصدار األحكام بشكل مجاعي

القوانني واملراسيم لتنوير احلكومة باألبعاد القانونية والدستورية. واقرتاحاتمشاريعمداوالت،

ذه الصفة، أمتلك خربة عملية لعمل القاضي يف حمكمة عليا وللتنفيذ العملي ملعايري قضايا حقوق اإلنسان يف  و
وانني الوطنية، لقا

ال.  تراعيواليتالدولة،جملسيتّبعهااليتالقضائيةاإلجراءاتإنوتلك الناشئة عن االتفاقيات الدولية يف هذا ا
مببدأيتعلقذلككانسواءالدولية،اجلنائيةاحملاكمحتكماليتلتلكاملماثلةالدوليةالنصوصمتطلباتتامةمراعاة

.اإلجراءاتتضارببطبيعةأواحلقائقتقصيبقواعدأواملساواة،
٢٠١١-٢٠٠٥

منظمة األمن والتعاون يف أوروبا:العملجهة-

األمني العام ملنظمة األمن والتعاون يف أوروبااللقب الوظيفي:-

نمالثامنالفصلإطاريفإقليميةمنظمةهيأوروبايفوالتعاوناألمنمنظمة :معلومات أخرى
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حقوقوتعدّ . اإلنساينالبعدمنهاأبعاد،بعدةاملشاركةالدولبنياألمنضمانإىلدفاملتحدة،األممميثاق
توىل رئاسة منظمة األمن والتعاون، تسعى تيتهذه القيم. ومن أجل دعم الدولة الحمورالقانونوسيادةاإلنسان

ساعدة يف احرتام هذه القيم. فهي تعمل على تعزيز املؤسسات مؤسسات املنظمة بالتعاون من الدول املشاركة إىل امل
على املدى الطويل.واملمارسات القادرة على تنفيذ هذه القيم 

. اجلنائيةواحملاكماجلنائيالقانونلتعزيزاملساعدةتقدمييفنشطبدوروالتعاوناألمنمنظمةتقومالصدد،هذايف
غرياملنظماتمعوثيقةعالقاتوهلا. بالبشراالجتارومكافحةاملرأةحقوقتعزيزيفكبريبشكلتشاركوهي

تمعاحلكومية . بلدكليفاملدينوا

طرفمناآلراءبتوافقاختيارهمتّ الذي،سنواتستّ ملّدةوالتعاوناألمنملنظمةالعاماألمنيبصفيتعملي،حبكم
حاولتوقد. املنظمةإىلاملوَدَعةالصراعومناطقزماتاألحاالترصديفسامهتُ ُمشاركة،دولةومخسنيستة

عنسلميحلّ إىلالسعينفسه،الوقتويفهذه،الصراعحاالتيفاإلنساينالقانوناحرتامضمانيفاملسامهة
تمعاألعضاءالدولمعالوثيقبالتعاوناملنظمة،قيملتعزيزالعمليفسامهتكما. التفاوضطريق .املدينوا

معالتعاونوتسهيللغاتبعدةصعبةاجتماعاتعقدأيضاوالتعاوناألمنملنظمةالعاماألمنيمسؤولياتوتشمل
باختاذاآلراءيفتوافقإىلالتوصلهواهلدففإناحلاالت،مجيعويف. متنوعةثقافيةخلفياتمنواملوظفنيالشركاء

.مجاعيقرار

٢٠٠٥-١٩٩٨

الدفاعوزارة:جهة العمل-

االسرتاتيجيةالشؤونمسؤول عن مديرية اللقب الوظيفي:-

واسعةجمموعةبشأنواملشورةالتحليالتالدفاعوزارةإىلاالسرتاتيجيةالشؤونتُقّدم مديرية :معلومات أخرى-
ثبكعنوتتّبع. أزمةحالةتعيشاليتللمناطقخاصاهتمامإيالءمعوالتقنيةوالقطاعيةاجلغرافيةاملهاراتمن

وهلاوعسكرية،مدنيةمتنوعة،خلفياتمنأفرقةبنيوجتمع. فرنسامصاحلتوجدماغالباحيثأفريقيااحلالة
. الدولينيوالشركاءالشركاءمنكبريعددمعاتصاالت

ا،عنمسؤوالكنتاليتالسنواتخالل ابيةاإلرهباألعمالاألمرتعّلقسواءوالقانون،األمنحتدياتكثـَُرتإدار
يفللمساعدةالفرصمنالعديداحلاالتهذهيلوسنحت. والبلقانوأفريقياوأفغانستانالعراقيفبالصراعاتأو

. الصعبةالبيئاتيفاألزماتإدارةيفواملسامهةاإلنساينالقانونتنفيذ

حاالتعلىتعرفباليلمسحتقداالسرتاتيجيةالشؤونمديريةفيهاترأستاليتالسنواتتلكأنوأعتقد
تمعفيهايسعىواليتاجلماعية،واإلبادةاإلنسانيةضدواجلرائماحلربجرائمفيهاحتدثقداليتاألزمات الدويلا
جمديةالعمليةالتجربةهذهأنيلويبدو. الضحايامحايةنفسهالوقتويفالعدالة،يفالسالماستعادةإىلجاهداً 
وظيفتهمملمارسةخلفيةمبثابةتكونأنوميكنالدوليةاجلنائيةاحملاكميفالقضاةجهتوااليتالتحدياتملواجهة

. القضائية

باريسيفالسياسيةالدراساتمعهديفالعامالدويلالقانونأُدّرسكنتسنوات،سبعوملدةنفسه،الوقتويف
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.دوبيلالسيدمع) بوسيانس(
١٩٩٨-١٩٩٤

خلارجيةاالشؤونوزارةجهة العمل:-
مدير الشؤون القانونية اللقب الوظيفي:-
مستشار بدوربقيامهاالوزيراخلارجية،الشؤونلوزارةالتابعةالقانونية،الشؤونمديريةتساعد: معلومات أخرى-

جماليفالدوليةاوضاتاملفيفالفرنسيالوفد. وتعّد مسؤولة عن قيادة الدوليةاحملاكمأمامفرنساوممّثلقضائي 
املؤسساتيفالدوليةالقواعدونشرالفرنسيةاخلارجيةالسياسةوتنفيذحتديديفحموريبدوروتقوم. القانون

اجلنائيةاحملكمةمعالتعاونيفمباشرةشاركتوقد. اإلنساينوالقانوناإلنسانحقوقجماليفوالسيماالفرنسية،
بناءاحملاكم،هلذهوالشهاداتاألدلةمجعيفوسامهتلرواندا،الدوليةاجلنائيةواحملكمةالسابقةليوغوسالفياالدولية

.احملاكموهذهفرنسابنيتعاوناتفاقياتوإنشاءطلبها،على

علىوكنتالدولية،اجلنائيةاحملكمةإلنشاءالتحضرييةاألعماليفالفرنسياجلانبتنسيقعنمسؤوالُكنتُ كما
خيصّ فيمااألساسيالنظاممنأساسيةأجزاءإنشاءيفمباشرةشاركتوقد. رومامؤمتريفالفرنسيدالوفرأس

األساسيرومانظاموّقعتُ املستنرية،املؤمترمكتبوإدارةللوفداجلماعيالعملوبفضل. والضحاياوالتكاملاجلرائم
ماوهواألساسي،النظامصياغةإىلأدتليت ت اتنازالللخيارات والمتعّمقةمعرفةفاكتسبت. فرنساعننيابة

. املستقبليفتطوراتهيفجمديةمسامهةيفبالتفكرييليسمح

حمكمةأمامالدفاعفرصةيلأتيحتفقدالدولية،العدلحمكمةأمامقضيَّتنييففرنسامثّلتأنينإىلباإلضافة
سجّالت يف وروبية حلقوق اإلنسان. و أمام هذه األخرية، قّدمتُ لالحتاد األورويب وأمام احملكمة األالتابعةالعدل

. احملاكم الدورية اجلنائيةجمال القانون اجلنائي كان قد ّمت فحصها من قبل 

يبدو يل أن هذه املرحلة يف مديرية الشؤون القانونية متّثل أساسا متينا لعمل القاضي يف احملكمة اجلنائية الدولية يف و 
ذه الوظائفضطلعونيزال العديد من املفاوضني اآلخرين يف نظام روما األساسي يالفئة باء. وال وأنا. املتميزةبامتياز 

طفرةالسنواتهذهخاللشهدتاليتالدوليةاجلنائيةالعدالةقضيةخدمةإىلجديدومنخطاهماتّباعإىلأطمح
.ملحوظة

:األخرىالمهنيةاألنشطة
جماالتةثالثاملهنية جتربيتمشلت ،١٩٩٤عامتسبقاليتالسنواتيف :
-واملمثلالسفري،منصبأشغلكنت. ١٩٩٤عامإىل١٩٩١عاممن.فرنساباسم الدبلوماسيالنشاط

جماليفاألورويبوالتعاونالتقليديةاألسلحةنزعمنكالتشملكانتاليتفيينامفاوضاتيفلفرنساالدائم
. أبعادهمجيعيفاألمن

يففرنساسفارةيفوسنتنيللوزير،ادبلوماسيامستشار الدفاعوزارةيفسنواتثالثعملتذلك،وقبل
وزارةيفمتعاقبنيوزيرينديوانيفعملت،١٩٨٦- ١٩٨١سنوات،أربعوملدة. اثقافيامستشار املتحدةالواليات
. لديوانلامدير مثامستشار اخلارجيةالشؤون

ذه االت،منالعديديفسياسةخياراتإعداديفكتشار الصفة،و . األجنبيةوالقانونيةاألوروبية،السياسةا
الفرتة،هذهخاللأوروبايفحدثتاليتالكربىالتغرياتكثبعنملراقبةفريداً وضعاً املنصبهذامنحينولقد

. البلقانمنطقةيفاحلالهواكماجلماعية،واإلبادةاحلربجرائمإىلأدتاليتاألزماتمنوالعديد
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بالنسبةمرجعياتمتّثلمتمّيزةشخصياتمعوعملتدولية،ومفاوضاتأحداثاً،التجربةهذهأثناءوشهدت
. الالحقةأنشطيتجلميع

-األمنينائبجانبإىلالتنميةمجالفي١٩٨١- ١٩٧٨المتحدةلألممالعامةاألمانةفيالمشاركة
مفاوضاتفيهجتريكانتالذيالوقتيفريبري،جانالدولية،واالجتماعيةاالقتصاديةونبالشؤ املعينالعام

ساعدين. التنميةجماليفالعامليوالتعاوناجلديدالدويلاالقتصاديالنظامخبصوصالنطاقواسعةاألطرافمتعددة
األممومنظمةالسالمخبدمةالتزامييفيلعميقدافعمبثابةوكاناألطرافاملتعددالتفاوضأتعّلملكياملنصبهذا

. املتحدة
-فرتةهي و الدولة،جملس يف ا/مستشارامقرر ّمث حسابات كمراجعالقاضيمهنةعلىالتدريبسنوات

. العموميةاألشغالقسمويفنازعات املقسميفأثناءهاعملتومتميزةمكثفة
. الدوليةالساحةهّزتاليتالتغرياترصدمسرييتمناألوىلالعشرونالسنواتيلمسحت-

١٩٤٤/ ١٩٩١
األمن(مؤمتر الثقةبناءوتدابريالتسّلحمراقبةحولفيينامفاوضاتيفلفرنسادائموممثلسفري،النشاط:-

).أوروبايفوالتعاون
١٩٩١/ ١٩٨٨
الدفاعلوزيردبلوماسيمستشارالنشاط:-
١٩٨٨/ ١٩٨٦
الفرنسيةللجامعاتدائموممثلاملتحدة،الوالياتيففرنسارةسفايفثقايفمستشار :النشاط-

١٩٨٥/١٩٨٦
اخلارجيةالشؤونوزيرمثاألوروبيةالشؤونوزيردوماس،روالنالسيدلدىالديوانمديرالنشاط: -

١٩٨١/١٩٨٤
ميةوبالتنالدوليةاالقتصاديةبالشؤوناملكلَّفاخلارجية،العالقاتلوزيرتقين:مستشار النشاط-

١٩٧٨/١٩٨١
العاملألمنياخلاصاملساعدبصفيتنيويوركيفاملتحدةلألممالعامةاألمانةلدىُمنَتدب:النشاط-

الدوليةواالجتماعيةاالقتصاديةللشؤوناملساعد
١٩٧٤/١٩٧٨

الدولةجملس مقرر يف مثّ مراجع:النشاط-
خربةولديّ العليا،احملكمةيفعضواً بوصفيباء،الفئةيفقاضمنصبإىلمنطقيايؤّديالشخصيملفيإن

قضاةلفريقكبريةمسامهةتقدميميكنينأنهأعتقدالسبب،هلذا. الدوليةالعالقاتيفالدويلالقانونيفواسعة
مسيتمّ الذينالدوليةاجلنائيةاحملكمة .٢٠١٤/ديسمرب األولكانونشهريفانتخا

الموضوعبصلةالمنشورةالموادأكثر-ألف
- Perrin de Brichambaut (Marc), “The OSCE in perspective, six years of service, six questions

and a few answers” pp 31-44 in Security and human rights Volume 23, issue 1, 2012
- Perrin de Brichambaut (Marc), “Six years as OSCE Secretary General: An Analytical and

personal retrospective”pp.25-49 in OSCE Yearbook 2011, Hamburg, Nomos, 2012
- Perrin de Brichambaut (Marc), Dobelle (Jean-Francois), Coulée (Frédérique), Leçons de

droit international public, 2011, 701 pages, 2nde édition, Paris, Presses de Sciences-Po et
Dalloz

- Perrin de Brichambaut (Marc), “The OSCE. Status quo and future perspectives” pp. 489-501
in “Strategie und Sicherheit 2011”, Wien, BohlauVerlag, 2011

- Articles in Survival: "Jump-starting democracy" April-May 2010; "An agenda for human
dignity", November-December 2008
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- Perrin de Brichambaut (Marc), “Les nouveaux enjeux de la sécurité internationale” pp. 337-
352 in Jacques Attali (ed.) “Le sens des choses”, Paris, Robert Laffont, 2009

- Perrin de Brichambaut (Marc), “The role of the United Nations Security Council in the
International Legal System” pp 269-277 in Michael Byers(ed.), The role of Law in
International Politics, Oxford, Oxford University Press, 2000

- Perrin de Brichambaut (Marc), “Le rôle du Directeur des Affaires juridiques dans un pays
engagé dans la coopération européenne” pp. 85-97 in “Recueil d’articles de conseillers
juridiques d’Etats, d’organisations internationales et de praticiens de droit international”,
Nations Unies, 1999

- Perrin de Brichambaut (Marc) et Dubrocard (Michèle), “Quelques aspects de la spécificité
de la procédure devant la Cour de Cassation française face au contrôle de la Cour
Européenne des droits de l’homme”, pp.593-605 in Mélanges en hommage à Louis-
Edmond Pettiti, Bruxelles, Bruylant, 1998

- Perrin de Brichambaut (Marc), “Les avis consultatifs rendus par la CIJ le 8 juillet 1996 sur la
licéité de l’utilisation des armes nucléaires dans un conflit armé (OMS) et sur la licéité de
la menace de l’emploi d’armes nucléaires (AGNU)”, pp 314-336 in Annuaire Français de
Droit International 1996, Paris, CNRS Editions, 1997

- Perrin de Brichambaut(Marc), “Opening argument”, pp.195-211, “Closing argument”, pp
238-241, in New Zealand at the International Court of Justice: French nuclear testing in the
Pacific, Wellington, New Zealand Ministry of Foreign Affairs and trade, 1996

- Perrin de Brichambaut (Marc), “Les relations entre les Nations Unies et les systèmes
régionaux”, pp 97-107 in Société Française de Droit International, Le Chapitre VII
de la Charte des Nations Unies, Paris, Pedone, 1995

الدراسيةالحلقاتأكثر
انمع جُمشتَـَركتعليم(٢٠٠٥- ١٩٩٧باريسيفالسياسيةالدراساتمعهدالعام،الدويلالقانونأستاذ- 

) دوبيلفرانسوا
السياسيةالعلوممعهدلألعمال،باريسمدرسةيف،"الدوليةواملنظماتالعاملياحلكم"بعنوانتعليميةدورة- 

) البحاروديفيدريفيريدينيكوالمع(
الدويلالقانونلرابطةالفرنسيوالفرعالدويلللقانونالفرنسيةاجلمعيةملؤمتراتاملنتظمالرصد- 

المهنيةوالجمعياتالرابطاتفيالعضوية
لسيفعضو . نيويوركللسالم،الدويلللمعهدالدويلا
.الدويلللقانونالفرنسيةاجلمعيةيفعضو

) الفرنسيالفرع(الدويلالقانونرابطةيفعضو
االسرتاتيجيةللدراساتالدويلاملعهديفعضو

واألوسمةالجوائز
وسام االستحقاق من درجة ضابط (فرنسا)
وسام االستحقاق من درجة فارس(فرنسا)

وسام صليب االستحقاق من درجة قائد (أملانيا)
الشخصيةاالهتمامات

التشخيصيةنونالفالعدو،
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، هاريماهيفاراتياريسوا- ١٤
الفرنسية]ب[األصل: 

مذكرة شفوية
ا إىل أمانة مجعية الدول األطراف يف  تتقدم البعثة الدائمة جلمهورية مدغشقر لدى األمم املتحدة بتحيا

ا رقم  -DELONU/L.RAND/B/ASP/231-14نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، وإحلاقا مبذكر

ICC/2014 متوز/يوليه ١٨أمانة مجعية الدول األطراف املؤرخة ، ومذكرة٢٠١٤متوز/يوليه ١٧، املؤرخة
املتعلقة بالوثيقة املفصلة املنصوص عليها يف نظام روما األساسي، تتشرف البعثة بإحالة الوثيقة ٢٠١٤

املطلوبة رفقته.

ارمياهيفا راتياريسوا يقدَّم برسم القائمة "باء" عمال وتود البعثة الدائمة أن توضح أن ترشيح السيدة ه
من نظام روما األساسي.٦من املادة ٥بالفقرة 

وتكون البعثة الدائمة ملدغشقر ممتنة ألمانة مجعية الدول األطراف إن تفضلت لتجد رفقته بيان سرية 
ترشيحها (باللغة الفرنسية) عمال بالفقرات املعنية باألمر (باللغتني الفرنسية واإلجنليزية)، ووثيقة مفصلة لتقدمي 

من نظام روما األساسي، وفق ما تنص عليه الفقرة الفرعية ٦من املادة ٣الفرعية (أ) و (ب) و(ج) من الفقرة 
من النظام املذكور، وكذلك الوثائق اليت تثبت جتربتها القوية يف معاجلة القضايا وامللفات ٣٦(أ) من املادة ٤

كوينها املتنوع يف جمال القانون اإلنساين الدويل وقانون حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك مناهضة العنف اجلنائية، وت
ضد املرأة والطفل.

بيان المؤهالت

، تقدم ICC-ASP/3/Res.6من القرار ٦من نظام روما األساسي، والفقرة ٣٦من املادة ٤وفقا ألحكام الفقرة 
راتياريسوا هارمياهيفا، قاضية الدرجة األوىل لدى حمكمة النقض حكومة مجهورية مدغشقر ترشيح السيدة 

مبحكمة مدغشقر العليا، لعملية انتخاب القضاة برسم القائمة "باء"، املقرر إجراؤها خالل الدورة الثالثة عشرة 
.٢٠١٤جلمعية الدول األطراف اليت ستعقد يف نيويورك يف كانون األول/ديسمرب 

من نظام روما األساسي)٣٦من املادة ٣ئمة "باء" (الفقرة تربير الرتشيح برسم القا
أثناء اضطالعها مبهامها بأخالقها احلميدة ونزاهتها وحيادها. السيدة راتياريسوا هارمياهيفا(أ) متيزت 

"، وهي فضاء وطين احلركة من أجل قواعد األخالق والسلوك املهين يف مدغشقروبصفتها عضوة يف رابطة "
تعمل بقيم راتياريسواراسة، يهتمبتدريب وتوعية اجلهات الفاعلة يف أوساط القضاء، فإن السيدة للتفكري والد

، الذي يشمل قواعداألخالقوالسلوكاملهيناحلركة وتشرتك فيها (انظر رسالة التأييد رفقته). كما إن أعضاء جملس 
سالة التأييد رفقته).عددا من كبار القضاة السابقني يف البلد، يؤيدون أيضا ترشيحها (انظر ر 
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، تضطلع املرشحة مبهام مستشارة لدى حمكمة النقض باحملكمة العليا، وهي ١٩٩٩(ب) منذ عام 
. وال تزال املرشحة تتمتع بدراية تامة يف معاجلة امللفات ٢٠٠٩أعلى هيئة قضائية يف مدغشقر منذ عام 

اجلنائية.

إىل هذا ١٩٨٠مناصب مسؤولية منذ عام وخالل مسارها املهين يف جمال القضاء، شغلت املرشحة
احلني (نائبة املدعي العام، وقاضية، وقاضية حتقيق، ورئيسة والية قضائية، ومستشارة سامية). وقد استفادت 
ا القوية يف جمال القانون اجلنائي واإلجراءات اجلنائية. وقد كانت مكلفة بامللفات اهلامة املتعلقة  دوما من خرب

شئة عن األزمات السياسية اليت شهدها البلد (إحلاق الضرر باملمتلكات واملس بالسالمة البدنية، بالنزاعات النا
تمعية). والصراعات العرقية واالجتماعية وا

تمع املدين السيدة راتياريسوا هارمياهيفا(ج) إن  عضوة نشيطة يف العديد من اجلمعيات ومنظمات ا
إلنساين الدوليفي صلة بنشاطات وزارة العدل، وهي من بني مؤلفي التقارير اليت تعمل من أجل محاية القانون ا

ذه األنشطة واملوجهة إىل هيئات االتفاقيات. الدورية املتعلقة 

وقد سامهت املرشحة يف إنشاء منظومة ملتابعة حاالت انتهاك حقوق اإلنسان يف خمتلف القطاعات يف 
األزمات السياسية، ويف حاالت العدالة الشعبية).مدغشقر (يف املؤسسات السجنية، ويف أوقات

يف عدة حلقات دراسية ومؤمترات وطنية ودولية حول موضوع السيدة راتياريسوا هارمياهيفاوقد شاركت 
حقوق اإلنسان ونظمت بعضها.

اللجنة اخلاصة التابعة للمحكمة العليا املعنية بالعفو من أجل املصاحلة وبصفتها حاليا عضوة يف 
وطنية، ال تكتفي املرشحة باملسامهة يف تعزيز السلم االجتماعي يف أعقاب األزمات السياسية املتتالية اليت ال

هزت البالد، بل تشارك كذلك يف إعادة إعمال حقوق اإلنسان.

ا احملكمة ستستفيد  ومبا أن املرشحة متمكنة متاما من املوضوع، فإن األعمال القضائية اليت تقوم 
ا.بالضرورة  من خرب

(د) تتقن املرشحة اللغة الفرنسية متاما، وهي لغة العمل يف إطار األنشطة القضائية امللغاشية. وهلا أيضا 
معرفة باللغة اإلنكليزية، وهي لغة إلزامية خالل الدراسة الثانوية يف مدغشقر، وقد قامت املرشحة بتنمية 

ها املهنية.معرفتها يف املركز الثقايف األمريكي يف إطار أنشطت

من نظام روما األساسي):٣٦من املادة ٤تقدمي الرتشيح (الفقرة 
يف جملس السيدة راتياريسوا هارمياهيفاقامت السيدة أمينة األختام، وزيرة العدل، بتقدمي ترشيح (أ)

لس املؤرخة ٢٠١٤متوز/يوليه ٨احلكومة يوم  مة ، وافقت احلكو ٢٠١٤متوز/يوليه ١٠. ومبوجب مذكرة ا
على هذا الرتشيح وأيدته.

(ب) حتمل املرشحة اجلنسية امللغاشية.

االت األخرى اليت تربر الرتشيح (الفقرة  من نظام روما األساسي)٣٦من املادة ٨ا
مهامها القضائية يف إطار نظام قضائي ناطق بالفرنسية.السيدة راتياريسوا هارمياهيفا(أ) متارس 
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فهي تقطن يف منطقة اجلنوب األفريقي.(ب) بصفتها مرشحة مدغشقر،

(ج) بصفتها أنثى، ميكنها تعزيز املساواة بني اجلنسني يف احملكمة اجلنائية الدولية.

(د) إن املرشحة مدرِّبة يف مدارس مهنية ُعليا، وهي مكلفة باملواد املرتبطة بالعنف ضد املرأة والطفل 
(املدرسة الوطنية للقضاء). 

شارك املر شحة يف أعمال احلماية، واملساواة بني اجلنسني، وحقوق الطفل، وذلك وعالوة على ذلك، ت
من خالل انضمامها إىل عدة مجعيات (انظر بيان السرية).

ا الشخصية أحكام املادة  من نظام روما ٣٦تلك هي مهارات ومؤهالت املرشحة، اليت تطابق بيانا
األساسي.

الذاتيةالسيرةبيان
اتياريسوار :العائلةاسم

هاريـماهيفااألول:االسم
أنثىالجنس:نوع

١٩٥٤حزيران/يونيه ٠٢الميالد:تاريخ
ملغاشية:الجنسية
أفريقيا:اإلقليميةالمعايير
متزوجة:االجتماعيةالحالة
القائمة‘/ألف’القائمة

‘باء’
‘باء’القائمة 

الفرنسيةاللغة األم: اللغات
مستوى متوسطالشفوية)(مستوى متوسط: (املكتوبة)اإلنكليزية-
مستوى متقدمالشفوية)(مستوى متقدم: (املكتوبة)الفرنسية-
مستوى متوسطالشفوية)(مستوى أساسي: (املكتوبة)االسبانية-

(املؤهالت) احلاصل عليها (مع البدء باألحدث)على املؤهل، املؤسسة، املؤهلتاريخ احلصول :التعليميةالمؤهالت
أخرىخاناتا لزم ملء إذُ                   ي رجى االستنساخ واللصق-

٠٦/٢٠٠٠–١١/١٩٩٨
املركز الثقايف األمريكي، أنتاناناريفو، مدغشقر املؤسسة:-
شهادة املستوى املتقدم الثاينصل عليها:املؤهل (املؤهالت) احلا-
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-٠٦١٩٨٠–٠٤/١٩٧٨
جامعة أنتاناناريفو، مدغشقر، كلية القانوناملؤسسة:-
شهادة معهد الدراسات القانونيةاملؤهل (املؤهالت) احلاصل عليها:-
-٠٢/١٩٧٩–٠٩/١٩٧٥
جامعة أنتاناناريفو، مدغشقر، كلية القانوناملؤسسة:-
شهادة الليسانس، قسم القانون اخلاصاحلاصل عليها:املؤهل (املؤهالت) -

(مع البدء باألحدث)معلومات أخرى، جهة العمل، اللقب الوظيفي،التاريخ:العمليةالخبرة
احلالة، حسب ‘باء’أو يف القائمة ‘ ألف’إما يف القائمة بيان مدى صلة اخلربة بالوظيفة املرشح هلاُ    ي رجى 

إلى اآلن–٠٢/٢٠٠٩-
وزارة العدل–الدولة امللغاشية لعمل:جهة ا-
مستشارة لدى حمكمة النقض التابعة حملكمة مدغشقر العليا اللقب الوظيفي:-
مكلفة جبميع األعمال، مبا يف ذلك الشؤون اجلنائية، وصياغة التقارير عن -:معلومات أخرى-

نظر يف القضايا املعروضة على احملكمة، واملداوالت يف جملس املستشارين، وال
القضايا يف اجللسات العامة، ويف الدوائر املشرتكة، ويف جلسات تضارب 

الواليات القضائية.
عضوة اللجنة اخلاصة التابعة للمحكمة العليا املعنية بالعفو من أجل املصاحلة -

الوطنية: اختاذ القرارات بشأن طلبات العفو املتعلقة باألزمات السياسية اليت 
.٢٠٠٩وعام ٢٠٠٢ام شهدها البلد بني ع

صياغة التقارير األولية والدورية حول حقوق اإلنسان يف مدغشقر لعرضها -
اتفاقية، العنصريالتمييزعلىللقضاءالدوليةاالتفاقيةعلى هيئات االتفاقيات (

، والسياسيةاملدنيةباحلقوقاخلاصالدويلالعهد، املرأةضدالتمييزعلى القضاء
مناهضةاتفاقية،والثقافيةواالجتماعيةاالقتصاديةباحلقوقصاخلاالدويلالعهد

)التعذيب
صياغة التقرير الوطين يف إطار االستعراض الدوري الشامل-
إنشاء منظومة وطنية ملتابعة حاالت انتهاك حقوق اإلنسان-
عضوة املكتب الوطين ملتابعة حاالت العنف القائم على نوع اجلنس وفرص -

العدالة احلصول على 
-٠٢/٢٠٠٩–٠١/٢٠٠٢
وزارة العدل–الدولة امللغاشية جهة العمل:-
رئيسة احملكمة االبتدائية بأنتاناناريفو، مدغشقر اللقب الوظيفي:-
مكلفة بوجه خاص مبا يلي::معلومات أخرى-

ذه اهليئة- التسيري اإلداري واملايل وإدارة املوارد البشرية 
مللفات احلساسة الناشئة عن األحداث السياسية يف البلد، املتابعة واحلكم يف ا-

اليت أثرت بشكل خطري على النظام العام (أعمال الشغب)، واليت هلا 
انعكاسات دبلوماسية، واملتعلقة  بطلبات تسليم أشخاص، وبالتعاون الدويل، 

واإلنابات القضائية الدولية
لواليتها القضائية، والوقوف إدارة جملس مراقبة املؤسسات السجنية التابعة -
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ا، وحفظ سجالت االحتجاز، وإعداد  على سري عملها، ومعاملة احملتجزين 
التقارير واحملاضر املتعلقة بذلك

دراسة ومتابعة الطلبات الدولية لتبين األطفال -
-٠١/٢٠٠٢–٠٣/١٩٩١
وزارة العدل–الدولة امللغاشية جهة العمل:-
ئيس احملكمة االبتدائية بأنتاناناريفور نائبة اللقب الوظيفي:-
مكلفة بالقضايا املدنية واجلنائية:معلومات أخرى-
-٠٣/١٩٩١–٠٤/١٩٨٧
وزارة العدل–الدولة امللغاشية جهة العمل:-
قاضية لدى احملكمة االبتدائية بأنتاناناريفواللقب الوظيفي:-
مكلفة بالقضايا اجلنائية:معلومات أخرى-
-٠٤/١٩٨٧–٠٨/١٩٨٠
وزارة العدل–الدولة امللغاشية جهة العمل:-
نائبة املدعي العام للجمهورية لدى احملكمة االبتدائية بأنتاناناريفواللقب الوظيفي:-
مكلفة مبا يلي::معلومات أخرى-

معاجلة ملفات اعتقال اجلناة البالغني و األحداث اجلاحنني-
ومراكز إعادة تأهيل األحداث القيام بزيارات دورية ملراقبة السجون،-

وضحايا سوء املعاملة، عنهماملتخلىاألطفالاملخالفني للقانون، ومنازل إيواء 
وذلك برعاية مشرتكة من وزارة العدل ووزارة السكان

متثيل مكتب املدعي العام يف اجللسات اجلنائية املتعلقة بالبالغني ويف جلسات -
احملاكم املعنية باألطفال

اجتماعات عمل دورية مع ضباط الشرطة القضائيةعقد -
:األخرىالمهنيةاألنشطة

إلى اآلن–١٩٩٦-
حقوق اإلنسان: النظام الدويل حلماية وتعزيز يف جمال: ّ                         مدر بة باملدرسة الوطنية للقضاءالنشاط:-

اجلنائي اخلاص: العنف القانون؛ و حقوق اإلنسان، إمكانية قيام القاضي الوطين بتطبيق االتفاقيات الدولية
اجلنسي والعنف القائم على نوع اجلنس، حاالت املس بسالمة األشخاص، خمتلف اجلرائم اليت يعاقب عليها 
بعقوبات صارمة تنطوي على احلرمان من احلرية (املس حبقوق امللكية مع ظروف التشديد، الصراعات العرقية، 

ائية يف القانون العام واإلجراءات اجلنائية اخلاصة (أعمال اإلجراءات اجلن؛ و إتالف املمتلكات العامة...)
اللصوصية الكربى، سرقة األبقار، السطو املسلح) 

-١٩٩٥/٢٠٠٣
مكلفة بالتدريب يف القانون اجلنائي ويف اإلجراءات اجلنائية يف املدرسة النشاط:-

الوطنية للدرك
-١٩٩٦/١٩٩٩

:واجلنائية باملدرسة الوطنية لإلدارة يف مدغشقر ملفتشي ُ                             م درسة مؤقتة يف اإلجراءات املدنية النشاط
األمالك العامة املتدربني
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١٩٩٠/١٩٩٦
مكلفة بالدروس التطبيقية املوجهة يف القانون اجلنائي واإلجراءات اجلنائية النشاط:-

لطلبة القانون يف السنتني الثانية والثالثة بكلية القانون جبامعة أنتاناناريفو
٢٠٠٨/٢٠١٣

عضوة جلنة اإلصالح التشريعي: صياغة مشروع قانون قمع اجلرمية عرب شاط:الن-
لس األعلى للقضاء، ومشروع قانون تبين  الوطنية املنظمة، ومشروع قانون إنشاء ا
األطفال على الصعيدين الوطين والدويل، واملرسوم املتعلق باملساعدة القانونية، 

ستقلة حلقوق اإلنسان ومشروع قانون إنشاء اللجنة الوطنية امل
نائبة رئيس رابطة قضاة حمكمة أنتاناناريفو: املشاركة يف تصميم وإنشاء وإدارة -

يئة مكتب االستقبال التوجيهي واملساعدة يف إعداد ملفات  األكشاك القانونية، و
طلب املساعدة القضائية لدى احملكمة االبتدائية بأنتاناناريفو 

ا وزارة العدل لتصميم وإنشاء وسري عمل مسؤولة عن األعمال القضائية- اليت قامت 
عيادة قضائية يف حي مكتظ بالسكان يف أنتاناناريفو، من أجل تدريب مساعدين 
قانونيني مكلفني بفض منازعات اجلوار ذات الطابع املدين واجلنائي (املصاحلة 

والوساطة)
إلى اآلن٢٠٠٢

حبماية حقوق املرأة والطفل، وحقوق تعميم النصوص القانونية املتعلقةالنشاط:-
األفراد، والوقاية من أعمال العنف وقمعها، واملساواة بني اجلنسني

بالموضوعصلةالمنشورةالموادأكثر
)٢٠١٢أيار/مايو ٣(قانون نشرات عن إجراءات العفو من أجل املصاحلة الوطنية-
دليل مناهضة التعذيب وسوء املعاملة يف مدغشقر-
جراءات اجلنائية امللغاشيةدليل اإل-
نشرات عن مكافحة أعمال العنف ضد املرأة-
نشرة عن املبادئ األساسية حلقوق اإلنسان -
دليل محاية حقوق الطفل وسري أعمال حمكمة الطفل-
دليل حقوق األسرة-
نشرات عن إجراءات تبين األطفال على الصعيدين الوطين والدويل-

وضوعبالمصلةالدراسيةالحلقاتأكثر
:حمليا

القانون الدويل اإلنساين-
القاضي الوطين وتطبيق الصكوك الدولية اليت صدقت عليها مدغشقر-
ج املصرف األفريقي للتنمية- اآلليات املستقلة للتفتيش ومكافحة الغش والفساد يف أعمال التنمية: 
ال اجلنائي- سياسات النقض يف ا
ات القضائية على القيادةتدريب رؤساء احملاكم والوالي-
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تكلفة العدالة اجلنائية واستخالص الغرامات اجلنائية والرسوم القضائية-
قواعد األخالق والسلوك: السلوك املهين للقضاة وجودة العدالة اجلنائية يف مكافحة الفساد-
تطبيق عقوبات احلرمان من احلرية: اإلشكاليات والرهانات-
واملاليةاجلنايات االقتصادية -
املخالفات السياسية: مظاهرها وإجراءات التحقيق فيها-
تمعي- القانون اجلنائي اإلجيايب وأسلوب فض املنازعات ذات الطابع اجلنائي يف الوسط االجتماعي وا
ُ                     ج فض الصراعات العرقية-
جرمية اللصوصية الكربى: مكافحتها وقمعها-
لعنف: الغلمانية، السياحة اجلنسية، عمل األطفال، وغري محاية األطفال من خمتلف أشكال ا-

ذلك من أشكال سوء املعاملة
املرأة يف مراكز القيادة: اخلصائص واملهارات-
حقوق املرأة يف أفريقيا: القانون املقارن-
الصكوك الدولية والقانون الوطين حلماية الطفل-
انوين، خمتلف اجلنايات املرتكبة على شبكة إشكالية جرائم الفضاء اإللكرتوين: اإلطار الق-

املعلومات، تدابري محاية األحداث من األفعال املخلة باحلياء، التدابري الوقائية
الواليات القضائية القمعية وحقوق اإلنسان-

يف اخلارج:
متثيل احملكمة العليا ملدغشقر يف اللقاء التشريعي الثالث عشر ويف الدورة السادسة لتدريب-

القضاة أعضاء الرابطة األفريقية للمحاكم العليا الناطقة بالفرنسية حول موضوع "العدالة األفريقية 
يف مواجهة تصاعد اإلجرام العابر للحدود" (كوتونو، بنن)

احللقة الدراسية التنفيذية عن مكافحة التزوير يف اجلماعة اإلمنائية للجنوب األفريقي (بريتوريا، -
جنوب أفريقيا)

برنامج بناء القدرات بشأن القضايا املتعلقة باملنظمة العاملية للتجارة ملسؤويل البلدان األفريقية -
(دهلي، اهلند)

قانون امللكية الفكرية يف بلدان أفريقيا الناطقة بالفرنسية: اجلوانب اجلنائية (ياوندي، الكامريون)-
التحكيم الدويل (حمكمة باريس للتحكيم)-
دربني باملدرسة الوطنية للقضاء (باريس وبوردو)تدريب امل-
حلقة دراسية حول موضوع "العدالة والتنمية" (املدرسة الوطنية للقضاء، باريس)-
تدريب عملي مبحكمة االستئناف يف دووي (فرنسا) حول معاجلة اإلجراءات اجلنائية -
يم، واملصاحلة (لوتوكي، فرنسا)األساليب البديلة لفض املنازعات: التفاوض، والوساطة، والتحك-
تدريب عملي عن سري األعمال بالوالية القضائية اجلنائية يف سان بيار (ريونيون)-
قانون التنمية: تقنيات التخطيط والتفاوض والوساطة والتحكيم الدويل (املعهد الدويل لقانون التنمية)-
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المهنيةوالجمعياتالرابطاتفيالعضوية
إنقاذ ومحاية الطفولة، اليت تعمل يف جمال محاية األحداث احملتجزين يف املراكز عضوة رابطة-

واليت تتألف من قضاة ومساعدين اجتماعيني ومتطوعنياإلصالحية،
نائبة رئيس رابطة قضاة حمكمة أنتاناناريفو-
تمع املدين يف مدغشقر - متعاونة مع املنرب الوطين ملنظمات ا
أجل قواعد األخالق والسلوك املهين يف مدغشقرعضوة احلركة من -

واألوسمةالجوائز
)٢٠٠٧وسام االستحقاق الوطين من درجة ضابط (-
)٢٠٠٢وسام االستحقاق الوطين من درجة فارس (-

الشخصيةاالهتمامات
املطالعة، األسفار، املوسيقى

الصلةذاتاألخرىالحقائق
ملرأة والفضيلة"، اليت تعمل يف جمال توعية النساء املعرضات عضوة املنظمة غري احلكومية "ا-

للمخاطر بشأن التدابري املتعلقة بالقضاء على العنف ضد املرأة، وبشأن حقوق املرأة، واملساواة بني 
اجلنسني، والوقاية من اجلرمية، والقانون اجلنائي

من أجل محاية األطفال احملرومني رعاية اجلمعية احمللية "آينا" للطفولة واملستقبل، اليت تعمل-
واألمهات العازبات

رئيسة جلنة أدارة عيادة خاصة تابعة للكنيسة-
رئيسة مجعية العلمانيني املنتمني للكنيسة-
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شميت، برترام- ١٥
اإلنكليزية]ب[األصل: 

مذكرة شفوية 
ا إىل األمانة العامة مجهورية أملانيا االحتادية تتقدم سفارة  وباإلشارة إىل .جلمعية الدول األطرافبتحيا

األمانةبالغ ، تتشرف بإ٢٠١٤شباط/فرباير١٨، املؤرخة يف ICC-ASP/13/SP/06رقم العامةمذكرة األمانة
النتخاب قضاة احملكمة اجلنائية الدولية للفرتة كمرشح بريترام مشيت  ربوفسورالالقاضي قد رشحت أملانيا بأن العامة

كانون ١٧إىل ٠٨عقد يف الدورة الثالثة عشرة جلمعية الدول األطراف يف نيويورك من نست، اليت٢٠٢٤- ٢٠١٥
.٢٠١٤ديسمرب عام األول/

رشح إجراءات تسمية املرشحني حملكمة العدل الدولية وفقا لنظامها األساسي على املهذاترشيحَّ  لقد اتـ ب ع
، ٢٠١٣يوليو عام متوز/٨وبتاريخما األساسي. ) من نظام رو ٢) (أ) (٤(٣٦النحو املنصوص عليه يف املادة 

موعة قامت اختذت ، بعد دراسة متأنية، ااحلكومة األملانية أبإبالغاألملانية يف احملكمة الدائمة للتحكيمالقوميةا
ة احلكومإنمشيت كمرشح النتخاب قضاة احملكمة اجلنائية الدولية.ربوفسورالرتشيح القاضي لباإلمجاعالقرار

األملانية تدعم هذا الرتشيح.
) من نظام روما ٥(٣٦مشيت كمرشح يف القائمة ألف ألغراض املادة ربوفسورالترشيح القاضي يتم
) من نظام روما األساسي.١) (ب) (٣(٣٦تطلبات املنصوص عليها يف املادة املكاملإنه يليباألساسي. 

مشيت، هو ربوفسورالقاضي الإن روما األساسي، ) من نظام٣) اىل (١) (أ) (٨(٣٦ألغراض املادة و 
أوروبا الغربية ودول أخرى.جمموعة دول مرشح ذكر الذي سيمثل نظام القانون القاري و وأنه، ً أملانيا  ً ا  مواطن

ربوفسورالسرية الذاتية للً مرفق طيا  ) (أ) من نظام روما األساسي و ٤(٣٦وفقا للمادة لقد مت تقدمي البيان
.القاضي مشيت

بيان المؤهالت

ذا البيان ) (أ) من نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية ٤(٣٦وفقا للمادة نتقدم 
ICC-ASP/5/Res.5القرارينجلمعية الدول األطراف بصيغته املعدلة مبوجب ICC-ASP/3/Res.6والقرار

٢٠٠٤سبتمرب أيلول/١٠ل األطراف يف ا مجعية الدو ماعتمداللذان، املرفق الثاين، ICC-ASP/12/Res.8و
على التوايل، املتعلقة بإجراءات ترشيح وانتخاب ٢٠١٣نوفمرب تشرين الثاين/٢٧و٢٠٠٧فرباير شباط/١و

.قضاة احملكمة اجلنائية الدولية

نظاممن) أ) (٣(٣٦املادة(والنزاهةواحليادالرفيعةاألخالقيةبالصفاتمشيتالربوفسورالقاضييتحلى(أ) 
احملكمة(االحتاديةالعدلحمكمةيفالثانيةاجلنائيةشعبةاليفكبريباحرتامحيظىقاضإنه). األساسيروما
.العدالةخلدمةبالكاملاملهنيةحياتهكرسالذيو ) العليا
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علىلقضائيةااملناصبأعلىيفللتعينيأملانيايفاملطلوبةاملؤهالتعلىمشيتالربوفسورالقاضيحيظى(ب) 
القوس يفً ا  شطاناعضو حالياإنه. األساسيرومانظاممن) أ) (٣(٣٦املادةيفعليهاملنصوصالنحو

اجلنائيةلمسائللالبالديفاحملاكمأعلىاليت تشكل،)العليااحملكمة(االحتاديةالعدلحملكمةالقضائي
.واملدنية

مشيتالربوفسورالقاضي(ج) 

اإلجراءاتيفكقاضالالزمةاملاسبة واخلربةاجلنائيةواإلجراءاتاجلنائيالقانونيفثابتة كفاءةلديه  ‘١’
يف لقد خدماملهنية،حياتهسياقيفو ). ١) (ب) (٣(٣٦املادةمتطلباتيليب وبالتايلاجلنائية،

منهاسنوات ةستوملا يزيد على،سنة١٢ملا يزيد علىالكربىاجلنائيةاألوىلالدرجةحمكمة شعبة
تنطوي الشعبةهذهاستمعت إليهااليتالقضايامنالعديدكانت.خيدم بصفة القاضي الرئيسكان

حمكمةيفقاضيشغل منصب كان٢٠٠٥عاممنذو . خطورةنائيةاجلرائم اجلأنواععلى أكثر
.احملكمةتلكلاجلنائيةالدوائرإحدىيف٢٠٠٨عامذمنوخيدماالحتادية،العدل

وعلماجلنائيةواإلجراءاتاجلنائيللقانونمساعدبروفسورأيضاهومشيتالربوفسورلقاضيا
جروسنرمايرالربوفيسورمعمشاركمؤلفانهذلك،علىوعالوة. فورتسبورغجامعةيفاجلرائم

مشاركوحمرراجلنائيةاإلجراءاتقانونحولسنوياحتديثهااليت يتم القياسيةللمالحظات 
.اجلنائيالقانونحظات املتعلقة بللمال

،٢٠٠٩سبتمربأيلول/منذو . اإلنسانحقوقوقانونالدويلالقانونيفكفاءة ثابتة أيضاولديه ‘٢’
باإلضافةو . اإلنسانحلقوقاألوروبيةاحملكمةيفاملخصصالقاضيبصفةمشيتالربوفيسورخدم
معلوماتعلىتويحتاجلنائيةاإلجراءاتقانونحولأعالهاملذكورةفإن املالحظاتذلك،إىل

للرقابةاملشرتكةاهليئةأيضًا يف أملانيامّثللقد. اإلنسانحلقوقاألوروبيةاالتفاقيةبشأنبالغة
.٢٠٠٩يونيوحزيران/منذيوروجستالتابعة إىل 

وكتابيةشفويةمبقدرة جنليزيةاإلاللغةجييدكما أنه األملانيةهي اللغةاألممشيتالربوفسورالقاضي(د)    لغة 
رومانظاممن) ج) (٣(٣٦املادة(الفرنسيةللغةجيدةمعرفةأيضالديهكما أن.اللغةلتلكممتازة 

).األساسي

) األساسيرومانظاممن) ٥(٣٦املادة(يف القائمة ألف ألغراض املادة مشيتالربوفسورالقاضي(هـ)   يرتشح 
.األساسيرومانظاممن) ١) (ب) (٣(٣٦املادةيفعليهاملنصوصاالشروطيليبحبيث أنه

مسألةوهي،النساء واألطفالضدالعنفجماليفخاصةقانونيةربةخبمشيتالربوفسورالقاضي(و)   يتحلى 
للمحكمةرئيسقاض كسنواتلعدةخدملقد . األساسيرومانظاممن) ب) (٨(٣٦املادةيفحمددة

بصفتهو . والصغاراألطفالضدترتكباليتاخلطريةاجلنائيةاجلرائمعلىقضائيةواليةهلا ةخاصشعبةيف
بتوجيه أيضافإنه قام،الكربىاألحداثولشعبةواحدةكربىجنائيةشعبةمنكثرألكقاض رئيس
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علىتنطوياليتوالقضاياوالنساء،ين صر االقضدالعنفرائمجبتتعلقعديدةحماكماتيفاإلجراءات
.النساءضداجلنسيالعنف

.أخرىدولةأيجنسيةحيملوالأملاينمواطنمشيتالربوفسورالقاضي(ز)   إن

الذاتيةالسيرةبيان 

مشيت:العائلةاسم
برتراماألول:االسم
األوسط:االسم

ذكرالجنس:نوع
١٩٥٨أيلول/سبتمرب٩الميالد:تاريخ

أملانية:الجنسية
جمموعة أوروبا الغربية ودول أخرى:اإلقليميةالمعايير
:الثانويةالجنسية

وجودها)حالةفي(
متزوج:االجتماعيةالحالة
القائمة‘/ألف’القائمة

‘باء’
‘ألف’القائمة 

اللغة األم: األلمانيةاللغات
مستوى متقدمالشفوية)(مستوى متقدم: (املكتوبة)اإلنكليزية-
مستوى متوسطالشفوية)(مستوى متوسط: (املكتوبة)الفرنسية-
مستوى متقدمالشفوية)(مستوى متقدم: (املكتوبة)األسبانية-
مستوى متوسطالشفوية)(مستوى متوسطتوبة):(املكاإليطالية-

(املؤهالت) احلاصل عليها (مع البدء باألحدث)على املؤهل، املؤسسة، املؤهلتاريخ احلصول :التعليميةالمؤهالت
أخرىخاناتا لزم ملء إذُ                   ي رجى االستنساخ واللصق-

٠٧/١٩٨٨
والية هسناملؤسسة:-
امتحان الوالية النهائي يف القانون ل (املؤهالت) احلاصل عليها:  املؤه-
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٠٧/١٩٨٥
جامعة فرانكفورت أم مايناملؤسسة:-
حاز على دكتوراه يف القانوناملؤهل (املؤهالت) احلاصل عليها:  -

١٢/١٩٨٣
جامعة فرانكفورت أم ماين / والية هسناملؤسسة:-
امتحان الوالیة األول في القانونلیھا:المؤھل (المؤھالت) الحاصل ع-

(مع البدء باألحدث)معلومات أخرى، جهة العمل، اللقب الوظيفي،التاريخ:العمليةالخبرة
احلالة، حسب ‘باء’أو يف القائمة ‘ ألف’إما يف القائمة بيان مدى صلة اخلربة بالوظيفة املرشح هلاُ    ي رجى 
حتى الوقت الراهن٠٨/٢٠٠٩

جملس أوروبال:جهة العم-
اإلنسانحلقوقاألوروبيةاحملكمةلدىخمصصقاضياللقب الوظيفي:-
:معلومات أخرى-

حتى الوقت الراهن٠٦/٢٠٠٩
اإلحتاد األورويبجهة العمل:-
عضو أملاين يف جملس اإلشراف املشرتك لدى يوروجست اللقب الوظيفي:-
:معلومات أخرى-

حتى الوقت الراهن٠٥/٢٠٠٥
مجهورية أملانيا االحتاديةجهة العمل:-
قاض لدى حمكمة العدل االحتادية (احملكمة العليا) اللقب الوظيفي:-
) ٢٠٠٨عاممنذ(االحتاديةالعدلحملكمةالثانيةاجلنائيةالدائرة-:معلومات أخرى-

) ٢٠٠٨عاممنذ(االحتاديةالعدلحملكمةالصحفيولاملسؤ -
) ٢٠٠٩-٢٠٠٥(االحتاديةالعدلحمكمةلدىحتقيققاضي-
)٢٠٠٧-٢٠٠٥(االحتاديةالعدلكمةحملةعشر ةاحلادياملدنيةالشعبة- 

٠٥/٢٠٠٥–٠٤/١٩٩٩
والية هسنجهة العمل:-
دارمشتاتيفاإلقليميةاحملكمةي الرئيس لدى قاضالاللقب الوظيفي:-
) ٢٠٠٥-٢٠٠٠(االحتياطيةشفورجريخيتشعبة،الكربىاألحداثشعبة-:معلومات أخرى-

)١٩٩٩(العامةالجنائیةالمسائل- الكبرىالجنائیةشعبةال- 

٠٦/١٩٩٨–٠٩/١٩٩٧
والية هسنجهة العمل:-
بصفة قاضيفرانكفورتيفالعليااإلقليميةاحملكمةإىلمعني اللقب الوظيفي:-
االستئنافشعبة/ باالحتجازاملتعلقةالقضاياشعبة:معلومات أخرى-

٠٤/١٩٩٩–٠٤/١٩٩٣
والية هسنجهة العمل:-
دارمشتاتيفاإلقليميةاحملكمةي لدىقاضاللقب الوظيفي:-
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اجلنائية الكربىشعبةال-:معلومات أخرى-
للقضايا املتعلقة باالعتقالاالستئنافشعبة-

٠٣/١٩٩٣–٠٢/١٩٩١
والية هسنجهة العمل:-
جرياو احمللية)-س، حمكمة جرو دارمشتاتيفاإلقليميةاحملكمةي (قاضاللقب الوظيفي:-
قضايا جنائية ومدنية عامة -:معلومات أخرى-

:األخرىالمهنيةاألنشطة
حتى الوقت الراهن٠٤/٢٠٠٠

،والعلوم اجلنائيةاجلنائيةواإلجراءاتاجلنائيللقانونمساعدبروفسورالنشاط:-
فورتسبورغجامعة

٠٣/٢٠٠٠–١٠/١٩٩٣
فورتسبورغجامعةمتفرغ،غريحماضرنشاط:ال-

٠١/١٩٩١–٠٧/١٩٨٨
العلوم اجلنائيةاجلنائية،اإلجراءاتاجلنائي،القانونمعهديفأقدمأكادمييمساعدالنشاط:-

)أم ماينفرانكفورتجامعة(الشرعيالطبوعلم

بالموضوعصلةالمنشورةالموادأكثر
وتعليقاتمدرسيةوكتبصصيةتخدراسات- ١

Meyer-Goßner/Schmitt: Strafprozessordnung. Kommentar)عام،٥٧الطبعةسنويا،يتم حتديثه
]القانوينالتعليق. اجلنائيةاإلجراءات) [التأليفيفمشارك،٢٠١٤

Satzger/Schmitt/Widmaier: StGB. Strafgesetzbuch. Kommentarيفشاركم،٢٠٠٩األوىل(الطبعة
]القانوينالتعليق. اجلنائيالقانون) [تحريرال

Kriminologie, Jugendstrafrecht, Strafvollzugوالقانونالعلوم اجلنائية) [٢٠٠٨اخلامسة عامطبعة(ال
]مدرسيكتاب–األحكاموتنفيذباألحداث،املتعلقاجلنائي

Die richterliche Beweiswürdigung im Strafprozess)اإلجراءاتلألدلة يفالقضائياالعتبار) [١٩٩٣
]اجلنائية

Körperverletzungen bei Fußballspielen)يف دراسةالقدم؛كرةمبارياتخاللبدينالذىاأل) [١٩٨٥
]العلوم اجلنائية

مقاالت (مختارة)- ٢
Die Verständigung im Strafprozess nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom

19. März 2013 (Festschrift for Klaus Tolksdorf, 2014)]احملكمةقراريف أعقاب اإلقرار بالذنبمساومة
]٢٠١٣مارسآذار/١٩بتاريخاالحتاديةالدستورية

Das Zeugnisverweigerungsrecht des Angehörigen im Verfahren gegen mehrere Beschuldigte
يفبالشهادةاإلدالءرفضلالعائلةأفرادحق لـ هانس هاينر كوين مبناسبة عيد ميالده السبعني) [(كتاب تذكاري 

]ينمتعددتهمنيتتعلق مبحماكمات



ICC-ASP/13/3/Add.1

١٣٤3A1-A-291114

IC
C

-A
S

P
/9/[…

]

P
age

١٣٤

Zum Verzicht auf das Verwertungsverbot des § 252 StPO (NStZ احلظرعنالتنازل[(213 ,2013
]ة يف احملكمةادشهالبإلدالءارفضإفادات الشهود بعد قراءةعلى

Der Einfluss der strafrechtlichen Rechtsprechung des EGMR auf den BGH und das BVerfG
العدلحمكمةعلى اإلنسانحلقوقاألوروبيةلمحكمةالقانون املستند على السوابق القضائية اجلنائية لتأثري[(2011)
]االحتاديةالدستوريةاحملكمةعلى و االحتادية

Zum Konfrontationsrecht nach Art. 6 Abs. 3d) EMRK (Festschrift for Ruth Rissing-van
Saan 2011)]حلقوق األوروبيةاالتفاقيةمن) د) (٣(٦مبوجب املادةالشهودواستجواباستدعاءيف احلق

]اإلنسان
Die überlange Verfahrensdauer und das Beschleunigungsgebot in Strafsachen (StraFo 2008,

313 ff.)]االتفاقيةمن) ١(٦و) ٣(٥للمادةوفقاالسرعةوجهعلىالقضائية اجلنائيةاإلجراءاتعملمبدأ
]حلقوق اإلنساناألوروبية

Zur räumlichen Geltung des deutschen Strafrechts bei Straftaten im Internet (Festschrift
600 Jahre Würzburger Juristenfakultät 2002, 357 ff.)]جلرائماألملايناجلنائيللقانوناحملليالتطبيق

]اإلنرتنت
Zu Rechtsprechung und Rechtswirklichkeit verfahrensbeendender Absprachen im Straf-

prozess (GA 2001, 411 ff.)] يف اإلجراءات اجلنائية األملانية]مساومة اإلقرار بالذنب
Zum Gutachten des psychiatrischen Sachverständigen aus der Sicht des Strafrichters (Archiv

für Kriminologie volume 198, 38 ff.) األمور خبري األمراض النفسية اجلنائية من قبل قضاةدلةأ[تقييم
]اجلنائية
بالموضوعصلةالدراسيةالحلقاتأكثر

وزارةنظمتهااليت" الدوليةاجلنائيةاحملكمةيفإلصالحاإلجراءبادرةامل"حولخرباءةمناقش٢٠١٤شباط/فرباير 
.أملانيابرلني،يفاألمنيةللدراساتاالحتاديواملعهداملستهلكمحايةهيئة و االحتاديةالعدل

املدعني العامني مكاتبمنةاملستفادالدروس-مرياثإنشاء"الدويلاملؤمتريفاملشاركة٢٠١٣نوفمرب/تشرين الثاين
.أملانيانورمربغ،يف" اهلجينةحملاكماو اخلاصةالدوليةاجلنائيةللمحاكم

.كازاخستانجلمهوريةالعليااحملكمةيفاجلنائيةاإلجراءاتاإلسراع يف عملحولحماضرة٢٠١٣يوليو/متوز
لسالتاألوروبيةللجنةالعاماالجتماعيفمشاركة٢٠١٣أيار/مايو  يفاملشكالت املتعلقة باجلرائمحولأوروباابعة 

.األملاينالوفديفخبريكعضوبورغسسرتا
األملانيةالندوةيفاليت مت تقدميهااألملانيةاجلنائيةلإلجراءاتاألساسيةاملبادئعنحماضرة٢٠١١أيلول/سبتمرب 

.الصنيينغداو،كو يفالدستوريالقانونحولالصينية
اإلنسانحلقوقاألوروبيةلمحكمةالسوابق القضائية اجلنائية لاملستند علىالقانونأثرعنحماضرة٢٠١١مايو أيار/
ولحكارلسروهالثالث يفاحلوارخاللاليت مت تقدميها االحتادية،الدستوريةاحملكمةالعدل االحتادية و حمكمةعلى 

.اجلنائيالقانون
األوروبيةاالتفاقيةمن) د) (٣(٦املادةمبوجبيفالشهودواستجوابستدعاءالقاحلعنحماضرة٢٠٠٩أيار/مايو 

.تركيايفالعليااحملكمةمنالزائرين قضاةللكارلسروهيفاالحتاديةالعدلحمكمةيفحلقوق اإلنسان
.األحداثجنوحأسبابعناسطنبولامعةجلاحلقوقكليةيفحماضرة٢٠٠٨نوفمرب/تشرين الثاين

اجلامعاتمنأساتذةمعاسطنبوليفتركيةأملانيةندوةيفاألدلةمقبوليةعنحماضرة٢٠٠٨نوفمرب/رين الثاينتش
)Yargitay(تركيايفالعليااحملكمةمنوقضاةالرتكية
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وجهلىعالقضائيةاإلجراءاتعملمبدأحولاألملانيةاحملامنينقابةلدىالدفاعحملاميحماضرة٢٠٠٨نيسان/أبريل 
.لهمربرالتأخريودونالسرعة
معاملثالسبيلعلى(االحتاديةالعدلحمكمةتزوراليتاألجنبيةالوفودمعاخلرباءمناقشاتحىت الوقت الراهن٢٠٠٨

الصنيمنالعليااحملكمةقضاةمعو وكوسوفو،واندونيسياأفريقياوجنوبتركيايفالدستوريةاحملاكممنقضاة
العامالنائبذلكيفمبا(وروسيا) العامالنائبمساعدذلكيفمبا(املكسيكمنالعامنياملدعنيوكبارتانوكازاخس

)لروسيا
المهنيةوالجمعياتالرابطاتفيالعضوية

Verein der Bundesrichter und Bundesanwälte beim BGHحمكمةلدىالعامنيواملدعنيالقضاة[مجعية
]ةاالحتاديالعدل

Gesellschaft zur Herausgabe von BGHSt und BGHZ] الـ نشرمجعيةBGHStوBGHZ[ن إحيث ؛
القضائيةاألحكام(أملانيايفأمهيةاألكثرواملدنيةاجلنائيةقراراتالعن " رمسيةتقارير"هيBGHZوBGHStالـ 

)التارخيية
Juristische Studiengesellschaft Karlsruhe]كارلسروهيفالقانونيةالدراساتمجعية[

Deutscher Richterbund][مجعية القضاة األملان
Deutscher Hochschulverband]والمحاضرین]الجامعاتألساتذةاأللمانیةجمعیةال

واألوسمةالجوائز

الشخصيةاالهتمامات
القدموكرةوالشطرنجملتحجرات)وعلم األحياء القدمية (ااآلثاروعلمالتاريخ
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ثيلين، كريستر- ١٦
اإلنكليزية]ب[األصل: 

مذكرة شفوية 

ا إىل األمانة العامة جلمعية الدول األطراف السويدتتقدم سفارة  وباإلشارة ،يف نظام روما األساسيبتحيا
، تتشرف بإبالغ األمانة ٢٠١٤شباط/فرباير ١٨، املؤرخة يف ICC-ASP/11/S/06إىل مذكرة األمانة العامة رقم 

لمحكمة اجلنائية الدولية لقاضككمرشح لالنتخابات  ترشح مبوجبه القاضي كريسرت ثيلني  السويدالعامة بأن حكومة 
.٢٠١٤ديسمرب كانون األول/١٧إىل ٨نيويورك من مقر األمم املتحدة يفاليت ستجرى يف

ل اخلمسة (السويد والدمنارك وفنلندا وأيسلندا دعم مجيع دول الشماعلى رشيح القاضي ثيلني تحيظى 
ا كفاءا، و فعاليتهلاحملكمة اجلنائية الدولية، و جتاهالشمال دول تزام اللً ثابتا  ً ا  تقليديتبعرتشيح.إن هذا الوالنرويج)
.تهانزاهاملهنية و 

نظام روما من ٣٦) من املادة ٢(أ) (٤الفقرة القاضي ثيلني لالنتخابات وفقا ألحكام لقد مت ترشيح 
تسمية املرشحني حملكمة العدل الدولية لاألساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، أي عن طريق اإلجراء املنصوص عليه 

يف النظام األساسي لتلك احملكمة.

يف القانون الثابتةتغطي املرشحني ذوي الكفاءةاليت ح القاضي ثيلني إلدراجه يف القائمة ألف يرشيتم ت
الالزمة، سواء كقاض أو مدع عام أو حمام أو بصفة مماثلة أخرى، يف ذات الصلةجراءات اجلنائية واخلربة اجلنائي واإل

اجلنائية.اإلجراءات القضائيةجمال 

من السويد ذكرمواطنالقاضي ثيلني هو مرشح ، ٣٦) من املادة ٣) إىل (١(أ)(٨فيما يتعلق بالفقرة و 
با الغربية ودول أخرى.الذي سيمثل نظام القانون املدين وأورو 

من نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية ٣٦(أ) من املادة ٤البيان وفقا للفقرة لقد مت إعداد هذا
السرية الذاتية للقاضي ثيلني.ة، ومرفق طي هذه املذكرة الشفوية الدولي

بيان المؤهالت

الفقرة و لمحكمة اجلنائية الدوليةل) من نظام روما األساسي أ(٣٦املادة يتم تقدمي هذا البيان مبوجب
بشأن إجراءات ترشيح وانتخاب القضاة ،)ICC-ASP/3/Res 6(رقم من قرار مجعية الدول األطراف٦

واملدعي العام ونائب املدعي العام للمحكمة اجلنائية الدولية.
يب األخرى مجيع بلدان الشمال األورو قبلبدعم مشرتك منالسويدالقاضي كريسرت ثيلني هو مرشح 

يف إلدراجهيتم ترشيحه ، و احملكمة اجلنائية الدوليةلدى(الدمنارك وفنلندا وأيسلندا والنرويج)، النتخابه قاضيا 
ذات يف القانون اجلنائي واإلجراءات اجلنائية، واخلربة الثابتةاملرشحني ذوي الكفاءةبالقائمة ألف، املتعلقة 

اجلنائية.اإلجراءات القضائيةأو حمام أو بصفة مماثلة أخرى، يف جمال سواء كقاض أو مدع عام الالزمة، الصلة
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يف أرفع املناصب القضائية على املستوى الوطين. هاملؤهالت املطلوبة لتعيينعلىالقاضي ثيلنيحيظى 
حلقوق اإلنسان، اجلنائية الدولية واإلنسانية والقانون الدويل يف جماالت القواننيواسعةه الخرباتونظراً إىل جتاربه و 

.ةحملكمة اجلنائية الدوليةاهلاماأعماللمسامهة بفعالية يف ليف وضع مرموقالقاضي ثيلني فإن هذا يضع

باألخالق بأنه يتحلى–وطنيا ودوليا - من املناصب القضائية العليا عددقد أثبت القاضي ثيلني يف ل
مع االلتزام منذ أمد طويل جيمع بني اخلربة املهنية عالياً تأهيال مؤهلقاضٍ إنهالرفيعة واحلياد والنزاهة. 

أيضا ، كما أنه ملتزمًا مبادئ القانون العامة مثل العدالة واإلجراءات القانونية ونزاهة القضاءجتاه الشخصي 
وإدارة احلاالت.ةؤ الكفاتمحاكملالتزاما عميقا ل

، وكان وزير ١٩٧٢ت خمتلفة منذ عام القاضي ثيلني يف احملاكم الوطنية السويدية يف فرتاخدمقد ل
لقوانني الوطنية والدولية لشاملة إن معرفته ال. ١٩٩٤و ١٩٩١الدولة يف وزارة العدل بني عامي 

القانون الدويل اخلاص، وقانون أمن احلدود ية حولقانوناللجان الترأس أنهيف السويد، حيث موضعتقديرعال
رمني .وقانون تسليم ا

٢٠٠٣احملكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة بني عامي خمصص لدىقاض وباعتباره
بوشكوسكي وتارتشولوفسكي، قضيةمثلوصعبةحاالت معقدة جلسات القاضي ثيلني ترأس، ٢٠٠٨و

احلاالت جرائم خطرية قد اعتربت هذه و . ليماي وآخرون، وقضية مركسيتش وآخرون وقضية بافل سرتوغار
نائي الدويل، مبا يف ذلك القتل والتعذيب وغريها من انتهاكات قوانني وأعراف احلرب. مبوجب القانون اجل

حملكمة اجلنائية الدولية.ارائم مبوجب والية جبالقاضي ثيلني لقد تعاملوبالتايل

القاضي فقد قام ، اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقةقاضي اإلجراءات التمهيدية يف احملكمة وبصفته 
إجراءات القضايا و ني بدور نشط يف تنظيم وإعداد القضايا قبل احملاكمة مع الرتكيز على تعزيز كفاءة إدارة ثيل

احملكمة.

أيضا القاضي ثيلني ضليعفإن يف جمال العدالة اجلنائية الدولية، املعمقةاتهوخرب جتاربهباإلضافة إىل و 
٢٠٠٨حقوق اإلنسان يف األمم املتحدة بني عامي وكان عضوا يف جلنة،يف القانون الدويل حلقوق اإلنسان

عامة التعليقات اليف وساهمحقوق اإلنسان يف دول خمتلفة وضعرصد لوشارك يف أعمال اللجنة ٢٠١٢و
."الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية"العهداهلامة يف البنودعلى 

ان املدير العام للجنة اإلعالم املستقلة يف كقد  ف،تنفيذي كبريكمسؤولالقاضي ثيلني أيضا خربة  ىلد
مارسها، اليت هذهاإلداريةوبصفاتهالبوسنة واهلرسك ومدير مركز االستشارات القانونية والسياسات يف بلغراد. 
املؤسسات، وتعزيز إنشاءيف امليدانبالنيابة عن االحتاد األورويب، اكتسب القاضي ثيلني خربة إضافية من 

وسيادة القانون.حقوق اإلنسان 

لغات العمل يف إحدىجييد اللغة اإلجنليزية (شفويا وخطيا) إنهالقاضي ثيلني من رعايا السويد. 
للغة الفرنسية.بالديه أيضا معرفة أساسية و ،احملكمة
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الذاتيةالسيرةبيان 
ثيلني:العائلةاسم

كريسرتاألول:االسم
هانساألوسط:االسم

ذكرالجنس:نوع
١٩٤٧كانون األول/ديسمرب ٨الميالد:تاريخ

سويدي:الجنسية
جمموعة أوروبا الغربية ودول أخرى:اإلقليميةالمعايير
:الثانويةالجنسية

وجودها)حالةفي(
متزوج:االجتماعيةالحالة
القائمة‘/ألف’القائمة

‘باء’
‘ألف’القائمة 

السويديةم: اللغة األاللغات
مستوى متقدمالشفوية)(مستوى متقدم: (املكتوبة)اإلنكليزية-
مستوى أساسيالشفوية)(مستوى أساسي: (املكتوبة)الفرنسية-
مستوى أساسيالشفوية)(مستوى أساسي: (املكتوبة)األلمانيةأخرىلغات-

(املؤهالت) احلاصل عليها (مع البدء باألحدث)على املؤهل، املؤسسة، املؤهلتاريخ احلصول :التعليميةالمؤهالت
٠٦/١٩٧٦–٠٨/١٩٧٥
كلية احلقوق يف هارفارداملؤسسة:-
ماجستري يف احلقوق.املؤهل (املؤهالت) احلاصل عليها: -

٠٦/١٩٧٢–٠٩/١٩٦٧
جامعة لونداملؤسسة:-
بكالوريوس يف احلقوق (ليسانس يف احلقوق)املؤهل (املؤهالت) احلاصل عليها: -

(مع البدء باألحدث)معلومات أخرى، جهة العمل، اللقب الوظيفي،التاريخ:العمليةالخبرة
احلالة، حسب ‘باء’أو يف القائمة ‘ ألف’إما يف القائمة بيان مدى صلة اخلربة بالوظيفة املرشح هلاُ    ي رجى 
الوقت الراهنحتى - ٠٩/١٩٩٨

حمكمة استئناف سكانيا و بيلكينجى يف ماملوجهة العمل:-
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قاضي استئناف أقدم (يف إجازة)اللقب الوظيفي:-
:معلومات أخرى-

الوقت الراهنحتى - ٠٥/٢٠١٠
جملس أوروباجهة العمل:-
اإلنسانحلقوقاألوروبيةللمحكمةخمصصقاضاللقب الوظيفي:-
:معلومات أخرى-

١٢/٢٠١٢–٠٩/٢٠٠٨
األمم املتحدةجهة العمل:-
املتحدةاألمملدىاإلنسانحقوقجلنةيفعضواللقب الوظيفي:-
:معلومات أخرى-

٠٨/٢٠٠٨–١٢/٢٠٠٣
األمم املتحدةجهة العمل:-
السابقةليوغوسالفياالدوليةاجلنائيةاحملكمةلدىخمصصقاضاللقب الوظيفي:-
:معلومات أخرى-

١١/٢٠٠٣–٠٩/٢٠٠١
االحتاد األورويبجهة العمل:-
صربيابلغراد،القانونية،واملشورةالسياساتمركزمديراللقب الوظيفي:-
:معلومات أخرى-

٠٨/٢٠٠١–٠٤/٢٠٠٠
السويداخلارجية،الشؤونوزارةجهة العمل:-
جنوب شرقي أوروبا مبادرة(أوروباشرقجنوبيفاالستقرارمعاهدةرئيساللقب الوظيفي:-

)eSEEUROPE-اإللكرتونية 
:معلومات أخرى-

٠٣/٢٠٠٠–٠٦/١٩٩٨
األمريكيةدةاملتحالوالياتوحكومةاألورويباالحتادجهة العمل:-
العلياالتنظيميةاهليئة(واهلرسكالبوسنةيفاملستقلةاإلعالمللجنةالعاماملديراللقب الوظيفي:-

)البالديفاإلعالموسائلل
:معلومات أخرى-

٠٥/١٩٩٨–٠٩/١٩٩٧
اإلحتاد األورويبجهة العمل:-
واهلرسكالبوسنةيفالدستوريةاملؤسساتإنشاءمشروعفريققائداللقب الوظيفي:-
:معلومات أخرى-
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١٠/١٩٩٤–١٠/١٩٩١
حكومة السويدجهة العمل:-
العدلوزارةيفدولةوزيراللقب الوظيفي:-
:معلومات أخرى-

٠٨/١٩٩٨–٠٩/١٩٩٠
حمكمة استئناف سكانيا و بيلكينجى يف ماملوجهة العمل:-
قاضي استئنافاللقب الوظيفي:-
:معلومات أخرى-

٠٣/١٩٨٦–٠٩/١٩٨٤
حكومة السويدجهة العمل:-
)الدوليةشعبةال(العدلوزارةيفقانوينمستشاراللقب الوظيفي:-
:معلومات أخرى-

١٢/١٩٨٩–٠٨/١٩٨٤
وحمكمة استئناف سكانيا و بيلكينجى يف ماملجهة العمل:-
قاضي استئناف مساعداللقب الوظيفي:-
:معلومات أخرى-

٠٨/١٩٧٨–٠٣/١٩٧٥
حمكمة استئناف سكانيا و بيلكينجى يف ماملوجهة العمل:-
كاتب قانويناللقب الوظيفي:-
:معلومات أخرى-

٠٢/١٩٧٥–٠٧/١٩٧٢
حمكمة إقليم لوند جهة العمل:-
كاتب قانويناللقب الوظيفي:-
:معلومات أخرى-

:األخرىالمهنيةاألنشطة

١١/٢٠١١–٠٣/١٩٩٥
رمنيتسليموقانوناحلدودأمنوقانوناخلاص،الدويلالقانونو املدين،القانونحولخمتلفةجلانرئيسالنشاط: ا

٠٩/١٩٩١–٠٦/١٩٨٧
السويديةاملسلحةللقواتاإلنساينالدويلنونلقاامستشارالنشاط:

٠٩/١٩٩١–٠٩/١٩٧٨
االت منوغريهاالبيانات،محايةوقانوناملدين،والقانوناالجتماعي،التأمنيقانونحولخمتلفةجلانأمنيالنشاط: ا
القانونية
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بالموضوعصلةالمنشورةالموادأكثر

وتعليقاتية،املدرسوالكتبختصصية،دراسات-١
Sverige som rättsstat [Sweden and the rule of law-(تيمربو)٢٠٠١ستوكهوملالقانون،وسيادةالسويد

)وشركاهرومثانب.فرد(١٩٧٩نيويورك،بروزيليوس)، اندرسمع(السويديالقضائيةاإلجراءاتقانون
املواد (خمتارة)-٢

FN:s MR-kommitté – i teori och praktik- :لـة القانونيـة، وتطبيقـنظريـاً جلنـة حقـوق اإلنسـان –٢٠٠٩اً، ا
.  ٨٨٨-٨٦٥، ٤رقم ٢٠١٠

Krigsförbrytartribunalen i Haag: Genomfört uppdrag eller kostsamt misslyckande? -اجلنائيــةاحملكمــة
رقــم ٢٠٠٨–٢٠٠٧لــة القانونيــة، ا؟ مكلــففشــلأومنجــزةمهمــةهــل كانــت :الســابقةليوغوســالفياالدوليــة

٦٢٦، ٣
مــــع"(واهلرســـكالبوســـنةيفالســـالملعمليـــةالتنظيميـــةاإلعـــالموســـائلقـــواننيأمهيـــة: القـــانونوســـيادةاإلعـــالموســـائل

لة القانونية، ؛)فميتكانيمانكاترين ٥٩٠-٥٧٩، ٣رقم ٢٠٠٠-١٩٩٩ا
المهنيةوالجمعياتالرابطاتفيالعضوية
الدوليةاحملامنينقابةالقضاة،منتدىرئيسنائب٢٠٠١- ٢٠٠٠
السويد،Sällskapet för Domstolsforskning-القضائيةلبحوثامجعيةرئيس١٩٩٧- ١٩٩٢
واألوسمةالجوائز

١٩٧٦الدراسيةهارفاردبواسفرانكمنحة –١
١٩٧٥الدراسيةمنحة فولربايت-٢
١٩٧٢االستثنائيةلوندجامعةجائزة-٣

الشخصيةاالهتمامات
والتنسواجلولفوالتاريخ،األدب،
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أوغريخيليدزي، مينديا- ١٧
اإلنكليزية]ب[األصل: 

مذكرة شفوية 

ا إىل األمانة العامة جلمعية الدول األطراف لدى مملكة هولنداجورجياتتقدم سفارة  يف نظام روما بتحيا
١٨، املؤرخة يف ICC-ASP/13/SP/06إلشارة إىل مذكرة األمانة العامة رقم وبا،للمحكمة اجلنائية الدوليةاألساسي

األمانة العامة بأن حكومة جورجيا قررت مبوجبه ترشيح فضيلة القاضي ، تتشرف بإبالغ ٢٠١٤شباط/فرباير 
الدورة الثالثة خالل حملكمة اجلنائية الدولية اليت ستجرىيف اياقاضهأوغرخييليدزي كمرشح النتخاباألستاذ مينديا

.٢٠١٤ديسمرب كانون األول/١٧إىل ٨يف نيويورك من  عشرة جلمعية الدول األطراف

من ٣٦من املادة ٥كمرشح يف القائمة ألف ألغراض الفقرة األستاذ أوغرخييليدزيالقاضي لقد مت ترشيح
) من نظام روما األساسي.١(ب)()٣(٣٦تطلبات املنصوص عليها يف املادة املمتاما إنه يليبنظام روما األساسي. 

السرية ومرفق طيهذه املذكرة ) (أ) من نظام روما األساسي ٤، الفقرة (٣٦البيان وفقا للمادة لقد مت تقدمي
.أوغرخييليدزيالذاتية لألستاذ القاضي 

ما تنتهز سفارة جورجيا لدى مملكة هولندا هذه الفرصة لتعرب ألمانة مجعية الدول األطراف يف نظام رو و 
.تقديرهااألساسي للمحكمة اجلنائية الدولية عن أمسى 

بيان المؤهالت

النتخابه قاضيا يف احملكمة مينديا أوغرخييليدزي ستاذاألهذا البيان لدعم ترشيح القاضي يتم تقدمي
-ICCمن نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية والقرار٣٦اجلنائية الدولية وفقا للمادة 

ASP/3/Res.6 القرارين، بصيغته املعدلة مبوجبICC-ASP/5/Res.5 وICC-ASP/12/Res.8 ا ، اليت اعتمد
نوفمرب تشرين الثاين/٢٧و ٢٠٠٧فرباير شباط/١و٢٠٠٤سبتمرب أيلول/١٠يفمجعية الدول األطراف 

لمحكمة اجلنائية فقا إلجراءات الرتشيح حملكمة العدل الدولية والنظام األساسي لو و ،على التوايل٢٠١٣
.الدولية

) (أ)٣(٣٦متطلبات املادة (أ)
الواضحة،  باألخالق الرفيعة واحلياد والنزاهة ىيتحلاً دائما شخصأوغرخييليدزيستاذ األكان القاضي لقد 

شغل منصب أول لقد يف أعلى املناصب القضائية يف جورجيا. همجيع املؤهالت املطلوبة لتعيينيليبكما أنه
القاضي منصب ) و ١٩٩٩- ١٩٩٠(استقاللهالبلداستعادأنلمحكمة العليا يف جورجيا، بعد رئيس ل
شغل لقد ).٢٠٠٨- ١٩٩٩ورجيا يف احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان (جبفيما يتعلق املنتخباألول 

عضوابصفة اجورجييفالبارزةاملناصبمنعددااملتميزةاملهنيةحياتهطوالأوغرخييليدزيستاذ األالقاضي 
لسيف عضوو الربملان،يف . أخرىحكومية ومؤسساتاحلكوميةالدستوريةاللجنةيف و ،للعدالةاألعلىا
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؛)١٩٩٩(جورجيااستحقاقوسام: يليماالتحديدوجهعلىتشكل اليت حاز عليهاواألومسةاجلوائز
مجعية –ماكسةمنح)؛ ١٩٩٦(مريكيةاألاملتحدةالوالياتكاليفورنيا،باسادينا،ملدينةفخريمواطن
ملدينة فخريمواطن)؛ ١٩٩١(جورجيايف قاضي)؛ أعلى تقليد لقب ١٩٩٥(فرايبورغالدولية،بالنك

الوالياتتكساس،أوسنت،ملدينة فخريمواطن)؛ ١٩٩١(األمريكيةاملتحدةالوالياتتكساس،هيوسنت،
).١٩٩٠(جورجيا،"كوتايسي القدميةملدينة"فخريمواطن)؛ ١٩٩١(األمريكيةاملتحدة

)ب) (٣(٣٦املادةمتطلبات(ب)
االاألمدطويلةكفاءةأوغرخييليدزيستاذ األالقاضي أنشألقد  واإلجراءاتاجلنائيالقانونيفشائبةتشو

ئيسر بصفته ١٩٩٩- ١٩٩٠الفرتة بنيخاللو . قاضيذات العالقة بصفة الالزمةاخلربةولديهاجلنائية،
النقضوعلى وجه التحديد،اإلجرائية،املراحلمجيعيفاجلنائيةالقضايايرتأسكان،جورجيايفالعليااحملكمة
يف للقضاءاألعلىللمجلسالسابقمنصبهحبكمعضووبصفته. العلياللمحكمةالعامةاجللساتورئاسة
.املعقدةاجلنائيةالقضايامنعددحولجاملناهاعتماديفأوغرخييليدزيستاذ األالقاضي ، شاركجورجيا

الرئيسكانالتسعيناتيفو . اجلنائيالقانونصالحاإلقيادةيفواسعةخربةلديهتوجد ذلك،إىلباإلضافة
قانونمنوذج"تفاصيلصياغةيفوشاركجلورجيااجلديدالعقوباتقانونلصياغةاحلكوميةللجنةاملشارك

العقوباتقانونعلىتعديالتلصياغةاحلكوميةاللجنةيفً ا  عضو إنه،وقت الراهنويف ال". لروسياالعقوبات
ستاذ األالقاضي لدى ذلك،علىوعالوة. األورويباالحتادمعايريمعيتماشىحىت يصبحجلورجيا

- ١٩٧٥(احلكوميةتبليسيجامعةيفاجلنائيالقانونأستاذكانلقد  . متميزةأكادمييةخلفيةأوغرخييليدزي
. والدويلاألجنيباجلنائيللقانونبالنكماكسمعهديفباحثو ) ١٩٩٩

اجلنائيالقانون(الدوليةالقوقازجامعةيفاجلنائيالقانونقسمورئيسأستاذ، يعمل ك٢٠١١عاممنذ
منكثرألؤلفمأوغرخييليدزيستاذ األالقاضيإن ). اجلنائياملقارنالقانونو الدويل،اجلنائيالقانونو الوطين،
منعدديفوكمشاركاجلنائيالقانونجماليفأخرىأمورمجلةيفوغريهااملنشورةمن األعمال١٠٠

.الدوليةاملؤمترات

ذلكيفمباالصلة،ذاتالدويلالقانونجماالتيفالكفاءةأيضاأوغرخييليدزيستاذ األالقاضيأنشألقد 
لقد ،اإلنسانحلقوقاألوروبيةاحملكمةيفورجياجبيتعلقفيماتخبمنقاضيوبصفته ك. اإلنسانحقوققانون
ذلكيفمبا،قضية٥٠٠حوايليفالرئيسياملقرربصفةومت تكليفهقضية٢٠٠٠منأكثردراسةيفشارك

جورجيا،ضدوقضية أسانيدجة ،وحاالت أخرىناتشوفابينوشيه و قضية(اجلنائيةباملسائلاملتعلقةالقضايا
وقاضجورجيادولةلالدستوريةاللجنةيفً ا  عضو هو أوغرخييليدزيستاذ األالقاضي،يف الوقت الراهن). .اخل

الدويلالقانونيفالكفاءةاملتميزةاألكادمييةمؤهالتهوتشمل. اإلنسانحلقوقاألوروبيةاحملكمةلدىخاص
.اإلنسانحقوقوقانون

)ج) (٣(٣٦املادةمتطلبات(ج) 
باإلضافة. والروسيةاإلجنليزيةجييد؛ كما أنه األمأوغرخييليدزي ستاذ األالقاضيلغةهي جلورجية االلغة

.واألملانيةالفرنسيةتنيللغأساسيةمعرفةلديهذلك،إىل
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)٥(٣٦املادةمتطلبات(د) 
،ءباوألفالقائمةمبوجبمطلوبهوماتتجاوزمبؤهالتأوغرخييليدزي ستاذ األالقاضييتحلى 

.ألفقائمةاليفإلدراجهمبوجبهيتم ترشيحه،ولكن،)ب) (٣(٣٦املادةمتطلباتويليب

)٣(إىل) ١) (أ) (٨(٣٦املادةاستجابة إىل(ه) 
). روسياوجورجيايف (املدينالقانونبلدانيفالقانوينالتعليمأوغرخييليدزي ستاذ األالقاضيتلقى

بيئةيفالعملواثق بأوغرخييليدزي ستاذ األالقاضيفإن املدين،القانونامنظميثلرشحاملأنمنالرغمعلىو 
األوروبيةاحملكمةيفميزةتاملاملهنيةحياتهبهشهدتكماوالتجربةاخلربةحيثمنسواءالقضائيةالسوابق
).املتحدةاململكةلندن،(والدويلاملقارنالقانونمعهديفواخلربةاإلنسانحلقوق

.الشرقيةأوروبادولجمموعةمندولةوهيجورجيا،من قبل أوغرخييليدزي ستاذ األالقاضيرشيحيتم ت

احملكمةتكوينيفاجلنسنيبنيجيدتوازنحتقيقعلىأوغرخييليدزي ستاذ األالقاضياختياريعمل 
.ملقبلةاالنتخاباتيف التصويتلشرطكأدىنكحدالذكورالقضاةمناثننيحتديديتمأنه طاملا

) (ب) ٨(٣٦املادةاستجابة إىل(و) 
وجهعلى. القضايامناملمتازة يف عدد كبري القانونيةتهرب خبأوغرخييليدزي ستاذ األالقاضييتميز 

ستاذ األالقاضيحصللقد ذلك،إىلوباإلضافة. الدويلاإلنساينلقانونيف اعميقةمعرفةلديه،التحديد
،والدويلاألجنيباجلنائيللقانونبالنكماكسمعهديفالذريالقانونيفخبريكالكفاءة  أوغرخييليدزي على 

لالجئنيالقانون ً ا  ممتاز ً ا  فهملديهذلك،علىوعالوة. املوضوعهذاحولاملقاالتمنالعديدشرنكما أنه 
بنفسو . املختلفةمتراتاملؤ يفً ومشاركا  قانون الالجئنيلقضاةالدوليةالرابطةيفً ا  سابقً ا  عضو بصفته الدويل
املنظماتمنعدديفمشاركتهمنووافرةواسعةخربةأوغرخييليدزي ستاذ األالقاضيلدى األمهية،منالقدر

، والرابطة الدولية للقانون جملس أوروبا(منظمة األمن والتعاون يف أوروبا، احلكوميةغريواألجنبيةالدولية
اجلمعية، والدويلاملقارنالقانونمعهد، ، نقابة احملامني األمريكيةالالجئنيونقانلقضاةالدوليةالرابطةاجلزائي، 
ية.قانونذات مشكالت مسائل) حول، معهد القانون األورويب اخل.الدويلللتعاوناألملانية

ملا يزيد على: اصجديرة بذكر خاألطفالأوالنساءضدالعنفمكافحةيفللمرشحالقانونيةاخلربة
تتعلق تارخييةقضاياعدةدراسةيفشارك، لقد جورجيايفالعليااحملكمةرئيسمنصبأثناء توليهواتسن٩
دائرة احملكمةيفجلس،اإلنسانحلقوقاألوروبيةاحملكمةقاضيمنصبتوليهفرتةخاللو . والتمييزالعنفب

خدمحيث، فاناتشو ال يف قضية هو احلكمااملرتبطالعنفوقضايا تتعلق بعقدةاملالتمييزأمورلفحص
مفهومأنشأتاليتالكربىالدائرةقبلمناحلكمإن إصدار. قرربصفة املأوغرخييليدزي ستاذ األالقاضي

.األوروبيةاإلنسانحقوقحمكمةفقهيفشكل سابقةوجهة النظر والسلوكبني" سببيةعالقةال"

علىتعديالتلصياغةاحلكوميةاللجنةيفعضووهأوغرخييليدزي ستاذ األالقاضيأنبالذكرواجلدير
.َ  األس ريالعنفقضايابتتعامل،أخرىأموربنيمنواليت،جورجيا،يف العقوباتقانون

) ٧(٣٦املادةاستجابة إىل(ز)



ICC-ASP/13/3/Add.1

٣A1-A-291114١٤٥

IC
C

-A
S

P
/9/[…

]

P
age

١٤٥

.أخرىدولةأيجنسيةميتلكوالجورجيامواطينمنأوغرخييليدزي ستاذ األالقاضي

الواسعالقويوالدعمالدويل،املستوىعلىلإلعجاباملثرية واألكادمييةاملهنيةمؤهالتهإىلً ونظرا  
تمعوالقضائيةوالتنفيذيةالتشريعيةالسلطاتضمنأوغرخييليدزي ستاذ األالقاضيبهيتمتعالذي املدينوا
جنوبمن(ةالدولياجلنائيةاحملكمةيفقاضياانتخابهأنتعتقدجورجياحكومة، فإن الوطيناملستوىعلى

اخلربة،منثروةللمؤسسةجلبسيالدولية)،اجلنائيةاحملكمةيفاآلنحىتممثلةغرياملنطقةإن هذه –القوقاز
.الدوليةالعدالةهدفتعزيزيفاملشرتكةباملسؤوليةوالشعوراجلديدةوالرؤية
الذاتيةالسيرةبيان 

أوغرخييليدزي:ةالعائلاسم
مينديااألول:االسم

ذكرالجنس:نوع
١٩٤٢أيار/مايو ١٩الميالد:تاريخ

جورجيا:الجنسية
أوروبا الشرقية:اإلقليميةالمعايير
متزوج:االجتماعيةالحالة
القائمة‘/ألف’القائمة

‘باء’
‘ألف’القائمة 

اجلورجيةاللغة األم: اللغات
مستوى متقدمالشفوية)(مستوى متقدم: (املكتوبة)اإلنكليزية-
مستوى أساسيالشفوية)(مستوى أساسي: (املكتوبة)الفرنسية-
مستوى متقدمالشفوية)(مستوى متقدم: (املكتوبة)الروسيةأخرىلغات-

:التعليميةالمؤهالت-
٠٦/٢٠٠٧–٠٢/٢٠٠٥
اجلنائيللقانون العام والقانوناألورويبالقسمأملانيا،ترير،يفاألورويبالقانونأكادمييةاملؤسسة:-
األورويبالعدلالصيفية حولالدورةيفاملشاركةشهادةاملؤهل (املؤهالت) احلاصل عليها:-

٠٨/٢٠٠٤–٠٧/٢٠٠٤
األمريكيةاحملامنينقابةاملؤسسة:-

القضائيالتدريبيفاملشاركةشهادةاملؤهل (املؤهالت) احلاصل عليها:-
٠١/٢٠٠٣–٠١/٢٠٠٠
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فرنساسرتاسبورغ،يفبريليتزمعهداملؤسسة:-
الفرنسيةيف اللغةاخلاصةاللغويةالتدريبيةالدورةيفاملشاركةشهادةاملؤهل (املؤهالت) احلاصل عليها:-

١٠/١٩٩٥–٠٥/١٩٩٥
أملانيافرايبورغ،يفغوتهمعهداملؤسسة:-

األملانيةاللغةيفاخلاصةاللغويةالتدريبيةالدورةيفاملشاركةشهادةاملؤهل (املؤهالت) احلاصل عليها:-
١٠/١٩٩٥–٠٤/١٩٩٥

أملانيافرايبورغ،الدويل،للقانون األجنيب والقانون اجلنائيبالنكماكسمعهداملؤسسة:-
Strafnormenالذري (القانونيفخبرياملؤهالت) احلاصل عليها:املؤهل (- im Atomenergierecht(

٠٧/١٩٩١–٠٦/١٩٩١
اجلنائيةالعلوميفالعلياللدراساتالدويلاملعهداملؤسسة:-

اجلنائيةالعدالةيفاناإلنسحقوقمحايةحولاملؤمتريفاملشاركةشهادةاملؤهل (املؤهالت) احلاصل عليها:  
١٠/١٩٨٢–١٠/١٩٨٠
االشرتاكيةاجلمهورياتاحتادللعلوم،الروسيةاألكادمييةالدولة والقانون،معهداملؤسسة:-

السوفياتية          
القانونيفملوضوعيةوغري ااملوضوعيةحجج العناصر(اجلنائيالقانوندراسةاملؤهل (املؤهالت) احلاصل عليها:   

)اجلنائي
٠٦/١٩٧٤
السوفياتية             االشرتاكيةاجلمهورياتاحتاداحلكومية،موسكوجامعةاملؤسسة:-

معتمددبلوم،"اإلمهالجرائميفاللوم"اجلنائي،القانونيفدكتوراهاملؤهل (املؤهالت) احلاصل عليها: 
٠٦/١٩٦٣–٠٩/١٩٥٨
جورجيااحلكومية،تبليسيجامعةاملؤسسة:-

معتمددبلوم،"العامالدويلالقانونيفاحلياد"القانونية،الدراساتيفماجسترياملؤهل (املؤهالت) احلاصل عليها: 
العمليةالخبرة
حتى الوقت الراهن-٠٦/٢٠١٤

اناإلنسحلقوقاألوروبيةاحملكمةجهة العمل:-
)ألفالقائمة(خمصصقاضي اللقب الوظيفي:-

حتى الوقت الراهن-٠٤/٢٠١٣
جلورجياالعقوباتقانونعلىالتعديالتلصياغةاحلكوميةاللجنةجهة العمل:-
عضواللقب الوظيفي:-

حتى الوقت الراهن-٠٣/٢٠١٤
جلورجياالدستوريةاللجنة احلكوميةجهة العمل:-
عضواللقب الوظيفي:-

حتى الوقت الراهن-٠٩/٢٠١١
الدوليةالقوقازجامعةجهة العمل:-
القانونالدويل،اجلنائيالقانوناحمللي،اجلنائيالقانوندائرةرئيسأستاذ،اللقب الوظيفي:-
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املقارناجلنائي
٠٢/٢٠١١–١٢/٢٠٠٩

)قوس احملكمةعلىالشعب(الشعبحمكمة-حكوميةغريمنظمةجهة العمل:-
والرئيسمشاركمؤسسي:اللقب الوظيف-
احلساسةاجلنائيةالقضايامنالعديدعلىاحملاكمةترأست حماكمات كقاضي:معلومات أخرى-

للفصل يف الدعاوى مبوجباألوىلكانت اخلربة. الشعباستجابة إىل شكاوى
)ألفالقائمة(جورجيايفاحمللفنيهيئةنظام

٠٢/٢٠٠٩–٠٦/٢٠٠٨
أوروبايفوالتعاونناألممنظمةجهة العمل:-
خبرياللقب الوظيفي:-
دورة جتريبية معخاصةمهمة. أوكرانيايف" املدربنيتدريب"يف برنامجشاركت:معلومات أخرى-

وعيمستوىرفعحولخربةاألكثرالقضاةلتدريباملناطقمتعددةانتقائية
" الشرح"منوغريها" demotrials"مؤسسةقبلمنخربة أقلمن ذويالقضاة

ألف) القائمة. (القضائيةاألنشطة-
٠٢/٢٠٠٨–٠٦/١٩٩٩

اإلنسانحلقوقاألوروبيةاحملكمةجهة العمل:-
قاض فيما يتعلق جبورجيا اللقب الوظيفي:-

حبوايلالرئيسياملقررباعتباريقضية وكلفت٢٠٠٠ما يزيددراسةيفشاركتمعلومات أخرى
،قضية٥٠٠

وحاالت بينوشيه و ناتشوفاقضية(اجلنائيةاملتعلقة باملسائلالقضاياذلكمبا يف
اخلأخرى،

)ألفالقائمة(
٠٩/١٩٩٨–٠٩/١٩٩٧

جورجيايفالعدلجملسجهة العمل:-
منصبه السابقحبكمعضواللقب الوظيفي:-

وازدراءالفساد(اجلنائياحملتوىذاتالقضايايفالقراراتوقمت باختاذشاركتمعلومات أخرى
احملكمة

)ألفالقائمة) (اخلوالتمييز
٠٩/١٩٩٩–١١/١٩٩٠

جورجيايفالعليااحملكمةجهة العمل:-
رئيسالوظيفي:اللقب-

النقض،دوراتيفوخاصةاإلجرائية،املراحلمجيعيفاجلنائيةالقضاياقيادةمعلومات أخرى
منصب الرئيس 

)ألفالقائمة(العلياللمحكمةالعامةواجللسات
١١/١٩٩٠–٠٢/١٩٨٧
١٠/١٩٨٠–٠١/١٩٧٣
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جورجيايفالعليااحملكمةجهة العمل:-
لسسرأمنياللقب الوظيفي:- العلمياالستشاريا

وقتضمنوعمل احللول،للعدالةفعالةإلدارةالتوجيهيةتفاصيل املبادئوضعمعلومات أخرى
لعددمعقول،

.سابقةممارسةإىلتفتقراليتاجلنائيةالقضايامن فئات
:األنشطة المهنية األخرى

حتى الوقت الراهن–٠٥/٢٠١٤
.اجلورجيةالقانونيةالدراساتجماليفالعلميةللبحوثاجلودةراقبةمنظاملرئيسالديراملالنشاط:-

للعلومجورجياأكادميية
حتى الوقت الراهن–١١/٢٠١٣

القانونيةالدائرةورئيس،اجلامعة اجلورجيةاملسماةاجلامعة األوىلأندرو،يف سانتأستاذالنشاط:-
٢٠١٢-٢٠٠٩

)اإلنسانوحقوقالقضاء(ورجياجلالعامةالدستوريةاللجنةعضوالنشاط:-
٠٣/١٩٩٩

استقاللبشأناألعضاءالدولإىلأوروباجملسوزراءنةللجR(94)12رقمتوصيةالترمجةالنشاط:-
القضاةودوروكفاءة

٠٥/١٩٩٩
)١٩٩٨" (للقضاةاألساسيالنظامحولاألورويبامليثاق"ونشرترمجةالنشاط:-

٠٧/١٩٩٧
ونشروتعميموحتليللدراسةجورجيايفالعليااحملكمةيفاإلنسانحقوقمركزوتنظيمإنشاءالنشاط:-

وابقالس
األخرىالدوليةواحملاكماإلنسانحلقوقاألوروبيةللمحكمةالقضائية

٠١/١٩٩١
املبادئحول"جورجيايفالعلياللمحكمةالكاملةاجللسةوتوصياتقراراتونشراعتمادالنشاط:

" جورجيا الستقالهلاةدولاستعادةفرتةيفاجلمهوريةاحملاكمأنشطةيفواالجتاهاتاألساسية
يفالضحاياحقوقوحول "؛)١٩٩٢" (الدفاعيفواحلقالرباءةافرتاضوحول"؛)١٩٩١(

)١٩٩٤" (العقوبات القضائيةإصداروحول"؛)١٩٩٢" (اجلنائيةاإلجراءات
١١/١٩٩٠

التشريعاتتطويريفسامهتو ،األحزاب السياسيةاملتعددالربملانيفعضواتانتخبالنشاط:-
علىجلورجياةالدميقراطي

.تعدديأساس
١٩٨٥/١٩٨٧

روسيالعقوبات القانونمنوذجتفاصيلصياغةيفمشاركةالنشاط:-
بالموضوعصلةالمنشورةالموادأكثر

٢٠١٤تبليسي،)اريةطباعته س(٨رقم . الدوليةالقوقازجامعةمنتدى،"الدويلاجلنائيللقانوناألساسيةاملبادئ"-



ICC-ASP/13/3/Add.1

٣A1-A-291114١٤٩

IC
C

-A
S

P
/9/[…

]

P
age

١٤٩

٢٠٠٨، تبليسي، ١رقم "يف فجر نظام العدالة اجلنائية الدولية"، والعدل. -
Liber"السببية: انعكاس يف مرآة االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان"،- Amicorum Luzius Wildhaber ،

٢٠٠٧سرتاسبورغ، 
Martlmsajulebis،"احملكمة اجلنائية الدولية"- Matsne) ١٩٩٧، تبليسي، ٢رقم ). العدالةمنتدى
Anashkin"قانون العقوبات: حماولة النمذجة النظرية" (كتاب متخصص باللغة الروسية)، شارك يف التأليف: -

G.Z., Borodin

-B.A. … Nauka١٩٨٧، ... (العلوم)، موسكو

١٩٨٦، ١٠"اإلغفال اجلنائي". موسوعة جورجية، جملد رقم -
-Die Bedeutung des Schuldgehalts der Tat im Strafrecht. Zweites Deutsch - Sovjetisches

Kolloquium uber

-Strafrecht und Kriminologie", Nomos Verlags - Gesellschaft,- ١٩٨٤بادن –، بادن ٢رقم.
١٩٨٤ينا، ج-"، أوراق مت مجعها، تبليسياإليذاء املستهدفوغري موضوعية حالةوضوعية ملحتقيق"-
-"El abondono criminal en pelagro y la culpaen las delictos sin resultato", XI congres

international de derecho.– ،١٩٨٢كومباردا، كاراكاس
Sabchota،"الرمسيسلطات املسؤولاستخدامإلساءةاجلنائيةاملسؤولية"- samartali,)السوفييتالقانون(،

١٩٨٢تبليسي،،٢رقم 
Sabchota،"لتدمري املعامل التارخيية والثقافيةاجلنائيةملسؤوليةا"- samartali,)٤رقم ،)السوفييتالقانون،

١٩٨١تبليسي،
١٩٨٠تبليسي،العلوم)،(، ميتسنريبا )باللغة اجلورجية" (كتاب متخصص املخاطرجرائميفاللوم"-
، ٣، رقم )منتدى ...(Matsne،"بسيوينلشريفاجلرائم، ابقلم عامل أمريكي بارز يف علمأساسيةدراسة"-

١٩٨٠تبليسي، 
Sabchota،"اجلنائيوالقانونالعقوباتسياسة"- Samartali)١٩٧٩تبليسي،،٢رقم ،)السوفييتالقانون
١٩٧٦تبليسي،ميتسنريبا،،)باللغة الروسية" (كتاب متخصص اجلنائيلإلمهالاملنطقياألساس"-
لد وسوعةم،"الذريالقانون"- ١،١٩٧٥جورجيا، ا

تبليسي،،١رقم ،)للعلومجورجياأكادمييةمنتدى(ماتسين،"اجلنائيالقانونيفالثنائيأواملختلطالذنب"-
١٩٦٧

بالموضوعصلةالدراسيةالحلقاتأكثر
٢٠١٠ل،إسرائييفالعليااحملكمةنظمته، اجلنائيلقانونلاملعاصرةاملشكالتحولمؤمتر: إسرائيل-
٢٠٠٤ترير،األورويب،القانونأكادمييةيفانعقدتاألورويب،اإلرهابمكافحةاسرتاتيجيةحولندوة: أملانيا-
اجلنائي لقانونانقابةانظمتهاإلرهاب،مكافحةجماليفالقانونيةاملشكالتحولندوة: املتحدةاململكة-

٢٠٠٢لندن،الدولية،
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١٩٩٨أوتاوا،الالجئني،قانونلقضاةالثالثالدويلاملؤمتر: كندا-
١٩٩٧جنيف،،"الوطنيةالتشريعاتيفاإلنساينالقانونلوائحانعكاس"ندوة: سويسرا-
١٩٩٧يدن،الجلورجيا،اجلنائيةاإلجراءاتوقانونالعقوباتقانونمشروعاختصاصحولمؤمتر: هولندا-
١٩٩٦روما،النخبة،لفساداملعاصرةاملشكالتحولمؤمتر: إيطاليا-
١٩٩٤جانريو،ديريواجلنائي،للقانونالدوليةللجمعيةعشراخلامساملؤمتر: الربازيل-
٢٠٠٣-١٩٩٣سرتاسبورغ،والعليا،الدستوريةاحملاكملرؤساءالدوريةالدوليةاملؤمترات: فرنسا-
١٩٩٦،١٩٩٤،١٩٩١العاصمة،واشنطنالقضائي،التعليمبرامجABA: األمريكيةاملتحدةالواليات-

المهنيةوالجمعياتالرابطاتفيالعضوية
جورجيايفاملستقلنياخلرباءنادييفعضوالوقت الراهن حىت-٢٠١٠
الدولية للمحامنيالرابطةعضو يف حىت الوقت الراهن -١٩٩٦
موعة اجلورجية ١٩٩٧-١٩٩٦ رابطة الدولية للقانون اجلنائيالرئيس ا

واألوسمةجوائزال
)١٩٩٩وسام استحقاق جورجيا (-
)١٩٩٦مواطن فخري ملدينة باسادينا، كاليفورنيا، الواليات املتحدة األمريكية (-
)١٩٩٥مجعية بالنك الدولية، فرايبورغ (–منحة ماكس -
)١٩٩١أعلى تقليد لقب قاضي يف جورجيا (-
)١٩٩١األمريكية (مواطن فخري ملدينة هيوسنت، تكساس، الواليات املتحدة -
)١٩٩١مواطن فخري ملدينة أوسنت، تكساس، الواليات املتحدة األمريكية (-
)١٩٩٠مواطن فخري "ملدينة كوتايسي القدمية"، جورجيا (-
)١٩٧٤جائزة األكادميية اجلورجية للعلوم، منحت لدراسة "حنو الطبيعة النفسية للسلوك اجلنائي"، جورجيا (-

الشخصيةاالهتمامات
والسفرشعرال

الصلةذاتاألخرىالحقائق
)٢٠١٤(اجلورجية"Ertsulovneba"التلفزيونعلى قناة" والعدالةالقانون"خاصتدرييببرنامجوقدمتأعددت لقد 

)٢٠١٢"(التعبريحريةيفاحلق: "موضوعحولأذربيجانيفعملورشة، ترأستأوروباجملسمنبدعوةخبريبصفة
:  يف املوضوعني التالينياجلورجيالدستورإصالحإطاريفيف جورجياالقضاءعن تنيدراسأعددت لقد 

) ٢٠١١نظام هيئة احمللفني ()أ(
)٢٠١٠تعيني القضاة ملدى احلياة ()ب(

الـــيتالدســـتوريةالرقابـــةمســـائلبشـــأناملناقشـــاتيفتشـــاركاإلنســـان،حلقـــوقاألوروبيـــةحملكمـــةيف ابصـــفة قاضـــي
)٢٠٠٨(أرمينيايفستوريةالداحملكمةنظمتها
الــدويل؛اجلنــائيالقــانونمجعيــة؛اجلنــائيللقــانونالدوليــةالرابطــة: التاليــةاحلكوميــةالدوليــة غــرياملنظمــاتمــعأتعــاون
موعـــة؛لالجئـــنياقـــانون لقضـــاةالدوليـــةالرابطـــة أكادمييـــة القـــانون األمريكيـــة؛احملـــامنينقابـــة؛العـــامللقـــانوناألوروبيـــةا

.الدويلالبنك؛للمحامنيالدويلاالحتاداإلنسان؛حلقوقهلسنكيمؤسسة؛الفينللتعاوناألملانيةاجلمعية؛روبيةاألو 


