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  املرفق

  قائمة مرتبة أجبديا بأمساء املرشحني
  )مع بيان املؤهالت(

  احملتويات

        الصفحة                         االسم واجلنسية  

  ٣           )   بنن (                               إليشا، فيكتوار ديزيريه أديتورو -        أغبانرين - ١

  ٨               )     كينيا (             ألووش، دجويس  - ٢

   ١٥           )        كولومبيا (    يكي                            أربوليدا ريبول، فرناندو إنر - ٣

   ٢١             )      زامبيا   . (                   شيباسيكوندا، لوميب ب - ٤

   ٢٧             )       اليونان (            ليفادا، فاين -           داسكالوبولو - ٥

   ٣٦         )            جنوب أفريقيا (                           دوغارد، كريستوفر جون روبرت  - ٦

   ٥٩             )      نيجرييا (             أوسوجي، شيلي -     إيبوي - ٧

   ٧١          )       إكوادور (                                غونساليس كابال، ماريا ديل كارمن  - ٨

   ٧٩           )            بوركينا فاسو (                  كام، غبريدو غوستاف  - ٩

   ٩٨           )        بوتسوانا (                        موناغينغ، صنجي ماسينونو  -  ١٠

    ١١٢             )      غامبيا (                         نغوم، أميناتا لويس رونيين  -  ١١

    ١٢٤             )      مدغشقر (                       رازوازاناين، فونيمبوالنا  -  ١٢

   ٢٩ ١               )       اليابان (              سايغا، فوميكو  -  ١٣

   ٣٥ ١              )      غايانا (                شهاب الدين، حممد  -  ١٤

   ٤٧ ١       )                         مجهورية الكونغو الدميقراطية (                        سيتا أكيلي مويال، أجنيليك  -  ١٥

   ٥٩ ١             )       السنغال (              سو، احلاجي ملك  -  ١٦

  ٠  ١٧               )       إيطاليا (              تارفوسر، كونو  -  ١٧

   ٧٥ ١              )      هولندا (                   توماسن، ويلهيلمينا  -  ١٨

  ٣  ١٨           )       سرياليون (               ولو جون بانكويل  ز         ومسون، رو ط -  ١٩

  ٣  ١٩            )      بلجيكا (          ت، كريستني              فان دين وينغري -  ٢٠

  ٤  ٢٠           )              البوسنة واهلرسك (                فوكويي، دراغومري  -  ٢١
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  )بنن(إليشا، فيكتوار ديزيريه أديروتو - أغبانرين  - ١

  ]بالفرنسية: األصل[                  

  مذكرة شفوية

انة مجعية يهدي وزير اخلارجية والتكامل األفريقي واجلماعة الفرانكفونية واملغتربني البنيني حتياته إىل أم
  ملفاكمرفق  يتشرف بأن يقدم إىل األمانةالدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية و

إليشا، احملامية يف حمكمة االستئناف بكوتونو، -يتعلق بترشيح األستاذة فيكتوار ديزيريه أديروتو أغبانرين
 يف االستئناف األول من ٢٠٠٩يناير /جراؤها يف كانون الثاينالنتخابات قضاة احملكمة اجلنائية الدولية املقرر إ

  .الدورة السابعة جلمعية الدول األطراف

  .إليشا لالنتخاب ضمن القائمة ألف- وترشح حكومة بنن األستاذة أغبانرين  

            ً          إليشا قاضية ، ومستشارة- وكما يظهر من السرية الذاتية املرفقة ذه الوثيقة، عملت األستاذة أغبانرين  
، قبل أن تنشئ مكتبا بصفتها حمامية لدى حمكمة االستئناف ١٩٨٨ إىل ١٩٧٠ومدعية عامة يف حماكم بنن من 

  .١٩٨٩لدى تقاعدها عام 

وعلى أساس جتربتها وقدراا املشهود هلا ا، فقد سبق لترشيحها أن وضع ضمن القائمة املصغرة لشغل   
  .منصب نائب املدعي العام للمحكمة

 بنن هذا الترشيح بنية إتاحة الفرصة لنظام العدالة اجلنائية الدويل لالستفادة من جتربة وتقدم حكومة  
  .إليشا- وخربة األستاذة أغبانرين

...  

*** 

  بيان املؤهالت

  البيانات الشخصية

  ١٩٤٤مارس / آذار٢٨    :تاريخ امليالد

  بويب، بنن    :مكان امليالد

  بننية      :اجلنسية
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  التعليم

   .                              شهادة اإلجازة يف القانون العام–                            احلقوق، جامعة بواتييه، فرنسا      كلية         ١٩٦٧  –      ١٩٦٣

              التدريب املهين

        بـاريس     ،   ]        للقـضاء                         معهد التدريب الـوطين      [                                     املركز الوطين للدراسات القضائية      –        القضاء        ١٩٦٩-    ١٩٦٧
   .                               ؛ تدريب مبحكمة االستئناف ببواتييه )     فرنسا (

                 التجربة العملية

   .                   االبتدائية بكوتونو                   قاضي التحقيق باحملكمة          ١٩٧١-    ١٩٧٠

                                                               إجراء التحقيقات، بطلب من املدعي العام أو بطلب من املدعي              -
                                                               بشأن مجيع اجلرائم أو اجلنح املرتكبة يف نطاق اختصاص احملكمـة                  املدين،

   .       القضائي

                                                                        قاضي األحداث يف حمكمة كوتونو االبتدائية، مع والية قضائية ممتـدة إىل                      ١٩٧٢-    ١٩٧١
   .        وويداه               حمكميت بورتو نوفو        

                                                                إجراء التحقيقات بشأن اجلنايات أو اجلـنح الـيت يرتكبـها             -
           القاصرون؛

                       إيداع األحداث اجلاحنني؛  -        

   .                                   القيام مبهام قاضي رئيس حمكمة األحداث  -        

                                                                         قاضي احملكمة االبتدائية بكوتونو، مع حتمل املسؤولية عن املسائل املتعلقة                    ١٩٧٣-    ١٩٧٢
   .             باحلالة املدنية        

                                                        قاضي رئيس احملكمة يف جلسات الصلح واحملاكمة يف مـسائل              -        
                                                                           والنفقة، واحلضانة، ومنازعات األبوة واألحباث املتعلقة ا، والتبين، واحلالة                       الطالق، 
   .                  املدنية، وما إىل ذلك        

   .                                        شغلت منصب مستشار يف حمكمة االستئناف بكوتونو          ١٩٧٥-    ١٩٧٣

                                   عريف، تـستمع للطعـون املتعلقـة                                    مستشار يف دائرة القانون ال        -
                                                مبنازعات األرض واحلالة املدنية مبوجب القانون العريف؛
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   .                                                     رئيسة الدائرة اإلصالحية، تستمع للطعون يف القضايا اجلنائية    -        

   .                                      قاضي التحقيق يف احملكمة االبتدائية بكوتونو          ١٩٧٨-    ١٩٧٥

عام حملكمة إجراء التحقيقات، بأمر من املدعي العام أو املدعي ال   -
                                       َ          بكوتونو، بشأن مجيع اجلنايات أو اجلنح املرتك بة يف نطاق  االستئناف

االختصاص القضائي للمحكمة، أو خارج هذا االختصاص يف احلاالت 
  االستثنائية؛

                                                          قاضي رئيس احملكمة يف حماكمات جرائم التلبس املرتكبـة يف              -        
   .                       االختصاص القضائي للمحكمة             نطاق 

   .                             ستشار يف حمكمة االستئناف بكوتونو م          ١٩٨١-    ١٩٧٨

   .                  رئيس دائرة االامات    -        

   :                      تقوم بصفة شخصية مبا يلي          

                                                       اإلشراف على أنشطة مجيع مكاتب قضاة التحقيق يف حماكم          •
        كوتونو؛

                                                        القيام بزيارات إىل سجون بنن للتحقق من وضع األشخاص          •
      ئـرة                                                       املتهمني رهن االحتجاز قبل احملاكمة أو بأوامر من دا        

                                                        االامات، من أجل البت يف مدى ضرورة اإلبقـاء علـى           
                   االحتجاز قبل احملاكمة

   :                                                  وباملشاركة مع العضوين اآلخرين يف دائرة االامات مبا يلي          

                                       اإلشراف على اإلجراءات اليت تتخذها الشرطة؛ •

                                                          التأكد من صحة اإلجراءات املتبعة يف القـضايا اخلاضـعة           •
       تحقيق؛                      للتحقيق من قبل قضاة ال

                                                               تقييم التهم والبت فيما إذا كان ينبغي تقدمي املتـهمني إىل            •
                                                           احملاكمة أمام احملكمة يئة حملفني، مبا يف ذلك إصدار أوامر          

             إلقاء القبض؛

                                                       بالنسبة ألفراد الشرطة وموظفي اإلصالحيات، االستماع إىل        •
  .                                   الطعون بناء على قرارات قضاة التحقيق

   .                     كمة االبتدائية بكوتونو             مدعي عام يف احمل          ١٩٨٦-    ١٩٨١
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                                                  مراقبة أفراد الشرطة ضمن االختصاص القضائي للمحكمة؛    -        
                             تلقي الشكاوى وعمليات اإلبالغ؛    -        
                                                فتح التحقيقات األولية وتلقي تقارير التحقيقات؛  -        

                     عند العثـور علـى      (                                            األمر بفتح التحقيق بشأن أسباب الوفاة         -
   ؛ )   جثث

   :                       ات جنائية من خالل ما يلي            البدء يف حتقيق    -        

                                                    إصدار تعليمات إىل قاضـي التحقيـق أو قاضـي             ‘ ١ ’
         األحداث؛

                                                             اإلحالة إىل احملكمة يف حالة جرائم التلبس، وفقا لإلجـراءات                    
            ذات الصلة؛          

                                            اإلحالة املباشرة إىل احملاكم اإلصالحية أو الشرطة؛          

              طـار إجـراء           قات يف إ                                  إحالة امللفات املتعلقة بالتحقي      ‘ ٢ ’  
                               إىل املدعي العام حملكمة االستئناف؛             جرائم التلبس 

                                                          املشاركة يف عدد من جلسات احملكمة يئة حملفـني بـصفتها           
   :       التالية

مرافعات يف قضايا اختالس األموال العامة؛ (مدع عام  • 
والقتل؛ والتسميم؛ واالغتصاب؛ والسطو املسلح؛ والقتل 

 ؛)اخلطأ،  والتآمر، وما إىل ذلك

 .رئيس حمكمة اجلنايات يف القضايا املذكورة آنفا •

 
                               رئيسة دائرة االامات، تقـوم       :                           مستشارة يف حمكمة االستئناف        ١٩٨٨  -       ١٩٨٦

  .    ١٩٨١  -       ١٩٧٥                         باملهام ذاا كما يف الفترة 

   .                                        مستشارة يف الدائرة القضائية باحملكمة العليا     ١٩٨٨      سبتمرب  /       أيلول-       فرباير  /    شباط
        مقررة؛ /                             الطعون اجلنائية بصفة مستشارة              دراسة امللفات يف          - 
                 إعداد التقارير؛          - 
  .                                             املشاركة يف جلسات الدائرة القضائية بصفة مستشارة          - 

  ،     ١٩٨٨          أكتـوبر    /              تشرين األول   ١                               أحيلت على التقاعد املبكر يف           ١٩٨٨       أكتوبر  /          تشرين األول
  .              سنة يف القضاء  ٢٠          بعد مشوار 
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        يونيـو   /         حزيران   ٢٢               أدت القسم يف     ُ                             قُبلت يف هيئة حماميي بنن؛ و          ١٩٨٩
  .                         يف حمكمة االستئناف بكوتونو    ١٩٨٩

                            متخصصة يف القانون اجلنائي،      :                                حمامية يف حمكمة استئناف كوتونو         ١٩٨٩    منذ 
                                                                 والقانون املدين، والقانون التجاري، والقانون العريف، ومـا إىل         

   .   ذلك
   :    ١٩٨٩                       عضو جملس هيئة احملامني منذ 
                  عالقات مع القضاة؛                          رئيسة اللجنة املسؤولة عن ال

                                         مشاركة يف خمتلف األنشطة بتعليمات من اهليئة؛
                                                        سلطة تنسيق وتسوية الرتاعات، وشبه الرتاعات والعمل وإقامة -   

  .                            عالقات مهنية بني احملامني والقضاة

            أنشطة أخرى

     قدمت   :                                                   حضرت مؤمتر معهد احملامني الناطقني بالفرنسية، تونس           ١٩٧٣
         ، نشرت   "                        القانون العريف الداهومي            املرأة يف    "                   ورقة بشأن موضوع    

 ,R. Jur. Pol. Ind; Coop. L 28 No 4, pp. 505 to 1336, Paris  يف 

December 1973.  

                                                          شاركت يف أعمال املؤمتر املعين مبنع اجلرمية والعدالة اجلنائية، الذي      ١٩٨٥
    ).       إيطاليا (                          نظمته األمم املتحدة يف ميالنو 

                             إىل الواليات املتحدة، نظمتها      )                   يف القانون املقارن   (              جولة دراسية   
   ).       ملتقيات (            األمم املتحدة 

                                         املعهد اإلداري الوطين وجامعـة بـنن        -                        دورة تدريبية للقضاة         ١٩٨٨  -       ١٩٨٣
                                                     القانون اجلنائي اخلاص؛ واإلجراءات اجلنائية؛ ودراسات        :        الوطنية

  .          حاالت عملية

     كـز                                                              شاركت يف الدورة التدريبية الثالثة للمحامني، نظمهـا املر             ٢٠٠٢
  :                                                                الدويل للتدريب يف أفريقيا لفائدة احملامني الناطقني بالفرنـسية        

                ، دورة بـشأن     "                        إجراء حمكمـة اجلنايـات     "                     درست مادة بعنوان    
                                                            اإلجراءات اجلنائية لفائدة الطالب احملضرين المتحـان تأهيـل         

  .     احملامني

  
***  
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   )     كينيا (            ألووش، دجويس  - ٢

  ]األصل باالنكليزية[                   
  

  مذكرة شفوية 

دي البعثة الدائمة جلمهورية كينيا لدى األمم املتحدة حتياا إىل أمانة مجعية الدول األطراف يف نظام   
روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية وتبعا لتقدمي ترشيح القاضية ألووش دجويس يف إطار القائمة ألف، 

  .البيان، سرية ذاتية حمدثة للقاضيةويوجد رفقة هذا . تتشرف بإحالة بيان املؤهالت دعما لترشيحها

وتستويف القاضية ألووش مجيع الشروط املوضوعة للتعيني يف أعلى املناصب القضائية على النحو 
ولديها الكفاءة الالزمة يف القانون اجلنائي .  من نظام روما األساسي٣٦من املادة ) أ(٣املنصوص عليه يف الفقرة 

ولديها أيضا خربة . لك من خربة أخرى وفقا ملتطلبات نظام روما األساسيواإلجراءات اجلنائية وما يتصل بذ
  .جيدة يف جمال القانون الدويل حلقوق اإلنسان

...  

***  

  بيان املؤهالت

ترشح حكومة كينيا القاضية ألووش دجويس، اليت تشغل حاليا منصب قاضية يف حمكمة االستئناف   
ئية الدولية أثناء االنتخاب املقرر إجراؤه يف االستئناف األول للدورة بكينيا، النتخاا قاضية يف احملكمة اجلنا

  . يف نيويورك٢٠٠٩يناير / كانون الثاين٢٣ إىل ١٩السابعة جلمعية الدول األطراف، املقرر عقده يف الفترة من 

رة  والفق٣٦من املادة ‘ ١’)ب(٣ويأيت ترشيح القاضية ألووش ضمن القائمة ألف وفقا ألحكام الفقرة   
  . من نظام روما األساسي٣٦ من املادة ٥

وقد عملت بتفوق على مدى ثالثني . وتعد القاضية ألووش أعلى قاضية رتبة يف اجلهاز القضائي الكيين  
  .٢٠٠٧وقد عينت قاضية يف حمكمة االستئناف عام . سنة بصفتها قاضية يف احملكمة العالية

فقد عملت قاضية تشرف . جلنائي واإلجراءات اجلنائيةوالقاضية ألووش دجويس ذات خربة يف القانون ا  
على حمكمة لألحداث وتبت يف قضايا جنح األحداث؛ وعملت فيما بعد قاضية مقيمة وقاضية مقيمة أقدم رئيسة 
للهيئة يف القضايا اجلنائية؛ مث عملت قاضية يف احملكمة العالية متارس كال من االختصاص االبتدائي واالستئنايف يف 

                          ً                                                                 ايا اجلنائية واملدنية وقاضية  يف حمكمة االستئناف متارس االختصاص االستئنايف يف القضايا اجلنائية واملدنية القض
  .املرفوعة من احملكمة العالية
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فقد عملت . ويف جمال حقوق اإلنسان، عملت القاضية دجويس يف جمال تعزيز حقوق األطفال والنساء  
لألمم املتحدة ولفترة واحدة يف جلنة اخلرباء املعنيني حبقوق الطفل التابعة لفترتني يف جلنة حقوق الطفل التابعة 

ويف كل هذه املهام الدولية واإلقليمية، كانت هلا أدوار قيادية بصفتها نائبة للرئيس ورئيسة يف . لالحتاد األفريقي
نها قاضية يف احملكمة الدولية وبفضل معرفتها وعملها يف جمال حقوق الطفل، تيسر هلا تعيي. اللجنتني على التوايل

  .حلقوق الطفل يف كندا

فقد كانت . ، قامت القاضية ألووش بدور فعال يف إصالح القوانني املتعلقة باملرأةوعلى الصعيد الوطين  
وترأس حاليا فرقة العمل املسؤولة عن تفعيل قانون . عنصرا رئيسيا يف إنشاء شعبة األسرة يف احملكمة العالية بكينيا

وترأست اللجان القضائية اليت نقحت قواعد املمارسة يف قانون .  يف كينيا٢٠٠٦رائم اجلنسية اجلديد لعام اجل
وكانت أيضا مسؤولة عن تدريب موظفي الشؤون القضائية يف جمال . األسرة من أجل تيسري احملاكمات السريعة

  .صكوك حقوق اإلنسان الدولية واإلقليمية ذات الصلة

  .ألووش اللغة اإلنكليزية كتابة ونطقاوجتيد القاضية   

  .وفيما يلي بيان السرية الذاتية للقاضية ألووش  

  البيانات الشخصية

 كينية :اجلنسية

 أنثى :نوع اجلنس

  التعليم

ماجستري الشؤون الدولية، مدرسة فليتشر للقانون  ٢٠٠٨
والدبلوماسية، جامعة تافتس، مدفورد، ماساشوسيتس، 

 .االمريكيةالواليات املتحدة 

شهادة جامعية عليا يف الدراسات القانونية، مدرسة كينيا  ١٩٧٤
 .للقانون

 .بكالوريوس حقوق جامعة نريويب، كينيا ١٩٧٣

 .حمامية لدى احملكمة العالية يف كينيا املؤهالت املهنية 

  اخلربة يف اال القضائي 

االختصاص قاضية مبحكمة االستئناف يف كينيا، مارست   ٢٠٠٨-٢٠٠٧
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 . االستئنايف يف دعاوى االستئناف اجلنائية واملدنية

قاضية باحملكمة اجلنائية، مبا يف ذلك احملاكمات املتعلقة  ٢٠٠٧-١٩٨٣
 .بالقتل والقضايا املدنية واألسرية والدستورية

 . قاضية مقيمة أقدم، الفصل يف القضايا اجلنائية واألسرية  ١٩٨٢-١٩٨٠

 . ح مقيمة، الفصل يف القضايا اجلنائيةقاضية صل ١٩٨٠-١٩٧٧

قاضية صلح لدى حماكم أول درجة، فصلت يف قضايا  ١٩٧٧-١٩٧٤
 .إجرام األحداث

  األنشطة القضائية

نائبة رئيس جلنة استعراض املقررات الدراسية القضائية  ٢٠٠٨
لوضع مقرر دراسي ملعهد التدريب القضائي املنشأ 

 .حديثا

ة العمل املعنية بإنفاذ قانون اجلرائم اجلنسية رئيسة، فرق ٢٠٠٨-٢٠٠٧
   ّ                                 تول ت وضع ن ظم قانونية تستخدمها احملاكم . ٢٠٠٦لعام 

                                                 ويستخدمها احملققون التابعون للشرطة واملد عون العام ون 
 .      ّ       ّ                        واملوظ فون الط بيون يف جمال اجلرائم اجلنسية

ن ضت، بصفتها قاضية أقدم تابعة للمحكمة العالية واآل ٢٠٠٨-١٩٩٨
حملكمة االستئناف، بتدريب القضاة وقضاة الصلح يف 

 . جمال وضع صكوك حلقوق اإلنسان اإلقليمية والدولية

قاضية،احملكمة الدولية حلقوق األطفال، كندا، بريطانيا  ٢٠٠٤-٢٠٠٠
وانطوى الدور الذي أدته . العظمى والبوسنة واهلرسك

ابالت على السفر إىل املناطق املتضررة من أجل إجراء مق
                        ّ                    مع األطفال واحلكومات واملنظ مات غري احلكومية وجلمع 
                                            آراء األطفال املتضرر ين من جر اء احلرب يف ايرلندا 

                            وأعد ت تقريرا قدمته إىل املكتب .وبريطانيا العظمى
 .الدويل حلقوق األطفال يف أوتاوا، بكندا

                  سه لت تدريب القضاة .عضو، جلنة التدريب القضائي ٢٠٠٥-٢٠٠٠
 . الصلح واملالك شبه القانوينوقضاة 
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رئيسة جلنة إنشاء شعبة األسرة التابعة للمحكمة العالية يف  ٢٠٠٥-٢٠٠٠
 .وضعت القواعد اخلاصة بسري عمل هذه الشعبة. كينيا

مسؤولة عن تقدمي التوصيات .عضو، جلنة اخلدمة القضائية ٢٠٠٣-١٩٨٥
 .إىل الرئيس الكيين فيما يتعلق بتعيني القضاة

                                                  عضو، فرقة العمل اليت أنشأها املد عي العام الكيين بشأن  ٢٠٠٠-١٩٩٦
. القوانني ذات الصلة باملرأة بغرض إصالح هذه القوانني

                                                  وأعد ت فرقة العمل نص  مشروع القانون املتعلق باملساواة 
مشروع قانون (ومشروع القانون املتعلق حبماية األسرة 

ا بوصفهما من أجل استصدارمه) احلماية من العنف املرتيل
 .قانونني

  اخلربة العملية ذات الصلة

                                                 نائبة و عضو، جلنة حقوق الطفل التابعة لألمم املت حدة،  ٢٠٠٨-٢٠٠٣
مسؤولة عن النظر يف تقارير الدول . يف نيويورك وجنيف

األطراف وتقدمي التوصيات املناسبة لكي تتخذ الدول 
 . األطراف إجراءات بشأا

 اخلرباء املعنيني حبقوق الطفل التابعة لإلحتاد رئيسة، جلنة ٢٠٠٥-٢٠٠١
                                      أع دت القواعد املتعلقة باملمارسة والنظام . األفريقي

الداخلي للجنة األفريقية، مبا يف ذلك اإلجراءات املتعلقة 
بتقدمي الشكاوي إىل اللجنة األفريقية من قبل أفراد أو 

ير                                          أعد ت املبادئ التوجيهية اخلاصة بإعداد التقار.      منظم ات
األولية اليت تقدمها الدول األطراف يف اإلحتاد األفريقي 

 .إىل اللجنة األفريقية

  خنبة من املؤمترات والورقات

، خطاب ألقته أمام مؤمتر "محاية حقوق اجلنود األطفال" ٢٠٠٢
البحريات الكربى الذي نظمه االئتالف من أجل وقف 

 .استخدام األطفال جنودا
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ل باستخدام مبادئ حقوق الطف تأمني حقوق" ٢٠٠٤
                                       ورقة قد مت إىل مؤمتر قانون األسرة املنعقد يف ".اإلنسان

 .٢٠٠٤كيب تاون، جنوب أفريقيا، 

                                                 تقرير عن بعثة تقص ي احلقائق املتعلقة باحلرب اليت مز قت " ٢٠٠٥
                                  ، تقرير أعد  لإلحتاد األفريقي يف أعقاب "أوغندا الشمالية

 .بعثة زارت مشال أوغندا

                  منشور أعد  وقد م إىل "ة البنات والنساء يف أفريقياحمن" ٢٠٠٦
حمفل السياسات العامة املتعلقة بالطفل األفريقي الذي 

 .التأم يف أديس أبابا، بإثيوبيا

ورقة قدمت إىل املؤمتر ." التمييز ضد األطفال يف أفريقيا" ٢٠٠٦
  .الدويل يف بلفاست، اململكة املتحدة

اإليدز /ناعة املكتسبةاألطفال وفريوس نقص امل" ٢٠٠٧
ورقة قدمت يف املؤمتر الدويل لس مجعية " والقانون،

 .                               الشاب ات املسيحيات يف نريويب بكينيا

تنفيذ : املمارسة اليت تستجيب للسياسة العامة وللقانون"  ٢٠٠٨
، )"كينيا (٢٠٠٦ لعام ٣القانون اجلرائم اجلنسية رقم 

التاسع للقاضيات ورقة قدمت يف مدينة بنما يف املؤمتر 
 .الذي يعقد كل سنتني

" جتنيد واستخدام اجلنود األطفال يف أوغندا و موزامبيق" ٢٠٠٨
، أطروحة لنيل درجة املاجستري، مبدرسة "حتليل مقارن

 .فالتشر للقانون والدبلوماسية،جامعة تافتس

                                                التحد يات اليت يطرحها تفسري دستور كينيا وتطبيق هذا  ٢٠٠٨
                                 ية الرقابية وإعمال احلقوق واحلر يات الوال(الدستور 

القواعد املتعلقة باملمارسات واإلجراءات ) األساسية للفرد
              ، ورقة أعد ت يف ٢٠٠٦ذات الصلة باحملكمة العليا لعام 

 .٢٠٠٨امللتقى السنوي للقضاة عام 
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أنشطة أجنزت ومناصب شغلت ذات عالقة 
 باملوضوع

 

وقبل ذلك، .  اإلناث يف كينيا                     تو لت رعاية مجعية األد الء ٢٠٠٦-٢٠٠٠
قامت يف عام .                              ترأست هذه اجلمعية ملد ة ست سنوات

برنامج التعليم الوقائي للنظراء املتعلق "  بتصميم٢٠٠٢
اإليدز لكل من الفتيان /بفريوس نقص املناعة املكتسبة

وهو مشروع مت التصويت عليه بأنه األفضل ."        والشب ان
 املعقود يف ٢٠٠٨إليدز لعام                           أثناء املؤمتر العاملي املكر س ل

برشلونة ويستخدم هذا املشروع اآلن منوذجا يف العديد 
 .من البلدان

 . قامت برعاية رابطة القاضيات يف كينيا ٢٠٠٨-٢٠٠٥

مديرة اجلمعية الدولية للقاضيات واشنطن العاصمة،  ٢٠٠٨
انتخبتها املنطقة األفريقية يف مدينة بنما يف املؤمتر التاسع 

 .عقد كل سنتنيالذي ي

  البعثات اخلاصة

                   َ                            شاركت يف البعثة املوف دة إىل دارفور، بالسودان باسم  ٢٠٠٤
                              ّ              اإلحتاد األفريقي وأجرت مفاوضات كل لت بالنجاح مع 
احلكومة السودانية يف سبيل التصديق على امليثاق 

 .األفريقي لضمان حقوق الطفل

ها احلرب من                                   ّ  شاركت يف بعثة إىل منطقة أوغندا اليت مت زق ٢٠٠٦
                                           ّ     أجل الوقوف على األوضاع السائدة واآلثار اليت خل فتها 

 سنة على األطفال ولتقدمي تقرير بعد ٢٠حرب دامت 
ذلك إىل االحتاد األفريقي من أجل أن تتخذ بشأنه 

 .إجراءات
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  اجلوائز

 Elder of the Burning)نالت جائزة زعيم الرمح الناري  ٢٠٠٠

Spear)طنية مينحها رئيس مجهورية  وهي جائزة شرفية و
             ً                                كينيا اعترافا  بالعمل املنجز يف جمال حقوق اإلنسان 

 .والعمل اإلنساين

 Judicial Certificate)نالت شهادة االستحقاق القضائية  ٢٠٠٧

of Merit) اليت مينحها رئيس القضاة يف كينيا مبنسابة 
 .افتتاح أول يوم من األيام القضائية

بدفاعها ) كينيا(ير من برملان األطفال نالت شهادة تقد ٢٠٠٧
عن حقوق الطفل يف كينيا وحقوقه دوليا وذلك يف إطار 
الشبكة األفريقية ملنع إساءة معاملة األطفال وإمهاهلم 

 .ومحايتهم من ذلك

  اللغة واملهارات

                         ً       ًجتيد اللغة االنكليزية نطقا  وكتابة •  

                                  ً       ًجتيد اللغة السواحلية الكينية نطقا  وكتابة •
      ً       ًنطقا  وكتابة ) لغتها األم(جتيد لغة دوهولو •
  .مبادئ أولية يف اللغة الفرنسية•
 .متمرسة على استخدام احلاسوب•

  



ICC-ASP/7/33/Add.1 
Page 15 

 

  )كولومبيا(أربوليدا ريبول، فرناندو إنريكي   - ٣

  ]األصل باالنكليزية[                   

  مذكرة شفوية

ألطراف وتتشرف، باإلشارة إىل دي سفارة كولومبيا يف الهاي حتياا إىل أمانة مجعية الدول ا
 تشرين ١٤املؤرخة  ICC-ASP/7/S/44، و٢٠٠٨أبريل / نيسان١٥املؤرخة  ICC-ASP/7/S/19املذكرات 

 ICC-ASP/7/S/73 ، و٢٠٠٨أكتوبر / تشرين األول٢٨املؤرخة  ICC-ASP/7/S/66  ، و٢٠٠٨أكتوبر /األول
ة بأن حكومة كولومبيا قررت تسمية السيد فرناندو ، بأن تبلغ األمان٢٠٠٨نوفمرب / تشرين الثاين١١املؤرخة 
 أربوليدا ريبول، الذي يشغل حاليا منصب قاض منتسب يف احملكمة العليا لكولومبيا، ليكون مرشحا إنريكي

ملنصب قاض يف احملكمة اجلنائية الدولية، يف االنتخابات املقرر إجراؤها أثناء االستئناف األول للدورة السابعة 
  .٢٠٠٩يناير / كانون الثاين٢٣ إىل ١٩ول األطراف يف نيويورك يف الفترة من جلمعية الد

 من نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية ٣٦من املادة ‘ ٢’) أ (٤وتأيت التسمية وفقا ألحكام الفقرة   
  .الدولية

 السيد                            ، من نظام روما األساسي، يرش ح٣٦ من املادة ٥والفقرة ‘ ١’)ب (٣وعمال بأحكام الفقرة   
  .أربوليدا ريبول ضمن القائمة ألف

. وكما يتبني من سريته الذاتية، يتحلى السيد أربوليدا ريبول بالصفات املنصوص عليها يف تلك األحكام  
وحماميا يف  فهو ذو كفاءة عالية يف القانون اجلنائي واإلجراءات اجلنائية، وله خربة ذات صلة بصفته قاضيا

  .اإلجراءات اجلنائية

يلة السنوات العشرين املاضية، عمل السيد أربوليدا ريبول قاضيا مساعدا يف حمكمة العدل العليا يف وط  
  .كولومبيا؛ وقاضيا يف الدائرة اجلنائية مبحكمة العدل العليا؛ ويعمل حاليا قاضيا منتسبا يف احملكمة ذاا

خبريا مشهودا له يف جمال القانون وإىل جانب خربته الواسعة بصفته قاضيا، يعد السيد أربوليدا ريبول   
وخترج من جامعة ساالمانكا بإسبانيا، بصفته أخصائيا يف القانون اجلنائي، مبا يف . اجلنائي واإلجراءات اجلنائية
  .ذلك القانون اجلنائي الدويل

 اويف هذا السياق، عمل مستشارا لنيابة الرئاسة يف كولومبي. وله أيضا خربة كبرية يف حقوق اإلنسان  
مكافحة اإلفالت من العقاب يف حاالت انتهاكات قانون حقوق اإلنسان "واالحتاد األورويب يف مشروع 

  ".والقانون اإلنساين الدويل

  .ويتقن السيد أربوليدا ريبول اللغة اإلنكليزية إىل جانب اللغة اإلسبانية، لغته األم  



ICC-ASP/7/33/Add.1 
Page 16 

 

، من نظام روما األساسي ٣٦ن املادة م) أ(٤ويوجد رفقة هذه املذكرة البيان املعد وفقا للفقرة   
  .للمحكمة اجلنائية الدولية وبيان السرية الذاتية للقاضي أربوليدا ريبول

***  

  بيان املؤهالت

 ٦ من نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية والفقرة ٣٦ من املادة ٤بيان مقدم وفقا للفقرة   
-ICC(شيح وانتخاب قضاة احملكمة اجلنائية الدولية من قرار مجعية الدول األطراف بشأن إجراء تر

ASP/3/Res.6.(  

قررت حكومة كولومبيا أن تسمي السيد فرناندو إنريكي أربوليدا ريبول، الذي يشغل حاليا منصب   
قاض مساعد يف احملكمة العليا لكولومبيا، ليكون مرشحا ملنصب قاض يف احملكمة اجلنائية الدولية، يف االنتخابات 

 إىل ١٩رر إجراؤها أثناء االستئناف األول للدورة السابعة جلمعية الدول األطراف يف نيويورك يف الفترة من املق
  .٢٠٠٩يناير / كانون الثاين٢٣

وله كفاءة ثابتة يف جمال القانون اجلنائي واإلجراءات . ويرشح السيد أربوليدا ريبول ضمن القائمة ألف  
 ٥والفقرة ‘ ١’)ب(٣الفقرة ( اال بوصفه قاضيا وحماميا يف اإلجراءات اجلنائية اجلنائية، واخلربة الالزمة يف هذا

  ). من نظام روما األساسي٣٦من املادة 

وهو شخص على قدر كبري من املبادئ األخالقية واحلياد والرتاهة ويستويف مجيع متطلبات اخلربة   
 من نظام ٣٦من املادة ) أ(٣نصوص عليه يف الفقرة واألقدمية للتعيني يف أعلى املناصب القضائية، على النحو امل

  . روما األساسي

وللسيد أربوليدا ريبول، املرفقة سريته الذاتية ذه املذكرة، خربة وجيهة يف جمال القانون اجلنائي   
بيا؛ فطيلة السنوات العشرين املاضية، عمل قاضيا مساعدا يف حمكمة العدل العليا يف كولوم. واإلجراءات اجلنائية

وكان أيضا مرشح . وقاضيا يف الدائرة اجلنائية مبحكمة العدل العليا؛ ويعمل حاليا قاضيا مساعدا يف احملكمة ذاا
وخالل مشواره الطويل بصفته قاضيا، فصل السيد . كولومبيا ملنصب نائب املدعي العام للمحكمة اجلنائية الدولية

  .أربوليدا ريبول يف قضايا جنائية معقدة عديدة

ويف هذا السياق، كانت له . وله أيضا خربة كبرية يف جمال حقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل  
فقد كان مستشار نيابة الرئاسة يف كولومبيا . فرصة العمل ملرات عديدة يف منظمات حكومية بصفة مستشار

ت قانون حقوق اإلنسان مكافحة اإلفالت من العقاب يف حاالت انتهاكا"واالحتاد األورويب يف مشروع 
  ".والقانون اإلنساين الدويل

وكان أستاذا متميزا يف . ويعد أخصائيا يف القانون اجلنائي، وخترج من جامعة ساالمانكا، بإسبانيا  
  .القانون اجلنائي، وعلم اإلجرام واإلجراءات اجلنائية يف خمتلف اجلامعات املعترف ا يف كولومبيا
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معرفة أكادميية قانونية كبرية بشأن طائفة واسعة من القضايا اخلاصة اليت هلا صلة وللسيد أربوليدا ريبول   
  :بعمل احملكمة، مبا يف ذلك على سبيل املثال ال احلصر ااالت التالية

                القانون اجلنائي؛ •

                 القانون اإلجرائي؛ •

                              النظام الداخلي وقواعد اإلثبات؛ •

               القانون الدويل؛ •

             حقوق اإلنسان؛ •

  .                 انون اإلنساين الدويل   الق •

  )  ج (   ٣              الفقرة   (                                                                                          ويتحدث السيد أربوليدا ريبول اللغة اإلنكليزية بطالقة واللغة اإلسبانية هي لغته األم               
    ).  ٣٦         من املادة 

   .                                                                 والسيد أربوليدا ريبول من رعايا كولومبيا وال حيمل جنسية أي دولة أخرى  

   .                 طقة البحر الكارييب                                             وكولومبيا عضو يف جمموعة دول أمريكا الالتينية ومن  

***  

  البيانات الشخصية

  فرناندو إنريكي أربوليدا ريبول      :االسم

  ١٩٥١أغسطس / آب٢٠    :تاريخ امليالد

  كولوميب      :اجلنسية

  التعليم

  .جامعة كولومبيا الكربى، بوغوتا، دكتوراه يف القانون والعلوم السياسية    ١٩٧٦ -  ١٩٧٢

  )برنامج دراسات عليا(أخصائي يف القانون اجلنائي : ياجامعة ساالمانكا، إسبان   ١٩٩٥ – ١٩٩٤
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  العمل القضائي

  .قاض منتسب يف حمكمة العدل العليا      حاليا

  .عضو أكادميية القضاء الكولومبية      حاليا

  .عضو جلنة إصالح نظام العدالة      ٢٠٠٤

  .قاض يف الدائرة اجلنائية حملكمة العدل العليا    ٢٠٠٣ -  ١٩٩٥

  .صياغة القانون اجلنائي العسكري اجلديدعضو جلنة       ١٩٩٥

  قاض مساعد يف حمكمة العدل الدولية    ١٩٩١ -  ١٩٨٩

  )١٩٨٨ لعام ٢٥٥٠املرسوم رقم (عضو جلنة صياغة القانون اجلنائي العسكري     ١٩٨٩ -  ١٩٨٨

  )١٩٨٧ لعام ٠٥٠املرسوم (عضو جلنة صياغة القانون اجلنائي العسكري    ١٩٨٦ – ١٩٨٤

  و جلنة تنقيح القانون اجلنائي العسكريعض    ١٩٨٤ -  ١٩٨٣

  اخللفية املهنية

مكافحة اإلفالت من العقاب يف حاالت انتهاكات قانون حقوق "مستشار مشروع    ٢٠٠٥ -  ٢٠٠٤
اتفاق بني نيابة الرئاسة الكولومبية واالحتاد ". اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل

  .األورويب

  .ملدعي العام للمحكمة اجلنائية الدوليةمشرح كولومبيا ملنصب نائب ا      ٢٠٠٤

رئيس البعثة اخلاصة اليت أنشأها الرئيس الكولوميب، للتحقيق املؤسسي لتشخيص    ٢٠٠٤ -  ٢٠٠٣
  .الفساد داخل الشرطة الوطنية

ممثل مفوض لكولومبيا يف الدورة احلادية عشرة للمجلس االقتصادي واالجتماعي    ٢٠٠٢
  .دت يف فييناالتابع لألمم املتحدة اليت عق

  مستشار برنامج األمم املتحدة اإلمنائي    ١٩٨٩ -  ١٩٨٨
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  خربة التدريس

  .أستاذ، شهادة املاجستري يف القانون اجلنائي، جامعة إكسترنادو، بوغوتا، كولومبيا     اآلن-  ١٩٨٧

أستاذ، برنامج البكالوريوس يف القانون اجلنائي، جامعة إكسترنادو، بوغوتا،      اآلن-  ١٩٨٧
  .لومبياكو

  .أستاذ القانون اجلنائي، جامعة سانتو توماس، بوغوتا، كولومبيا   ٢٠٠٥ – ١٩٨١

أستاذ القانون اجلنائي، برنامج البكالوريوس، جامعة سانتو توماس، بوغوتا،    ٢٠٠٥ – ١٩٩٢
  .كولومبيا

  .، بوغوتا، كولومبياالساباناأستاذ القانون اجلنائي، جامعة    ١٩٨٩ – ١٩٨٣

  .أستاذ القانون اجلنائي، جامعة لوس أنديس، بوغوتا، كولومبيا   ١٩٨٦ – ١٩٨٤

  .رئيس شعبة القانون اجلنائي، جامعة السابانا، بوغوتا، كولومبيا   ١٩٨٩ – ١٩٨٦

أستاذ القانون اجلنائي، وعلم اإلجرام واإلجراءات اجلنائية، جامعة ال غران    ١٩٨٦ – ١٩٧٩
  .كولومبيا، بوغوتا، كولومبيا

  .مدير شعبة القانون اجلنائي، جامعة ال غران كولومبيا، بوغوتا، كولومبيا   ١٩٨٦ – ١٩٨٤

  .مدير شعبة القانون اإلجرائي، جامعة ال غران كولومبيا، بوغوتا، كولومبيا   ١٩٨٤ – ١٩٨٣

  منشورات وأحباث خمتارة

• “Curso de Criminología”, Asociación de Profesores de Criminología Alfonso Reyes Echandía 
(co-author). 

• “Consideraciones en torno a la relación: Dogmática - Política Criminal”, IUSTA no. 9. 

• “Las normas rectoras en el nuevo procedimiento penal”, IUSTA no. 11. 

• “Política Criminal del Proceso Penal en Colombia”, IUSTA no. 16. 

• “La codificación penal colombiana en el contexto latinoamericano”, Nuevo Foro Penal no. 38. 

• “Funciones de la Pena en la Constitución Colombiana”, Revista de Derecho Penal y 
Criminología No. 49, Externado University, Colombia. 

• “Independencia Judicial”, Supreme Court of Justice, no. 5. 

• “Juzgamiento de altos funcionarios del Estado”, Supreme Court of Justice, no. 12. 

• “Reforma procesal en Latinoamérica: proyecto inconcluso”, Corporación Excelencia en la 
Justicia, 1998. 
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• “Contenido y sentido del derecho penal de la globalización”, Fiscalía General de la Nación, 
2000. 

• “La reforma de la Fiscalía General”, Corporación Excelencia en la Justicia, Los Andes 
University, 2001. 

• Estudio sobre los nuevos códigos penales, Salamanca University - Supreme Court of Justice, 
2001. 

• “Sistema penal – Política criminal” (Homenaje a Günther Jakobs), Revista Internacional de 
Derecho Penal no. 2., Legis, 2003. 

• “Casación y Constitución” (Homenaje a Bernardo Gaitán Mahecha), Legis – Javeriana 
University, 2003. 

• “Casación y nuevo sistema procesal penal”, Externando University, 2005. 

• “Revisión y nuevo sistema procesal penal”, Externando University, 2005. 

• La teoría de la pena de Günther Jakobs en libro de homenaje a Alfonso Reyes Echandía, Legis, 
2005. 

  تارات يف جمال االتصالخم

  ).يف التلفزيون، واإلذاعة ووسائط اإلعالم املكتوبة(عدة خطب، وحماضرات ومقابالت 

    املهارات اللغوية

  اللغة األم :اإلسبانية

  ).قراءة وكتابة ونطقا(بطالقة   :اإلنكليزية

***  
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  )زامبيا. (شيبيساكوندا، لوميب، ب  - ٤

  ]باإلنكليزية: األصل[

  مذكرة شفوية

هدي وزارة اخلارجية جبمهورية زامبيا حتياا إىل أمانة مجعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي  ت 
شيبيساكوندا ملنصب . للمحكمة اجلنائية الدولية وتتشرف بإبالغها بأن زامبيا قررت ترشيح القاضية لوميب ب

ٍ                        قاض  باحملكمة اجلنائية الدولية من ‘ ١‘)ب(٣                   ً         بالقائمة ألف، وفقا  للفقرة والقاضية شيبيساكوندا مرشحة مدرجة.   
وسوف جتري االنتخابات أثناء .  من نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية٥ والفقرة ٣٦املادة 

 ٢٠٠٩يناير / كانون الثاين٢٣ إىل ١٩االستئناف األول للدورة السابعة جلمعية الدول األطراف خالل الفترة من 
  .يف نيويورك

                          ً                                                    شيبيساكوندا اليت تشغل حاليا  منصب قاض باحملكمة العليا تتمتع بقدم راسخة وخربة يف جمال والقاضية   
                         ً                        وهي مطلعة كذلك إطالعا حسنا  على القانون الدويل حلقوق . القضاء وهلا دراية واسعة بالتقاضي اجلنائي

ملهنية اليت متتد على مدى أربعة وخالل حياا ا. اإلنسان مع التركيز على األحكام االستئنافية واألحكام النهائية
                                                                            ً                 عقود حققت إجنازات عظيمة متعددة منها أا هي أول امرأة تتوىل احملاماة يف زامبيا فضال  عن أا أول وكيل 

  .                                           وت رفق طيه السرية الذاتية للقاضية شيبيساكوندا. عام يف زامبيا وأفريقيا

ٍ                  ؤهل املناسب ملنصب قاض  وهي على ثقة بأن وترى حكومة زامبيا يف القاضية شيبيساكوندا املرشح امل                     
. وجودها باحملكمة اجلنائية الدولية سيكون بالنسبة هلا فرصة ساحنة لإلسهام بشكل فعال يف تعزيز أركان القضاء

  .وترشيحها يربهن باإلضافة إىل ذلك على األمهية اليت توليها زامبيا لتعزيز القانون الدويل

...  

***  

  بيان املؤهالت

  ات الشخصيةالبيان

  شيبيساكوندا. القاضية لوميب ب  :االسم

  قاضية باحملكمة العليا  :املنصب احلايل
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  التعليم

  .حمامية، غرايز إن، اململكة املتحدة  ١٩٦٩

  .شهادة جامعية عليا يف القانون الدويل، اجلامعة الوطنية األسترالية، أستراليا  ١٩٩١

  التجربة العملية

  .العامحمامية، القطاع     ١٩٧٧-١٩٦٩

  .حمامية، القطاع اخلاص    ١٩٧٣-١٩٧٢

وكيل عام ونائبة وزير الشؤون القانونية، عضو بالربملان عن الدائرة االنتخابية    ١٩٧٥-١٩٧٣
  .ماتريو

  .سفرية لدى اليابان    ١٩٧٧-١٩٧٥

  .مفوضة سامية لدى اململكة املتحدة، سفرية لدى الكرسي الرسويل وهولندا    ١٩٨٢-١٩٧٧

قامت بالفصل يف قضايا تتعلق بقانون العمل . سة حمكمة العالقات الصناعيةرئي   ١٩٨٦-١٩٨١
             ً                                                  وأصدرت أحكاما  حسب االقتضاء وشاركت يف املداوالت املتعلقة حبقوق العمال 

  .                     ً                       إزاء أرباب العمل وفقا  التفاقيات العمل الدولية

نائي املتعلقة بالسجن تناولت مبادئ القانون اجل. قاضية باحملكمة العالية، يف لوساكا   ١٩٩٤-١٩٨٦
بتوجيه االام، والدعوة الظاهرة الوجاهة، ومعايري اإلثبات، وعبء اإلثبات وقرينة 
الرباءة وإصدار األحكام بالرباءة أو اإلدانة وحقوق التمثيل القانوين وحقوق املتهم 

  .مبقتضى العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، ومبادئ إصدار األحكام

. قاضية مكلفة بدائرة كوبريبالت، لوابوال، املقاطعتان الشمالية والشمالية الشرقية   ١٩٩٧-١٩٩٤
ترأست جلسات النظر يف القضايا اجلنائية واملدنية وكلفت باإلشراف على القضاة 

  .يف ااالت اآلنفة الذكر

 لكافة القضايا وحمكمة االستئناف النهائي يف زامبيا بالنسبة. قاضية باحملكمة العليا   ١٩٩٧
املندرجة يف إطار القانون املدين واجلنائي، والقانون الدستوري، وااللتماسات املتعلقة 
باالنتخابات والقضايا اخلاصة بقانون األسرة وخباصة احلقوق يف جمال القانون 

واحملكمة العليا هي حمكمة . اجلنائي والقضايا املتعلقة باختصاص احملاكم االبتدائية
  .لتماسات الرئاسية درجة أوىلخاصة باال
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قامت برصد وتنفيذ الصكوك الدولية حلقوق . رئيسة اللجنة الدائمة حلقوق اإلنسان   ٢٠٠٣-١٩٩٧
اإلنسان اليت وضعتها احلكومة وزارت السجون وخميمات الالجئني يف زامبيا 

وشاركت يف صياغة . وأسدت إىل احلكومة املشورة حول تبين الصكوك الدولية
                                                              ر الدورية املقدمة إىل األمم املتحدة بشأن التقي د مبعايري حقوق اإلنسان التقاري
  .الدولية

فصلت يف القضايا اإلدارية . قاضية باحملكمة اإلدارية التابعة ملصرف التنمية األفريقي    حىت اآلن-١٩٩٧
  .املتعلقة بالقانون اإلداري واتفاقيات العمل الدولية

  .كمة اإلدارية التابعة ملصرف التنمية األفريقينائبة رئيس احمل    حىت اآلن-٢٠٠٥

مفتشة امتحانات خارجية ملعهد زامبيا للتعليم القانوين املتقدم، وهو مؤسسة قانونية     حىت اآلن-٢٠٠٥
  .مكلفة بتدريب احملامني قبل تعاطيهم مهنة احملاماة أمام احملاكم

  االهتمامات الرئيسية

ون اجلنائي اليت هلا صلة مببادئ قانون حقوق اإلنسان الفصل يف القضايا املتعلقة بالقان
الدويل، واالهتمام مبجاالت مماثلة للقانون اجلنائي وقانون حقوق اإلنسان مع 

  .التشديد على األحكام االستئنافية والنهائية

  مسامهات أخرى

ترأست الوفد إىل مؤمترات قانون البحار املعقودة يف كل من كندا وجنيف    ١٩٧٩-١٩٧٤
  .نيويورك وكمباال وكاراكاسو

رئيسة الوفد إىل املؤمترات املكرسة ملنع اجلرمية وإعادة تأهيل ارمني املعقودة يف    ١٩٧٥
  .جنيف بسويسرا ونيويورك بالواليات املتحدة األمريكية

  .شاركت يف املفاوضات املتعلقة باتفاقية لومي الثالثة، جبنيف، سويسرا      ١٩٧٦

ار املسؤولني احلكوميني إىل االجتماع التحضريي لدول أعضاء عضو يف وفد كب   ١٩٧٩
  .الكومنولث، بكواال ملبور، ماليزيا

  .مسؤولة حكومية سامية إىل اجتماع رؤساء دول الكومنولث يف لوساكا      ١٩٧٩

  .رافقت امللكة حني جاءت إىل زامبيا حلضور اجتماع رؤساء دول الكومنولث      ١٩٧٩
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 حثيثة يف مباحثات النكستر هاوس اليت مت فيها التوصل إىل اتفاق شاركت مشاركة   ١٩٨٠-١٩٧٩
  .حول استقالل زامبيا

  .مؤمتر األمم املتحدة املعين بالقضايا اجلنسانية      ١٩٨٠

  .اللجنة الدائمة إلنشاء مؤمتر التنسيق اإلمنائي للجنوب األفريقي، لندن      ١٩٨٠

  . اإلمنائي للجنوب األفريقي، مابوتوحشد تأييد اجلهات املاحنة ملؤمتر التنسيق      ١٩٨٠

  .رئيسة الوفد إىل جلنة وضع املرأة التابعة لألمم املتحدة، فيينا    ١٩٨٨-١٩٨٤

  .مؤمتر عقد األمم املتحدة اخلاص باملرأة الذي عقد يف نريويب      ١٩٨٥

  .أنغوالشاركت يف املنافسة املتعلقة باألمانة العامة املعنية بسجناء احلرب، يف لواندا،       ١٩٨٥

  .رئيسة مؤمتر نزع السالح النووي، موسكو      ١٩٨٦

  .حضرت دورة مكرسة حلقوق اإلنسان جبامعة لوند، بالسويد      ١٩٩٨

  .حضرت الندوة املعنية حبقوق اإلنسان يف بيجني، الصني      ٢٠٠٠

االجتماع اإلقليمي املعين بتطبيق الصكوك الدولية يف احملاكم احمللية الذي عقدته   ٢٠٠٣
  .م املتحدةاألم

فرقة العمل اليت شكلها األمني العام لألمم املتحدة واملعنية باملرأة والطفلة وفريوس    ٢٠٠٣
  .اإليدز/نقص املناعة البشرية

االجتماع اإلقليمي الذي عقدته األمم املتحدة واملعين بتطبيق الصكوك الدولية يف    ٢٠٠٦
  .احملاكم احمللية

  الرابطات واجلمعيات

  .ئيسة برنامج العمل االجتماعي يف لوساكا وهو منظمة غري حكوميةر    ١٩٧٣-١٩٧٠

. لينك، وهي منظمة غري حكومية تعمل على تعزيز العالقات بني بلدان اجلنوب   ١٩٧٩
كان غرضه عدم التشجيع (عضو جملس الظل يف مصرف استاندرد جبنوب أفريقيا 

  ). العنصريعلى استثمار األموال الطائلة يف جنوب أفريقيا بسبب الفصل

  .عضو، نادي روتاري    ١٩٩٧-١٩٩٤
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  .عضو، اجلمعية الدولية للقاضيات    ١٩٩٧-١٩٩٤

  .رئيسة مجعية القاضيات يف زامبيا     حىت اآلن-٢٠٠٥

  األومسة

  ).وسام البابا بيوس الثالث عشر(وسام من البابا يوحنا بولس الثاين     ١٩٨٠

  .امرأة السنة    ١٩٨٨

  .الطبية لزامبيارئيسة اجلمعية النسائية     ١٩٩٦

  .امرأة السنة    ١٩٩٨

  .سفرية سلم    ١٩٩٩

 شخصية بارزة ظهرت يف بداية القرن ٥٠٠                         ر ش حت بوصفها واحدة من مجلة    ٢٠٠٠
  .العشرين

  . بزامبيايسة مجعية طب األسنانرئ    ٢٠٠٠

  املنجزات

  .أول حمامية تتخرج يف زامبيا    ١٩٦٩

  .أفريقياأول نائب عام من بني النسوة يف زامبيا و    ١٩٧٣

  .أول سفرية زامبية لدى اليابان    ١٩٧٥

  األوراق املقدمة

  .قانون البحار    ١٩٧٥

  .حاجة زمبابوي إىل االستقالل    ١٩٧٩

  .احلوار بني الشمال واجلنوب    ١٩٧٩

  .الفصل العنصري    ١٩٧٩

  .أسعار النحاس    ١٩٨٠
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  .العنف املرتيل ومتكني املرأة    ١٩٨٨-١٩٨٤

  .ياز، مركز أفريقيا، لندنمستقبل عدم االحن    ١٩٨٧-١٩٨٦

  .دور املنظمات غري احلكومية، إندوال، زامبيا    ١٩٨٧

  .استقالل القضاء    ١٩٩٣

  .دور جلنة حقوق اإلنسان الدائمة يف التنمية احمللية يف زامبيا    ١٩٩٧

  .تطور حقوق اإلنسان يف زامبيا    ١٩٩٨

  .ه خاص على مصاحل الدولة مع التركيز بوج-العدالة اجلنائية ذات الصلة بالالجئني     ١٩٩٩

خطيبة يف حفل إحياء الذكرى السنوية األربعني الستقالل زامبيا، بأمستردام، يف    ٢٠٠٤
 .هولندا

 

***  
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  )اليونان( ليفادا، فاين -دسكالوبولو  - ٥

  ]باإلنكليزية: األصل[                  

  مذكرة شفوية

لدول األطراف يف نظام روما األساسي دي سفارة اجلمهورية اليونانية حتياا إىل أمانة مجعية ا  
للمحكمة اجلنائية الدولية وتتشرف بإبالغها أن حكومة اجلمهورية اليونانية قررت ترشيح السيدة فاين 

                     ً                                                                    ليفادا النتخاا قاضية  يف احملكمة اجلنائية الدولية يف االنتخابات اليت ستعقد أثناء االستئناف األول -دسكالوبولو
ويقدم الترشيح بناء على . ٢٠٠٩يناير /عية الدول األطراف يف نيويورك يف كانون الثاينللدورة السابعة جلم

  . من نظام روما األساسي٣٦من املادة ‘ ٢’) أ(٤الفقرة 

             ً        ً        ً       ً                           ليفادا حاليا  مستشارة  قانونية  ورئيسة  لقسم القانون الدويل العام - و تعمل السيدة فاين دسكالوبولو  
  .خلارجية اليونانيةواإلدارة القانونية بوزارة ا

  . من نظام روما األساسي٣٦ من املادة ٥                          ً        وهي مرشحة للقائمة باء وفقا  للفقرة   

 من ٣٦من املادة ) أ(٤                                                                ً        وكما يتبني من السرية الذاتية والبيان التفصيلي املرفق ا واملقدم وفقا  للفقرة   
 من املادة ٣شروط املطلوبة يف الفقرة  ليفادا مجيع ال-نظام روما األساسي، تستويف السيدة فاين دسكالوبولو

 بكفاءة ١٩٧٨ ليفادا نتيجة لعملها يف اإلدارة القضائية منذ عام -وتتمتع السيدة فاين دسكالوبولو. املذكورة
  .ثابتة يف مجيع جماالت القانون الدويل، مبا يف ذلك القانون اجلنائي الدويل

 املسائل املتصلة مباشرة بأعمال احملكمة، مثل القانون            ً                                 ولديها أيضا  معرفة ثابتة ومتعمقة وخربة واسعة يف
  .اإلنساين الدويل وقانون حقوق اإلنسان

ولديها معرفة ممتازة باللغتني اإلنكليزية .                            ً ليفادا يونانية اجلنسية حصرا -والسيدة فاين دسكالوبولو
  .والفرنسية وتتحدثهما بطالقة

...  

* * *  

  بيان املؤهالت

 من نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية والفقرة ٣٦من املادة ) أ( ٤قرة               ً    بيان مقدم وفقا  للف  
 املتعلق بإجراءات ترشيح وانتخاب قضاة احملكمة اجلنائية ICC-ASP/3/Res.6 من قرار مجعية الدول األطراف ٦

  .الدولية
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من نظام روما األساسي،  ٣٦من املادة ‘ ٢’) أ( ٤                                    ً        قررت احلكومة اجلمهورية اليونانية، وفقا  للفقرة   
                      ًً        ً        ً       ً                           ليفادا اليت تعمل حاليا   مستشارة  قانونية  ورئيسة  لقسم القانون الدويل العام -ترشيح السيدة فاين دسكالوبولو

                                                         ً                                               واإلدارة القانونية بوزارة اخلارجية اليونانية، النتخاا قاضيا  يف احملكمة اجلنائية الدولية يف االنتخابات اليت ستعقد 
 كانون ٢٣ إىل ١٩ئناف األول للدورة السابعة جلمعية الدول األطراف يف نيويورك يف الفترة من أثناء االست

  .٢٠٠٩يناير /الثاين

من األشخاص الذين يتحلون باألخالق الرفيعة واحلياد والرتاهة  ليفادا - والسيدة فاين دسكالوبولو  
  ).٣٦من املادة ) أ( ٣الفقرة (ملطلوبة يف اليونان للتعيني يف أعلى املناصب القضائية وتتوافر فيها املؤهالت ا

 ليفادا مجيع الشروط املطلوبة يف - وكما يتبني من السرية الذاتية، تستويف السيدة فاين دسكالوبولو  
       ً        ً   مستشارة  قانونية  يف  ليفادا نتيجة لعملها - وتتمتع السيدة فاين دسكالوبولو. ٣٦من املادة ‘ ٢’) ب (٣الفقرة 

وزارة اخلارجية اليونانية منذ مدة طولية بكفاءة ثابتة يف مجيع جماالت القانون الدويل، وبوجه خاص يف القانون 
اإلنساين الدويل وقانون حقوق اإلنسان، كما تتمتع خبربة مهنية واسعة يف جمال العمل القانوين املتصل بالعمل 

  .القضائي للمحكمة

 ليفادا، باإلضافة إىل لغتها األصلية وهي اليونانية، معرفة ممتازة باللغتني - دسكالوبولووللسيدة فاين  
  .اإلنكليزية والفرنسية وتتحدثهما بطالقة

  . من النظام األساسي٣٦ من املادة ٥وهي مرشحة إلدراجها بالقائمة باء ألغراض الفقرة   

  :٣٦من املادة ‘ ٣’ إىل‘ ١’) أ (٨وفيما يلي املعلومات املتعلقة بالفقرة   

السيدة فاين دسكالوبولو حمامية كاملة التدريب ومقيدة بنقابة احملامني يف أثينا، وعملت باحملاماة وتقدمي   
            ً                                 واكتسبت أيضا  نتيجة لدراستها العليا للقانون يف . املشورة القانونية يف اليونان اليت يطبق فيها نظام القانون املدين

  .اسعة بنظام القانون العاماململكة املتحدة معرفة و

وهي يونانية اجلنسية، واليونان عضو يف جمموعة دول أوروبا الغربية ودول أخرى، وال حتمل أي جنسية   
  . ليفادا من اإلناث-والسيدة فاين دسكالوبولو  .أخرى

نية يف  ليفادا خبربة قانو-، تتمتع السيدة فاين دسكالوبولو٣٦من املادة ) ب (٨وفيما يتعلق بالفقرة   
  :وبوجه خاص. نطاق واسع من األعمال املتصلة بعمل احملكمة

قامت بأنشطة أكادميية كثرية ولديها جتربة عملية واسعة يف املسائل املتعلقة بالقانون اإلنساين   -
           ً                                  وشاركت أيضا  يف عمليات التفاوض لوضع صكوك دولية . الدويل وقانون حقوق اإلنسان
  . من فروع القانون ويف اعتماد هذه الصكوكخمتلفة ذات صلة ذين الفرعني
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لديها معرفة عميقة بنظام روما األساسي حيث تابعت بدقة مجيع األعمال املتعلقة ذا النظام   -
وعملت بوجه خاص يف املسائل املتعلقة باالختصاص، واملقبولية . واشتركت بنشاط فيها

  .والتكامل، وجرائم احلرب، وجرمية العدوان

ة طويلة يف املسائل املتعلقة باملساعدة القضائية الدولية وتسليم ارمني وكذلك يف لديها خرب  - 
           ً                  وشاركت أيضا  يف اإلجراءات احمللية . املسائل املتعلقة بالتعاون مع احملاكم اجلنائية الدولية

  .للتصديق على نظام روما األساسي وتنفيذه يف النظام القانوين اليوناين

* * *  

  ية البيانات الشخص

   ليفادا-فاين دسكالوبولو    :االسم

    ١٩٤٨ديسمرب / كانون األول٢١  :تاريخ امليالد

   الوظيفة احلالية

             ً        ً        ً       ً                                   ليفادا حاليا  مستشارة  قانونية  ورئيسة  لقسم القانون الدويل العام يف إدارة -تعمل السيدة فاين دسكالوبولو
  .الشؤون القانونية بوزارة اخلارجية اليونانية

  الوظائف

  . مقيدة بنقابة احملامني يف أثينا–حمامية   :١٩٧٣

  .التحقت بإدارة الشؤون القانونية لوزارة اخلارجية اليونانية وتعمل ا حىت اآلن  :١٩٧٨

  .١٩٩٤مستشارة قانونية منذ عام   •

  .١٩٩٩رئيسة قسم القانون الدويل العام منذ عام   •

  األنشطة واخلربة

  عام

نان للتفاوض وعقد اتفاقات ثنائية للمساعدة القانونية يف املسائل اجلنائية، رئيسة أو عضو يف وفد اليو  • 
 . وتسليم ارمني، ونقل احملتجزين واملدانني
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رئيسة أو عضو يف وفد اليونان للتفاوض وعقد اتفاقات قنصلية ثنائية، واتفاقات للمساعدة القانونية يف   • 
اتفاقات مركز قوات حفظ (عاهدات الدولية، ومركز القوات املسائل املدنية والتجارية، واخلالفة يف امل

  . ، وما إىل ذلك)السالم

رئيسة أو عضو يف وفد اليونان للمشاورات الثنائية مع البلدان ااورة والبلدان األخرى يف مواضيع   • 
  .تتسم بأمهية مشتركة للجانبني

وض وعقد معاهدات متعددة األطراف أو رئيسة أو عضو يف وفد اليونان باالجتماعات الدولية للتفا  • 
صكوك أخرى يف إطار األمم ملتحدة، وجملس أوروبا، ومنظمة األمن والتعاون يف أوروبا، واملنظمة 
البحرية الدولية، ومنظمة الطريان املدين الدويل، واملعهد الدويل لتوحيد القانون اخلاص، وجلنة األمم 

املنظمة (ومن بني هذه املعاهدات والصكوك اتفاقية روما . كاملتحدة االقتصادية ألوروبا، وما إىل ذل
 ١٩٨٨لقمع األعمال غري املشروعة البحرية املوجهة ضد سالمة املالحة البحرية لعام ) البحرية الدولية

لقمع ) منظمة الطريان املدين الدويل(، وبروتوكول مونتريال ٢٠٠٥وبروتوكول لندن املعدل هلا لعام 
، واتفاقية هلسنكي ١٩٨٨روعة يف املطارات اليت ختدم الطريان املدين الدويل لعام األعمال غري املش

املائية العابرة للحدود والبحريات الدولية  املتعلقة حبماية واستخدام ااري) اللجنة االقتصادية ألوروبا(
، ١٩٩٢ام ، واتفاقية التوفيق والتحكيم يف إطار منظمة األمن والتعاون يف أوروبا لع١٩٩٢لعام 

عن األنشطة اخلطرة على البيئة  للمسؤولية املدنية عن األضرار النامجة) جملس أوروبا(واتفاقية لوغانو 
املتعلقة باملمتلكات الثقافية املسروقة أو  واتفاقية املعهد الدويل لتوحيد القانون اخلاص ،١٩٩٣لعام 

دة الستخدام ااري املائية يف األغراض ، واتفاقية األمم املتح١٩٩٥مشروعة لعام  املصدرة بطرق غري
، ٢٠٠٧إلزالة احلطام لعام ) املنظمة البحرية الدولية(، واتفاقية نريويب الدولية ١٩٩٧غري املالحية لعام 

  .وما إىل ذلك

ممثلة اليونان يف املؤمترات واللجان واالجتماعات الدولية لألمم املتحدة، وبرنامج األمم املتحدة للبيئة،   • 
ملعهد الدويل لتوحيد القانون اخلاص، وجلنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا، ومنظمة األمن وا

والتعاون يف أوروبا، وجملس أوروبا، واليونسكو، واللجنة الدولية للصليب األمحر، واملنظمة البحرية 
 . األفريقية، وما إىل ذلك–الدولية، واملنظمة االستشارية القانونية اآلسيوية 

  ).٢٠٠٧-١٩٨٤(للجمعية العامة لألمم املتحدة ) القانونية(عضو يف وفد اليونان لدى اللجنة السادسة    •

  .٢٠٠٣عضو يف اللجنة القانونية للمنظمة البحرية الدولية منذ عام   • 

حدة ممثلة اليونان يف اللجنة اخلاصة التابعة للجمعية العامة لألمم املتحدة واملعنية مبيثاق األمم املت  • 
)١٩٩٠- ١٩٨٣.(  

ممثلة اليونان يف اللجنة املخصصة التابعة للجمعية العامة لألمم املتحدة واملعنية بوضع اتفاقية دولية لقمع   • 
  ).١٩٩٨(اهلجمات اإلرهابية بالقنابل 
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  ).١٩٩٣-١٩٩١(ممثلة اليونان يف اللجنة التابعة لس أوروبا واملعنية بالبيئة   • 

  .١٩٩٥مل التابع االحتاد األورويب واملعين بالقانون الدويل العام منذ عام عضو يف الفريق العا  • 

  ).٢٠٠٣النصف األول من عام (رئيسة الفريق العامل أعاله عند رئاسة اليونان لالحتاد األورويب   • 

  .١٩٩٥التابعة لس أوروبا، منذ عام عضو اللجنة املخصصة املعنية بالقانون الدويل   • 

  .٢٠٠٦-٢٠٠٥فريق العامل أعاله يف الفترة رئيسة ال  • 

رئيسة فرقة العمل التابعة للجنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا واملعنية باملسائل القانونية واإلدارية   • 
املائية العابرة للحدود والبحريات الدولية لعام  محاية واستخدام اارياملتعلقة بتفسري وتطبيق اتفاقية 

٢٠٠٤-١٩٩٤ (١٩٩٢.(  

رئيسة الفريق العامل التابع للجنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا واملعين بالتفاوض لوضع بروتوكول   • 
للحوادث الصناعية على املياه  لمسؤولية املدنية والتعويض عن األضرار النامجة عن آثار عابرة احلدودل

نة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا تفاقية جل امللحق با٢٠٠٣بروتوكول كييف لعام (عابرة احلدود 
 واتفاقية جلنة األمم ١٩٩٢املائية العابرة للحدود والبحريات الدولية لعام  محاية واستخدام ااريبشأن 

  ).١٩٩٢املتحدة االقتصادية ألوروبا بشأن احلوادث الصناعية لعام 

ورئيسة ) ٢٠٠٦-٢٠٠٤(ب أوروبا التابع الحتاد غر) احملكمة اإلدارية(قاضية يف جملس الطعون   • 
  .للمجلس يف العام املاضي

روبا   تفاقية جلنة األمم املتحدة االقتصادية ألو اإلضايف العضو منتخب يف جلنة االمتثال للربوتوكول  • 
  .٢٠٠٧ منذ عام املائية العابرة للحدود والبحريات الدولية محاية واستخدام ااريبشأن 

  .الدويلعضو يف رابطة القانون   • 

  .عضو يف اجلمعية اليونانية للقانون الدويل والعالقات الدولية  • 

متحدثة رمسية يف مواضيع خمتلفة للقانون الدويل مثل تسوية املنازعات، وقانون البيئة والقانون الدويل   • 
دة حلقات املعين باملياه العابرة للحدود، والقانون الدويل لإلرهاب، وقانون البحار، وما إىل ذلك يف ع

 بشأن ٢٠٠٥ومن بني هذه األحداث اجتماع تشاتام هاوس لعام . دراسية وندوات واجتماعات دولية
حصانة الدول من الوالية، فضال عن مؤمترات واجتماعات بشأن املسؤولية املدنية وتسوية املنازعات 

القتصادية ألوروبا يف كييف املتصلة بااري املائية العابرة للحدود اليت نظمتها جلنة األمم املتحدة ا
  ).٢٠٠٣-٢٠٠١(وبشكيك وجنيف 

  ).باللغة اليونانية (١٩٩٨يف عام "  التطورات األخرية يف القانون الدويل–اإلرهاب "مؤلفة كتاب   • 
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   :عدة مقاالت وسامهت يف عدة كتب مشتركة من بينها املقاالت والكتب التاليةكتبت   • 

 
- “The Protocol on civil liability and compensation for damage caused by the 

transboundary effects of industrial accidents on transboundary waters”, in: 
Environmental Liability, vol. 11, issue 4, 2003. 

 
- “The OSCE Valletta Meeting on peaceful settlement of disputes: A step forward or an 

opportunity missed?”, in: Revue hellénique de droit international, 1994. 
 

- “The IMO SUA Convention of 1988”, in: Review of Constitutional Law “To 
Syntagma”, 1988 (in Greek). 

 
- “The Conference on Security and Cooperation in Europe for the peaceful settlement 

of disputes”, in: Review of Constitutional Law “To Syntagma”, 1984 (in Greek). 

  

  فيما يتعلق باحملكمة اجلنائية الدولية والقانون اإلنساين وقانون حقوق اإلنسان

م عضو يف وفد اليونان لدى مجعية الدول األطراف يف النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية منذ عا  • 
  ٢٠٠٢.  

بشأن جرمية ) ٢٠٠٧-٢٠٠٤(شاركت يف االجتماعات املعقودة فيما بني الدورات جبامعة برينستون   • 
  ".تعريف العدوان كعمل من أعمال الدولة"                   ً       ً       العدوان وعملت منسقة  مساعدة  ملوضوع 

  ).٢٠٠٢- ١٩٩٨(رئيسة وفد اليونان يف اللجنة التحضريية إلنشاء حمكمة جنائية دولية   • 

املعين بإنشاء حمكمة  ١٩٩٨لعام  مؤمتر األمم املتحدة الدبلوماسي للمفوضنييف  وفد اليونان وعض  • 
  .  يف رومادولية جنائية

-١٩٩٥( وفد اليونان يف اللجنة املخصصة واللجنة التحضريية إلنشاء حمكمة جنائية دولية رئيسة  •
١٩٩٨.(  

اليت وضعت ) ١٩٩٧-١٩٩٥(يف سرياكوزا شاركت يف االجتماعات املعقودة فيما بني الدورات        •
  .لنظام روما األساسي" مشروع سرياكوزا"

احملكمة اجلنائية الدولية منذ  و الفريق العامل التابع لالحتاد األورويب واملعين بالقانون الدويل العامعضو يف  •
  .٢٠٠٢عام 

  ).٢٠٠٣نصف األول من عام ال(رئيسة الفريق العامل أعاله أثناء رئاسة اليونان لالحتاد األورويب   •

    ٢٠٠٠(رئيسة وفد اليونان يف املشاورات اليت أجريت مبجلس أوروبا بشأن احملكمة اجلنائية الدولية   •
  ).٢٠٠٦ و٢٠٠٣ و٢٠٠١و
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  الفريق املشترك بني الوزارات املنشأ للتصديق على نظام روما األساسي باليونان وتنفيذه يفعضو يف  •
  ).٢٠٠٤- ٢٠٠١(القانون الداخلي 

مقررة بشأن احملكمة اجلنائية الدولية يف صنعاء، اليمن، يف املؤمتر املعين حبقوق اإلنسان واحملكمة اجلنائية       •
  ).٢٠٠٤(الدولية 

ممثلة اليونان يف الفريق العامل التابع للجنة حقوق اإلنسان واملعين بوضع إعالن للمدافعني عن حقوق       •
  ).١٩٩٨(اإلنسان 

يونان يف اللجنة التوجيهية التابعة لس أوروبا واملعنية بالتعاون القضائي وجلنة اخلرباء املعنية بتوسيع ممثلة ال      •
  ). ١٩٨٦-١٩٨٢(احلقوق يف االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان 

 حقوق ملسائل املتعلقة باحملكمة اجلنائية الدولية والقانون اإلنساين الدويل وقانونبشأن امتحدثة رمسية       •
  :عدة حلقات دراسية وندوات واجتماعات دولية، من بينها اإلنسان يف

، "عشر سنوات بعد مؤمتر روما: احملكمة اجلنائية الدولية وديناميات تطورها"مؤمتر بشأن     -
  . ٢٠٠٨سانتوريين، اليونان، 

 ن القانونيون يفاملستشارو"احللقة الدراسية السابعة للمستشارين القانونيني للقوات املسلحة     -
 .٢٠٠٨، ويندهوك، ناميبيا، "للرتاعاتالعمليات التالية 

  و٢٠٠٣ و ١٩٩٩، حلقات دراسية بشأن احملكمة اجلنائية الدولية، يف )ايطاليا(جامعة ترنتو     -
٢٠٠٧. 

، حلقة دراسية بشأن تنفيذ نظام روما األساسي وبشأن القانون اإلنساين، )ايطاليا(جامعة ليتشي  -
٢٠٠٤. 

لقانون اجلنائي الدويل، اجتماع بشأن تنفيذ نظام روما األساسي يف وسط وشرق أوروبا، امجعية   -
 .٢٠٠٣بوخارست، رومانيا، 

 .٢٠٠٣االجتماع املشترك بني االحتاد األورويب واليابان بشأن احملكمة اجلنائية الدولية، طوكيو،   -   

 .٢٠٠٢قانون اإلنساين، دمشق، سوريا، اجتماع اللجنة الدولية للصليب األمحر بشأن ال  -   

 .٢٠٠١االجتماع السنوي للجمعية األمريكية للقانون الدويل، واشنطن العاصمة،   -   

والوطنية،، حلقة دراسية بشأن نظام روما األساسي والنظم القانونية )ايطاليا(جامعة تريامو   -   
   ١٩٩٩. 
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ومنظمة األمن والتعاون بني جملس أوروبا ة قضاة البوسنة واهلرسك، املنظم بصورة مشتركمؤمتر   -
 .١٩٩٦ توسال، البوسنة واهلرسك، يف أوروبا،

الندوات اليت عقدت يف جامعات أثينا وتيسالونيكي وكوموتيين باليونان بشأن القضايا املتصلة   -
  . احملكمة اجلنائية الدولية وحقوق اإلنسان والقانون اإلنساينب

لة باحملكمة اجلنائية الدولية وحقوق اإلنسان وتسوية املنازعات باألكادميية ضايا املتصق يف الحماضرة      •
  .الدبلوماسية التابعة لوزارة اخلارجية اليونانية

 احملكمة اجلنائية الدولية والقانون اإلنساين بدعيت إللقاء حماضرات يف جامعات خمتلفة بشأن القضايا املتصلة      •
يت بشأن القضايا املعروضة على احملكمة األوروبية قاحملاضرة اليت ألوقانون حقوق اإلنسان مثل الدويل 

  . ٢٠٠٣حلقوق اإلنسان يف مدرسة القانون جبامعة نيويورك، 

عدة مقاالت يف االت اليونانية وجمالت خمتلفة للقانون الدويل وسامهت يف عدة كتب مشتركة كتبت   •
   :من بينها

- “The ICC and Security Council referrals”, Proceedings of the 2007 Trento Seminar on the 
International Criminal Court, 2008 (forthcoming). 

- “The crime of aggression: Making operative the jurisdiction of the ICC - Tendencies in the 
PrepCom”, in: Proceedings of the 96th Annual Meeting of the American Society of 
International Law, 2002.  

- “The International Criminal Court: Some basic questions of jurisdiction”, in: Justice Pending: 
Indigenous Peoples and Other Good Causes, Essays in honour of Erica-Irene Daes, The 
Raoul Wallenberg Institute, eds. G. Alfredsson and M. Stavropoulou, 2002. 

- “Aggression: Actual state of play - The Greek/Portuguese proposal”, in: International 
Criminal Court: A new dimension in international justice - Questions and prospects for a new 
international humanitarian order, Proceedings of the Santorini Colloquium, 2002. 

- “Current political developments and their impact on the future of the ICC”, in: The Rome 
Statute of the International Criminal Court, A challenge to impunity, ed. M. Politi and G. 
Nesi, 2001. 

- “The implementation of the ICC Statute in Greece: Some thoughts”, in: The Rome Statute and 
domestic legal orders, Vol. I, C. Kress and F. Lattanzi, 2000.  

- “Greek practice regarding the development of international humanitarian law”, in: 
Implementation of IHL in Greece – Reality and prospects, 2000 (in Greek). 

- “Crimes under the jurisdiction of the International Criminal Court”, in: Revue hellénique de 
droit international, 2/1998. 

- “The International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia”, in: Thesaurus Acroasium, 
Vol. XXVI, on International Justice, Institute of International Public Law and International 
Relations of Thessaloniki, 1997. 

- “The work of the United Nations Preparatory Committee on the Establishment of an 
International Criminal Court”, in: Revue hellénique de droit international, 1/1997. 



ICC-ASP/7/33/Add.1 
Page 35 

 

                 التعليم واملؤهالت
      ١٩٧١                                      درجة الليسانس يف احلقوق من جامعة أثينا، 

    ).    ١٩٧٧-    ١٩٧٣ (   رن  ا                            يف القانون الدويل والقانون املق  )                  برونل، مدينة لندن (                         املاجستري والدكتوراه، لندن 
        اللغات

    ).         اللغة األم (          اليونانية 
  .معرفة ممتازة باللغتني اإلنكليزية والفرنسية وتتحدثهما بطالقة

   .      سبانية  اإل         باللغة      معرفة

*** 
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   )            جنوب أفريقيا (                             دوغارد، كريستوفر جون روبرت - ٦

  ]باإلنكليزية: األصل[

             مذكرة شفوية

ندا حتياا إىل أمانة مجعية الدول األطراف وتتشرف، دي سفارة مجهورية جنوب أفريقيا لدى هول  
 ICC-ASP/7/S/66 ، و٢٠٠٨أبريل / نيسان١٥املؤرخة  ICC-ASP/7/S/19باإلشارة إىل مذكرات اجلمعية 

بأن تبلغ األمانة بأن حكومة مجهورية جنوب أفريقيا قررت تسمية ، ٢٠٠٨أكتوبر / تشرين األول٢٨املؤرخة 
ن روبرت دوغارد، ليكون مرشحا ملنصب قاض يف احملكمة اجلنائية الدولية، يف كريستوفر جوالربوفيسور 

االنتخابات املقرر إجراؤها أثناء االستئناف األول للدورة السابعة جلمعية الدول األطراف يف نيويورك يف الفترة 
  .٢٠٠٩يناير / كانون الثاين٢٣ إىل ١٩من 

                              من نظام رومـا األساسـي         ٣٦           من املادة     ‘  ٢ ’  )  أ   ( ٤                                               ويرشح الربوفيسور دوغارد وفقا ألحكام الفقرة       
                                                                                                              للمحكمة اجلنائية الدولية، أي اإلجراء املنصوص عليه لتسمية املرشحني حملكمة العدل الدولية يف النظام األساسي               

   .          لتلك احملكمة

                                                                                                 ويرشح الربوفيسور دوغارد ضمن القائمة باء، اليت تشمل املرشحني املشهود هلم بالكفاءة يف جمـاالت                 
                                                                                                                القانون الدويل ذات الصلة مثل القانون اإلنساين الدويل وقانون حقوق اإلنسان، وبالتجربة الكبرية يف املمارسـة                

   .                                                  القانونية املهنية اليت هلا صلة بالعمل القضائي للمحكمة

                                              ، من نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائيـة          ٣٦           من املادة     )  أ (   ٤                                        وأعد هذا البيان وفقا ألحكام الفقرة         
   .                                                         ولية ويرفق ذه املذكرة بيان السرية الذاتية للربوفيسور دوغارد   الد

  ...     

***  
             بيان املؤهالت

 ٦ من نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية والفقرة ٣٦ من املادة ٤              ً        بيان مقدم وفقا  للفقرة   
  .(ICC-ASP/3/Res.6) الدولية من قرار مجعية الدول األطراف بشأن إجراء ترشيح وانتخاب قضاة احملكمة اجلنائية

                                                                                            وترشح حكومة مجهورية جنوب أفريقيا مبوجب هذه املذكرة الربوفيسور كريستوفر جـون روبـرت                
                                                                                                               دوغارد النتخابه قاضيا يف احملكمة اجلنائية الدولية يف إطار إجراء تسمية مرشحي حمكمة العدل الدولية املنصوص                

   .                               عليه يف النظام األساسي لتلك احملكمة

   .                                   وفيسور دوغارد من رعايا جنوب أفريقيا    والرب  
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                       من نظام روما األساسي  ٣٦           من املادة  ٣                             املؤهالت املنصوص عليها يف الفقرة   - ١

                                                                                       الربوفيسور دوغارد على قدر كبري من األخالق واحلياد والرتاهة، وذو سجل رائع يف جمال الدفاع عـن      
   .                    وقانون حقوق اإلنسان                                                 قضايا حقوق اإلنسان والتجربة يف القانون اإلنساين الدويل

                                         ً                                                             وال ميتلك الربوفيسور دوغارد سجال أكادمييا كبرياً يربز خربته يف جمال القانون الدويل العام والقـانون                  
                                                                                                             اجلنائي فحسب، بل يظهر كذلك أخالقه ونزاهته العالية يف جمال الدفاع عن حقوق اإلنسان يف جنوب أفريقيـا                  

   .        ويف اخلارج

                                                                    مستشارا قانونيا يف عدة قضايا طعن فيها يف نظام الفـصل العنـصري يف                                 وقد برز بصفته حماميا وعمل      
                                                      ، قدم األساس القانوين للطعن يف صحة القوانني األمنية            ١٩٦٨     ففي    .                                             جنوب أفريقيا من وجهة نظر القانون الدويل      

   ار                                                                                                              للفصل العنصري يف ناميبيا على أساس أن انتداب جنوب غرب أفريقيا قد انتهى بصفة قانونية مبوجـب قـر                  
           ً                                                           ، ظهر حمامياً يف إطار الطعن يف صحة التدابري املتخذة مبوجب قـانون                 ١٩٨١    ويف    .                             اجلمعية العامة لألمم املتحدة   

                                               ً                                                               مناطق اجلماعات، الذي حيدد مناطق معينة للبيض حصرياً على أساس أن هذا التحديد للمناطق ينتهك املعـايري                 
                                                سقف ديسمود توتو قد ألغي بصورة غري قانونية                                  ، صرح بأن جواز سفر األ         ١٩٨٢    ويف    .                      الدولية حلقوق اإلنسان  

                                                                             بانتوستان للبوفوتاتسوانا على أساس أن إنشاءها ينتهك معـايري القـانون             ‘     والية ’                    ، طعن يف قانونية         ١٩٨٩    ويف  
                                                                                                       وجنح أيضا يف وقف املطالبات الرامية إىل توسيع البانتوستانات وأرسى األسس القانونية لالحتجاج بـأن                 .      الدويل

        ينبغـي    )                                                                     املنظمة الشعبية ألفريقيا اجلنوبية الغربية واملؤمتر الوطين األفريقـي         (                    رير جنوب أفريقيا                  أعضاء حركيت حت  
   .                                        معاملتهم بصفتهم سجناء حرب ال معاملة ارمني

                                                                                                       ويف اال الدويل، أسدى خدمات متميزة إىل اتمع الدويل مبينا دائما عن الرتاهة واحليـاد يف عملـه                    
   .                                                              انتهاكات حقوق اإلنسان والقانون اإلنساين يف األراضي الفلسطينية احملتلة     ً     ً        مقرراً خاصاً معنيا ب

   . ِ                                                                       وِلما عرف عنه من أخالق رفيعة، عني أكثر من مرة قاضيا خمصصا حملكمة العدل الدولية  

                       من نظام روما األساسي  ٣٦           من املادة  ٥        والفقرة   )  ب ( ٣                             املؤهالت املنصوص عليها يف الفقرة   - ٢

                                                                              دوغارد ضمن القائمة باء، اليت تشمل املرشحني املشهود هلم بالكفـاءة يف جمـاالت                            يرشح الربوفيسور     
                                                                                                                القانون الدويل ذات الصلة مثل القانون اإلنساين الدويل وقانون حقوق اإلنسان، وبالتجربة الكبرية يف املمارسـة                

   .                                                  القانونية املهنية اليت هلا صلة بالعمل القضائي للمحكمة

                                                                         ذاتية املرفقة ذه املذكرة ال ميتلك الربوفيسور دوغـارد املـؤهالت القانونيـة                              وكما يتبني من سريته ال      
                                                                                                             الكبرية واملهارات األكادميية املعترف ا دوليا يف جمال قانون حقوق اإلنسان الدويل والقانون اإلنساين الـدويل                

                           القانون اإلنـساين الـدويل                                                                                         والقانون اجلنائي واإلجراءات اجلنائية فحسب، بل إن له خربة عملية واسعة يف جمال              
   .                                                         وقانون حقوق اإلنسان إىل جانب اخلربة املالئمة يف جمال القضاء الدويل
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                                                                                                   والربوفيسور دوغارد واسع االطالع يف جمال القانون اجلنائي الدويل واإلجراءات الدولية، ولـه عـدة                 
                            تب وورقـات بـشأن هـذا                                                                                     ورقات بشأن هذا املوضوع، وكتاب عن اإلجراءات اجلنائية، إضافة إىل حتريره لك           

    .       املوضوع

                               بصفته أول شخص من جنـوب           ٢٠٠٦       إىل       ١٩٩٧                                               وأسدى خدمات إىل اتمع الدويل يف الفترة من           
                                                                  وأثناء عضويته يف اللجنة، قدم الربوفيسور دوغارد إسهامات كبرية           .                                             أفريقيا ينتخب عضوا يف جلنة القانون الدويل      
   .                                                   اخلاص للجنة القانون الدويل املعين باحلماية الدبلوماسية                                      يف تطوير القانون الدويل وبرع يف دور املقرر

                                                              ً      ً      ً                              وإىل جانب عمله اجلبار داخل جلنة القانون الدويل، يشهد له بكونه خبرياً دولياً بارزاً يف ميدان حقوق                   
       وعمـل    .     ١٩٩٨                                                                                           اإلنسان والقانون اإلنساين، حيث عمل ضمن جلنة حقوق اإلنسان التابعة لألمم املتحدة منـذ               

                                                                                                     للجنة التحقيق بشأن حقوق اإلنسان من أجل التحقيق بشأن انتهاكات حقوق اإلنسان والقانون اإلنساين                     رئيسا  
                                املقرر اخلاص املعين بانتهاكات         ٢٠٠٧                                             ومن اجلدير بالذكر أنه كان إىل حدود عام           .                             يف األراضي الفلسطينية احملتلة   

   .       احملتلة                                                     القانون اإلنساين الدويل وحقوق اإلنسان يف األراضي الفلسطينية

        بيد أن    )                                                            مبا يف ذلك يف جمال حقوق اإلنسان على سبيل املثال ال احلصر            (                                 وله جتربة يف العمل يف احملاماة،         
                                    األنشطة املسلحة يف إقليم الكونغـو                                                                                  له أيضا خربة دولية بصفته قاضيا خمصصا يف حمكمة العدل الدولية يف قضية              

                                 بوالو باتو بوتيال، وميـدل روك       /                           السيادة على بيدرا برانكا       ية           ويف قض   )                                       مجهورية الكونغو الدميقراطية ضد رواندا     (
   )        سنغافورة /       ماليزيا (           وساوث ليدج 

    ٣٦           من املادة  ٨       الفقرة   :             املؤهالت اخلاصة  - ٣

                                                                                               درس الربوفيسور دوغارد القانون يف جنوب أفريقيا ويف اململكة املتحدة وحاضر يف القانون يف خمتلـف             
                                                                                ملتحدة، والواليات املتحدة، وأستراليا، وهولندا، وسويسرا على سبيل املثـال ال                                              أحناء العامل، مبا يف ذلك اململكة ا      

   .               ً                                                          وعمل أيضا قاضياً خمصصا يف حمكمة العدل الدولية وله معرفة مبختلف النظم القانونية  .     احلصر

   .                                              والقاضي دوغارد مرشح من املنطقة األفريقية وهو ذكر  

    ٣٦        ن املادة  م  )  ج (   ٣       الفقرة   :                        معرفة لغات العمل باحملكمة  - ٤

   .                                                               للربوفيسور دوغارد معرفة ممتازة باللغة اإلنكليزية اليت يتحدثها بطالقة  

***  
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                  البيانات الشخصية

                           كريستوفر جون روبرت دوغارد     :    االسم

      ١٩٣٦      أغسطس  /    آب  ٢٣   :           تاريخ امليالد

                          فورت بوفور، جنوب أفريقيا   :          مكان امليالد

             جنوب أفريقي     :      اجلنسية

                 املؤهالت األكادميية  

                      من جامعة ستيلينبوش         يف اآلداب      اإلجازة        ١٩٥٦

                      من جامعة ستيلينبوش                   بكالوريوس يف القانون         ١٩٥٨

   )            جامعة كيمربدج (       خريج -                    بكالوريوس يف القانون        ١٩٦٥

        خريج-                      دبلوم يف القانون الدويل         ١٩٦٥

         خريج -                    بكالوريوس يف القانون         ١٩٨٠

             جامعة ناتال  )      فخرية   (                   بكالوريوس يف القانون        ١٩٩٠

                جامعة كيب تاون  )      فخرية   (                   بكالوريوس يف القانون        ١٩٩٦

                                    جامعة نيلسون مانديال، بورت إليزابيث  )      فخرية   (                   بكالوريوس يف القانون        ٢٠٠٣

                       من جامعة ويتواترزراند  )      فخرية   (                   بكالوريوس يف القانون        ٢٠٠٤
                   من جامعة بريتوريا  )      فخرية   (                   بكالوريوس يف القانون  

                            التعيينات واملناصب األكادميية

              جنوب أفريقيا

                                     محاضر يف القانون، جامعة ناتال ديربان      ١٩٦٣-    ١٩٦١

                                         حماضر أقدم يف القانون، جامعة ويتواترزراند      ١٩٦٩-    ١٩٦٥

                                   أستاذ القانون، جامعة ويتواترزراند      ١٩٩٨-    ١٩٦٩
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                                                       رئيس اللجنة اإلدارية ملدرسة القانون، جامعة ويتواترزراند        ١٩٧٤-    ١٩٧٢

                 عة ويتواترزراند                    عميد كلية احلقوق، جام        ١٩٧٧-    ١٩٧٥

                                                            مدير مركز الدراسات القانونية التطبيقية، جامعة ويتواترزراند        ١٩٩٠-    ١٩٧٨

                                                                                  كان مركز الدراسات القانونية التطبيقية خالل هذه الفترة منـهمكا أساسـا يف              (  
                                                                                 التعليم املفتوح للعموم يف جماالت حقوق اإلنسان، وقانون العمل، والقانون الـذي           

                                                      القيام ذا الدور التعليمي مـن خـالل املنـشورات             ى         وقد جر   .                ميس جمتمع السود  
   )                                            واحملاضرات واحللقات الدراسية واملنازعات القضائية       واألحباث 

                               أستاذ فخري جبامعة ويتواترزراند          ١٩٩٨

                                                  يدرس يف برنامج حقوق اإلنسان لنيل املاجـستري يف          (                             أستاذ شريف جبامعة بريتوريا            ٢٠٠٠
   )     احلقوق

               عة ويسترن كيب              أستاذ شريف، جام          ٢٠٠١

                                              عضو باحث برتبة أستاذ شريف، جامعة ويتواترزراند            ٢٠٠٤

                           أستاذ شريف، جامعة كيب تاون          ٢٠٠٥
  

                                                                    بريطانيا العظمى والواليات املتحدة وأستراليا وإنكلترا وهولندا وسويسرا
                                                                                   أستاذ زائر للشؤون العامة والدولية، مدرسة وودرو ويلـسون للـشؤون العامـة                     ١٩٦٩

   )                             درس مادة احلقوق املدنية املقارنة (               جامعة برينستون           والدولية، 

                                                درس مواد يف الفقه القضائي، والقانون الدويل،        (                                     أستاذ زائر للقانون، جامعة ديوك،              ١٩٧٥-    ١٩٧٤
   )               والقانون اجلنائي

                   درس موضوع احلماية      ) (         بولت هال  (                                                  أستاذ زائر للقانون، جامعة كاليفورنيا، بريكلي                 ١٩٨١
   )    نسان               الدولية حلقوق اإل

                                                    زميل زائر، مركز القانون الدويل لألحباث، جامعة كيمربيدج      ١٩٨٥

                                            درس ماديت القانون الدويل وقـانون حقـوق         (                                          أستاذ زائر للقانون، جامعة بنسيلفانيا                ١٩٨٩
   )            اإلنسان الدويل

   )                 درس القانون الدويل (                                                  أستاذ زائر للقانون، جامعة نيو ساوث ويلز، أستراليا           ١٩٩١

    درس  (                                                                               ستاذ زائر يف إطار أستاذية آرثر غودارت للعلوم القانونية، جامعة كيمربدج             أ        ١٩٩٦-    ١٩٩٥
   )                                    القانون اجلنائي يف إطار ماجستري القانون

                                زميل، كلية سيدين ساسيكس، كيمربدج      ١٩٩٧-    ١٩٩٥
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                                      لوترباخت للقانون الدويل، جامعة كيمربدج               مدير مركز أحباث         ١٩٩٧-    ١٩٩٥

                             العام، جامعة اليدن، هولندا                   أستاذ القانون الدويل        ٢٠٠٦-    ١٩٩٨
  
          و اخلربة             املؤهالت املهنية

   ُ                                      قُبل حماميا لدى احملكمة العليا جبنوب أفريقيا      ١٩٥٩

                               مارس يف إطار نقابة حمامي ديربان      ١٩٦٣  -    ١٩٦١

                                                                       مستشار وحمام بدوام جزئي، يف جماالت القانون الدويل وحقوق اإلنسان والقـانون              إىل اليوم-    ١٩٦٣
                الدستوري أساسا

   .                عين مستشارا أقدم  -    ١٩٩٨

                                                                                                      برز بصفته حماميا وعمل مستشارا قانونيا يف عدة قضايا طعن فيها يف نظام الفصل العنصري يف جنوب                   
                                                             على سبيل املثال، قدم األساس القانوين للطعـن يف صـحة                ١٩٦٨     ففي    .                                       أفريقيا من وجهة نظر القانون الدويل     

                                                                     لى أساس أن انتداب جنوب غرب أفريقيا قد انتهى بصفة قانونيـة                                                          القوانني األمنية للفصل العنصري يف ناميبيا ع      
 S v Tuhadeleni 1969 1 South African Law Reports (SALR)   : (                                     مبوجب قرار اجلمعية العامة لألمم املتحـدة 

153 (A) .(    ظهر حمامياً يف إطار الطعن يف صحة التدابري املتخذة مبوجب قانون مناطق اجلماعـات،      ١٩٨١   ويف ،                                                               ً           
                            ً                                                                                 حيدد مناطق معينة للبيض حصرياً على أساس أن هذا التحديد للمناطق ينتهك املعـايري الدوليـة حلقـوق                       الذي

                               ، صرح بأن جـواز سـفر األسـقف        ١٩٨٢   ويف    ). S v Adams, S v Werner 1981 1 SALR 187 (A) (      اإلنسان
     ؛ ويف  )Tutu v Minister of Internal Affairs 1982 4 SALR 571 (T) (                                      ديسمود توتو قد ألغي بصورة غري قانونيـة 

                                                                                  بانتوستان للبوفوتاتسوانا على أساس أن إنشاءها ينتهك معايري القانون الـدويل             ‘     والية ’                    ، طعن يف قانونية         ١٩٨٩
) S v Banda 1989 4 SALR 519 (B)( .      وجنح أيضا يف وقف املطالبـات الراميـة إىل توسـيع البانتوسـتانات                                                                 
) Mathebe v Government of South Africa 1988 3 SA 667 (A)(    ؛ وأرسى األسس القانونية لالحتجـاج بـأن                                       

        ينبغـي    )                                                                     املنظمة الشعبية ألفريقيا اجلنوبية الغربية واملؤمتر الوطين األفريقـي         (                                  أعضاء حركيت حترير جنوب أفريقيا      
   . )S v Sagarius1983 1 SALR 833 (SWA)   (                                        معاملتهم بصفتهم سجناء حرب ال معاملة ارمني

   ة              املناصب القضائي

                                          قضية األنشطة املسلحة يف إقليم الكونغـو                                           قاض خمصص مبحكمة العدل الدولية يف             ٢٠٠٦-    ٢٠٠٢
   )                                   مجهورية الكونغو الدميقراطية ضد رواندا (

           بوالو باتو   /                                 قضية السيادة على بيدرو برانكا                                        قاض خمصص مبحكمة العدل الدولية يف         -    ٢٠٠٤
   )        سنغافورة /       ماليزيا (                             بوتيال، وميدل روك وساوث ليدج
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                             صب اليت توالها يف جنوب أفريقيا    املنا

   .    ١٩٨٠-    ١٩٧٨        رئيس، -                                    معهد جنوب أفريقيا للعالقات بني األعراق  •

  .       سنوات  ١٠                                  عضو اللجنة اإلدارية الوطنية حلوايل -                                 معهد جنوب أفريقيا للشؤون الدولية  •

  .    ١٩٩١-    ١٩٨٠                               مؤسس وعضو الس الوطين للرابطة -                               احملامون املدافعون عن حقوق اإلنسان  •

  .    ١٩٨٩-    ١٩٨٨       مفوض -                جلنة حقوق اإلنسان  •

-    ١٩٩٠          عـضو    -                                                                                   الس املستقل للتحقيق يف انتهاكات حقوق اإلنسان اليت ارتكبتها الشرطة األمنيـة              •
١٩٩٤    .   

   .    ١٩٨٧-    ١٩٨٥                    مستشار األسقف توتو -  )           أنغليكانية (                أبرشية جوهانسربغ  •

   .    ١٩٩٨-    ١٩٩٠           عضو الس -              جامعة فورت هري  •
  

             األمم املتحدة

   )                              أول جنوب أفريقي ينتخب يف اللجنة (                      عضو جلنة القانون الدويل       ٢٠٠١-    ١٩٩٧

                    انتخب بترشيح مـن     (                                                            جلنة القانون الدويل، مقرر خاص معين باحلماية الدبلوماسية           
     ).                         اموعة األفريقية يف اللجنة

   .                                   جلنة حقوق اإلنسان التابعة لألمم املتحدة      ١٩٩٨

                                         نسان املكلفة بالتحقيق يف انتـهاكات حقـوق                                 رئيس جلنة التحقيق بشأن حقوق اإل         ٢٠٠٠
                           لالطالع على التقرير، انظر      .                                                       اإلنسان والقانون اإلنساين يف األراضي الفلسطينية احملتلة      

   .    ٢٠٠١     مارس  /      آذار  ١٦        املؤرخ E/CN4/2001/121                        الس االقتصادي واالجتماعي 

                      بـالتحقيق بـشأن                       مقرر خـاص معـين      :                                         جلنة حقوق اإلنسان التابعة لألمم املتحدة           ٢٠٠٧-    ٢٠٠٠
      لالطالع   .                                                                       انتهاكات القانون اإلنساين وحقوق اإلنسان يف األراضي الفلسطينية احملتلة        

   ٦            املـؤرخ    E/CN4/2002/33                                                    على التقرير، انظر الس االقتـصادي واالجتمـاعي         
   .    ٢٠٠٢     مارس  /    آذار

   .     فريقي                                                                 أعيد انتخابه عضوا بلجنة القانون الدويل، بأعلى عدد من األصوات لعضو أ      ٢٠٠٦-    ٢٠٠١

   .                                                    مقرر خاص للجنة القانون الدويل معين باحلماية الدبلوماسية      ٢٠٠٦-    ٢٠٠٠
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                     هيئات القانون الدويل

                                                   عضو جلنة الدراسة املتعلقة باحلماية الدولية حلقوق         :                                 اجلمعية األمريكية للقانون الدويل         ١٩٧٥-    ١٩٧٣
        اإلنسان

         الدويل                         عضو اللجنة املعنية باإلرهاب  :                    رابطة القانون الدويل      ١٩٨٤-    ١٩٧٤

   .                                            عضو اللجنة املعنية بتسليم ارمني واإلرهاب الدويل  :                    رابطة القانون الدويل      ١٩٨٨-    ١٩٨٥

                                                   مقرر مشارك للجنة املعنية بتسليم ارمني وحقوق اإلنسان  :                    رابطة القانون الدويل      ١٩٩٨-    ١٩٩٢

                                            رئيس فرع جنوب أفريقيا لرابطة القانون الدويل    ،     ١٩٩٥  ،     ١٩٩٣

                             فريقيا لرابطة القانون الدويل               رئيس فرع جنوب أ      ١٩٩٨

                                                             عضو جملس إدارة اجلمعية األفريقية للقانون الدويل والقانون املقارن  -    ١٩٩٥

   )                                      العضو اجلنوب أفريقي املنتخب األول والوحيد (                       عضو معهد القانون الدويل   -    ١٩٩٥

ـ  (                                                               عضو فريق اخلرباء للدراسة املتعلقة بالقانون اإلنساين الدويل العريف           ١٩٩٩-    ١٩٩٧             ة الدوليـة         اللجن
   )                 للصليب األمحر، جنيف

  
                    املفاوضات الدستورية

                                                                                 عضو اللجنة التقنية للتحقيق يف إلغاء أو تعديل التشريع الذي يعوق النشاط الـسياسي          ١٩٩٣
                                                           احلر والتشريع التمييزي يف إطار املفاوضات على الدستور االنتقايل

                             ية بشأن وضع شرعة احلقـوق                                                              عضو اللجنة التقنية لتقدمي املشورة إىل اجلمعية الدستور             ١٩٩٥
      ١٩٩٦       لدستور 

                       األومسة وشهادات التقدير

                                                                           جائزة مؤسسة كلود هاريس ليون ومؤسسة بريسي فوكس للعالقـات اتمعيـة،                  ١٩٩١
   :            تقول الشهادة  .     ١٩٩١

                                                                               تقدم هذه اجلائزة إىل الربوفيسور جون دوغارد الهتمامه باحلريات املدنية وسـري             "
                                            وبصفته مدير مركز الدراسـات القانونيـة         .   يا                                  القانون بشكل عام يف جنوب أفريق     

                                                                             التطبيقية، الذي أنشئ بفضل جهوده إىل حد كبري، عمل بنشاط وشجاعة كـربى             
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                                                                         لتفكيك النظام القانوين للفصل العنصري عرب تثقيف اجلمهور، والبحـث العلمـي     
    ."                           والتقاضي من أجل الصاحل العام

   .                                       جائزة الباحث املتميز، جامعة ويتواترزراند        ١٩٩٥

    ١٥                                                                             ألقى احملاضرة الثالثة إلحياء ذكرى مانفريد التش، قصر الـسالم، ال هـاي،                      ١٩٩٩
                       هل ال يـزال العفـو        .                                   التعامل مع جرائم النظام السائق     "         ، بشأن       ١٩٩٩       أبريل   /     نيسان
    ".     ً خياراً؟

          املنشورات

       الكتب

• The South West Africa/Namibia dispute (University of California Press, 1973). 

• Introduction to criminal procedure (Juta and Co Ltd, 1977). 

• Human rights and the South African legal order (Princeton University Press, 1978) 

• Recognition and the United Nations (Grotius Publications, 1987). 

• The last years of apartheid. Civil liberties in South Africa, with Haysom and Marcus 
(South Africa Update Series, Ford Foundation – Foreign Policy Association, 1992). 

• International law - A South African perspective, 3rd edition, (Juta and Co Ltd, 2005). 

  
                    تقارير األمم املتحدة

                                                                                         ل املاضية، خصص جانب كبري من الوقت إلعداد تقارير جلنة القانون الدويل التابعة لألمم                                 خالل السنوات القالئ  
   .                                           املتحدة وجلنة حقوق اإلنسان التابعة لألمم املتحدة

                    احلماية الدبلوماسية
      نيـة                                                                                                                التقرير األول عن احلماية الدبلوماسية، الوثائق الرمسية للجمعية العامة، جلنة القانون الدويل، الدورة الثا              •

   .A/CN.4/506/Add.1  ،     ٢٠٠٠         واخلمسون، 

                                                                                                                  التقرير الثاين عن احلماية الدبلوماسية، الوثائق الرمسية للجمعية العامة، جلنة القانون الدويل، الـدورة الثالثـة            •
  .A/CN.4/514  ،     ٢٠٠١         واخلمسون، 

                                انون الدويل، الدورة الرابعـة                                                                                           التقرير الثالث عن احلماية الدبلوماسية، الوثائق الرمسية للجمعية العامة، جلنة الق           •
  .A/CN/523/Add.1  ،     ٢٠٠٢         واخلمسون، 

                                                                                                                   التقرير الرابع عن احلماية الدبلوماسية، الوثائق الرمسية للجمعية العامة، جلنة القانون الدويل، الدورة اخلامسة               •
  .A/CN.4/530 ،  A/CN.4/530/Add.1  ،     ٢٠٠٣         واخلمسون، 
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                                                                      الوثائق الرمسية للجمعية العامة، جلنة القـانون الـدويل، الـدورة                                                     التقرير اخلامس عن احلماية الدبلوماسية،       •
   .A/CN/538  ،     ٢٠٠٤                 السادسة واخلمسون، 

                                                                                                                  التقرير السادس عن احلماية الدبلوماسية، الوثائق الرمسية للجمعية العامة، جلنة القانون الدويل، الدورة السابعة             •
  .A/CN.4/546  ،     ٢٠٠٥         واخلمسون، 

                       األرض الفلسطينية احملتلة

    ١٩            املـؤرخ     ١ /  ٥١-                                             ً                                     تقرير جلنة التحقيق بشأن حقوق اإلنسان املنشأة عمالً بقرار جلنة حقوق اإلنسان دإ             •
                                                                           للتحقيق يف انتهاكات حقوق اإلنـسان والقـانون اإلنـساين يف األراضـي                  ٢٠٠٠        أكتوبر   /           تشرين األول 

                     نة حقـوق اإلنـسان                                  الس االقتصادي واالجتماعي، جل     .     ٢٠٠٠       سبتمرب   /        أيلول   ٢٨                        الفلسطينية احملتلة بعد    
E/CN.4/2001/121 ٢٠٠١     مارس  /      آذار  ١٦        املؤرخ    .   

                           الوثائق الرمسية للجمعيـة      .                                                                                    تقرير عن مسألة انتهاك حقوق اإلنسان يف األراضي العربية احملتلة، مبا فيها فلسطني             •
   .    ٢٠٠١       أكتوبر  /            تشرين األول ٤        املؤرخ A/56/440                                العامة، الدورة السادسة واخلمسون، 

                                                                                          ة انتهاك حقوق اإلنسان يف األراضي العربية احملتلة، مبا فيها فلسطني، الـس االقتـصادي                              تقرير عن مسأل   •
   .E/CN.4/2002/32  .                           واالجتماعي، جلنة حقوق اإلنسان

  .                                                                                                      تقرير عن املمارسات اإلسرائيلية اليت متس حقوق اإلنسان للشعب الفلسطيين يف األرض الفلسطينية احملتلـة               •
  .    ٢٠٠٥      أغسطس  /    آب  ١٨        املؤرخ A/60/271                      لعامة، الدورة الستون،                         الوثائق الرمسية للجمعية ا

               ، جلنة حقـوق        ١٩٦٧                                                                                     تقرير عن حالة حقوق اإلنسان يف األراضي الفلسطينية اليت حتتلها إسرائيل منذ عام               •
        ديـسمرب   /            كانون األول  ٢٢        ، املؤرخ E/CN 4/2006/029                                          اإلنسان التابعة للمجلس االقتصادي واالجتماعي، 

٢٠٠٥    .  

   ة       كتب حمرر
• Rights and constitutionalism. The new South African legal order, Van Wyk, Dugard, de Villiers 

and Davis (eds), Juta and Co, Cape Town, 1994. Reprinted by Clarendon Press, Oxford, 1996. 

• International criminal law and procedure, Dugard and Van den Wyngaert (eds), Dartmouth, 
Aldershot UK, 1996. 

• Documents on international law. Handbook for law students and constitutional lawyers, 
Mtshaulana, Dugard and Botha (eds), Juta and Co, Cape Town, 1996. 

                      مناصب يف هيئة التحرير

   )                     عضو أقدم، جلنة التحرير (  South African Journal on Human Rights         اآلن-      ١٩٨٥

   )           جملس التحرير (  Annual Survey of South African Law         اآلن–      ١٩٧٦
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                                           صادرة عن اجلمعية األمريكية للقـانون الـدويل     ، International Legal Materials       اآلن–      ١٩٨٤
   )                             حمرر مراسل ملنطقة اجلنوب األفريقي (

١٩٩٢      -      South African Yearbook of International Law  ) هيئة التحرير            (   

١٩٩٤    -    Cambridge Studies in International and Comparative Law  ) التحرير      هيئة       (   

١٩٩٨      -  Yearbook of International Humanitarian Law, TMC Asser Press, The 

Hague)   جملس احملررين          (   

٢٠٠٤  -      ١٩٩٩      Netherlands International Law Review  ) جملس احملررين          (   

١٩٩٨      -    Leiden Journal of International Law  ) جملس احملررين          (   

٢٠٠٠      -      International Criminal Law Review, Martinus Nijhoff  ) جملس التحرير           (   

٢٠٠٣      -    Journal of International Criminal Justice, Oxford University Press  
) لس االستشاري  ا           (   

٢٠٠٥      -    Human Rights Law Review, Oxford University Press  )  ــس        ال
    ).        االستشاري

                         منشورات يف القانون الدويل

                     مقاالت يف نشرات علمية

• ‘Objections to the revision of the 1962 judgment of the International Court of Justice in the 
South West Africa cases’ (1965) 82 South African Law Journal 178-191. 

• ‘The legal effect of United Nations Resolutions on Apartheid’ (1966) 83 South African Law 
Journal 44-59. 

• ‘South West Africa cases, second phase, 1966’ (1966) 83 South African Law Journal 429-460. 

• ‘The Organization of African Unity and Colonialism: An enquiry into the plea of self-defence as 
a justification for the use of force in the eradication of colonialism’ (1967) 16 International and 

Comparative Law Quarterly 157-190. 

• ‘The revocation of the mandate for South West Africa’ (1968) 62 American Journal of 
International Law 78-97. 

• ‘The Simonstown Agreement: South Africa, Britain and the United Nations’ (1968) 85 South 
African Law Journal 142-156. 

• ‘South West Africa and the supremacy of the South African parliament’ (1969) 86 South African 
Law Journal 194-201. 
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• ‘South West Africa and the “Terrorist Trial”’ (1970) 64 American Journal of International Law 
9-41. 

• ‘Naciones Unidas, derechos humanos y el “apartheid”’ (1970) 11 Foro International (Mexico) 
286-307. 

• ‘The Opinion on South West Africa (Namibia): The teleologists triumph’ (1971) 88 South 
African Law Journal 460-477. 

• ‘Namibia (South West Africa): The court’s opinion, South Africa’s response and prospects for 
the future’ (1972) 11 Columbia Journal of International Law 14-49. 

• ‘International terrorism: Problems of definition’ (1974) 50 International Affairs 67-81. 

• ‘Towards the definition of international terrorism’ (1973) Proceedings of the American Society 
of International Law 94-100. 

• ‘The Nuclear Tests cases and the South West Africa cases: Some realism about the international 
judicial decision’ (1976) 16 Virginia Journal of International Law 463-504 

• ‘SWAPO: The Jus ad Bellum and the Jus in Bello’ (1976) 93 South African Law Journal 144-
158. 

• ‘International Terrorism and the just war’ (1977) 2 Stanford Journal of International Studies 21-
37. 

• ‘South Africa’s “independent” homelands: An exercise in denationalization’ (1980) Denver 
Journal of International Law and Policy 11-36. 

• ‘Silence is not golden’ (1982) 46 Foreign Policy (Washington DC) 37-48. 

• ‘The application of customary international law affecting human rights’ (1982) Proceedings of 
the American Society of International Law 245-251. 

• ‘Grotius, the jurist and international lawyer: Four hundred years on’ (1983) 100 South African 
Law Journal 213-220. 

• ‘The denationalization of black South Africans in pursuance of apartheid’ (1984) 33 
International Commission of Jurists Review 49-60. 

• ‘Israel and the international community: The legal debate’ (1984) 10 South African Yearbook of 
International Law 35-55. 

• ‘The conflict between international law and South African law: Another divisive factor in South 
African society’ (1986) 2 South African Journal on Human Rights 1-28. 

• ‘Permissible Measures and obligations for outside states and internal peoples towards minority 
rule in South Africa’ (1986) Proceedings of the American Society of International Law 314-317. 

• ‘Human rights, humanitarian law and the South African conflict’ (1988) 2 Harvard Human 
Rights Yearbook 101-110. 

• ‘Walvis Bay and international law: Reflections on a recent study’ Review article of Lynn Berat 
Walvis Bay (1991) 108 South African Law Journal 82-92. 

• ‘The role of international law in the struggle for liberation in South Africa’ (1991) Social Justice 
(USA) 83-94. 
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• ‘Secession: Is the case of Yugoslavia a precedent for Africa?’ (1993) 5 African Journal of 
International and Comparative Law 63-75. 

• ‘The role of international law in interpreting the bill of rights’ (1994) 10 South African Journal 
on Human Rights 208-215. 

• ‘International law and the “final” Constitution’ (1995) 11 South African Journal on Human 
Rights 241-251. 

• ‘The influence of international human rights law on the South African Constitution’ (1996) 49 
Current Legal Problems 305-324. 

• ‘1996 and all that. The South West African judgment revisited in the East Timor case’ (1996) 8 
African Journal of International and Comparative Law 549-563. 

• ‘International Law and the South African Constitution’ (1997) 8 European Journal of 
International Law 77-92. 

• ‘Obstacles in the way of an international Criminal Court’ (1997) 56 Cambridge Law Journal 
329-342. 

• ‘Is the Truth and Reconciliation Process compatible with international law? An unanswered 
question. Azapo v President of Republic of South Africa’ (1997) 13 South African Journal on 

Human Rights 258-268. 

• ‘Bridging the gap between human rights and humanitarian law: The punishment of offenders’ 
(1998) 38/324 International Review of the Red Cross 445-453. 

• ‘The South African judiciary and international law in the apartheid era’ (1998) 14 South African 
Journal on Human Rights 110-126. 

• ‘Reconciling extradition with human rights’ (1998) 92 American Journal of International Law 
187-212 (co-authored with Van den Wyngaert). 

• ‘Reconciliation and justice: The South African experience’ (1998) 8 Transnational Law and 
Contemporary Problems 277-311. 

• ‘How effective is the International Law Commission in the development of international law?’ 
(1998) 23 South African Yearbook of International Law 34-44. 

• ‘War crimes in internal conflicts’ (1998) 28 Israel Yearbook on Human Rights 91-96 

• ‘Dealing with crimes of a past regime: Is amnesty still an option?’ (1999) 12 Leiden Journal of 
International Law 1001-1015. 

• ‘Africa and international criminal law’ (2000) Proceedings of the American Society of 
International Law 229-231. 

• ‘Diplomatic protection and human rights: The draft articles of the international Law 
Commission’ (2005) 24 Australian Yearbook of International Law 75-91. 

• ‘Immunity, human rights and international crimes’ (2005) Journal of South African Law 
(Tydskrif vir die Suid-Afrikaanse Reg) 482-488. 
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                            تعليقات قصرية يف نشرات علمية

• ‘Succession to federal treaties on the dissolution of a federation’ (1965) 82 South African Law 
Journal 430-437. 

• ‘Consular immunity’ (1966) 83 South African Law Journal 126-132. 

• ‘Succession to federal treaties revisited’ (1967) 84 South African Law Journal 250-254. 

• ‘The treaty-making process’ (1968) 85 South African Law Journal 1-4 

• ‘The Extradition Agreement between South Africa and Swaziland’ (1969) 86 South African Law 
Journal 88-92. 

• ‘International law is part of our law’ (1971) 88 South African Law Journal 13-15. 

• ‘Rhodesia. Does South Africa recognise it as an independent state?’ (1977) 94 South African 
Law Journal 127-130. 

• ‘International law in South Africa: The restrictive approach to sovereign immunity approved’ 
(1980) 97 South African Law Journal 357-363. 

• ‘South African report’ (1981) 14/April International Practitioner’s Notebook. 

• ‘Jurisdiction over persons on board an aircraft landing in distress’ (1981) 30 International and 
Comparative Law Quarterly 901-905. 

• ‘Denationalization: Apartheid’s ultimate plan’ (1983) 28 Africa Report (African American 
Institute New York) 43-46. 

• ‘Educating South Africans for an independent Namibia’ (1985) 15 South Africa International 
129-132. 

• ‘The Revocation of the Mandate for Namibia revisited’ (1985) 1 South African Journal on 
Human Rights 154-159. 

• ‘Soldiers or terrorists? The ANC and SADF compared’ (1988) 4 South African Journal on 
Human Rights 221-224. 

• ‘Abduction: Does the Appellate Division care about international law?’ (1997) 12 South African 
Journal on Human Rights 324-328. 

                  فصول يف كتب وأحباث

• ‘Legal aspects of investment in Namibia’ in Murray, Morris, Dugard and Rubin The role of 
foreign firms in Namibia. Study Project on External Investment in South Africa and Namibia 

(South West Africa), Africa Publications Trust (1974), 

• South West Africa and the International Court. Two viewpoints on the 1971 opinion, Dugard and 
Grosskopf, South African Institute of International Affairs (1974). 

• Namibia and Human Rights, South African Institute of International Affairs (1976).  

• Independent Homelands. Failure of a fiction, South African Institute of Race Relations (1979).  

• ‘The “purist” legal method, international law and sovereign immunity’ in Gauntlett (ed) J C 
Noster ’n Feesbundel, Butterworths (1979).  
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• ‘A satellite arrangement?’ in Breytenbach (ed) The constellation of states, South African 
Foundation (1980).  

• ‘International terrorism and the just war’ in Rapoport and Alexander (eds) The morality of 
terrorism, Columbia University Press (2nd ed 1989).  

• ‘International human rights norms in domestic courts. Can South Africa learn from Britain and 
the United States?’ in Kahn (ed) Fiat Justitia. Essays in memory of Oliver Deneys Schreiner 

(1983).  

• The denationalization of black South Africans in pursuance of apartheid: A question for the 
International Court of Justice? Occasional Paper No 8, Centre for Applied Legal Studies, 

University of the Witwatersrand (1984). 

• ‘The responsibility of the legal profession’ in Cohen and Gouin (eds) Lawyers and the nuclear 
debate, University of Ottawa Press (1988). 

• ‘Sanctions against South Africa: An international law perspective’ in Orkin (ed) Sanctions 
against apartheid (1989). 

• ‘The place of public international law in South African law’ in Visser (ed) Essays in honour of 
Ellison Kahn, Visser (1989).  

• ‘Enforcement of human rights in the West Bank and the Gaza Strip’ in Playfair (ed) 
International law and the administration of occupied territories (1992).  

• ‘The treatment of rebels in conflicts of a disputed character: The Anglo-Boer War and the 
“ANC-Boer War” compared’ in Delissen and Tanya (eds) Humanitarian law of armed conflict. 

Challenges ahead. Essays in honour of Frits Kalshoven, Martinus Nijhoff (1991).  

• ‘Apartheid: A case study in the response of the international community to gross violations of 
human rights’ in Cotler and Eliadis (eds) International human rights law. Theory and practice, 

Canadian Human Rights Foundation (1992). 

• ‘International human rights’ in Van Wyk, Dugard, De Villiers and Davis (eds) Rights and 
constitutionalism, Juta (1994). 

• ‘Public international law’ in Chaskalson, Kentridge, Klaaren, Marcus, Spitz and Woolman (eds) 
Constitutional law of South Africa, Juta (1996). 

• ‘Retrospective justice: International law and the South African model’ in McAdam (ed) 
Transitional justice and the rule of law in new democracies, University of Notre Dame Press 

(1997). 

• ‘Collective non-recognition: The failure of South Africa’s Bantustan states’ in Boutros-Boutros 
Ghali. Amicorum Discipulorumque Liber (1998). 

• ‘Terrorism and international law: Consensus at last?’ in Yakpo and Boumedra (eds) Liber 
Amicorum: Mohammed Bedjaoui (1999) 159-172.  

• ‘Reconciliation and justice: The South African experience’ in Burns, Weston and Marks (eds) 
The future of international human rights, Transnational Publishers (1999) 399-432.  

• ‘The role of human rights standards in domestic law: The Southern African experience’ in 
Alston and Crawford (eds) The future of UN human rights treaty Monitoring, Cambridge 

University Press (2000). 

• ‘L’Apartheid’ in Ascensio, Decaux and Pellet (eds) Droit International Penal, A Pedone (2000). 
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• ‘Judicial review of sanctions’ in Gowlland-Debbas (ed) United Nations sanctions and 
international law, Kluwer (2001). 

• ‘Judicial review in public international law’ in Scharge (ed) Judicial review, Nijmegen: Ars 
Aequi Libri (2002) Paul Scholten Instituut, University of Amsterdam ISBN 90-6916-456-6. 

• ‘Possible conflicts of jurisdiction with truth commissions’ in Cassese, Gaeta and Jones (eds) The 
Rome Statute of the International Criminal Court: A commentary (2002). 

• ‘Non-applicability of Statute of Limitations’ (with Van den Wyngaert) in Cassese Gaeta and 
Jones (eds) The Rome Statute of the International Criminal Court: A commentary (2002). 

• ‘The problem of the definition of terrorism in international law’ in Eden and O’Donnell (eds) 
September 11, 2001. A turning point in international and Domestic law (2005) Ardsley NY 

Transnational Publishers ISBN 1-57105-326-3. 

• ‘The role of recognition in the law and practice of secession’ (with Raic) in Kohen (ed) 
Succession: International law perspectives (2005). 

• ‘Articles 13-15 of the Statute of the International Court of Justice’ in Zimmerman and 
Tomuschat (eds) Commentary on the Statute of the International Court of Justice, Oxford 

University Press (2006). 

• ‘Diplomatic protection’ in Crawford (ed) State responsibility, Cambridge University Press 
(2006). 

                          حولية قانون جنوب أفريقيا

   .                              ويكتب يف إطار هذا الفصل منذئذ    ١٩٦٥                                              أطلق الفصل املتعلق بالقانون الدويل يف احلولية عام 

                                            فقه القضاء، وحقوق اإلنسان واإلجراءات اجلنائية

               يف نشرات علمية      مقاالت 

• ‘The judicial process, positivism and civil liberty’ (1971) 88 South African Law Journal 181-
200. 

• ‘Academic freedom in South Africa’ (1970) 3 Droits de l’homme 186-194. 

• ‘The political trial: Some special considerations’ (1974) 95 South African Law Journal 59-72. 

• ‘Statutory interpretation as an exercise in choice’ (1978) 95 South African Law Journal pp 451-
454. 

• ‘Some realism about the judicial process and positivism’ (1981) 98 South African Law Journal 
372-387. 

• ‘Chief Justice versus President: Does the ghost of Brown v Leyds NO still haunt our judges?’ 
(1981) 165 De Rebus 421-422. 

• ‘Judges and unjust laws’ (1981) 22/2 Codicillus 50-55. 

• ‘The judiciary and national security’ (1982) 99 South African Law Journal 655-659. 

• ‘A triumph for executive power – an examination of the Rabie report and the Internal Security 
Act 74 of 1982’ (1982) 99 South African Law Journal 589-604. 
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• ‘Using the law to pervert justice’ (1983) 11/2 Human Rights (American Bar Association) 22-25, 
50-54.  

• ‘Should judges resign? – a reply to professor Wacks’ (1984) 101 South African Law Journal 
286-294. 

• ‘Collective cabinet responsibility and human rights’ (1985) 1 South African Journal on Human 
Rights 52-54. 

• ‘The jurisprudential foundations of the apartheid legal order’ (1986) 28 The Philosophical 
Forum (USA) 115-123. 

• ‘A Bill of Rights for South Africa: Can the leopard change its spots?’ (1986) 2 South African 
Journal on Human Rights 275-77. 

• ‘The judiciary in a state of national crisis – with special reference to the South African 
experience’ (1987) 44 Washington and Lee Law Review 477-501. 

• ‘The quest for a liberal democracy in South Africa’ (1987) Acta Juridica 237-58 (Also 
published separately in Law under stress).  

• ‘Towards a democratic order for South Africa’ (1990) 2 African Journal of International and 
Comparative Law 361-383. 

• ‘A Bill of Rights for South Africa?’ (1990) 23 Cornell International Law Journal 441-466. 

• ‘Towards genuine democracy in conflict ridden countries: A South African perspective’ (1991) 1 
Beyond Law (Mas Alla del Derecho, Colombia) 65-76.  

• ‘Human rights, apartheid and lawyers. Are there any lessons for lawyers from common law 
countries?’ (1992) 15 University of New South Wales Law Journal 439-447.  

                  فصول يف كتب وأحباث

• ‘The legal framework of apartheid’ in Rhoodie (ed) South African dialogue McGraw-Hill 
(1972).  

• ‘South African lawyers and the liberal heritage of the law’ in Law, justice and society Report of 
the Legal Commission of the Study Project on Christianity in Apartheid Society (SPRO-CAS).  

• ‘A review of South African legal education’ in Legal aid in South Africa University of Natal 
(1973). 

• ‘Racial legislation and civil rights’ in Hellman and Lever (eds) Conflict and progress. Fifty 
years of race relations in South Africa (1979). 

• ‘Human rights in South Africa – retrospect and prospect’ in Forsyth and Schiller (eds) Human 
rights: The Cape Town Conference (1979). 

• ‘Political options for South Africa and implications for the west’ in Rothberg and Barratt (eds) 
Conflict and compromise (1980). 

• ‘Judicial power and a constitutional court’ in Boulle and Baxter (eds) Natal and Kwa-Zulu 
constitutional and political options (1981). 

• ‘The judiciary and constitutional change’ in Van Vuuren and Kriek (eds) Political alternatives 
for Southern Africa (1983). 

• ‘The South African Constitution 1910-1980’ Our legal heritage (1982). 
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• ‘The judiciary and national security’ in Bell and Mackie (eds) Detention and security legislation 
in South Africa (1985). 

• ‘Human rights and the rule of law’ in Butler, Elphick and Welsh Democratic liberalism in South 
Africa. Its history and prospect (1987). 

• ‘Changing attitudes towards a bill of rights’ in Van der Westhuizen and Viljoen (eds) A Bill of 
Rights for South Africa (1988). 

• ‘Towards racial justice in South Africa’ in Henkin and Rosenthal (eds) Constitutionalism and 
rights. The influence of the US Constitution abroad (1990). 

• ‘Helen Suzman’ in Salokar and Volcansek (eds) Women in law. A bibliographical sourcebook 
(1996). 

                                  القانون اجلنائي واإلجراءات اجلنائية

                     مقاالت يف نشرات علمية

• ‘1570 revisited: An examination of South African criminal procedure and the Hiemstra 
proposals’ (1970) 87 South African Law Journal 410-423. 

• ‘Lay participation in the administration of justice’ (1972) 1 Crime, punishment and correction 
65-70. 

• ‘Training needs in sentencing in South Africa’ (1985) 1 South African Journal on Human Rights 
93-105. 

                 يف نشرات علمية            تعليقات قصرية

                القانون اجلنائي

• ‘Provocation’ (1966) 83 South African Law Journal 261-266. 

• ‘Insane automatism’ (1967) 84 South African Law Journal 131-138. 

• ‘The demise of DPP v Smith and the renaissance of subjectivism in criminal intent’ (1967) 84 
South African Law Journal 210-212. 

• ‘Judges, academics and unjust laws: The Van Niekerk contempt case’ (1972) 89 South African 
Law Journal 271-287. 

                  اإلجراءات اجلنائية

• ‘The rights to counsel: South African and American developments’ (1967) 84 South African 
Law Journal 1-6. 

• ‘The courts and the Attorney-General’ (1968) 85 South African Law Journal 232-237. 

• ‘Bail: More power to the Attorney-General’ (1968) 85 South African Law Journal 466-469. 

• ‘The courts and section 6 of the Terrorism Act’ (1970) 87 South African Law Journal 289-293. 

• ‘Autrefois acquit and substantially identical offences’ (1971) 88 South African Law Journal 
301-305. 
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• Annual survey Chapter on criminal procedure 1966-1968. 

               استعراض الكتب

    :                     ائدة النشرات التالية                           استعراضا للكتب يف اموع لف  ٦٠                كتب ما يزيد على   
South African Law Journal, British Year Book of International Law, American Journal of 
International Law, American Historical Review, American Journal of Comparative Law, 
International and Comparative Journal of Southern Africa, Journal of Contemporary African Studies, 

Cambridge Law Journal and South African Yearbook of International Law  

   :                                                                                 شارك بصفة مستشار أو حمام يف قضايا مهمة متعلقة مبسائل القانون الدويل والقانون الدستوري

• S v Tuhadeleni 1969 1 SA 153 (A)    
Challenge to the validity of Terrorism Act 83 of 1967 in Namibia on the ground that the 

Mandate for South West Africa had been lawfully revoked by the UN General Assembly. 

• S v Ramotse 1970 Annual Survey of SA Law 80    
Objection to the exercise of criminal jurisdiction over an ANC leader abducted from Botswana. 

• Sobukwe v Minister of Justice 1972 1 SA 693 (A)    
Attempt to secure the right of the leader of the Pan-Africanist Congress to leave South Africa on 

the basis of a fundamental right to leave one’s country. 

• Lendalease Finance Co (Pty) Ltd v Corporation de Mercadeo Agricola v CMA 1975 4 SA 397 
(C); 1976 4) SA 464 (A) 

Assertion of restrictive approach to sovereign immunity. 

• Inter-Science Research and Development Services v Republica Popular de Mocambique 1980 2 
SA 111 (T); 1982 3 SA 330 (T) 

Assertion of restrictive approach to sovereign immunity. 

• Nkondo v Minister of Police 1980 2 SA 894 (O) 
Objection to the exercise of criminal jurisdiction over a person whose international flight had 

been forced to land in distress. 

• S v Adams; S v Werner 1981 1 SA 1980 2 SA 313 (W); 1981 1 SA 187 (A) 
Challenge to validity of Group Areas Act proclamation in which it was argued that a municipal 
court should have regard to international human rights norms in the   interpretation of South 

African statute. 

• Tutu v Minister of Internal Affairs 1982 4 SA 571 (T) 
Argued that Bishop Desmond Tutu’s passport had been revoked unlawfully by the executive. 

• S v Banda 1989 4 519 (B) 
Challenge to the statehood of Bophuthatswana, on the grounds that it failed to qualify as a state 

under international law. 

• Mathebe v Regering van die Republiek van Suid-Afrika 1988 3 SA 667 (A) 
Successful challenge to the validity of proclamation incorporating district of Moutse into 

KwaNdebele. 

• Staatspresident v Lefuo 1990 2 SA 679 (A) 
Successful challenge to the validity of proclamation incorporating township of Botshabelo into 

QwaQwa. 

• Attorney-General of Lesotho v Swissbourgh Diamond Mines 1997 8 BCLR (Lesotho, CA) 
Successful challenge to expropriation law. 
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• Swissbourgh Diamond Mines v Government of the RSA, (TP) 1999 2 SA 279 (T) 
Act of State Doctrine. 

• Harksen v President of the RSA 2000 2 SA 825 (CC) 
Extradition. 

                                                            قاتلي املنظمة الشعبية ألفريقيا اجلنوبية الغربية واملـؤمتر               مركز م  (                                              قدم أدلة اخلربة بشأن مسائل القانون الدويل        
   :                 يف القضايا التالية  )                                 الوطين األفريقي مبوجب القانون الدويل

• S v Sagarius 1983 1 SA 833 (SWA) 

• S v Mogoerane (TPD; 6/8/1983) 

• S v Thoms (Appeal reported in 1990 2 SA 802 (A)) 

• S v Mncube and Nondula (TPD Circuit Court, Messina; 5/5/1988; Appeal reported in S v 
Mncube 1991 3 SA 133 (A)) 

   :                               رافع بصفة حمام يف القضايا التالية

• S v Gumbi 1962 1 SA 188 (D) 

• S v Arenstein 1963 2 599 (N) 

• S v Malinga 1963 1 SA 692 (A) 

• S v Roodt 1983 3 SA 382 (T) 

         املؤمترات

   :                                                    قدم ورقة أو شارك يف املؤمترات التالية خارج جنوب أفريقيا

1973  Annual Meeting, American Society of International Law, Washington DC (paper on 
outlawing international terrorism). 

1974  Human Rights Committee, American Society of International Law, Wingspread, Wisconsin 
(seminar participant). 

1974  International Law Association, American Branch, New York (panellist). 

1976  Namibia and Human Rights, International Commission of Jurists, Dakar, Senegal 
(conference participant). 

1976  International Law Association, Madrid (committee participant). 

1978  ‘The International Legal Effects of South Africa’s System of Apartheid’, City of New York 
Bar (paper). 

1980  Colloquium on Law and Liberty to Honour Charles Hamilton Houston, Amherst College, 
Massachusetts (paper on failures of legal positivism). 

1982  Annual Meeting, American Society of International Law, Washington DC (paper on 
International Law and Domestic Courts). 
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1982  International Law Association, meeting on International Terrorism, Lexington, Virginia 
(participant). 

1982  Allard K Lowenstein Symposium on International Human Rights Law, Yale Law School 
(panellist). 

1982  Seminar on Justice and Society, Aspen Institute for Humanistic Studies, Aspen (participant). 

1982  Seminar on Tradition and Modernization, Aspen Institute for Humanistic Studies, Jerusalem 
(participant). 

1983  Annual meeting, African-American Institute, Harare (panellist). 

1983  International Law Association, meeting on International Terrorism, Fletcher School of Law 
and Diplomacy, Tufts University, Boston (participant). 

1983  ‘US Foreign Policy: Adjusting to Change in the Third World’, Aspen Institute for 
Humanistic Studies, Wingspread, Wisconsin (participant). 

1984  ‘Recent Developments in South Africa’, Study Commission on US Policy towards South 
Africa, New York (paper on South African Constitution). 

1985  ‘Recent Political and Constitutional Developments in South Africa’, Ford Foundation 
Seminar, Washington DC. 

1985  ‘Role of the Judiciary in South Africa’, American Bar Association Seminar on Legal 
Aspects of Apartheid, Washington DC. 

1985  ‘The Role of the International Court in the Elimination of Apartheid’ Media Round Table 
sponsored by United Nations, The Hague (paper delivered). 

1986  ‘Permissible Measures and Obligations of Outside States towards Minority Rule in South 
Africa’, American Society of International Law, Annual Meeting, Washington DC (paper 

delivered). 

1986  International Law Association, Meeting on Non-Extradition of Political Offenders and 
International Terrorism, Fletcher School of Law and Diplomacy, Tufts University, Boston. 

1987  Colloquium on the ‘Judiciary in a Time of National Crisis’ Washington and Lee School of 
Law (paper delivered). 

1987  ‘The Responsibility of the Legal Profession’ Canadian Conference on Nuclear Weapons and 
the Law, Ottawa (paper delivered). 

1987  Conference on Sanctions held in Gaborone, Botswana (paper delivered on legal aspects of 
sanctions against South Africa). 

1987  Meeting of International Law Association Committee on Problems of Extradition in 
Relation to Terrorist Offences, Heidelberg, Germany (member of committee, preparation of 
Committee's Report to the Plenary Meeting of the International Law Association held in 

Warsaw in August 1988). 

1987  ‘The Teaching of International Criminal Law as Part of International Law and Human 
Rights Law’, Conference on Teaching of International Criminal Law, Syracuse, Italy, under 
the auspices of the International Institute of Higher Studies in Criminal Sciences (paper 

delivered). 
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1988  ‘The Enforcement of Human Rights in the West Bank and Gaza Strip’, Conference on the 
Law of Military Occupation held in Jerusalem under the auspices of Al Haq Law in the 

Service of Mankind (paper delivered). 

1989  ‘Prospects for Peace in Southern Africa’ American Society of International Law, Annual 
Meeting, Chicago (paper delivered). 

1989  ‘Effects of Apartheid on the Protection of Minorities’ Conference on Ethnic Conflict, 
Human Rights and the UN System, Oxford, organised by Harvard Law School Human 

Rights Program and International Centre for Ethnic Studies, Sri Lanka (paper delivered). 

1989  Conference on South Africa and the Rule of Law, Nuneham Park, Oxford (participant). 

1992  International Law Association, Cairo (panellist on problem of State Succession and 
Secession). 

1992  Association Internationale de Droit Penal, Helsinki Workshop on Extradition and Human 
Rights. 

1992  ‘Self-Determination, Territorial Integrity and Secession. The Implications for Human 
Rights of the Dissolution of Yugoslavia’, Academia Internacional Liberdade E 
Desenvolvimento, Sintra, Portugal. Conference on ‘International Human Rights Policies for 

the Next Decade: The 1993 World Conference on Human Rights’ (paper delivered). 

1993  ‘South Africa's Return to the International Community and International Law’, African 
Society of International and Comparative Law: Fifth Annual Conference, Accra (paper 

delivered). 

1994  Meeting of International Law Association Committee on Extradition and Human Rights, 
Bellagio, Italy (rapporteur). 

1994  66th Conference of International Law Association, Buenos Aires, Argentina (presented 
report of Committee on Extradition and Human Rights; printed in ILA Report of 66th 

Conference, 142-170. 

1994  Conference on International Criminal Court, Siracusa, Italy (panellist). 

1995  Meeting of Institut de Droit International, Lisbon, Portugal. 

1995  Conference on Amnesty and Transitional Justice, Siracusa, Italy (panellist) 

1996  Meeting of International Law Association, Committee on Extradition and Human Rights, 
Bellagio, Italy (rapporteur). 

1996  Colloquium to celebrate the 50th Anniversary of the International Court of Justice, The 
Hague. Participant. Published as Increasing the Effectiveness of the International Court of 

Justice (UNITAR Nijhoff 1997). 

1996 67th Conference of International Law Association, Helsinki, Finland (presented Report of 
Committee on Extradition and Human Rights; printed in ILA Report of 67th Conference, 

214-246. 

1996  ‘International Law in South Africa’, African Society of International and Comparative Law, 
Regional conference, Nottingham (paper delivered). 

1996  African Society of International and Comparative, Law Eighth Annual Conference, Cairo 
(panellist). 

1997  Meeting of Institut de Droit International, Strasbourg, France. 
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1997  Meeting of International Law Association, Committee on Extradition and Human Rights, 
Otzenhausen, Germany. 

1997  Conference on International Criminal Court, Birkbeck College, London (paper delivered). 

1997  ‘International Human Rights Law in South Africa’, Conference on International Human 
Rights, Research Centre for International Law, Cambridge (paper delivered). 

1997  Colloquium to celebrate 50th Anniversary of International Law Commission, United 
Nations, New York (participant). 

1999 ‘Judicial Review of Sanctions’ Colloquium on ‘United Nations Sanctions and International 
Law’, Graduate Institute of International Studies, Geneva (paper delivered). 

1999  ‘US Attitude towards the ICC’, Duke University, USA, Conference on International 
Criminal Court (paper delivered). 

1999  Meeting of Institut de Droit International, Berlin, Germany. 

1999  Conference on International Criminal Law, Siracusa, Italy (paper delivered). 

1999  African Society of International and Comparative Law. Eleventh Annual Conference, 
Harare (panellist). 

2000 ‘International Criminal Law in Africa’, American Society of International Law, Annual 
Meeting, Washington DC (paper delivered). 

2000  Gorbachev Foundation Conference on Constitutionalism, Madrid. 

2001 Inter Action Council Seminar on Humanitarian Intervention, Boston. 

2004  ‘International Terrorism’, European Society of International Law, Florence (paper 
delivered). 

2005 ‘Legal Aspects of the Palestine/Israel Dispute’, European Society of International Law, 
Geneva (paper delivered). 

*** 
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   )      نيجرييا (               أوسوجي، شايل -     إيبوي  - ٧

   ]          باالنكليزية  :     األصل [                  

             مذكرة شفوية

دي وزارة خارجية مجهورية نيجرييا االحتادية حتياا إىل أمانة مجعية الدول األطراف يف نظام روما   
                     ً    أوسوجي النتخابه قاضيا  يف -مة اجلنائية الدولية وتتشرف بإبالغها بترشيح السيد شايل إيبوياألساسي للمحك

  .٢٠٠٩االنتخابات اليت ستعقد يف عام  احملكمة اجلنائية الدولية يف

 أوسوجي -، سيساعد انتخاب السيد إيبوي)املرفق(وكما يتبني من سريته الذاتية وبيان املؤهالت   
  ً                                                                         ريا  على وضع قاعدة راسخة ألحكامها يف السنوات األوىل من وجودها وهي آخذة يف االنتقال احملكمة الناشئة كث

                 ً                                                                            إىل مرحلة نشطة جدا  من أعماهلا مبا سيقدمه هلا من خربة نظرية وعملية واسعة يف القانون اجلنائي والقانون 
  .ه خاصالدويل بوجه عام، ويف القانون اجلنائي الدويل والقانون اإلنساين الدويل بوج

 أوسوجي من خربة واسعة يف املسألة املقلقة - وتود وزارة اخلارجية أن تشري إىل ما لدى السيد إيبوي  
   ً                                                                                           جدا  واملتمثلة يف العنف ضد املرأة يف الرتاعات املسلحة، وهي مسألة تتسم بأمهية خاصة يف كل من األمم املتحدة 

  .ومجعية الدول األطراف

...  

* * *  

  يان املؤهالتب

  ] من نظام روما األساسي٣٦من املادة ) أ(٣الفقرة [الطابع واألخالق واملؤهالت القانونية 

وتتوافر .  أوسوجي من األشخاص الذين يتحلون باألخالق الرفيعة واحلياد والرتاهة-إيبوي السيد شايل  
  .هذا من أعلى املناصب القضائية يف نيجرييا                               ً                          فيه املؤهالت املطلوبة للتعيني قاضيا  يف احملكمة العليا لنيجرييا، و

  ]٣٦من املادة ) ب(٣الفقرة [الكفاءة ذات الصلة 

 أوسوجي وأنشطته السابقة أنه يتمتع بكفاءة ثابتة يف -يتبني من استعراض السرية الذاتية للسيد إيبوي  )أ(
على عقدين يف احملاكم النيجريية وتستمد خربته من عمله مدة تزيد . جمال القانون اجلنائي واإلجراءات اجلنائية

ولديه خربة تزيد على عشر . والكندية وكذلك يف احملكمة اجلنائية الدولية لرواندا واحملكمة اخلاصة لسرياليون
                                     ً                                    ً                     سنوات يف القانون اجلنائي الدويل وكان ممثال  أقدم لإلدعاء يف احملاكم االبتدائية، وممثال  أقدم لإلدعاء يف احملاكم 

وكان خاصة املمثل . وهو حاليا رئيس الدوائر باحملكمة اجلنائية لرواندا.           ً             ، ومستشارا  قانونيا أقدماالستئنافية
وقام بوصفه ممثل . وقضية باغاسورا وآخرين سيمانزاالرئيسي لالدعاء باحملكمة اجلنائية الدولية لرواندا يف قضية 
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 قضية برميا وآخرينمال التحضريية لالستئناف يف االدعاء األقدم لالستئناف يف احملكمة اخلاصة لسرياليون باألع
.           ً                                                             وساعد أيضا  قضاة احملكمة اجلنائية الدولية لرواندا يف جتهيز أحكام وقرارات كثرية. فوفانا وكونديواوقضية 

  . ويرد املزيد من التفصيل يف البيان املوجز ألعماله املرفق ذه الرسالة

مع اإلشارة بوجه خاص إىل اإلبادة (القانون الدويل العام :  يليوتشمل ااالت اخلاصة الختصاصه ما  )ب (
؛ والقانون اإلنساين الدويل؛ والقواعد العامة للقانون الدويل )اجلماعية، واجلرائم ضد اإلنسانية، وجرائم احلرب

يان املوجز ألعماله ويرد املزيد من التفصيل يف الب. العام، والقانون اجلنائي يف نيجرييا، والقانون اجلنائي يف كندا
  . املرفق ذه الرسالة

                                                              ً        ً                    ولديه خربة واسعة باألعمال القضائية لألدوار اليت قام ا بوصفه موظفا  قانونيا  أقدم مع قضاة احملكمة   )ج(
ويرد املزيد من التفصيل يف .                                      ً                                        اجلنائية الدولية لرواندا، وبوصفه رئيسا  للدوائر يف احملكمة اجلنائية الدولية لرواندا

  . لبيان املوجز ألعماله املرفق ذه الرسالةا

 أوسوجي بتدريس القانون اجلنائي الدويل يف كلية احلقوق جبامعة -وعالوة على ذلك، قام السيد إيبوي  )د (
         ً                                                               ً          ً وقام أيضا  بإلقاء حماضرات يف القانون اجلنائي الدويل يف عدة مناسبات بوصفه حماضرا  أو أستاذا  . أوتاوا يف كندا

  .      ًزائرا 

وتشمل . ولديه سجل حافل من البحوث واملؤلفات يف جمال القانون اجلنائي الدويل والقانون الدويل  )ه(
تعريف وحتليل االغتصاب يف القانون : املواضيع اليت تناوهلا يف حبوثه ومؤلفاته، على سبيل املثال ال احلصر، ما يلي

ة؛ االغتصاب ومسؤولية الرئيس يف القانون الدويل؛ اجلنائي الدويل؛ االغتصاب كشكل من أشكال اإلبادة اجلماعي
الزواج القسري والقانون اجلنائي الدويل؛ السوابق القضائية ملسؤولية الرئيس يف أحكام احملاكم اخلاصة؛ دور 
 جملس األمن يف مالحقة جرمية العدوان؛ القانون الدويل وأنشطة املرتزقة ومنع املنازعات يف أفريقيا؛ اإلدانة العامة
والعدالة يف احملاكم اجلنائية الدولية؛ القتل العمد كجرمية من اجلرائم ضد اإلنسانية؛ اإلبادة اجلماعية والعدالة 
وحساسيات الطب الشرعي يف اللجنة الدولية للصليب األمحر؛ االشتراك يف اإلبادة اجلماعية واملساعدة 

ة األجانب يف اجلرائم ضد اإلنسانية اليت يرتكبوا والتحريض على اإلبادة اجلماعية؛ الوالية القضائية ملالحق
باخلارج؛ احلرب العاملية ضد اإلرهاب يف الطريان؛ احلصانة واألعمال الوحشية للدولة والعدالة املدنية يف القانون 
الدويل املعاصر؛ مسؤولية الدول عن جرمية اإلبادة اجلماعية؛ القصد اجلنائي يف جرمية اإلرهاب؛ اجلرائم ضد 

                       ً                                                            االعتداء على املدنيني عمدا  كجرمية من اجلرائم ضد اإلنسانية؛ احلريق كوسيلة من وسائل السطو يف : اإلنسانية
جرائم احلرب؛ االستئناف احلضوري يف احملاكم اخلاصة؛ الدفاع الشرعي يف القانون اجلنائي الدويل؛ احلد من 

    .احلروب بواسطة القانون

   ]٣٦ املادة  من٥الفقرة [القائمة املختارة 

وملا كان من .                   ً                                          أوسوجي يستويف متاما  الشروط املطلوبة لإلدراج بالقائمتني ألف وباء-السيد إيبوي
   .فإنه خيتار القائمة ألف الواجب أن خيتار قائمة واحدة فقط،
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 ]٣٦ من املادة ٧الفقرة [اجلنسية 

  . أوسوجي حقوقه املدنية والسياسية يف نيجرييا-ميارس السيد إيبوي 

  ]٣٦من املادة ) أ (٨الفقرة [ متثيل النظم القانونية الرئيسية والتمثيل اجلغرايف

 فقد أتاح ،(Common Law)  أوسوجي وعمله بنظام القانون العام-على الرغم من دراسة السيد إيبوي  
  ل ذا النظام كذلك؛له احتكاكه باحملامني والقضاة العاملني بنظام القانون املدين اإلملام بوجه معقول بكيفية العم

  . أوسوجي القاضي النيجريي الوحيد يف احملكمة- يف حالة انتخابه، سيكون السيد إيبوي  

  ]٣٦من املادة ) ب (٨الفقرة [اخلربة احملددة يف املسائل املتعلقة بارتكاب العنف ضد املرأة 

ربة يف مواضيع خمتلفة  أوسوجي، على النحو الذي يتبني من سريته الذاتية، باخل-يتمتع السيد إيبوي  
  :وقام بالتحديد مبا يلي. للقانون اجلنائي الدويل، وبوجه خاص يف الرتاعات املسلحة والعنف ضد املرأة

التحقيق يف قضية سيمانزا، وهي القضية الوحيدة من القضايا الثالث للعنف اجلنسي اليت   -
  عرضت بنجاح على احملكمة اجلنائية الدولية لرواندا؛

العنف اجلنسي ضد املرأة والرتاعات املسلحة "      ً                      مؤخرا  مسودة الكتاب املعنون استكمل  -
  ؛"والقانون الدويل

تعريف وحتليل : كما ذكر من قبل، تشمل حبوثه ومؤلفاته مناقشات بشأن املواضيع التالية  -
االغتصاب يف القانون اجلنائي الدويل؛ االغتصاب واإلبادة اجلماعية؛ االغتصاب ومسؤولية 

اإلرهاب؛ مسألة  ئيس يف القانون الدويل؛ العنف اجلنسي يف الرتاعات املسلحة وجرميةالر
ويرد املزيد من التفصيل يف البيان املوجز ألعماله . الزواج القسري يف القانون اجلنائي الدويل

  . املرفق ذه الرسالة

* * *  

                  البيانات الشخصية

          أوسوجي-          شايل إيبوي     :    االسم

      ١٩٦٢      سبتمرب  /     أيلول   ٢   :           تاريخ امليالد

       نيجريي     :      اجلنسية

     ذكر     :    اجلنس
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                األنشطة العملية

  :العضوية يف نقابات احملامني

   ١٩٨٦سبتمرب / أيلول- نيجرييا )١(
  ١٩٩٣فرباير / شباط–) كندا(أونتاريو  )٢(

  ١٩٩٣نوفمرب / تشرين الثاين–) كندا(كولومبيا الربيطانية  )٣(

  :العضوية يف اجلمعيات التالية

  عية القانون يف كندا العليامج )١(
  )كندا(مجعية احملامني يف أونتاريو  )٢(
 الس الكندي للقانون الدويل )٣(

 اجلمعية األمريكية للقانون الدويل )٤(

 املعهد الربيطاين للقانون الدويل )٥(

   رابطة القانون الدويل  )٦(

             اخلربة العملية

  ).أروشا، ترتانيا(ئية الدولية لرواندا رئيس الدوائر باحملكمة اجلنا  حىت اآلن-٢٠٠٨

القيام بوصفه املوظف القانوين الرئيسي بدوائر احملكمة اجلنائية الدولية لرواندا 
بتقدمي املشورة القانونية واخلربة وغري ذلك من أشكال الدعم لدوائر احملكمة؛ 

ع قلم تنظيم وتنسيق العمل بني املوظفني القانونيني بدوائر احملكمة؛ اإلشراف م
 . احملكمة على تنظيم اإلجراءات بصورة فعالة؛ وما إىل ذلك

  ).فريتاون، سرياليون(، احملكمة اخلاصة لسرياليون ممثل االدعاء األقدم لالستئناف  ٢٠٠٨ -٢٠٠٧

القيام بوصفه ممثل االدعاء األقدم لالستئناف باحملكمة اخلاصة لسرياليون بتمثيل 
إعداد وضة على الدائرة االستئنافية للمحكمة؛ يف الدعاوى املعراملدعي العام 

امللخصات القانونية واملذكرات والطلبات ووثائق قانونية أخرى؛ تنسيق العمل 
 .يف فريق االدعاء بالدائرة االستئنافية

، جامعة أوتاوا، (Common Law)مدرس بكلية احلقوق، قسم القانون العام  ٢٠٠٧ -٢٠٠٦
  . أونتاريو، كندا

 .نون اجلنائي الدويل لطلبة كلية احلقوق جبامعة أوتاواتدريس القا
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  .حمام مبكتب بوردن والدنر جرفيه، أوتاوا، أونتاريو، كندا ٢٠٠٧ -٢٠٠٥

املرافعة أمام احملاكم العادية واإلدارية وإعداد املرافعات واملذكرات والوثائق 
 وما إىل القانونية األخرى، إعداد البحوث واآلراء القانونية وورقات أخرى،

 . ذلك

  ).أروشا، ترتانيا(املوظف القانوين األقدم للدوائر باحملكمة اجلنائية الدولية لرواندا   ٢٠٠٥ -٢٠٠٣

تقدمي املساعدة القانونية لقضاة الدائرة االبتدائية الثانية عن طريق إعداد البحوث 
اكم اليت تعمل القانونية هلم يف القانون اجلنائي وقانون اإلجراءات اجلنائية يف احمل

، والقانون اجلنائي وقانون اإلجراءات (Common Law)بنظام القانون العام 
اجلنائية الكنديني، والقانون اجلنائي وقانون اإلجراءات اجلنائية الدوليني، 
والقانون اإلنساين الدويل، وقانون حقوق اإلنسان الدويل، والقانون الدويل العام 

ية؛ مسؤول عن جتهيز اآلراء القانونية والقرارات واإلجراءات القانونية الدول
واألحكام القضائية للدائرة االستئنافية للمحكمة اجلنائية الدولية لرواندا، 
اإلشراف على البحوث وغريها من األعمال الكتابية اليت يقوم ا املوظفون 

 .  القانونيون باحملكمة؛ وما إىل ذلك

رئيس فريق االدعاء باحملكمة اجلنائية الدولية لرواندا /عاءاملمثل الرئيسي لالد   ٢٠٠٣ -٢٠٠٠
  ).أروشا، ترتانيا(التابعة لألمم املتحدة 

 لفريق االدعاء بتمثيل املدعي العام يف قضايا باغوسورا،  ًا القيام بوصفه رئيس
ونسنغيوميفا، وكابيليغي، ونتاباكوزي، وسيمانزا؛ إعداد امللخصات القانونية 

ات ووثائق قانونية أخرى؛ اإلشراف على فريق اإلدعاء واملذكرات والطلب
 . باحملكمة

رئيس املوظفني القانونيني بالدائرة االستئنافية للمحكمة اجلنائية الدولية لرواندا  ٢٠٠٠ -١٩٩٩
  ).الهاي، هولندا(

تقدمي املساعدة لقضاة االستئناف عن طريق إعداد البحوث القانونية هلم يف 
نون اإلجراءات اجلنائية يف احملاكم اليت تعمل بنظام القانون القانون اجلنائي وقا

والقانون اجلنائي وقانون اإلجراءات اجلنائية الكنديني،  (Common Law) العام
والقانون اجلنائي وقانون اإلجراءات اجلنائية الدوليني، والقانون اإلنساين الدويل، 

ام واإلجراءات القانونية وقانون حقوق اإلنسان الدويل، والقانون الدويل الع
الدولية؛ مسؤول عن جتهيز اآلراء القانونية والقرارات واألحكام لقضاة الدائرة 
االستئنافية للمحكمة اجلنائية الدولية لرواندا، اإلشراف على البحوث وغريها من 
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 .  األعمال الكتابية اليت يقوم ا املوظفون القانونيون باحملكمة؛ وما إىل ذلك

 –رباير ف/شباط
 ١٩٩٩سبتمرب /أيلول

أروشا، (وكيل نيابة مساعد باحملكمة اجلنائية الدولية لرواندا /ممثل االدعاء
  ).ترتانيا

                                                                                      متثيل األمم املتحدة يف القضايا احملالة إىل احملكمة اجلنائية الدولية لرواندا للنظر يف             
       وليـة                                                                        جرائم احلرب، واجلرائم ضد السلم، واجلرائم ضد اإلنسانية، وجـرائم د          

  .    ١٩٩٤                                                       أخرى ارتكبها روانديون يف رواندا وبعض الدول ااورة يف عام 

فرباير / شباط-١٩٩٧
١٩٩٩ 

كيغايل، (وكيل نيابة مساعد باحملكمة اجلنائية الدولية لرواندا /ممثل االدعاء
  ).رواندا

 يف متثيل املدعي العام يف القضايا احملالة إىل احملكمة اجلنائية الدولية لرواندا للنظر
جرائم اإلبادة اجلماعية، وجرائم احلرب، واجلرائم ضد اإلنسانية، وجرائم دولية 

 .١٩٩٤أخرى ارتكبها روانديون يف رواندا وبعض الدول ااورة يف عام 

، )للمحاماة واملشورة القانونية( وأديتوجني  أوسوجي- إيبويحمام مبكتب ١٩٩٧-١٩٩٦
  .تورونتو، كندا

لفة على مجيع مستويات احملاكم يف أونتاريو، بكندا، املرافعة يف قضايا خمت
واحملكمة االحتادية يف كندا واحملكمة العليا يف كندا، وإعداد املرافعات واملذكرات 

 .والوثائق القانونية األخرى

  . هنكسون، تورونتو، كندا-حمام مبكتب روبنسون  ١٩٩٥-١٩٩٤

اكم يف أونتاريو بكندا، وإعداد املرافعة يف قضايا خمتلفة على مجيع مستويات احمل
 .املرافعات واملذكرات والوثائق القانونية األخرى

  . ، فانكوفر، كندا)للمحاماة واملشورة القانونية(حمام مبكتب راسل ودميوالن   ١٩٩٤-١٩٩٣

إعداد املرافعات واملذكرات والوثائق القانونية األخرى، املرافعة أمام احملاكم و
 .ابة اآلراء القانونية األخرىوالقيام بالبحوث وكت

 تشرين - فرباير/شباط
 ١٩٩٣نوفمرب /الثاين

، )للمحاماة واملشورة القانونية(حمام مبكتب راسل ودميوالن /حمام حتت التمرين
  . فانكوفر، كندا

املرافعة أمام احملكمة االحتادية يف كندا واحملاكم اإلبتدائية يف كولومبيا الربيطانية، 
ت واملذكرات والوثائق القانونية األخرى، والقيام بالبحوث إعداد املرافعاو
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 .وكتابة اآلراء القانونية وورقات حبثية أخرى، وما إىل ذلك

، أوتاوا، )للمحاماة واملشورة القانونية(حمام حتت التمرين مبكتب سكوت وآيلن  ١٩٩٢-١٩٩١
  . كندا

إعداد املرافعات ارية، واملرافعة يف القضايا البسيطة أمام احملاكم العادية واإلد
واملذكرات والوثائق القانونية األخرى، والقيام بالبحوث وكتابة اآلراء القانونية 

 .وورقات حبثية أخرى، وما إىل ذلك

باحث قانوين مبركز البحوث املتعلقة بالقانون اجلوي وقانون الفضاء اخلارجي،  ١٩٩١-١٩٨٩
  .جامعة ماكغيل، مونتريال، كندا

ث القانونية، وجتهيز أوراق البحوث القانونية واألوراق القانونية إعداد البحو
 .للمؤمترات، وما إىل ذلك

  .، مونتريال، كندا)مستقل(باحث قانوين  ١٩٨٩-١٩٨٨

  .                                                                     إعداد البحوث القانونية وجتهيز املستندات القانونية الدولية مللتمسي اللجوء

للمحاماة واملشورة (شركاه حمام ومستشار قانوين مبكتب أوغوشوكو و ١٩٨٨ -١٩٨٦
  .، بورت هاركورت، نيجرييا)القانونية

املرافعة أمام احملكمة، وإعداد املرافعات واملذكرات القانونية، واالتفاقات وعقود 
 .اإلجيار والرهون العقارية ووثائق قانونية أخرى

، أويري، )نونيةللمرافعة واملشروة القا(حمام حتت التمرين مبكتب أهامبا وشركاه  ١٩٨٦ -١٩٨٥
  .نيجرييا

إعداد املرافعات واملذكرات والوثائق القانونية األخرى، والقيام بالبحوث وكتابة 
 .اآلراء القانونية وورقات حبثية أخرى، وما إىل ذلك

  التعليم

 الدراسات القانونية العليا

   .                            جامعة ماكغيل، مونتريال، كندا  .                  املاجستري يف القانون          ١٩٩١-    ١٩٨٩
 .١٩٩٠األوىل يف مسابقة البحوث لعام اجلائزة 

  .اخلارجي الفضاء وقانون اجلوي القانون يف للخرجيني ماكغيل برنامج
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   الدرجات القانونية اجلامعية

  .                                     املعادلة الكندية للبكالوريوس يف القانون        ١٩٩١-    ١٩٨٩

 ]شهادة التأهيل[

 القانونية معياتاجل باحتاد لالعتماد املشتركة اللجنة)/احلقوق كلية (ماكغيل جامعة
  .الكندية

  ).الشرف مرتبة مع (القانون يف بكالوريوس    ١٩٨٥-١٩٨١
 . نيجرييا كاالبار، كاالبار، جامعة      

 هنية  والشهادات امل القانونيةالدرجات

 –فرباير /شباط
 ١٩٩٣ أبريل/نيسان

  ، )دورة تدريبية خاصة للعمل بالقانون(شهادة القبول للمرافعة أمام احملاكم  

 .بة احملامني يف كولومبيا الربيطانية، فانكوفر، كندانقا

 –مايو /أيار
يونيه /حزيران
١٩٩١ ، 

  ،)دورة القبول بنقابة احملامني(شهادة القبول للمرافعة أمام احملاكم   

 

 كانون - سبتمرب/أيلول
 ١٩٩٢ديسمرب /األول

 .، أوتاوا، كندا)أونتاريو( نقابة احملامني يف كندا العليا  

شهادة القبول للمرافعة أمام احملاكم، مدرسة القانون يف نيجرييا، الس       ١٩٨٦-    ١٩٨٥
 .النيجريي للعلوم القانونية

 موجز االجنازات املهنية امللحوظة

 .احملكمة اخلاصة لسرياليون ،,Prosecutor v. Brima et al  ممثل االدعاء األقدم لالستئناف يف قضية •

 .، احملكمة اخلاصة لسرياليون,Prosecutor v. Fofana et al  لالستئناف يف قضيةممثل االدعاء األقدم •

، احملكمة اجلنائية الدولية (No ICTR-97-20-T) املدعي ضد سيمانزااملمثل الرئيسي لالدعاء يف قضية  •
عمدة (ا يف اية احملاكمة، أدين السيد لوران سيمانز. [٢٠٠٣مايو / أيار١٥لرواندا، احلكم الصادر يف 

الشتراكه يف ارتكاب جرائم اإلبادة اجلماعية، والقتل، واالغتصاب، والتعذيب، ومجيعها ) بيكوميب، رواندا
 ]. بوصفها من اجلرائم ضد اإلنسانية
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 No) املدعي ضد باغوسورا نسيغيومفا، وكابيليغي ونتاباكوزياملمثل الرئيسي املساعد لالدعاء يف قضية  •

ICTR-98-48-T).. باألعمال التحضريية، وإلقاء البيان االفتتاحي، ومناقشة الشاهد األول للخربة وقام 
[http://65.18.216.88/ENGLISH/PRESSREL/2002/312chile&delponte.htm]. 

 Cummings v. Budget Rent-A-Car and Zurich Ins Co (1996), 29 ORاملمثل الرئيسي لالدعاء يف قضية  •

(3 rd) 1, 136 DLR (4th) 330 ) بإلغاء احلكم ١٩٩٧احلكم الصادر من احملكمة العليا يف كندا يف عام 
 قضية بارزة يف قانون – برفض اإلذن باالستئناف (OR (3d) I 31)الصادر من حمكمة استئناف أونتاريو 

لة                                                   ً     التزام شركة التأمني بالدفاع عن السائقني املؤهلني حديثا  يف حا: التأمني على السيارات يف كندا
 . استبعادهم من التأمني عند استئجارهم سيارات من الشركات املختصة بذلك

 قضية –] ‘قضية املساواة يف العمل’[Ferrel & ors v. A-G (Ontario) املمثل الرئيسي لالدعاء يف قضية •
ني املساواة تأييد االدعاء بعدم دستورية التغاضي عن قوان: بارزة بشأن احلق يف املساواة يف الدستور الكندي

 .يف العمل بوالية أونتاريو وبقابلية القرار احلكومي الصادر يف هذا الشأن للطعن من الناحية الدستورية

 . الدفاع يف نيجرييا بنجاح عن ثالثة متهمني جبرمية عقوبتها اإلعدام •

                           منشورات وكلمات وحبوث خمتارة

 مقاالت خمتارة

• “Rape as Genocide: Some Questions Arising”, (2007) 9 Journal of Genocide Research, pp. 251-
273. 

• “The Role of the Security Council in Prosecuting the Crime of Aggression: an African 
Perspective”, (2007) 34 The Monitor-Journal of the Coalition for the International Criminal 
Court, p. 8. 

• “Superior or Command Responsibility – A Doubtful Theory of Criminal Responsibility at the 
Ad Hoc Tribunals”, in: Deceaux et al, From Human Rights to International Criminal Law [The 
Hague: Brill, 2007], p. 105. 

• “International Law, Mercenary Activities and Conflict Prevention in Africa”, [Co-author: 
Adama Dieng] in: Deceaux et al, From Human Rights to International Criminal Law [The 
Hague: Brill, 2007], p. 617. 

• “‘Vague’ Indictments and Justice at the International Criminal Tribunals: Learning from the 
World of Common Law”, in: C.P.M. Waters (ed.), British and Canadian Perspectives on 
International Law [The Hague: Brill, 2006], p. 105. 

• “Rape and superior responsibility in international law” [http://www.icc-
cpi.int/library/organs/otp/050620_Chile_presentation.pdf]. 

• “Murder as a Crime against Humanity at the Ad Hoc Tribunals: Reconciling Differing 
Languages”, (2005) Canadian Yearbook of International Law, p. 145. 

• “Genocide, Justice and the Forensic Sensibilities of the International Committee of the Red 
Cross”, Chinese Journal of International Law (2006) Vol. 5, No. 1, p. 149. 
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• “Crimes Against Humanity: from Finta to Mugesera” or “In Sync at Last: Canadian Law and 
International Law of Crimes Against Humanity”, Canadian Council on International Law 
website (November 2005)  

http://www.ccil-ccdi.ca/index.php?option=com_content&task=view&id=124&Itemid=76  

•  “The World Our Stage: Practice at the Bar of International Law”, The Advocates’ Society 
Journal (summer 2005), pp. 14-16. 

• “Complicity in Genocide vs. Aiding and Abetting Genocide: Construing the Difference in ICTR 
and ICTY Statutes”, (2005) 3 Journal of International Criminal Justice, p.56-81. 

• “Kleptocracy: a desired subject of international criminal law that is in dire need of prosecution 
by universal jurisdiction”, African Perspectives on International Criminal Justice (2005), p. 
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   )       إكوادور (                                غونساليس كابال، ماريا ديل كارمن   - ٨

  ]باإلسبانية: األصل[

             مذكرة شفوية

                                      ة مجعية الدول األطراف يف نظام روما                                                                       دي وزارة الشؤون اخلارجية والتجارة والتكامل حتياا إىل أمان          
           تـشرين     ١١          املؤرخـة     ICC-ASP/7/S/73                                                                  األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية وتتشرف، باإلشارة إىل الوثيقة         

                                                                                         بأن تبلغ األمانة بأن حكومة إكوادور قررت تسمية الـدكتورة ماريـا ديـل كـارمن                   ،      ٢٠٠٨       نوفمرب   /     الثاين
                                                                 لشغل أحد املناصب الشاغرة بصفة قاضـية يف احملكمـة اجلنائيـة                                     مرشحة ضمن القائمة باء                   غونساليس كابال 

                                                                                                              الدولية، يف االنتخابات املقرر إجراؤها أثناء االستئناف األول للدورة السابعة جلمعيـة الـدول األطـراف يف                 
   .    ٢٠٠٩      يناير  /             كانون الثاين  ٢٣     إىل   ١٩                    نيويورك يف الفترة من 

                                                         مل رفقته إىل أمانة مجعية الدول األطراف يف نظام روما                                                        وحتيل وزارة الشؤون اخلارجية والتجارة والتكا       
                                                                                                  األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية بيان حكومة إكوادور، إىل جانب نسخ من السرية الذاتية للـدكتورة ديـل    

   .                                             كارمن غونساليس باإلسبانية واإلنكليزية والفرنسية

***  

             بيان املؤهالت

                                                       ة ماريا ديل كارمن غونساليس كابـال لـشغل أحـد                                                       بيان حكومة إكوادور متعلق بترشيح الدكتور       
         ، املؤرخ  ICC-ASP/3/Res.6                 ، وفقا للقرار     )            القائمة باء  (                                                          املناصب الشاغرة بصفة قاضية يف احملكمة اجلنائية الدولية         

   .    ٢٠٠٤      سبتمرب  /       أيلول  ١٠

                                                                                              واملرشحة اإلكوادورية، الدكتورة ماريا ديل كارمن غونساليس كابـال، حماميـة ودبلوماسـية ذات            
  .                                                                     وللدكتورة غونساليس كابال شهادة يف العلوم االجتماعية والـسياسية          .                                     أخالق ومكانة فكرية وأكادميية رفيعة    

                                                                                               ، خترجت بصفة دكتورة يف فقه القانون وحمامية يف حماكم مجهورية إكوادور، ومنذ ذلك احلني وهي                    ١٩٨١    ويف  
   .     سنة  ٣٠                         اخلارجية اإلكوادورية ملدة                               والدكتورة غونساليس عضو يف دائرة  .                         عضو يف رابطة احملامني بكويتو

                                                                                                   وأثناء سنواا اجلامعية، عملت الدكتورة غونساليس بدون مقابل يف خدمات االستـشارة القانونيـة                
                                                                                                         اانية باجلامعة الكاثوليكية إلكوادور، حيث كانت تقدم املساعدة ألوساط املزارعني يف غوامـوت، مقاطعـة               

                   وحافظت منذئذ على     .                                            ا يف مجاعات الدفاع عن املساواة بني اجلنسني                       وكانت أيضا عضو    .                    شيمبوراسو، إكوادور 
                                                                                                            عالقات وثيقة مع الدوائر األكادميية واملنظمات املرتبطة بالقضايا االجتماعية يف إكوادور ويف بعض املدن حيث               

            س آيـريس،                                                                                                        كانت متثل بلدها يف البعثات الدبلوماسية، مبا يف ذلك إىل فيينا، وبرازيليا، وسان سلفادور، وبوين              
   .              وماناغوا والهاي

                                                                      ، تابعة الدكتورة غونساليس الدورة التمهيدية للعمل الدبلوماسي يف             ١٩٨٢-    ١٩٨١                  ويف فترة السنتني      
  ،     ١٩٨٨    ويف    .                                                                                                معهد ريو برانكو، األكادميية الدبلوماسية لوزارة الشؤون اخلارجية جلمهورية الربازيل االحتاديـة           

  ،     ١٩٩٠    ويف    .                                                     عهد العالقات الدولية واألحباث يف فلورانسا، إيطاليا                                                 حضرت دورة عن القانون الدويل العام يف م       
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                                                                                                  حضرت دورات بشأن حقوق اإلنسان نظمها مكتب األمم املتحدة يف جنيـف، إضـافة إىل دورة حلقـوق                  
                                                 ، حصلت الدكتورة غونساليس كابال على شـهادة            ١٩٩٧    ويف    .                                          اإلنسان، قدمتها جامعة ستراسبورغ، فرنسا    

                                                                                                الدولية من جامعة برازيليا، بأطروحة تتناول الضمانات اليت يقدمها القانون الدويل العام                                املاجستري يف العالقات  
                                                                 ، حصرت الدكتورة غونساليس كابال دورة صيفية بشأن القـانون              ٢٠٠٧    ويف    .                             والتسوية السلمية للمنازعات  

   .                                             اجلنائي الدويل، نظمتها جامعة اليدن ومركز غروتيوس

                                                               غونساليس كابال ملنصب قاض يف احملكمة اجلنائية الدوليـة ضـمن                                           وتقدم إكوادور ترشيح الدكتورة       
          ، كانـت       ١٩٨٠    و     ١٩٧٩           فما بـني      .                                                                                 القائمة باء، نظرا إىل ما هلا من جتربة واسعة يف القضايا القانونية الدولية            

                              ، كانت ممثلـة إكـوادور لـدى        ١٩٨٥   ويف   .                                                            مديرة مناوبة ملكتب املساعدة القانونية بوزارة الشؤون اخلارجية  
                                                                                                األمم املتحدة للشؤون االجتماعية يف فيينا، حيث تناولت قضايا حقوق اإلنـسان، واألشـخاص ذوي                     مكتب  

                      ، كانـت الـدكتورة         ١٩٨٨    ويف    .                                                                   اإلعاقات، واملساواة بني اجلنسني، والالجئني، وقضايا األسـرة وغريهـا         
                          ر غري املـشروع بـاملواد                                                                                       غونساليس كابال عضوا يف الوفد اإلكوادوري لدى املؤمتر العاملي األول املعين باالجتا           

   .    ١٩٩٠                                                                                      املخدرة واملؤثرات العقلية، ومثلت إكوادور يف اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة يف 

                                                                         ، عملت الدكتورة غونساليس مديرة إلدارة الشؤون االجتماعيـة يف وزارة               ١٩٩٢    و     ١٩٩٠         وما بني     
                                                  ات الوطنية والدولية فيما يتعلق حبقوق اإلنـسان،                                                             اخلارجية اإلكوادورية، حيث كانت على صلة مبختلف املنظم       

   .                                                         والشؤون اإلنسانية، واملخدرات، وحقوق األسرة والقضايا اجلنسانية

                                                                                       ، عملت الدكتورة غونساليس كابال منسقة عامة للمؤمتر العاشر ألزواج رؤساء الـدول                 ٢٠٠١    ويف    
                                              مريكتني وكان هدفه تقيـيم آليـات العمـل                                                وتناول هذا املؤمتر قضايا املراهقني باأل       .                    واحلكومات باألمريكتني 

                                                                    وجرى تبادل التجارب من أجل إجياد حلـول للمـشاكل االجتماعيـة              .                                   التشاوري على مدى عقد من الزمن     
   .                              واعتمدت خطة عمل لفائدة املراهقني  .                                                         واإلنسانية اليت تضر باألطفال، والنساء وكبار السن يف األمريكتني

                                                      ساعدة يف املعهد الوطين لـشؤون الطفـل واألسـرة يف                                         ، عملت الدكتورة غونساليس م        ٢٠٠٢    ويف    
                                                وقد تناولت خطة العمل قضايا التعليم والصحة         .                                                             إكوادور، ونفذت خطة العمل اليت وضعها املؤمتر املذكور آنفا        

                                               ومن بني القضايا املدرجة يف جدول أعمـال هـذا         .                                                     والتدريب املهين، والسلوك االجتماعي ومشاركة املواطنني     
   .                     ملرتيل واملساواة بني اجلنسني             املكتب العنف ا

                                                                    ، رعت املرشحة اإلكوادورية وأسست مشروعا يف إكوادور روجـت لـه                ٢٠٠٢    و     ٢٠٠١         وما بني     
                              وأطلق هذا املشروع الحقـا يف         ".                     رجال األعمال الشباب   :                املختربات املدرسية  "                                منظمة الدول األمريكية بعنوان     

   .   كية                                                  نيكاراغوا، بدعم من غرفة التجارة النيكاراغوية األمري

                                                                   ، عملت الدكتورة غونساليس كابال سفرية إلكوادور يف نيكـاراغوا،              ٢٠٠٥  -      ٢٠٠٣                وأثناء الفترة     
                                                                                               وشددت على القضايا املتعلقة باالجتار باألشخاص، استلزمت مشاركتها الشخصية واتصاالا الوثيقة مبـسؤويل     

                                      ملها مع اجلمعية الوطنية واحلكومة يف             وكان ع   .                                                            نظام املؤسسات العقابية يف نيكاراغوا واحملتجزين اإلكوادوريني      
                                                                                                               مجهورية نيكاراغوا عامال ميسرا حلل املشاكل القانونية اليت متس املهاجرين غري القانونيني الوافدين من إكوادور               

   .           وبلدان أخرى
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ومراعاة ألمهية التوازن بني السالم والعدالة على حنو ما نصت عليه معاهدة روما، من اجلدير املالحظة   
، كانت الدكتورة غونساليس ١٩٩٥ففي . مرشح اإلكوادوري جتربة واسعة يف عمليات حمادثات السالمأن لل

كابال عضوا يف الوفد اإلكوادوري حملادثات السالم بني إكوادور وبريو، يف ريو دي جانريو وبرازيليا، اليت أدت 
 بني االنفراجاإلعالن بداية عملية وكان هذا . ١٩٩٥فرباير / شباط١٧إىل صدور إعالن إيتامارايت للسالم يف 

  .البلدين

ويف العام نفسه، شاركت الدكتورة غونساليس كابال يف الوفد اإلكوادوري للتفاوض بشأن إجراءات   
وانضمت أيضا إىل األفرقة . سحب القوات وإنشاء بعثة للمراقبني العسكريني مشتركة بني إكوادور وبريو

ادثات الرفيعة املستوى، اليت أدت برئيسي إكوادور وبريو إىل التوقيع على العاملة اليت دعمت جلان السالم واحمل
  . وإقرار جدول أعمال مهم للتنمية املشتركة يف البلدين١٩٨٨معاهدة سالم ائي عام 

وإىل جانب طالقتها يف اإلسبانية واإلنكليزية والربتغالية واإليطالية، للدكتورة غونساليس كابال أيضا   
ية باألملانية، ومثلت بلدها أثناء الدورتني الرابعة واخلامسة جلمعية الدول األطراف يف نظام روما معرفة أساس

  . على التوايل٢٠٠٦، و٢٠٠٥األساسي، اللتني عقدا يف الهاي عامي 

ومثلت الدكتورة غونساليس كابال إكوادور لدى حكومات كل من النمسا والربازيل والسالفادور،   
وكانت أيضا املمثل الدائم إلكوادور لدى منظمة . األرجنتني، ونيكاراغوا ومملكة هولنداوكانت سفرية يف 

  .حظر األسلحة الكيميائية والصندوق املشترك للسلع األساسية

، ٢٠٠٤مايو /وعملت الدكتورة غونساليس كابال مراقبة دولية أثناء االنتخابات العامة لبنما يف أيار  
وعة بلدان أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب يف جملس إدارة الصندوق وكانت أيضا نائبة لرئيس جمم

  .املشترك للسلع األساسية

                                                                                                وللدكتورة غونساليس كابال العديد من املنشورات الكتابية وألقت حماضـرات يف عـدة جامعـات                 
   .                   وهي متزوجة وهلا طفالن  .                                    ومؤسسات يف قضايا القانون الدويل العام

رشيح يف التوزيع اجلغرايف العادل بني قضاة احملكمة، على النحو املنصوص عليه يف وسيساهم هذا الت  
  . من نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية٣٦، من املادة )أ(٨الفقرة 

 ٥ وصدقت عليه يف -  بدون حتفظات -  ١٩٩٨ووقعت إكوادور على نظام روما األساسي يف   
ر على االتفاق املتعلق بامتيازات وحصانات احملكمة اجلنائية الدولية يف وصدقت إكوادو. ٢٠٠٢فرباير /شباط

٢٠٠٦.  

ونية إكوادور هي أن تعرب عن األمهية الكبرية اليت توليها لقضايا حقوق اإلنسان والشؤون اإلنسانية،   
ب اجلرائم إىل جانب أملها يف أن يوضع، عرب احملكمة اجلنائية الدولية، حد لإلفالت من العقاب على ارتكا

  .املنصوص عليها يف نظام روما األساسي

***  
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  البيانات الشخصية

  ماريا ديل كارمن غونساليس كابال    :االسم

  ١٩٥٦مارس / آذار٢٣  :تاريخ امليالد

  باهيا دي كاراكويس، إكوادور  :مكان امليالد

  إكوادورية    :اجلنسية

  التعليم

 .١٩٩٧ازيليا، الربازيل، شهادة املاجستري يف العالقات الدولية، جامعة بر •

الدكتوراه يف فقه القانون ومدعي يف حماكم مجهورية إكوادور، اجلامعة الكاثوليكية، إكوادور، كويتو،  •
١٩٨١. 

 .١٩٧٨دبلوم يف العلوم السياسية واالجتماعية، اجلامعة الكاثوليكية إلكوادور، كويتو،  •

  دورات مهنية أخرى

 .، مركز غروتيوس، جامعة اليدن، هولندا٢٠٠٧ صيفية عام القانون اجلنائي الدويل، دورة •

 .١٩٩٢حقوق اإلنسان، ستراسبورغ، جامعة ستراسبورغ، فرنسا،  •

 .١٩٩٠عملية تكامل اجلماعة األوروبية، سالزبورغ، النمسا،  •

 ).١٩٨٨(العالقات الدولية، معهد أحباث العالقات الدولية، فلورانسا، إيطاليا  •

- ١٩٨١( الدبلوماسية يف معهد ريو برانكو، وزارة اخلارجية، برازيليا، الربازيل مدخل إىل مهنة •
١٩٨٢.( 

  اخلربة املهنية

 .١٩٧٨وائر اخلارجية إلكوادور منذ عضو الد •

 .١٩٨١عضو الرابطة الوطنية حملاميي كويتو منذ  •

  املهام اخلارجية إلكوادور

 .٢٠٠٧- ٢٠٠٥سفرية لدى مملكة هولندا،  •
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 – ٢٠٠٥أكتوبر /ئمة إلكوادور لدى منظمة حظر األسلحة الكيميائية، الهاي، تشرين األولممثلة دا •
 .٢٠٠٧ديسمرب /كانون األول

رئيسة الوفد اإلكوادوري إىل الدورتني الرابعة واخلامسة جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي  •
يف   و٢٠٠٥ديسمرب / كانون األول٣ – نوفمرب/ تشرين الثاين٢٨للمحكمة اجلنائية الدولية، الهاي، 

 .، على التوايل٢٠٠٦ديسمرب /كانون األول

 – ٢٠٠٥أكتوبر /حمافظة إكوادور لدى الصندوق املشترك للسلع األساسية، أمستردام، تشرين األول •
 .٢٠٠٧ديسمرب /كانون األول

جملس حمافظي الصندوق املشترك نائبة رئيس جمموعة بلدان أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب لدى  •
 .٢٠٠٧ديسمرب / إىل كانون األول٢٠٠٦ديسمرب /للسلع األساسية، من كانون األول

 .٢٠٠٥ – ٢٠٠٣سفرية لدى نيكاراغوا،  •

 .٢٠٠٤مايو /مراقبة دولية، االنتخابات الرئاسية، مجهورية بنما، أيار •

 .٢٠٠٣ – ٢٠٠٢سفرية لدى مجهورية األرجنتني،  •

 .٢٠٠١يناير /األعمال لدى السالفادور، كانون الثاينقائمة ب •

 .١٩٩٩يناير / كانون الثاين– ١٩٩٨أكتوبر /قائمة باألعمال لدى الربازيل، تشرين األول •

 .١٩٩٩ – ١٩٩٤وزيرة يف السفارة اإلكوادورية، الربازيل،  •

). و وبرازيليا، الربازيلريو دي جانري" ( بريو–حمادثات السالم، إكوادور "عضو الوفد اإلكوادوري،  •
 .١٩٩٥فرباير / شباط١٧، "إعالن إيتامارايت للسالم"توجت بتوقيع 

، ريو دي جانريو، ١٩٩٤سبتمرب /، أيلول"القمة الثامنة موعة ريو"عضو الوفد اإلكوادوري،  •
 .الربازيل

 .١٩٩٠ النمسا، ، فيينا،"اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة" ممثلة إكوادور لدى  •

ممثلة إكوادور لدى مكتب الشؤون االجتماعية التابع لألمم املتحدة يف فيينا، الذي يتناول قضايا متنوعة  •
متعلقة حبقوق اإلنسان، واإلعاقات، واملساواة بني اجلنسني، والالجئني وقضايا األسرة، من مجلة أمور 

 .١٩٩٠ – ١٩٨٥أخرى، فيينا، 

 .١٩٩٠ – ١٩٨٥ر لدى منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية، فيينا، ممثلة مناوبة إلكوادو •
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 .١٩٩٠ – ١٩٨٥ممثلة مناوبة إلكوادور لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فيينا  •

 .١٩٩٠ – ١٩٨٥ممثلة مناوبة إلكوادور لدى صندوق منظمة البلدان املصدرة للنفط، فيينا،  •

ر العاملي األول املعين باالجتار غري املشروع باملواد املخدرة واملؤثرات املؤمت"عضو الوفد اإلكوادوري،  •
 .١٩٨٨فيينا، " العقلية

 .١٩٩٠ – ١٩٨٥سكرترية أوىل للشؤون القنصلية يف سفارة إكوادور يف فيينا،  •

  املهام الداخلية

 .٢٠٠٨مديرة مكتب الشؤون األوروبية بوزارة اخلارجية، كويتو،  •

أكتوبر / تشرين األول– ٢٠٠١يناير / الوطين للطفولة واألسرة، كويتو، كانون الثاينمستشارة، املعهد •
٢٠٠٢. 

 .٢٠٠١سكرترية خاصة رئيسية لوزير اخلارجية، كويتو،  •

ومتابعة خطة العمل " املؤمتر العاشر لزوجات رؤساء الدول واحلكومات لألمريكتني"منسقة وطنية،  •
 .٢٠٠٢سبتمرب / أيلول– ٢٠٠١يناير /لثايناملتصلة باملؤمتر، كويتو، كانون ا

 .٢٠٠١مارس / آذار– ١٩٩٩أكتوبر / مسنقة عامة لوزارة الشؤون اخلارجية، كويتو، تشرين األول •

 .١٩٩٤ – ١٩٩٣وكيلة أمني الشؤون الساحلية بالنيابة، غواياكويل،  •

 .١٩٩٤ – ١٩٩٢عضو الس الوطين لتنمية الصيد، غواياكويل،  •

 الشؤون االجتماعية يف وزارة اخلارجية، يف ااالت املتعلقة حبقوق اإلنسان، واإلعاقات، مدير عام •
 .١٩٩٢- ١٩٩٠كويتو، . واملساواة بني اجلنسني، وحقوق األطفال وحقوق األسرة

 .١٩٨٣مدير إدارة التعاون التقين، كويتو،  •

 نيابة رئاسة مجهورية إكوادور، كويتو، عضو جلنة اختيار املشاريع اإلمنائية، جملس التنمية الوطنية، •
١٩٨٣. 

 .١٩٨٣عضو جلنة االختيار، املعهد اإلكوادوري للقروض واملنح التعليمية، كويتو،  •

 – ١٩٧٩نائبة مدير إدارة الشؤون القانونية واملستشارة القضائية لوزارة الشؤون اخلارجية، كويتو  •
١٩٨٠. 
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 .١٩٧٨الشؤون اخلارجية، كويتو، نائبة مدير االتصال والصحافة، وزارة  •

  اللغات

 .اللغة اإلسبانية، واإلنكليزية، والربتغالية، واإليطالية، ومعرفة بسيطة باألملانية •

  أنشطة أخرى ذات صلة

مؤسسة مشاريع، خمتربات مدارس تنظيم األعمال، منظمة الدول األمريكية، صندوق األمريكتني  •
 .٢٠٠٥ – ٢٠٠٤؛ نيكاراغوا، ٢٠٠٢ – ٢٠٠١ لألعمال التجارية للشباب، إكوادور،

 .كويفيدو، كيوتو، إكوادور. حماضرة زائرة يف أكادميية أنتونيو خ •

 .١٩٩٤حمضرة زائرة يف جامعة برازيليا، الربازيل،  •

 .١٩٩٣حماضرة زائرة يف جامعة غواياكويل الكاثوليكية، إكوادور،  •

 .١٩٨٨حماضرة زائرة يف جامعة سالرينو، إيطاليا،  •

، "مشاكل أمريكا الالتينية"نائبة بروفيسور يف كلية احلقوق باجلامعة الكاثوليكية يف إكوادور، يف جمال  •
 .١٩٨٤- ١٩٨٣ كويتو،

متطوعة يف املشاريع القانونية اليت تنفذها يف مجاعات األرياف اجلامعة الكاثوليكية إلكوادور، غواموت،  •
١٩٧٧. 

 .١٩٧٦قانونية اانية التابعة للجامعة الكاثوليكية إلكوادور، كويتو، متطوعة يف مراكز االستشارة ال •

  األومسة

 ٢٠٠٥وسام خوسيه دي ماركوليتا من درجة الصليب الكبري، ماناغوا، نيكاراغوا،  •

 .٢٠٠٢مارس /وسام ريو برانكو من درجة ضابط كبري، الربازيل، آذار •

 .١٩٩١، مجهورية النمسا االحتادية، وسام الشرف لالستحقاق من درجة الصليب الكبري •
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  أطروحة ومنشورات
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Published in the International Letter number 49 of March 1997, Sao Paulo, Brazil.  

• “Some Reflections over the Guarantees of the Rio de Janeiro Protocol of 1942”. Master Thesis, 
December 1997, University of Brasilia, Brasilia, D.F., Brazil. 

• “Reflections over the Guarantee of the Protocol of Peace, Friendship, and Boundaries between 
Peru and Ecuador of the 29t January 1942”, article published in the International Letter number 

20 of June 1998. University of Sao Paulo, Brazil.  
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  )بوركينا فاسو(كام، غربداو غوستاف   -٩

   ]         بالفرنسية  :     األصل [                  

             مذكرة شفوية

أمانة مجعية الدول األطراف يف نظام روما سفارة بوركينا فاسو لدى مملكة هولندا حتياا إىل دي   
   ً   ضيا  يف  غربداو غوستاف كام النتخابه قارشيح السيدبتقدمي تاألساسي للمحكمة اجلنائية الدولية وتتشرف 

 الستة الذين سيتم انتخام يف االستئناف األول للدورة السابعة جلمعية احملكمة اجلنائية الدولية ضمن القضاة
  . ٢٠٠٩  نيويوركيناير يف/كانون الثاين ٢٣ إىل ١٩يف الفترة من الدول األطراف 

من ) أ(٤ي والفقرة  من النظام األساس٣٦ من املادة ٣من الفقرة ) ج(و) ب(و ) أ(     ً         ووفقا  للفقرات 
. نفس املادة، السيد كام من كبار القضاة البوركينيني وتوىل فعال أعلى املناصب القضائية يف بوركينا فاسو

. والفرنسية هي لغة عمله األوىل اليت جييدها إجادة تامة. ويتحلى السيد كام باألخالق الرفيعة واحلياد والرتاهة
. ته يف أروشا يف السنوات اخلمس املاضية إىل تعزيز قدراته يف هذا اال          ً                     ويعمل أيضا  باإلنكليزية، وأدت جترب

وختصص نتيجة لذلك يف القانون اجلنائي .                                                              ًوعمل السيد كام يف بوركينا فاسو يف احملاماة مث وكيال للنيابة مث قاضيا 
ملرشحني الواردة وهلذه األسباب، نرجو إدراج السيد كام ضمن ا. ولديه معرفة كاملة باإلجراءات اجلنائية

  .أمساؤهم بالقائمة ألف

.                                            ً اجلرماين وهو حسن االطالع بالقوانني العرفية أيضا -                     ً     ً                 ويلم السيد كام إملاما  جيدا  بالقانون الروماين
                                 ً                                                                    وأتاح له العمل الذي يقوم به حاليا  توسيع نطاق ثقافته القانونية باالطالع على نظم قانونية أخرى خالف النظام 

يين بفضل الطابع املتعدد الثقافات للفعاليات القانونية املشاركة يف اإلجراءات أمام احملكمة اجلنائية القانوين البورك
 ٣٦من املادة ‘ ٣’إىل ‘ ١’) أ (٨ويستويف ترشيح السيد كام بالتايل الشروط املطلوبة يف الفقرة . الدولية لرواندا

  .من النظام األساسي

  ً                                               صا  يف القانون اجلنائي ولديه يف نفس الوقت معرفة جيدة وعالوة على ذلك، يعد السيد كام متخص
أوال بسبب قدراته يف جمال حقوق اإلنسان، وثانيا ملدة خدمته الطويلة يف احملكمة اجلنائية الدولية . بالقانون الدويل

 اليت شارك               ً                                                               وهو متخصص أيضا  يف املسائل اإلجرائية بسبب القضايا املختلفة اليت عرضت عليه يف الدوائر. لرواندا
  .فيها يف احملكمة اجلنائية الدولية لرواندا

والسيد غربداو غوستاف كام بوركيين اجلنسية، وتقدم بوركينا فاسو ترشيحه بناء على الرسالة رقم 
08-00175/MJ/SG/DACRS/wo/lj  املوجهة إىل وزير العدل وحافظ األختام ٢٠٠٨سبتمرب / أيلول٢٢املؤرخة 

وزارة العدل يف هذا الترشيح ملا يتميز به السيد كام من خربة واسعة نتيجة لعمله يف البوركيين، وقد أصابت 
احملكمة اجلنائية الدولية لرواندا ومشاركته النشطة يف الوفد البوركيين للمفاوضات اليت أدت إىل وضع النصوص 

  .األساسية للمحكمة

* * *  
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             بيان املؤهالت

                  البيانات الشخصية

          ستاف كام        غربداو غو     :    االسم
        ١٩٥٨     مايو  /      أيار  ١٩   :           تاريخ امليالد
  بوركينا فاسو) بوغوريبا (- دولو  :مكان امليالد

        بوركيين     :      اجلنسية

   ٤قاض، الرتبة االستثنائية، املستوى     :الوظيفة
  قاض باحملكمة اجلنائية الدولية لرواندا  :الوظيفة احلالية
 اخلربة العملية

، حكمت الدائرة )املدعي العام ضد نشاميهيغو (ICTR-2001-63القضية رقم   ٢٠٠٨سبتمرب / أيلول٢٤
 .بإدانة املتهم

 .                          ً                                قرر رئيس احملكمة تعيينه عضوا  يف اللجنة املعنية بوضع الئحة احملكمة  ٢٠٠٨مارس / آذار

  ٢٠٠٨ أبريل/  نيسان٣١
 

  ثالثا من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية١٢ من املادة ٢عمال بالفقرة  
 القضية ٢٠٠٨ أبريل/ نيسان٣لرواندا، أحال إليه األمني العام لألمم املتحدة يف 

للنظر فيها ) املدعي العام ضد كاليكست كاليمنجريا( ICTR-2005-88رقم 
 . ٢٠٠٩ واالنتهاء منها يف النصف األول من عام ٢٠٠٨مايو / أيار٥       ً    اعتبارا  من 

 ثالثا من النظام ١٢ من املادة ٢األحكام الواردة يف الفقرة على الرغم من   ٢٠٠٦أكتوبر / تشرين األول١٣
األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية لرواندا قرر جملس األمن، بناء على طلب 

 ٢٥األمني العام لألمم املتحدة، متديد والية قضاة احملكمة املنتخبني يف 
 .٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول٣١ إىل ٢٠٠٣يونيه /حزيران

، حكمت الدائرة بإدانة ICTR 07-90-77القضية رقم املدعي العام ضد غ أ أ،   ٢٠٠٧ ديسمرب/ألول كانون ا٤
 .املتهم

 ثالثا من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية ١٢ من املادة ٢عمال بالفقرة    ٢٠٠٧نوفمرب /  تشرين الثاين٨
 ٢٠٠٧نوفمرب /رين الثاين تش٦لرواندا، أحال إليه األمني العام لألمم املتحدة يف 

 ٣                   ً   للنظر فيها اعتبارا  من) املدعي العام ضد غ أ أ( ICTR 07-90-77القضية رقم 
 . واالنتهاء منها يف غضون ثالثة أشهر من بدايتها٢٠٠٧ديسمرب /كانون األول

 .حكمت الدائرة بإدانة املتهم املدعي العام ضد أتاناس سريومبا،  ٢٠٠٦ديسمرب /  كانون األول١٣

 ثالثا من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية ١٢ من املادة ٢عمال بالفقرة    ٢٠٠٦سبتمرب /  أيلول١٨
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 ٢٠٠٦سبتمرب / أيلول٢٥لرواندا، أحال إليه األمني العام لألمم املتحدة يف 
للنظر فيها اعتبارا ، )نشاميهيغو املدعي العام ضد( ICTR-2001-63القضية رقم 

 . ٢٠٠٧ واالنتهاء منها يف النصف األول من عام ٢٠٠٦سبتمرب / أيلول٢٥من 

احلكم ، ICTR-98-44C-Tالقضية رقم أندريه رواماكومبا،  املدعي العام ضد   ٢٠٠٦سبتمرب / أيلول٢٠
 .بالرباءة

ة  ثالثا من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولي١٢ من املادة ٢عمال بالفقرة    ٢٠٠٥سبتمرب / أيلول١
 قضية ٢٠٠٥سبتمرب /أيلول ٥لرواندا، أحال إليه األمني العام لألمم املتحدة يف 

سبتمرب / أيلول١٢للنظر فيها اعتبارا من كارميريا وآخرين  املدعي العام ضد
 .٢٠٠٧ واالنتهاء منها يف غضون عام ٢٠٠٤

ي للمحكمة اجلنائية الدولية  ثالثا من النظام األساس١٢ من املادة ٢عمال بالفقرة    ٢٠٠٥مايو /  أيار٢٦
 قضية ٢٠٠٥يونيه / حزيران١لرواندا، أحال إليه األمني العام لألمم املتحدة يف 

يونيه / حزيران٥للنظر فيها اعتبارا من أندريه رواماكوبا  املدعي العام ضد
 .٢٠٠٧ واالنتهاء منها يف غضون عام ٢٠٠٦

 ثالثا من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية ١٢  من املادة٢عمال بالفقرة    ٢٠٠٤أغسطس /  آب٢٧
 قضية ٢٠٠٤سبتمرب / أيلول١٣لرواندا، أحال إليه األمني العام لألمم املتحدة يف 

سبتمرب / أيلول٢٠للنظر فيها اعتبارا من أتاناس سريومبا  املدعي العام ضد
 .                                      ً واالنتهاء منها يف غضون عشرة أشهر تقريبا ٢٠٠٤

  ).PADEGعالوة على عمله كمنسق ملشروع (مستشار تقين لوزير العدل    ٢٠٠٤ يوليه/ متوز
مساعدة الوزير يف مجيع املسائل اليت تدخل يف حدود مسؤولياته؛ فحص : املهام

 .امللفات القضائية؛ متثيل الوزير

ئية الدولية لرواندا                                        ً             انتخبته اجلمعية العامة لألمم املتحدة قاضيا  يف احملكمة اجلنا  ٢٠٠٣يونيه /  حزيران٢٥
  . ٢٠٠٤سبتمرب / أيلول١٣وعهدت إليه أول قضية يف . لسرعة اجناز أعماهلا

بشأن انتخاب ) ٢٠٠٢ (١٤٣١وكان االنتخاب بناء على قرار جملس األمن 
وكانت املدة املقررة . جمموعة من القضاة للمحكمة اجلنائية الدولية لرواندا

 .أربع سنوات للعمل هي

لدعم وتعزيز العملية الدميقراطية ] االحتاد األورويب[الوطين لربنامج املنسق   ٢٠٠٣
وسيادة القانون واإلدارة الرشيدة، عالوة على مهامه كمدير للدراسات 

  .والتخطيط
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   :     املهام
توجيه    وضع وتنفيذ الربامج السنوية، وتقدمي التقارير التقنية واملالية إىل جلنة• 

  ق؛يدير حسابات الصندو. الربامج
على توقيع عقود )  من اتفاقية لومي الرابعة٣١٣مبوجب املادة (اإلشراف • 

  العمل وشراء األثاث واملعدات؛ 
  اإلشراف على توقيع على مشاريع االتفاقات؛• 
  .                          اإلشراف على صرف األجور احمللية  • 

  مدير الدراسات والتخطيط  ٢٠٠١
  :املهام

  واملشاريع اجلارية أو اليت تنتظر اإلجناز؛بأنشطة الوزارة  جتميع البيانات املتعلقة• 
  متابعة ومراقبة املشاريع داخل وخارج نطاق اخلطط والربامج اإلمنائية؛ • 
إجراء الدراسات الالزمة لتنشيط الوزارة، ال سيما دراسة وتصميم مشاريع • 

  الوزارة؛
تعلقة اإلشراف على العطاءات اليت تنظمها الوزارة وإصدار امللفات التقنية امل• 

  باملواصفات وخطابات القبول؛
  متابعة العالقات مع املؤسسات الدولية؛• 
  متابعة أعمال جلان التعاون املشتركة؛ • 
  وضع وتنفيذ ومتابعة برنامج تكنولوجيا املعلومات بالوزارة؛• 
  وضع ومتابعة برنامج األنشطة الوزارية؛ •

ة باالستثمار العام واإلشراف وضع الربامج السنوية والثالثية السنوات املتعلق• 
 عليها؛

  .إدارة الشؤون املدنية واجلنائية والقضائية، وزارة العدل  ٢٠٠١-١٩٩٩

  :املهام
واحملاكم  متابعة أعمال احملاكم املدنية والتجارية واجلنائية وحماكم العمل• 

  اإلدارية؛
  اإلشراف على أداء حماكم املقاطعات واحملاكم احمللية؛• 
                                                                   تطبيق الفع ال لالتفاقيات الدولية املتعلقة بالقانون اخلاص، ونقل الوثائق كفالة ال• 

 . يف سجالت احلالة املدنية، ومعاجلة طلبات اكتساب اجلنسية القانونية، والتأشري
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٢٠٠٢-١٩٩٨  
  
 

  .االشتراك يف األعمال التحضريية إلنشاء احملكمة اجلنائية الدولية 
   :             تحدة فيما يلي                            اشترك، يف روما ويف مقر األمم امل

   ؛ )    ١٩٩٨ (                          وضع النظام األساسي للمحكمة   • 
                                                القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات؛ وأركان اجلرائم؛     وضع   •
                                                                                 وضع النظام املايل والقواعد املالية؛ واتفاق االمتيازات واحلصانات، والعالقـة            •

   .                      بني احملكمة واألمم املتحدة

   .           القطاع اخلاص                               عضو جلنة حتويل املؤسسات العامة إىل    ٢٠٠١

   :     املهام
كانت جلنة حتويل املؤسسات العامة إىل القطاع اخلاص متعددة التخصصات • 

 .وكان ممثال لوزارة العدل يف هذه اللجنة

عضو اللجنة الوطنية لتنقيح مدونة القوانني اجلنائية، والقانون املتعلق باإلجراءات   ٢٠٠١
  .املتبعة يف الدائرة اجلنائية

   :     املهام
                                                                           عراض النصوص القانونية للوزارة وإبداء الرأي يف املسائل اليت ال تـدخل                  است  •

  .                       مباشرة يف اختصاص الوزارة

  مفوض احلكومة لدى حمكمة واغادوغو العسكرية  ٢٠٠٠-١٩٩٨
   :     املهام
                                                القيام مبهام النيابة العامة يف احملكمة العسكرية؛ •
                         ملالحقة اجلرائم اجلنائيـة                                                          اختاذ، أو التكليف باختاذ، مجيع اإلجراءات الالزمة          •

                     أمام احملكمة العسكرية؛

  رئيس النيابة العامة مبحكمة االستئناف يف واغادوغو  ١٩٩٩-١٩٩٦
  :املهام
   القيام مبهام النيابة العامة مبحكمة االستئناف؛•
                                             كفالة تطبيق القانون اجلنائي باإلقليم الوطين؛ •
          اجلنائيـة                        لالزمة ملالحقة اجلرائم                                                 اختاذ، أو التكليف باختاذ، مجيع اإلجراءات ا        •

                      أمام احملكمة العسكرية؛
 .مراجعة أعمال النيابة العامة باحملاكم االبتدائية• 
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  رئيس احملكمة االبتدائية يف كودوغو  ١٩٩٦-١٩٩٥
  :املهام
إصدار األحكام االبتدائية يف القضايا املدنية والتجارية واجلنائية اليت تدخل يف • 

  كمة؛نطاق اختصاص احمل
جيوز لرئيس احملكمة يف حالة االستعجال أن يصدر : األحكام التمهيدية •

        ً                                                     أحكاما  متهيدية يف القضايا اليت ال يوجد فيها نزاع جدي بني الطرفني؛
  اختاذ ما يلزم من إجراءات حتفظية أو تصحيحية؛ •
  ا                                                   صدار األوامر العاجلة يف احلاالت اليت ال تسمح فيه         إ   :                    األوامر على العرائض    • 

  .                             الظروف بانتظار احملاكمة احلضورية

  رئيس احملكمة االبتدائية يف بوبو ديوالسو  ١٩٩٥-١٩٩٢
  :املهام
إصدار األحكام االبتدائية يف القضايا املدنية والتجارية واجلنائية اليت تدخل يف • 

  نطاق اختصاص احملكمة؛
 يصدر جيوز لرئيس احملكمة يف حالة االستعجال أن: األحكام التمهيدية •

        ً                                                     أحكاما  متهيدية يف القضايا اليت ال يوجد فيها نزاع جدي بني الطرفني؛
  اختاذ ما يلزم من إجراءات حتفظية أو تصحيحية؛• 
صدار األوامر العاجلة يف احلاالت اليت ال تسمح فيها إ :األوامر على العرائض• 

 .الظروف بانتظار احملاكمة احلضورية

١٩٩٢-١٩٨٨   
 

  )حمام(لمساعدة القضائية، واغادوغو املكتب الشعيب ل 
  :املهام
متثيل ومساعدة األشخاص واهليئات، السيما الشركات احلكومية، وشركات • 

  االقتصاد املزدوج، أمام القضاء؛
 . رفع الدعاوى، واملرافعة أمام احملاكم•

حماولة عضو اللجنة املستقلة للتحقيق يف جرمية اغتيال عمر كليمان أودراوغو، و  ١٩٩٢-١٩٩١
  .اغتيال خمتار تال

  :املهام
إجراء التحقيقات يف مجيع أحناء البلد للبحث عن ارمني وشركائهم • 

واملتعاونني معهم يف اغتيال عمر كليمان أودراوغو، عضو احلكومة السابق، 
 .والقبض عليهم
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  رئيس احملكمة االبتدائية يف تنكودوغو  ١٩٨٨-١٩٨٧
  :املهام
تدائية يف القضايا املدنية والتجارية واجلنائية اليت تدخل يف إصدار األحكام االب• 

  نطاق اختصاص احملكمة؛
جيوز لرئيس احملكمة يف حالة االستعجال أن يصدر : األحكام التمهيدية •

        ً                                                     أحكاما  متهيدية يف القضايا اليت ال يوجد فيها نزاع جدي بني الطرفني؛
  ة؛اختاذ ما يلزم من إجراءات حتفظية أو تصحيحي •
صدار األوامر العاجلة يف احلاالت اليت ال تسمح فيها إ :األوامر على العرائض• 

 .الظروف بانتظار احملاكمة احلضورية

  قاضي حتقيق يف احملكمة االبتدائية يف بوبو ديوالسو  ١٩٨٧-١٩٨٥
  :املهام
  القيام وفقا للقانون جبميع إجراءات التحقيق الالزمة إلظهار احلقيقة؛• 
                         التحقيق يف اهلوية، وطلب     (                                               أو التكليف باختاذ، مجيع إجراءات التحقيق                اختاذ،  •

    ).                        الفحوص الطبية وما إىل ذلك
 

   التعليم

 .قاضدبلوم : باريسالدويل قسم الاملدرسة الوطنية للقضاء،   ١٩٨٥-١٩٨٤

:  التخصص-جامعة واغادوغو، املدرسة العليا للقانون، املاجستري يف القانون  ١٩٨٣-١٩٧٩
 لقانون خاص؛ا

مدرسة وزين كوليبايل الثانوية يف بوبو ديوالسو، شهادة الثانوية العامة، القسم   ١٩٧٨-١٩٧٢
 .األديب

 .شهادة إمتام الدراسة االبتدائية: املدرسة االبتدائية العامة، دولو  ١٩٧١ -١٩٦٥



ICC-ASP/7/33/Add.1 
Page 86 

 

  األنواع األخرى من التدريب

  .تكنولوجيا املعلومات
  التصاالت املتعددة الوسائطدبلوم جامعي يف ا

  االنترنت والربيد االلكتروين  •
  بناء املواقع على شبكة الويب  •
   معاجلة البيانات:الربجميات  • 
•  Excel 

•  Publisher  
•  Photoshop 

•  Toolbook   

•  Fireworks 

•   Dreamweaver   

  .عدة حلقات تدريبية وحلقات دراسية وحلقات عمل متصلة باألعمال القضائية

  األنشطة األخرى
توطيد عضو احلركة البوركينية ملكافحة العنصرية والفصل العنصري و  ١٩٨٦

الصداقة بني الشعوب، وهي رابطة إنسانية دولية وطوعية يقع مقرها يف 
 .بوركينا فاسو

 . عضو مؤسس وأمني عام الرابطة الطوعية للدفاع عن الدميقراطية واحلرية  ١٩٨٩

. مؤسس رابطة املستهلكني البوركينية وهي رابطة للدفاع عن املستهلكني  ١٩٩٢ يناير/كانون الثاين
 املنتجات االستهالكية غري املشروعة، اليت فات تاريخ صالحيتها،تعد و

 .ورديئة النوعية من قضايا الصحة العامة يف بوركينا فاسو

  للغاتا
         ً     ً              جيد جدا  نطقا  وقراءة وكتابة:    الفرنسية

  ن نطقا وقراءة وكتابةمستحس   اإلنكليزية
  

  شهادات التقدير/األومسة
  ميدالية الشرف برتبة فارس 
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  املرفق
  

  يف احملكمة اجلنائية الدولية لروانداحملالة إليه القضايا ا
 

1. 27 August 2004: Prosecutor v. Athanase Seromba  
2. 26 May 2005: Prosecutor v. André Rwamakuba 
3. 1 September 2005: Prosecutor v. Karamera et al. 
4. 18 September 2006: Prosecutor v. Nchamihigo (no. ICTR-2001-63) 
5. 8 November 2007: Prosecutor v. GAA (no. ICTR 07-90-77) 
6. 30 April 2008: Prosecutor v. C. Kalimanjira (no. ICTR-2005-88) 

 

 أحكام خمتارة
 

1. 050105 – E (OR) (filed on 6 January 2004): Decision granting extension of time to the 
Defence Counsel for Rwamakuba to respond to the Prosecution Motion for severance of 
Rwamakuba and amendment of the indictment 

2. 050117 – E (OR): Decision on time-limit to file a response 
3. 050125 – E (OR): Decision Granting Time-Limit to File a Reply to Defence Responses 
4. 050214 – E (OR): Decision on Severance of André Rwamakuba and For Leave to File 

Amended Indictment 
5. 050215 – E (OR): Corrigendum to Decision on Severance of André Rwamakuba and for 

Leave to File Amended Indictment 
6. 050218 – E (OR): Decision on Prosecution Motion for Leave to File Amended 

Indictment and Filing of Further Supporting Material 
7. 050223 – F (OR): Décision relative à la requête de Joseph Nzirorera aux fins d’obtenir la 

coopération du gouvernement d’un certain Etat – Annex under seal  
8. 050223 – F (OR): Décision relative à la requête de Joseph Nzirorera aux fins d’obtenir la 

coopération du Gouvernement français 
9. 050223 – E (OR) : Decision on Motion to Vacate Sanctions 
10. 050223 – E (OR): Decision on Disclosure of Witness Reconfirmation Statements 
11. 050303 – E (OR): Order (transfer of Serushago)  
12. 050322 – F (OR): Décision relative à la requête de Joseph Nzirorera aux fins de rejeter 

l’acte d’accusation pour poursuites discriminatoires  
13. 050324 – E (OR): Oral Decision on Time-Limits to File Reply under Rule 73(E) of the 

Rules  
14. 050324 – E (OR): Scheduling Order 
15. 050331 – E (OR): Decision on Joseph Nzirorera’s Application for Certification to Appeal 

the Decision Denying His Request for Cooperation to Government of France  
16. 050331 – E (OR): Decision on Prosecution’s Motion to Renew and Extend the Transfer 

of Detained Prosecution Witness Omar Serushago  
17. 050412-TC3-E (OR): Decision on Nzirorera’s Motion to dismiss Amended Indictment for 

violation of Article 12 quater of the Statute  
18. 050415-TC3-F (OR) -P- Décision relative à la requête du Procureur en prolongation de 

délai pour le dépôt de traductions de déclarations de témoins  
19. 050419-TC3-E (OR) -P- Decision on the Prosecution Motion for Sanctions Against 

Counsel for Nzirorera for Violation of Witness Protection Order and for an Injunction 
Against Further Violations  

20. 050419-TC3-E (OR) -NZ- Decision on Joseph Nzirorera’s Motion For a Request For 
Governmental Cooperation – Annex under seal  

21. 050425-TC3-E (OR) -P- Corrigendum to Decision on the Prosecution Motion For 
Sanctions Against Counsel For Nzirorera For Violation of Witness Protection Order and 
For an Injunction Against Further Violations  

22. 050503-TC3-E (OR) -NZ- Decision on Motion To Unseal Ex Parte Submissions and To 
Strike Paragraphs 32.4 and 49 from the Amended Indictment  
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23. 050505-TC3-E (OR) - Proprio Motu: Order For Filing Documents  
24. 050511-TC3-E (OR) - Proprio Motu: Order For Filing Documents 
25. 050513-TC3-E (OR): Decision On Joseph Nzirorera’s Motion To Hold Trial Sessions In 

Rwanda  
26. 050516-TC3-E (OR) - Proprio Motu: Order Granting Time To Reply To Additional 

Prosecution’s Submission 
27. 050516-TC3-E (OR): Decision on Joseph Nzirorera’s Motion For Deadline For Filing of 

Reports of Experts  
28. 050518-TC3-F (OR): Décision relative à la requête d’Edouard Karemera en prolongation 

de délai  
29. 050524-TC3-E (OR): Decision on Joseph Nzirorera’s Motion for Order Finding Prior 

Decisions to Be of “No Effect” 
30. 050526-TC3-E (OR): Decision on Joseph Nzirorera’s Application for Certification to 

Appeal the Decision Denying His Motion to Vacate Sanctions  
31. 050620-TC3-E (OR): Decision Granting Extension of Time to File Pre-Trial Brief  
32. 050701-TC3-E (OR): Decision Granting Extension of Time to Defence File Pre-Trial 

Brief  
33. 050704-TC3-E (OR) - Proprio Motu: Order for Filing Documents 
34. 050705-TC3-E (OR): Decision on Joseph Nzirorera’s Motion to Compel Inspection and 

Disclosure  
35. 050712-TC3-F (OR): Décision sur les requêtes d’Edouard Karemera et de 

Mathieu Ngirumpatse aux fins de prorogation des délais pour le dépôt de leurs mémoires 
préalables au procès  

36. 050712-TC3-E (OR): Decision Granting Extension of Time to Respond to 
the Prosecution Motion For Judicial Notice 

37. 050712-TC3-E (OR): Decision on Prosecution’s Motion for Return of Exhibits from 
Annulled Trial Sessions 

38. 050713-TC3-OR (E): Decision on Joseph Nzirorera’s Motion for Order Allowing 
Meeting With Defence Witness  

39. 050725-TC3-D-ExtensionTime-ENG: Order Granting Extension of Time for the 
Prosecution 

40. 050726-TC3-D-R90bisB-ENG: Decision on Transfer of Detained Witnesses 
41. 050728-TC3-D-ExtensionTime-FR: Décision relative à requête en extension de délai de 

réponse à la requête du Procureur aux fins de prescription de mesures de protection 
spéciales pour les témoins G et T  

42. 050801-TC3-O-R33B-DefenceInvestigators-ENG: Order for the Registrar to Make 
Submissions on Joseph Nzirorera’s Motion for Allowing Defence Investigators in Closed 
Sessions  

43. 050805-TC3-D-RenewUNChapter7-ENG: Decision on Renewed Motion to Dismiss for 
Lack of Jurisdiction: United Nations Charter, Chapter VII Powers  

44. 050805-TC3-D-Indictment-DefectsForm-ENG: Decision on Defects in the Form of the 
Indictment 

45. 050805-TC3-D-DismissCount7-ENG: Decision on Count Seven of the Amended 
Indictment - Violence to Life, Health and Physical or Mental Well-Being of Persons  

46. 050805-TC3-D-JCE-ENG: Decision on Defence Motion Challenging the Jurisdiction of 
the Tribunal – Joint Criminal Enterprise 

47. 050808-TC3-D-DisclosureAffidavit-ENG: Decision on Defence Motion for Disclosure of 
the Affidavit of Richard Renaud Related to Witnesses G & T  

48. 050808-TC3-D-ExtensionTime-ConsolidatedReply-ENG: Decision Granting the 
Prosecution Time to File a Consolidated Reply to Defence Responses to the Judicial 
Notice Motion  

49. 050808-TC3-O-SchedulingOrder-PFC-ENG: Scheduling Order - Request for 
Clarification Between the 2001 Indictment and the Amended Indictment  

50. 050808-TC3-O-SchedulingOrder-Rape-JCE-ENG: Scheduling Order - Oral Arguments 
on Rape, Complicity in Genocide and the Pleading of Joint Criminal Enterprise in the 
Amended Indictment  

51. 050810-TC3-D-JCE-Corrigendum-ENG: Corrigendum to the Decision on Defence 
Motion Challenging the Jurisdiction of the Tribunal - Joint Criminal Enterprise  

52. 050818-TC3-D-Investigators-ClosedSessions-ENG: Decision on the Defence Motion to 
Permit Investigators to Attend Closed Sessions  
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53. 050823-TC3-D-PaymentsWitnesses-ENG: Decision on Defence Motion for Full 
Disclosure of Payments to Witnesses and to Exclude Testimony from Paid Witnesses  

54. 050829-TC3-D-ModificationProtectiveMeasures-ENG: Decision on the Defence Motions 
for Reconsideration of Protective Measures for Prosecution Witnesses  

55. 050901-TC3-NZ-OTPInvestigators-ENG: Decision on Joseph Nzirorera’s Motion to 
Exclude Testimony of OTP Investigators and Employees  

56. 050906-TC3-NZ-E (OR) - Proprio Motu: Scheduling Order for Filing Response to 
Defence Motion  

57. 050908-TC3-NZ-E (OR) - Proprio Motu: Scheduling Order for Submitting Reply to 
Defence Motions 

58. 050909-TC3-NZ-E (OR): Oral Decision on Prosecutor’s Submission in Compliance with 
the Chamber’s Decision of 10 August 2005 (see transcripts E: p.; l. - F p.; l.) 

59. 050909-TC3-KA-E (OR): Oral Decision on Karemera Motion for Extension of Time 
filed on 29 July 2005 (see transcripts E: p.; l. - F: p.; l.) 

60. 050909-TC3-KA-E (OR): Oral Decision on Karemera Motion for Extension of Time 
filed on 7 September 2005 (see transcripts E: p.; l. - F: p.; l.) 

61. 050909-TC3-P-E (OR): Decision on Prosecutor’s Notice of Delay in Filing Expert 
Reports and Request for Additional Time to Comply with the Chamber Decision of 16 
May 2005  

62. 050909-TC3-NZ-E (OR): Decision on Joseph Nzirorera’s Motion to Exclude Evidence 
Seized in Benin  

63. 050912-TC3-NZ-E (OR): CONFIDENTIAL: Decision on Joseph Nzirorera’s Motion For 
Disclosure of a Confidential Annex  

64. 050913-TC3-NZ-E (OR): Decision on Defence Motion to Exclude In-Court 
Identifications  

65. 050914-TC3-NZ-E (OR): Decision on Motions to Compel Inspection and Disclosure and 
to Direct Witnesses to Bring Judicial and Immigration Records 

66. 050914-TC3-NZ-E (OR): Decision on Continuance of Trial  
67. 050914-TC3-NZ-E (OR): Decision on Defence Motions Challenging the Indictment as 

regards the Joint Criminal Enterprise Liability  
68. 050914-TC3-NZ-E(OR): CONFIDENTIAL: Decision on the Prosecutor’s Motion for 

Special Protective Measures for Witnesses G and T  
69. 050914-TC3-NZ-E (OR): Oral Decision - Decision on Defence Motions objecting the 

Proposed Amended Indictment of 24 August 2005 (see transcripts E: p.; l. - F: p.; l.) 
70. 050914-TC3-NZ-E (OR): Oral Decision - Decision on Ngirumpatse Motion to exclude 

the 143 Prosecution witness statements filed on 4 July 2005 (see transcripts E: p.; l. - F: 
p.; l.) 

71. 050914-TC3-NZ-E (OR): Oral Decision - Scheduling Order (Defence Motion to reduce 
Prosecution Witness List (see transcripts E: p.; l. - F: p.; l.) 

72. 050915-TC3-NZ-E (OR): Corrigendum to Decision on Defence Motions Challenging the 
Indictment as regards the Joint Criminal Enterprise Liability  

73. 050920-TC3-NZ-E (OR): Decision on Motion to Set Deadlines For Filing Expert Reports 
of Norwojee and Reyntjens  

74. 050920-TC3-NZ-E (OR): Decision on Defence Written Request to Interview Prosecution 
Witnesses 

75. 050920-TC3-NZ-E (OR): Oral Decision - Proprio Motu: Scheduling Order (Prosecution 
Witness List)  

76. 050920-TC3-NZ-E (OR): Oral Decision - Decision on Joseph Nzirorera’s Motion to 
Exclude the Testimony of Witness GFJ  

77. 050920-TC3-NZ-E(OR): Oral Decision - Decision Joseph Nzirorera’s Motion seeking 
certification to appeal Decision on Joseph Nzirorera’s Motion to Exclude the Testimony 
of Witness GFJ  

78. 050922-TC3-NZ-E (OR): Oral Decision on Admissibility of Witness GFJ’s Testimony on 
a specific meeting  

79. 050926-TC1-NZ-E (OR): Decision on Defence Written Request to Interview Prosecution 
Witnesses 

80. 050927-TC3-NZ-E (OR): Oral Decision on Request for Adjournment  
81. 051003-NZ-E (OR): Oral Decision on Exclusion of Testimony of Alison Des Forges and 

Granting Extension of Time for Disclosure of the Expert Report  
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82. 051003-NZ-E (OR): Oral Decision - Authorizing Representative of Prosecution and of 
Defence for Each Accused to be present at the location where Witness G will testify  

83. 051003-NZ-E (OR): Oral Scheduling Order for Testimony of Witness G  
84. 051005-NZ-E (OR): Décision relative à la requête de la défense en extension de délai  
85. 051007-NZ-E (OR): CONFIDENTIAL: Decision on the Defence Motion to Unseal and 

for Application for Certification to Appeal Decision on the Prosecutor’s Motion for 
Special Protective Measures for Witnesses G and T  

86. 051010-KA-F (OR): Décision sur les requêtes d’Edouard Karemera en certification 
d’appel  

87. 051011-NZ-E (OR) : Decision on Joseph Nzirorera’s Motion for Reconsideration or 
Certification to Appeal Decision on Motion for Order Allowing Meeting With Defence 
Witness  

88. 051012-NZ-E (OR): Proprio Motu Order for Filing Documents  
89. 051012-TC2-NZ-E (OR): Decision on Defence Request to Interview Prosecution Witness 

HAF  
90. 051014-TC3-NZ-P-E (OR): Decision on Defence Motion for Disclosure of Prosecution 

Ex Parte Motion under Rule 66(C) and Request for Cooperation of a Certain State  
91. 051024-TC3-O-RegistrySubmission-E (OR): Order for Submission 
92. 051028-TC3-KA-E (OR): Décision sur la requête d’Edouard Karemera aux fins de lui 

garantir un procès équitable 
93. 051031-TC3-NZ-E (OR): Decision on Defence Motion For Modification of Protective 

Order: Timing of Disclosure 
94. 051108-TC3-P-E (OR): Decision Granting Extension of Time to File Prosecution Expert 

Report  
95. 051109-TC3-P-JudicialNotice-E (OR): Decision on Prosecution Motion for Judicial 

Notice 
96. 051111-TC3-Proprio Motu-F (OR): Ordonnance portent extension de délai pour le dépôt 

de soumissions  
97. 051115-TC3-P-E (OR): Decision on Admission of Transcript of Prior Testimony of 

Antonius Maria Lucassen  
98. 051202-TC3-P-E (OR): Certification of Appeal Concerning Judicial Notice  
99. 051212-TC3-P-E (OR): Decision on Prosecution Request for Additional Time to file 

Expert Report and Joseph Nnzirorera’s Motion to Exclude Testimony of Charles 
Ntampaka 

100. 051213-TC3-Proprio Motu-E (OR): Scheduling Order  
101. 051213-TC3-P-E (OR): Decision on Variance of The Prosecution Witness List  
102. 051215-TC3-P-E (OR): Order on Filing of Expert Report of Andre Guichaoua  
103. 051215-TC3-P-E (OR): Decision On Prosecution’s Motion To Renew And Extend 

Transfer Order Of Detained Prosecution Witness Omar Serushago  
104. 060119-TC3-E (OR): Order For the Transfer of Detained Witnesses from Rwanda  
105. 060120-TC3-E (OR): Décision sur la requête d’Edouard Karemera en certification 

d’appel  
106. 060120-TC3-E (OR): Second Order for the Transfer of Detained Witnesses from Rwanda 

C:\Documents and Settings\Amin\Translations\English\060120-KA-O-90bis2-Eng.doc 
107. 060131-TC3-E (OR): Order On Filing of Expert Report of Charles Ntampaka  
108. 060201-TC3-E (OR): Order For The Registrar’s Submission On The Defence Motion For 

Order Concerning Unlawful Disclosure of Confidential Ex Parte Defence Filing And For 
Stay Of Proceedings C:\Documents and Settings\Amin\Translations\English\060201-
Order-Registrar.Submission.doc 

109. 060201-TC3-E (OR): Decision on Prosecutor’s Notice of Delay In Filing Expert Report 
Of Professor André Guichaoua; Defence Motion To Exclude The Witness’ Testimony; 
And Trial Chamber’s Order To Show Cause  

110. 060202-TC3-E (OR): Decision Granting Extension Of Time To Reply To 
The Prosecution’s Response To Nzirorera’s Ex Parte Motion For Order For Interview Of 
Defence Witness NZ1 C:\Documents and Settings\Amin\Translations\English\060202-
TC3-D-ExtensionTime-UnlawfulDisclosure-ENG.doc 

111. 060208-TC3-E (OR): Decision On Defence Motion For Issuance Of Subpoena To 
Witness T C:\Documents and Settings\Amin\Translations\English\060208-TC3-D-
SubpoenaT-ENG.doc 
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112. 060209-TC3-E (OR): Scheduling Order – Oral Arguments on Stay of Proceedings 
C:\Documents and Settings\Amin\Translations\English\060209-TC3-O-
SchedulingOrder.STAY.ENG.doc 

113. 060210-TC3-E (OR): Decision on Prosecution Motion Seeking Extension of Time To 
File Applications Under Rule 92bis  

114. 060213-TC3-E (OR): Decision on Delay in Filing of Expert Report of Charles Ntampaka 
C:\Documents and Settings\Amin\Translations\English\060213-TC3-D-DelayNtampaka-
ENG.doc 

115. 060213-TC3-E (OR): Decision on Motions For Order For Production of Documents By 
The Government of Rwanda and For Consequential Orders  

116. 060213-TC3-E (OR): Ordonnance Visant Au Dépôt De Soumissions D’un Etat  
117. 060215-TC3-E (OR) : Decision on Defence Motion to Report Government of a Certain 

State to United Nations Security Council and on Prosecution Motions under Rule 66(C) 
of the Rules  

118. 060216-TC3-E (OR): Oral Decision on Stay of Proceedings  
119. 060222-TC3-E (OR): Oral Decision on Request for Certification of Compliance with 

Rule 68  
120. 060222-TC3-E (OR): Oral Decision To Exclude Or Postpone The Testimony Of Witness 

UB  
121. 060224-TC3-F (OR): Décision Relative À La Requête Aux Fins D’inspecter Certains 

Documents  
122. 060228-TC3-E (OR): Oral Decision On Certification Of The Oral Decision Of 16 

February 2006 For Stay Of Proceedings 
123. 060309-TC3-E (OR): Decision on Defence Motion for Reconsideration of Special 

Protective Measures for Witness “T”  
124. 060309-TC3-E (OR): Oral Decision On The Motion For Inspection Of Non-Rule 68 

Material  
125. 060310-TC3-E (OR): Décision sur la requête d’Edouard Karemera aux fins de 

certification d’appel  
126. 060314-TC3-E (OR): Decision on Requests For Certification To Appeal Decision On 

Defence Motion To Report Government of A Certain State To United Nations Security 
Council And Prosecution Motions Under Rule 66(C) C:\Documents and 
Settings\Amin\Translations\English\060314-TC3-
D.Kar.Gov&UNSC&Rule66(C).ENG.doc 

127. 060315-TC3-E (OR): Décision relative aux requêtes de Mathieu Ngirumpatse aux fins 
d’exclusion des notices du Procureur ou d’ajournement de l’audition des témoins ALG et 
AWB C:\Documents and Settings\Amin\Translations\English\060314-TC3-
D.Kar.Gov&UNSC&Rule66(C).ENG.doc 

128. 060317-TC3-E (OR): Decision On Defence Requests For Certification To Appeal 
Decision On Motions For Order For Production Of Documents By The Government Of 
Rwanda And For Consequential Orders C:\Documents and 
Settings\Amin\Translations\English\060317.TC3.D.Kar.Certification&GovRwanda.ENG.
doc 

129. 060317-TC3-E (OR): Decision On Requests For Disclosure Of Witness T’s Immigration 
Records C:\Documents and Settings\Amin\Translations\English\060317-TC3-
Kar.Disclosure&WitnessT-ImmigrationFiles.ENG.doc 

130. 060330-TC3-E (OR): Scheduling Order C:\Documents and 
Settings\Amin\Translations\English\060330-TC3-O-KA-
SchedulingOrder.3dSess.ENG.doc 

131. 060330-TC3-E (OR): Decision On Motions To Exclude Testimony Of Prosecution 
Witness ADE C:\Documents and Settings\Amin\Translations\English\060330-TC3-D-
ExclusionADE.ENG.doc 

132. 060331-TC3-E (OR): Order For The Prosecutor For Filing Information And Material Ex 
Parte And Under Seal Regarding Witness ADE C:\Documents and 
Settings\Amin\Translations\English\060331-TC3-O-P.SubmissionR66C.ADE.doc 

133. 060405-TC3-E (OR): Decision Granting Extension of Time For Filing Information And 
Material Ex Parte And Under Seal Regarding Witness ADE C:\Documents and 
Settings\Amin\Translations\English\060331-TC3-D-
P.SubmissionR66C.ADE.ExtensionTime.doc 
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134. 060418-TC3-E (OR): Decision On Reconsideration Of The Scheduling Order For The 
Next Trial Session C:\Documents and Settings\Amin\Translations\English\060418-KA-
D-ReconsiderationScheduling Order.ENG.doc  

135. 060419-TC3-E (OR): Order For The Transfer Of Prosecution Witnesses From Rwanda 
C:\Documents and Settings\Amin\Translations\English\060419-KA-O-90bis-Eng.doc 

136. 060420-TC3-E (OR): Decision On Defence Motions To Exclude Testimony Of Professor 
Andre Guichaoua C:\Documents and Settings\Amin\Translations\English\060420-TC3-
D-Guichaoua.Exclusion.Denied.doc C:\Documents and 
Settings\Amin\Translations\English\060420-TC3-D-Guichaoua-Exclusion-FR(T).doc 

137. 060426-TC3-E (OR): Decision On Defence Motion For Disclosure Or Inspection Of 
Hand-Written Notes From OTP Investigator C:\Documents and 
Settings\Amin\Translations\English\060426-D-NZ-UB.Invest.Note.Denied.doc 

138. 060427-TC3-E (OR): Decision on Defence Motions for Disclosure of Information 
Obtained From Juvénal Uwilingiyimana C:\Documents and 
Settings\Amin\Translations\English\060427-TC3-ICTR-98-44-T-KaremeraEtAl-
Discl.Uwilingiyimana-ENG.doc 

139. 060503-TC3-E (OR): Decision On Prosecutor’s Confidential Motion For Special 
Protective Measures For Witness ADE  

140. 060516-TC3 (OR): Oral Decision on Defence Motion For Certification To Appeal 
Chamber’s Decision On Witness ZF’s Protective Measures \\CONF-
TPS\TECH\TPS_TRAD\chambersrep\ICTR-ON GOING TRIALS-WORK 
COPIES\KAREMERA\2. Decisions\09. TC2006\060516-TC3-OralD-Certification-
ZFprotectMeasures-Denied.doc 

141. 060518-TC3-E (OR): Decision On Defence Motions Challenging The Pleading 
Of A Joint Criminal Enterprise In A Count Of Complicity In Genocide In The Amended 
Indictment C:\Documents and Settings\Amin\Translations\English\060518-ICTR98-44-
D-JCE.Complicity.Granted.doc 

142. 060519-TC1-E (OR): Decision on Nzirorera request for Access to Protected Material 
C:\Documents and Settings\Amin\Translations\English\060519-ICTR-98-41-D-
NZ.DIslcosureClosedTranscripts.ENG.doc 

143. 060523-TC3-E (OR): Oral Decision on Nzirorera Motion for disclosure of payments and 
benefits for G and T  

144. 060523-TC3-E (OR): Separate Opinion of Judge Short on Complicity In Genocide and 
Joint Criminal Enterprise Theory C:\Documents and 
Settings\Amin\Translations\English\060523-ICTR-98-44-JCE.Compicity.Separate 
Opinion.ENG.doc 

145. 060524-TC3-E (OR): Oral Decision on late disclosure of Witness T’s Statement and 
Imposing a Warning pursuant to Rule 46(A) to the Prosecution  

146. 060530-TC3-E (OR): Decision On Defence Motion For An Order Requiring Notice Of 
Ex Parte Filings And To Unseal A Prosecution Confidential Motion C:\Documents and 
Settings\Amin\Translations\English\060530-ICTR98-44-D-NZ-ExParte.Unseal.ENG.doc 

147. 060530-TC3-E (OR): Oral Decision on disclosure of material from Joseph Serugendo  
148. 060530-TC3-E (OR): Oral Decision on Motion for Reconsideration of the Chamber’s 

Decision of 15 February 2006 (R66C) and ordering the Prosecution to disclose Witness 
T’s statements in redacted form (not excerpts)  

149. 060531-TC3-E (OR): Oral Decision on Nzirorera’s Motion to assist WVSS meeting with 
Witness XBM to determine whether he agrees to meet with Defence Counsel  

150. 060531-TC3-E (OR): Interim Order On Defence Motion For Subpoena To Meet With 
Defence Witness NZ1  

151. 060606-TC3-E (OR): Oral Decision on Five Defence Motions  
152. 060607-TC3-E (OR): Decision on Defence Motions For Certification To Appeal Decision 

Granting Special Protective Measures For Witness ADE  
153. 060607-TC3-E (OR): Ordonnance complémentaire visant au dépôt de soumissions d’un 

Etat  
154. 060608-TC3-E (OR): Decision On Oral Motion For A Bill Of Particulars 
155. 060620-TC3-E (OR): Order For The Registrar’s Submission On Joseph Serugendo’s 

Health Condition And Ability To Testify \\CONF-
TPS\TECH\TPS_TRAD\chambersrep\ICTR-ON GOING TRIALS-WORK 
COPIES\KAREMERA\2. Decisions\09. TC2006\060620-Order-Registrar.Serugendo-
ENG.doc 
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156. 060621-TC3-E (OR): Decision On Prosecution’s Motion To Permit Limited Disclosure 
Of Information Regarding Payments And Benefits Provided To Witness Ade And His 
Family \\CONF-TPS\TECH\TPS_TRAD\chambersrep\ICTR-ON GOING TRIALS-
WORK COPIES\KAREMERA\2. Decisions\09. TC2006\060621-TC3-
ADEbenefitslimitdisclosure-ENG.doc 

157. 060704-TC3-E (OR): Decision on the Prosecutor’s application pursuant to Rules 39, 68 
and 75 of the Rules of Procedure and Evidence for an order for conditional disclosure of 
witness statements and other documents pursuant to Rule 68(A) \\CONF-
TPS\TECH\TPS_TRAD\chambersrep\ICTR-ON GOING TRIALS-WORK 
COPIES\KAREMERA\2. Decisions\09. TC2006\060704-TC3-Decision-KA-
ConditionalDisclosure.ENG.doc 

158. 060712-TC3-E (OR): Decision On Joseph Nzirorera’s Notice Of Violation Of Rule 68 
And Motion For Remedial Measures \\CONF-
TPS\TECH\TPS_TRAD\chambersrep\ICTR-ON GOING TRIALS-WORK 
COPIES\KAREMERA\2. Decisions\09. TC2006\060712-TC3-Decision-KA-
R68Violation-Remedies-ENG.doc  

159. 060712-TC3-E (OR): Decision On Nzirorera’s Ex Parte Motion For Order For Interview 
Of Defence Witnesses NZ1, NZ2 And NZ3 \\CONF-
TPS\TECH\TPS_TRAD\chambersrep\ICTR-ON GOING TRIALS-WORK 
COPIES\KAREMERA\2. Decisions\09. TC2006\060712-ICTR-98-44-D-
SubpeonaDNZ1-2-3-DENIED.doc 

160. 060717-TC3-E (OR): Scheduling Order \\CONF-
TPS\TECH\TPS_TRAD\chambersrep\ICTR-ON GOING TRIALS-WORK 
COPIES\KAREMERA\2. Decisions\09. TC2006\060717-ICTR-98-44-O-
JudicialNoticeSubmissions.doc 

161. 060913-TC3-E (OR): Order For The Transfer Of Prosecution Witnesses from Rwanda 
C:\Documents and Settings\Amin\Translations\English\060913-ICTR-98-44-O-90bis-
Eng.doc 

162. 060913-TC3-E (OR): Décision accordant une prorogation de délai de réponse à deux 
requêtes du Procureur et ordonnant la communication de documents certifiés conformes 
C:\Documents and Settings\Amin\Translations\English\060913-ICTR-98-44-D-
ExtensionTime-Order-FR.doc 

163. 060927-TC3-F (OR) : Décision accordant une prorogation de délai de réponse à deux 
requêtes du Procureur C:\Documents and Settings\Amin\Translations\English\060927-
ICTR-98-44-ExtensionTime-FR.doc  

164. 060928-TC3-E (OR): Decision Amending The Chamber’s Prior Order For The Transfer 
of A Prosecution Witness From Rwanda C:\Documents and 
Settings\Amin\Translations\English\060928-D-90bis-GBU-Eng.doc 

165. 061002-TC3-OR (E): Decision on Defence Motion to Reconsider Special Protective 
Measures Granted to Prosecution Witness ADE \\CONF-
TPS\TECH\TPS_TRAD\chambersrep\ICTR-ON GOING TRIALS-WORK 
COPIES\KAREMERA\2. Decisions\09. TC2006\061002-
ReconsiderationProtectiveMeasures-ADE.doc 

166. 061002-TC3-OR (E): Decision on Defence Motion to Report Government of Rwanda to 
United Nations Security Council \\CONF-TPS\TECH\TPS_TRAD\chambersrep\ICTR-
ON GOING TRIALS-WORK COPIES\KAREMERA\2. Decisions\09. TC2006\061002-
D-Report UNSC-denied.doc 

167. 061002-TC3-OR (E): Decision on Prosecutor’s Motion to Vary its Witness List \\CONF-
TPS\TECH\TPS_TRAD\chambersrep\ICTR-ON GOING TRIALS-WORK 
COPIES\KAREMERA\2. Decisions\09. TC2006\061002-PWitnessList-granted.doc 

168. 061010-TC3-E (OR): Decision on Defence Motion to Compel Best Efforts To Obtain 
And Disclose Statements And Testimony Of Witness UB C:\Documents and 
Settings\Amin\Translations\English\061010-ICTR-98-44-DisclosureUBMaterial-
Denied.doc 

169. 061012-TC3-E (OR): Decision On Motion For Disclosure Of Closed Session Transcripts 
And Exhibits \\CONF-TPS\TECH\TPS_TRAD\chambersrep\ICTR-ON GOING 
TRIALS-WORK COPIES\KAREMERA\2. Decisions\09. TC2006\061012-D-
Nsengiyumva-Disclosure-Denied.doc 

170. 061019-TC3-E (OR): Decision On Defence Oral Motions For Exclusion Of Witness 
XBM’s Testimony, For Sanctions Against The Prosecution And For Exclusion Of 
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Evidence Outside The Scope Of The Indictment \\CONF-
TPS\TECH\TPS_TRAD\chambersrep\ICTR-ON GOING TRIALS-WORK 
COPIES\KAREMERA\2. Decisions\09. TC2006\061019-D-Indictment-
AdmissibilityEvidence.doc  

171. 061019-TC3-E (OR): Decision On Defence Motion For Disclosure Of RPF Material And 
For Sanctions Against The Prosecution \\CONF-
TPS\TECH\TPS_TRAD\chambersrep\ICTR-ON GOING TRIALS-WORK 
COPIES\KAREMERA\2. Decisions\09. TC2006\061019-D-RPFMaterialDisclosure-
Sanction-ENG.doc 

172. 061025-TC3-E (OR): Decision On Motions To Disclose A Prosecution Witness Statement 
And To Unseal Confidential Documents  

173. 061030-TC3-E (OR): Decision On Reconsideration Of Protective Measures For 
Prosecution Witnesses \\CONF-TPS\TECH\TPS_TRAD\chambersrep\ICTR-ON GOING 
TRIALS-WORK COPIES\KAREMERA\2. Decisions\09. TC2006\061030-TC3-
Reconsideration-ProtectMeasures-denied.doc 

174. 061030-TC3-E (OR): Decision On Defence Motion For Certification To Appeal The 
Chamber’s Decision On Nzirorera’s Ex Parte Motion For Order For Interview Of 
Defence Witnesses NZ1, NZ2 And NZ3 \\CONF-
TPS\TECH\TPS_TRAD\chambersrep\ICTR-ON GOING TRIALS-WORK 
COPIES\KAREMERA\2. Decisions\09. TC2006\061030-TC3-
CertificationAppealInterviewDNZ123-Denied.doc  

175. 061121-TC3-E (OR): Decision on Admission of UNAMIR Documents \\CONF-
TPS\TECH\TPS_TRAD\chambersrep\ICTR-ON GOING TRIALS-WORK 
COPIES\KAREMERA\2. Decisions\09. TC2006\061121-D-UNAMIRDocuments-
Admission-Denied.doc  

176. 061127-TC3-E (OR): Decision on Defence Motion For Exclusion of Witness GK’s 
Testimony Or For Request For Cooperation From Government Of Rwanda \\CONF-
TPS\TECH\TPS_TRAD\chambersrep\ICTR-ON GOING TRIALS-WORK 
COPIES\KAREMERA\2. Decisions\09. TC2006\061127-ICTR-98-44-D-GK-Exclusion-
RwandanDocuments-Denied.doc C:\Documents and 
Settings\Amin\Translations\English\061127-ICTR-98-44-D-GK-Exclusion-
RwandanDoc-Denied-T(FR).doc 

177. 061127-TC3-E (OR): Decision on Defence Motion To Obtain Documents Pertaining To 
Witness HH In Possession Of Government of Rwanda \\CONF-
TPS\TECH\TPS_TRAD\chambersrep\ICTR-ON GOING TRIALS-WORK 
COPIES\KAREMERA\2. Decisions\09. TC2006\061127-ICTR-98-44-D-
RwandanDocuments-HH-Denied.doc  

178. 061127-TC3-E (OR): Decision On Defence Motion For Further Order To Obtain 
Documents In Possession Of Government Of Rwanda \\CONF-
TPS\TECH\TPS_TRAD\chambersrep\ICTR-ON GOING TRIALS-WORK 
COPIES\KAREMERA\2. Decisions\09. TC2006\061127-ICTR-98-44-D-
RwandanDocuments-Denied.doc  

179. 061206-TC3-E (OR): Decision on Prosecutor’s Motion To Admit Prior Sworn Trial 
Testimony of The Accused Persons C:\Documents and 
Settings\Amin\Translations\English\06120061206-ICTR-98-44-D-
AdmissionPriorTestimonyandExhibitsofAccused.doc  

180. 061211-TC3-E (OR): Decision on Appeals Chamber Remand of Judicial Notice 
C:\Documents and Settings\Amin\Translations\English\061211-ICTR-98-44-
JudicialNoticeRemand-ENG.doc  

181. 061211-TC3-E (OR): Decision on Prosecution Motion for Admission of Evidence of 
Rape and Sexual Assault Pursuant to Rule 92 bis of the Rules; and Order for Reduction of 
Prosecution Witness List C:\Documents and Settings\Amin\Translations\English\061211-
ICTR-98-44-P-Amidssion92bisrapewitnesses-ENG.doc  

182. 061214-TC3-E (OR): Decision on Defence Motion for Request for Cooperation to 
Government of Rwanda: MRND Videotape C:\Documents and 
Settings\Amin\Translations\English\061214-ICTR-98-44-D-StateCoopVideotapeMRND-
Granted.doc 

183. 061215-TC3-E (OR): Decision on Defence Motions to Prohibit Witness Proofing 
C:\Documents and Settings\Amin\Translations\English\061215-ICTR-98-44-
ProhibitWitnessProofing-Denied.doc 
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184. 061215-TC3-E (OR): Decision On Prosecutor’s Motion To Admit Witness Statement 
From Joseph Serugendo C:\Documents and Settings\Amin\Translations\English\061215-
ICTR-98-44-D-SerugendoStatement-Denied.doc  

185. 061229-TC3-E (OR): Decision On Admission of Defence Exhibits C:\Documents and 
Settings\Amin\Translations\English\061229-ICTR98-44-AdmissionExhibits-ENG.doc  

186. 061229-TC3-E (OR): Decision On Defence Motion For Investigation of Prosecution 
Witness Ahmed Mbonyunkiza For False Testimony C:\Documents and 
Settings\Amin\Translations\English\061229-ICTR-98-44-FalseTestimonyMbonyunkiza-
ENG.doc  

187. 061229-TC3-E (OR): Decision On Motion For Disclosure of Letter From Prosecution 
Witness BTH to the Witness and Victim Support Section  

 

 ٢٠٠٧قائمة األحكام الصادرة يف عام 

 
1. 070314-AC-NG-NZ-OR(E): Order Assigning Judges to a Case Before the Appeals 

Chamber C:\Documents and Settings\Amin\Translations\English\070314-98-44-O-
AssigningJudges-ENG.doc 

2. 070320-AC-NG-NZ-OR(E): Order Assigning Judges to a Case Before the Appeals 
Chamber C:\Documents and Settings\Amin\Translations\English\070320-98-44-O-
AssigningJudgesWItnessProof-ENG.doc 

3. 070412-AC-NZ-(OR): Order Assigning Judges to a Case Before the Appeals Chamber 
C:\Documents and Settings\Amin\Translations\English\070407-98-44-O-AssigningJudges-
ENG.doc 

4. 070420-AC-NZNG-OR(ENG): Decision on Appeals pursuant to Rule 15 bis (D) 
C:\Documents and Settings\Amin\Translations\English\070420-ICTR-98-44-AC-
R15bisDecision.doc 

5. 070511- AC-NZ-OR(ENG): Decision on Interlocutory Appeal Regarding Witness Proofing 
C:\Documents and Settings\Amin\Translations\English\070511-ICTR-98-44-
WitnessProofing-ENG.doc 

6. 070531-AC-NZ-OR(ENG): Decision on “Joseph Nzirorera’s Interlocutory Appeal of 
Decision on Obtaining prior Statements of Prosecution Witnesses after they have testified” 
C:\Documents and Settings\Amin\Translations\English\070531-ICTR-98-44-
PriorStatements-RoutineMatters.doc 

7. 070531- AC-NZ-OR(ENG): Order Assigning Judges to an Appeal Before the Appeals 
Chamber  

8. 070703-AC-NZ-OR(ENG): Decision on Joseph Nzirorera’s Appeal from Denial of a 
Request for Designation of a Trial Chamber to Consider Referral to a National Jurisdiction 
C:\Documents and Settings\Amin\Translations\English\070703-ICTR-98-44-AR11bis-
Nzirorera-Referral-EN.doc 

9. 070710-AC-NZ-OR(ENG): Order Assigning Judges to an Appeal Before the Appeals 
Chamber C:\Documents and Settings\Amin\Translations\English\070710-ICTR-98-44-
OrderAssigningJudges.doc 

10. 070718-AC-NZ-OR(ENG): Order Assigning Judges to an Appeal Before the Appeals 
Chamber C:\Documents and Settings\Amin\Translations\English\070718-ICTR-98-44-O-
AssigningJudge-ENG.doc 

11. 070821-AC-NZ-OR(ENG): Decision on Motion of Decision on Joseph Nzirorera’s Appeal 
from Denial of a Request for Designation of Trial Chamber to Consider Referral to a 
National Jurisdiction  

12. 071005-AC-NZ-OR(ENG): Decision on Nzirorera’s Interlocutory Appeal Concerning His 
Right to Be Present at Trial C:\Documents and Settings\Amin\Translations\English\071005-
AC-ICTR-98-44-NziroreraInterlocutoryAppeal-EN.doc 

13. 071005-AC-NZ-OR(ENG): Decision on Nzirorera’s Motion to Reject Prosecution 
Response C:\Documents and Settings\Amin\Translations\English\071005-ICTR-98-44-
NZInterlocAppealValidityPResponse-EN.doc 

14. 071005-AC-NG-OR(ENG): Decision on Ngirumpatse’s Motion for Reconsideration 
C:\Documents and Settings\Amin\Translations\English\071005-ICTR-98-44-
NZInterlocutoryAppealNGRec-EN.doc 
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15. 071206-AC-NZ-OR (ENG):Decision on motion for leave to withdraw appeal 
C:\Documents and Settings\Amin\Translations\English\071206-ICTR-98-44-AR73-
WithdrawAppeal.pdf 

 

 
1. 060421-ICTR-2001-63-I-E(OR): Decision on Defence Motion to Set a Date for Trial 

C:\Documents and Settings\Amin\Translations\English\980630-SJ-NG-E(TR)-WofA & 
Order for Detention.tif 

2. 060628-ICTR-2001-63-I-E(OR): Decision on Request for Extension of Time to Respond  
3. 060714-TC1-ICTR-2001-63-I-E(OR): Decision on Request for Leave to Amend the 

Indictment C:\Documents and Settings\Amin\Translations\English\060714-TC1-ICTR-
2001-63-I-D-PMotion-DecisionAmendIndictment-EN.doc  

4. 060726-TC3-ICTR-2001-63-PT-E(OR): Decision on Motions for Protective Measures for 
Prosecution Witnesses C:\Documents and Settings\Amin\Translations\English\060726-
TC3-ICTR-2001-63-PT-D-PMotion-ProteMeasures-EN.doc 

5. 060809-TC3-ICTR-2001-63-PT-E(OR): Order for Filing C:\Documents and 
Settings\Amin\Translations\English\060809-TC3-ICTR-2001-63-PT-O-PMotion-
90bisFiling-EN.doc  

6. 060810-TC3-ICTR-2001-63-PT-E(OR): Scheduling Order C:\Documents and 
Settings\Amin\Translations\English\060810-TC3-ICTR-2001-63-PT-O-SchedulingOrder-
EN.doc 

7. 060912-TC3-ICTR-2001-63-PT-E(OR): Order for the Transfer of Detained 
WitnessesC:\Documents and Settings\Amin\Translations\English\060912-TC3-ICTR-2001-
63-PT-O-PMotion-90bisOrder-EN.doc 

8. 060913-TC3-ICTR-2001-63-PT-E(OR): Decision on Defence Request for Certification to 
Appeal Decision Granting Leave to Amend the Indictment C:\Documents and 
Settings\Amin\Translations\English\060913-TC3-ICTR-2001-63-PT-D-DMotion-
CertAmendIndict-EN.doc 

9. 060927-TC3-ICTR-2001-63-T-E(OR): Decision on Defence Motion on Defects in the Form 
of the Indictment C:\Documents and Settings\Amin\Translations\English\060927-TC3-
ICTR-2001-63-T-D-DMotion-DefectsIndictment-EN.doc 

10. 060927-TC3-ICTR-2001-63-T-E(OR): Oral Decision Denying Admission of Transcript of 
Interview of the Accused as a Suspect  

11. 060927-TC3-ICTR-2001-63-T-E(OR): Oral Decision on Defence Request for Extension of 
Time to Respond to Prosecution’s Motion to Admit Hearsay Evidence  

12. 061002-TC3-ICTR-2001-63-T-E(OR): Oral Decision on Admission of Exhibits Related to 
the Allegation of a Forged Diploma  

13. 061012-TC3-ICTR-2001-63-T-E(OR): Order for Judicial Records 
14. 061025-TC3-ICTR-2001-63-T-E(OR): Scheduling Order C:\Documents and 

Settings\Amin\Translations\English\061025-TC3-ICTR-2001-63-T-O-SchedulingOrder-
EN.doc 

15. 061207-TC3-ICTR-2001-63-T-E(OR): Decision on Defence Motion for Non-Conformity of 
the Indictment with the Chamber’s Decision on Defects in the Form of the Indictment 
C:\Documents and Settings\Amin\Translations\English\061207-TC3-ICTR-2001-63-T-D-
DMotion-IndictmentNonConformity-EN.doc 

16. 061207-TC3-ICTR-2001-63-T-E(OR): Order for the Transfer of Detained Witnesses 
C:\Documents and Settings\Amin\Translations\English\061207-TC3-ICTR-2001-63-T-O-
PMotion-90bisOrder-EN.doc 

 
1. 070109-TC3-2001-63-T-E(OR): Decision on Prosecution Motion for Leave to Vary the 

Witness List C:\Documents and Settings\Amin\Translations\English\070108-TC3-ICTR-
2001-63-T-D-PMotion-VaryWitnessList-EN.doc  

2. 070122-TC3-2001-63-T-E(OR): Decision on the Prosecution Motion to Admit Hearsay 
Evidence pursuant to Rule 89 (C), or in the Alternative, in accordance with Rule 92 bis (C) 
of the Rules of Procedure and Evidence C:\Documents and 
Settings\Amin\Translations\English\070122-TC3-ICTR-2001-63-T-D-PMotion-
HearsayEvidence-EN.doc 
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3. 070127-TC3-2001-63-T-E(OR): Decision on the Prosecution Motion to Hear the Testimony 
of Witness LM by Video-Link C:\Documents and 
Settings\Amin\Translations\English\070125-TC3-ICTR-2001-63-T-D-PMotion-
VideoLinkLM-EN.doc 

4. 070205-TC3-ICTR-2001-63-T-E(OR): Decision on Application to Admit into Evidence the 
Transcript of the Accused’s Interview as a Suspect and to Hold a Voir Dire Hearing 
C:\Documents and Settings\Amin\Translations\English\070205-TC3-ICTR-2001-63-T-D-
DMotion-VoirDireAdmissibilityofStatement-EN.doc 

5. 070205-TC3-2001-63-T-E(OR): Scheduling Order C:\Documents and 
Settings\Amin\Translations\English\070205-TC3-ICTR-2001-63-T-O-SchedulingOrder-
EN.doc 

6. 070205-TC3-E(OR): Decision on Defence Motion to Authorize the Presence of 
Investigators in the courtroom C:\Documents and 
Settings\Amin\Translations\English\070205-ICTR-01-63-PresenceInvestigatorsinCourt-
ENG.doc 

7. 070308-TC3-2001-63-T-E(OR): Decision on Defence Motion for Judgement of Acquittal 
C:\Documents and Settings\Amin\Translations\English\070308-TC3-ICTR-2001-63-T-D-
Rule98bis-EN.doc 

8. 070319-TC3-2001-63-T-E(OR): Decision on Defence Motion for Extension of Time for 
Complying with Chamber’s Scheduling Order of 5 February 2007 and Scheduling the 
Presentation of the Defence Case C:\Documents and 
Settings\Amin\Translations\English\070319-TC3-ICTR-2001-63-T-D-ExtensionofTime-
EN.doc 

9. 070320-TC3-2001-63-E(OR): Decision on Defence Motion for Protection of Defence 
Witnesses C:\Documents and Settings\Amin\Translations\English\070320-TC3-ICTR-
2001-63-T-D-ProtectiveMeasuresDefence-EN.doc 

10. 070418-TC3-2001-63-E(OR): Decision Following Defence Submissions on Compliance 
with Rule 67 of the Rules C:\Documents and Settings\Amin\Translations\English\070418-
ICTR-01-63-DSubmissionsAlibi-2.ENG.doc 

 

 

*** 
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  )بوتسوانا(موناغنغ، صنجي ماسينونو   - ١٠

  ] باإلنكليزية:األصل[

 مذكرة شفوية

دي سفارة مجهورية بوتسوانا وبعثتها املعتمدة لدى احملكمة اجلنائية الدولية حتياا إىل أمانة مجعية   
                                                                                               الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية وتتشرف مبوافاا طي ه ببيان صادر عن حكومة 

ٍ                        ا ملنصب قاض  باحملكمة اجلنائية الدوليةبوتسوانا لتقدمي مرشحة بوتسوان          .  

وقد مست حكومة مجهورية بوتسوانا السيدة صنجي ماسينونو موناغنغ مرشحة إلدراجها يف القائمة باء   
  . من النظام األساسي٣٦           من املاد ة ٥عمال بالفقرة 

حتديدا الس التنفيذي                                                                        ومت ترشيح القاضية موناغنغ بإقرار من هياكل السياسة العام ة لإلحتاد األفريقي و  
  .                          ومجعي ة رؤساء الدول واحلكومات

...  

*** 

  مذكرة شفوية

 ُ                                                                                    دي وزارة الشؤون اخلارجية والتعاون الدويل يف مجهورية بوتسوانا حتياا إىل أمانة مجعية الدول 
بوتسوانا                                                                                  األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية وتتشر ف بإبالغها أن حكومة مجهورية 

ٍ                        قر رت تسمية القاضية السي دة صنجي ماسينونو موناغنغ ملنصب قاض  باحملكمة اجلنائية الدولية                                                         . وسوف جتري
 ٢٣ إىل ١٩االنتخابات أثناء االستئناف األول للدورة السابعة للمحكمة اجلنائية الدولية اليت ستعقد يف الفترة من 

) باء (٣                                                ة موناغنغ مرش حة يف القائمة باء، وذلك عمال بالفقرة ويتم تسمية القاضي. ٢٠٠٩يناير الثاين /كانون
  . ٣٦ من املادة ٥ والفقرة ٣٦من املادة ’ ٢‘

والقاضية موناغنغ مشهود هلا بدرايتها الواسعة بقانون حقوق اإلنسان الدويل والقانون اإلنساين وحتظى   
                                       د من املؤمترات املكر سة لقضايا حقوق اإلنسان وقد شاركت مشاركة حثيثة يف العدي. باالحترام حليادها ونزاهتها

  . والقانون اإلنساين

، انتخبت القاضية موناغنغ مفوضة يف اللجنة األفريقية حلقوق اإلنسان ٢٠٠٣يوليه /ويف متوز  
ق                                                                                                  والشعوب، اليت ت عد  اجلهاز التابع للوحدة األفريقية واهليئة القارية الوحيدة املنوطة بوالية تعزيز ومحاية حقو

  .                                     وهي تضطلع حالي ا مبهم ة رئيسة هلذه اللجنة. اإلنسان والشعوب
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، يف إطار برنامج التعاون ٢٠٠٦                                                         وع ينت القاضية موناغنغ قاضية لدى حماكم مجهوري ة غامبيا يف عام   
.                                                                                          التقين التابع لصندوق الكومنولث باعتبارها خبرية وهي تؤد ي حاليا نفس هذه املهم ة يف مملكة سوازيالند

                                 ّ                                                         ا باعتبارها قاضية وعضوا للجنة مك نتها من اكتساب مهارات ومعارف كبرية يف جماالت التحليل القانوين وخرب
  .وتدوين األحكام

وكانت القاضية موناغنغ قبل تعيينها يف سلك القضاء أمينة تنفيذية جلمعية القانون يف بوتسوانا اليت 
من قوانني ) Cap 61:01 (١٣/٩٦مبمارسة املهنة القانونية  ُ                                       ّ  أ نشئت مبقتضى قانون برملاين هو القانون املتعل ق 

والقاضية موناغنغ هي . ١٩٩٧نوفمرب /وقد حالفها التوفيق يف فتح مكتب للجمعية يف تشرين الثاين. بوتسوانا
  . ٢٠٠٦يناير /    ّ                                                                                 املوظ فة التنفيذية األوىل واملسؤولة األوىل عن اجلمعية وقد اضطلعت ذا الدور لغاية كانون الثاين 

                             ّ                                                          وحكومة بوتسوانا على ثقة من أن  القاضية موناغنغ قادرة على أن تسهم مسامهة قي مة يف عمل احملكمة 
  .                                     ّ                  ومؤهالا تفي متاما باملعايري املطلوبة لتقل د هذا املنصب السامي. اجلنائية الدولية

  .                                       وترفق طي ه السرية الذاتية للقاضية موناغنغ

*** 

             بيان املؤهالت 

 نظام روما األساسي للمحكمة  من،٣٦         من املاد ة ) أ (٤لفقرة ا لمجهورية بوتسوانا وفق           بيان تقد مه   
                                    ّ                 جلمعية الدول األطراف بشأن اإلجراء املتعل ق بترشيح وانتخاب  ICC-ASP/3/Res.6اجلنائية الدولية والقرار 

  . قضاة احملكمة اجلنائية الدولية

 األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية تسمي مجهورية  من نظام روما٣٦من املادة ) أ) (٤(وفقا للفقرة   
بوتسوانا مبوجب هذه املذكرة القاضية صنجي ماسينونو موناغنغ اليت هي من رعايا بوتسوانا مرشحة لشغل 

  .٢٠٠٩منصب من املناصب القضائية الشاغرة باحملكمة اجلنائية الدولية لسنة 

         من املاد ة ) ج(و) ب(، )أ) (٣(الفقرة  رد ذكرها يفموناغنغ تفي بالشروط الوا. والقاضية صنجي م  )١(
  . ، من نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية٣٦

 من النظام األساسي يف القاضية موناغنغ ٣٦من املادة ) أ (٣تتوفر الشروط الوارد ذكرها يف الفقرة   ’١‘
 ١٠                                      بالقضاء جبمهورية بوتسوانا ملد ة تزيد على باعتبارها تتمتع باألخالق العالية واحليادية والرتاهة واشتغلت 

              ّ                                                                                سنوات بعد أن مت  قبوهلا يف سلك القضاء يف بوتسوانا وشغلت القاضية موناغنغ منصب قاضية باحملكمة العليا يف 
                                                                                         ّ  مجهورية غامبيا ملد ة سنتني وهي تعمل حاليا بصفتها قاضية للمحكمة العليا يف مملكة سوازيالند مبوجب خمط ط 

 سنوات وهذا ١٠وللقاضية موناغنغ خربة تزيد على . التقنية يندرج يف إطار صندوق الكومنولثللمساعدة 
                                                واعترافا خبصاهلا اليت ال حتصى رش حتها مجهورية بوتسوانا .                                           أه لها لشغل أعلى املناصب القضائية يف بوتسوانا

ة األفريقية حلقوق اإلنسان وانتخبتها مجعية رؤساء دول وحكومات اإلحتاد األفريقي للعمل عضوا يف اللجن
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                                                                ُ      من امليثاق األفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب، هذا امليثاق الذي مبقتضاه أ نشئت ٣١             ووفقا للماد ة . والشعوب
                                                             أعضاء اللجنة جيب أن يكونوا شخصي ات أفريقية ذوي مسعة ومعروف عنهم " على أن                      اللجنة األفريقية، ي نص 

 ".ءم يف مسائل حقوق اإلنسان والشعوبحسن خلقهم ونزاهتهم وحيادهم وكفا

 متلك القاضية موناغنغ خربة كبرية ومؤهالت عالية يف جمال ٣٦من املادة ) ب) (٣(ووفاء بالفقرة   ’٢‘
                                                                                              القانون الدويل والسي ما قانون حقوق اإلنسان الدويل والقانون اإلنساين وخربة عملية طويلة على الصعيد املهين 

وقد عينت القاضية موناغنغ عضوا يف اللجنة األفريقية حلقوق . لقانونية املنوطة باحملكمةولذلك عالقة بالوظائف ا
واللجنة األفريقية جهاز تابع لإلحتاد .  وهي حاليا رئيسة هذه اللجنة٢٠٠٣يوليه / اإلنسان والشعوب يف متوز

ناغنغ رئيسة للفريق العامل كما عملت القاضية مو.            ّ                                    األفريقي مكل ف بتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان يف أفريقيا
وقد قامت، بصفتها رئيسة، مبباشرة برنامج للجنة معين حبضر . التابع للجنة األفريقية املعين مبنع وحضر التعذيب

كما أا عملت رئيسة . ومنع التعذيب يف أفريقيا باستخدام أدوات منها املبادئ التوجيهية اليت صاغتها اللجنة
وباعتبار القاضية موناغنغ عضوا يف اللجنة بذلت جهودا ال . قوق االقتصادية واالجتماعيةللفريق العامل املعين باحل

                                                                                               تعرف الكلل يف سبيل النهوض بآليات خاص ة تابعة للجنة من قبيل حقوق الالجئني واملشر دين داخليا واملهاجرين 
 .والنسوة السجينات أو املوجودات يف أماكن أخرى لالحتجاز

موناغنغ بلدانا أفريقية عديدة لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان والشعوب وذلك من وقد زارت القاضية 
وقد أكسبتها هذه البعثات القدرة على (                                                           خالل بعثات لتعزيز حقوق اإلنسان وأخرى لتقص ي احلقائق أو للتحقيق 

ذلك،  ة علىعالو. واملشاركة يف حلقات دراسية ومؤمترات) حتديد اجلرائم اليت حيضرها نظام روما األساسي
دراسية يف جمال القانون اجلنائي الدويل   دورة٢٠٠٧يوليه /متوز-يونيو/حضرت القاضية موناغنغ يف حزيران

                                                                                           مبركز غروتيوس لدراسات القانون الدويل يف الهاي ولندا كما أا د عيت من قبل منظمات عديدة يف أوروبا 
  . األفريقي                          ّ                   واألمريكتني إللقاء كلمات تتعل ق بنظام حقوق اإلنسان

                                                                                      وبوصفها عضوا يف اللجنة األفريقية وبوجه خاص  رئيسة هذه اللجنة أسهمت القاضية موناغنغ يف خلق 
البالغات /رصيد من السوابق القضائية األفريقية يف جمال حقوق اإلنسان وذلك من خالل النظر يف الشكاوي

  .                املقد مة إىل اللجنة

                                                            ملت القاضية موناغنغ عن كثب مع املقـرر اخلـاص املعـين                                       بالقانون اإلنساين الدويل، ع                 وفيما يتعلق   
                                                                                                               بالالجئني وملتمسي اللجوء واملشردين داخليا واملهاجرين يف أفريقيا التابع للجنة األفريقية، وكذلك مع خمتلـف               

                         وقدمت عدة ورقات أساسية يف   .                             االستشاري لدى اللجنة األفريقية                                   شبكات املنظمات غري احلكومية ذات املركز
   .                ّ                                                                          عديدة خمتلفة تغطّى جمموعة عريضة من القضايا، يركز الكثري منها على حقوق اإلنسان والقانون اإلنساين    حمافل

وعملت القاضية موناغنغ، وهي خرجية جامعة بوتسوانا، طيلة سنوات عديدة ضمن النظام القضائي يف   
وقد برهنت يف هذا . اإلقليمية ألفريقيا                                                                بوتسوانا متقلدة مناصب شت ى مثلما أا عملت يف املنطقة اإلقليمية ودون 

                                                                                               الصدد على كفاءا ودرايتها بالقانون اجلنائي والقانون الدويل على حد  سواء ومها ميدانان مهمان هلما صلة 
  :يعمل احملكمة اجلنائية الدولية مبا يف ذلك على سبيل الذكر ال احلصر، ما يلي
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لح وقاض فتصدت موعة عريضة من املسائل تولت القاضية موناغنغ مناصب مدع عام وقاضي ص  •
فهي تفصل يف القضايا، وتدون وتصدر األحكام . اجلنائية ذات العالقة بالعمل الذي تقوم به احملكمة

وكانت القاضية الوحيدة املسؤولة عن الشعبة اجلنائية التابعة للمحكمة العليا يف باجنول، . حبق املدانني
                                                             يف هذا الصدد مهارات استثنائية يف اال اجلنائي خاص ة فيما يتعلق غامبيا ملدة سنتني وقد اكتسبت

وبصفتها عاملة يف ميدان . بتحليل الوقائع واحملاكمات ذات الصلة باملسائل اجلنائية وتدوين األحكام
حقوق اإلنسان تتمتع القاضية موناغنغ بالدراية يف تطبيق معايري حقوق اإلنسان لدى حمكمة جنائية، 

  .زة ميكن أن تكون لصاحل احملكمةوهي مي

وبصفتها أول مسؤولة تنفيذية عن مجعية القانون يف بوتسوانا، تولت مبفردها فتح مكتب اجلمعية، اليت   •
من قوانني  Nº 13/96(Cap: 61:01)أسست مبقتضى القانون الربملاين املتعلق مبمارسة املهنة القانونية 

 هي املديرة الشخصية واملالية وجهة وكانت.     ً       رمزا  للنجاح، املكتب الذي أصبح فيما بعد بوتسوانا
ويكمن دورها يف مجلة أمور، يف تعيني . االتصال للجمعية واملتحدثة بامسها واملسؤولة األوىل عنها

وكانت تكلف أيضا بتحرير . األفعال اإلجرامية والتحقيق فيما بالتعاون مع الشرطة وإصدار البيانات
وكانت تشارك أيضا يف إعداد الوثائق اليت .                           بالتحضريات اخلاص ة باملقاضاةلوائح االام والقيام

  .ستستخدم يف املسائل املدنية من قبيل شطب حمام بعينه من قائمة احملامني

مونغانغ من الدعاة حلقوق املرأة وقد شاركت مشاركة جادة يف شىت املبادرات الوطنية والقاضية   ·

 وذلك – متكني املرأة وإدماجها يف صلب اتمع على صعيد القارة األفريقية واإلقليمية الرامية إىل تفعيل
وهي منظمة غري حكومية مقرها يف بوتسوانا،  ,(Emang Basadi)بصفتها عضوا اميانغ باسادي

وبصفتها أيضا عضوا يف املنظمة غري احلكومية العاملة يف جمال القانون املعروفة باسم املرأة والقانون 
  . يف أفريقياوالتنمية

مفوضة يف اللجنة األفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب وتنفيذا للربوتوكول امللحق بامليثاق وبصفتها   ·

األفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب واملعين حبقوق املرأة يف أفريقيا، شاركت القاضية موناغنغ يف 
حتاد األفريقي بتعزيز                                                   ً         صياغة هذا الربوتوكول وهي واحدة من أصل أحد عشر مفوضا  كلفهم اإل

وقد مت ذلك من خالل احللقات الدراسية واملؤمترات فضال عن التدريب والنظر . الربوتوكول وإعماله
  .                                                       يف القضايا اليت عرضت على اللجنة ضد  الدول األطراف يف امليثاق

       ن ت ثري قاضية من دول الكومنولث يف مجهورية غامبيا ومملكة سوازيالند، فهي جديرة بأوبصفتها   ·

                                                                                               احملكمة بعطائها الوافر واملتن وع الشامل لنظم قانونية متنوعة منها القانون االنكليزي والقانون الروماين 
  .اهلولندي والقانون املدين
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                                                              ّ  من النظام األساسي، تتوفر يف القاضية موناغنغ الشروط الواردة يف كل  ٣٦ من املادة ٥ووفاء بالفقرة   ·

 الذاتية، فقد أثبتت كفاءا يف وكما هو وارد يف سريا. ٣٦من املادة ’ ٢‘) ب (٣و’ ١‘) ب (٣من الفقرة 
ميدان القانون اجلنائي واإلجراءات اجلنائية وهي جماالت أخرى ذات عالقة بالقانون الدويل كالقانون اإلنساين 

  .الدويل وقانون حقوق اإلنسان الدويل

تها املهنية القانونية، وهي خربة ذات صلة بالعمل الذي وتتمتع القاضية موناغنغ خبربة وافرة حبكم أهلي  
ولذلك هي تفي إىل حد كبري بشروط ترشيحها على القائمة ألف والقائمة باء، وألغراض . تضطلع به احملكمة

  . من النظام األساسي، فترشيحها وارد يف إطار القائمة باء٣٦ من املادة ٥الفقرة 

 متلك القاضية موناغنغ ناصية اللغة االنكليزية وجتيدها كتابة ٣٦دة من املا) ج (٣وعمال بالفقرة   ")٣("
وهذا راجع إىل كوا أجرت دراستها االبتدائية والثانوية . ونطقا، هذه اللغة اليت هي إحدى لغات العمل باحملكمة

  .وهلا إملام باللغة الفرنسية أيضا يف إطار العمل. والعليا باللغة االنكليزية

  : من النظام األساسي، جيدر إيراد املعلومات التالية٣٦من املادة ’ ٣‘إىل ’ ١‘) أ (٨قرة وطبقا للف  )٢(

باإلضافة إىل ذلك .                                      ّ                                لقد تدربت القاضية موناغنغ ومارست يف ظل  النظام القانوين املزدوج لبوتسوانا  ’١‘
 النظامني القانونيني لذينك                                                                       ّوبصفتها قاضية يف مجهورية غامبيا ويف مملكة سوازيلند عملت وما تزال تعمل يف ظل 

                                                                                     وبوصفها عضوا يف اللجنة األفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب تتمت ع القاضية موناغنغ وهي أفريقية . البلدين
         ّ                   ولذلك فإن  ترشيحها يتم  بإيالء . األصل، مبعرفة النظم القانونية يف أفريقيا ويف العديد من بلدان الكومنولث

والقاضية موناغنغ متثل . ونية الرئيسية السائدة يف العامل وعلى أساس التمثيل اجلغرايفاالعتبار الواجب للنظم القان
 .                                                القانون العام  وسيكون انتخاا مبثابة التمثيل املنصف

املنطقة دون اإلقليمية اجلنوبية موعة الدول  وهي من رعايا مجهورية بوتسوانا اليت هي عضو يف  ’٢‘
 .األفريقية

 .ناغنغ أنثىوالقاضية مو  ’٣‘

                     ّ                                   من النظام األساسي فإن  القاضية موناغنغ مواطنة من مجهورية ٣٧           من املاد ة ٧وألغراض الفقرة   )٣(
  .بوتسوانا وهي ال حتمل جنسية أي بلد آخر

، من النظام األساسي فإن القاضية موناغنغ داعية حلقوق املرأة ٣٦         من املاد ة ) ب (٨للفقرة  وامتثاال  )٤(
حبظر ومنع  وبصفتها رئيسة للفريق العامل املعين. كذلك عن ضحايا التعذيب والعنف املرتيلوالطفل ومدافعة 

التعذيب وغريه من ضروب املعاملة الالإنسانية أو املهينة، داخل اللجنة األفريقية، فهي تتمتع بالكفاءة يف هذا 
وناغنغ بدون كلل داخل اللجنة كما عملت القاضية م.                                          اال من جماالت القانون الذي يهم  احملكمة حتديدا
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                                                                                            املذكورة لتأمني إرساء آليات خاص ة حلماية حقوق اموعات الضعيفة كالالجئني واملشر دين داخليا واملهاجرين 
  . يف أفريقيا

                                                                                         وبالنظر إىل ما تتمت ع به من قو ة الشخصي ة واخللق الرفيع والرتاهة والكفاءة املشهود هلا ا دوليا يف   ) ٥(
                                                                                   الدويل بوجه خاص  ويف قانون حقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدوليني بوجه عام  فضال عن كفاءا القانون 

                 ّ  قاضية باحملكمة سيشك ل                                                     ّ                       الثابتة يف اال القانون اجلنائي واإلجراءات اجلنائية فإن  انتخاب القاضية موناغنغ
  .             لدويل بشكل عام                                                    مسامهة كبرية يف عمل احملكمة بوجه خاص  ويف القانون اجلنائي ا

*** 

                  البيانات الشخصية

                        صنجي ماسينونو موناغنغ      :    االسم

                                   من رعايا بوتسوانا، مولودة يف سريووي     :      اجلنسية

      ١٩٥٠      أغسطس  /  آب ٩   :           تاريخ امليالد

      أنثى     :    اجلنس

   .                             اإلنكليزية، ساتسوانا وإيكالنغا     :   ّ   اللّغات

         مستشارة /                   قاضية باحملكمة العليا     :     املهنة

               التعليم العايل

  درجة بكالوريوس يف احلقوق، جامعة بوتسوانا ١٩٨٧-١٩٨٢

                               دورات تدريبية هلا عالقة باملوضوع

                        مركز غروتيوس للدراسات   -                                             دورة تدريبية يف جمال القانون اجلنائي الدويل              ٢٠٠٧      يوليه  /     متوز-     يونيو /      حزيران
   .                                           القانونية الدولية، جامعة ليدن، الهاي، هولندا

                                                               يف جمال إدارة احملاكم، املؤسسة الدولية التابعـة للمعهـد                       دورة دراسية       ١٩٩٦      يونيو  /      حزيران
   .                                        امللكي لإلدارة العامة، لندن، اململكة املتحدة
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                   اإلقامات واإلعارة

                                                       اإلقامة يف جامعة برندايز، بوسنت، الواليات املتحدة األمريكية      ٢٠٠٥      سبتمرب  /     أيلول

  .                                       ولية إلنكلترا وويلز، لندن، اململكة املت حدة                 م عارة للجمعية الد  ٢٠٠٥مارس /آذار- يناير/كانون الثاين

  .                             م عارة جلمعية القانون يف زمبابوي  ١٩٩٨مارس /آذار- فرباير/شباط

                                                             م عارة لبعثة جنوب أفريقيا املراقبة لدى األمم املتحدة، جوهنسبورغ،   ١٩٩٤مايو /أيار-مارس/آذار
  .                              ّ               مجهورية جنوب أفريقيا، نائبة موظ ف التحكيم األقدم

  ات املهنية ذات الصلة         ملخ ص للخرب

       ّ                                       ً                 ما انفك ت القاضية صنجي موناغنغ تؤدي عملها قاضية  باحملكمة العليا يف          حت ى اآلن- ٢٠٠٨أبريل /نيسان
مملكة سوازيلند منتدبة من قبل أمانة الكومنولث وذلك يف إطار صندوق 

وهي بصفتها قاضية باحملكمة العليا مسؤولة . الكومنولث للتعاون التقين
  . يف القضايا اجلنائية واملدنية فضال عن املسائل الدستوريةعن الفصل 

عملت القاضية صنجي قاضية باحملكمة العليا جبمهورية غامبيا، منتدبة من   ٢٠٠٨-٢٠٠٦
قبل أمانة الكومنولث، يف إطار صندوق الكومنولث للتعاون التقين وهي، 

 األحيان بصفتها قاضية، مسؤولة عن الفصل يف القضايا اجلنائية يف معظم
وقامت بالنظر يف القضايا املستأنفة . ويف القضايا املدنية أحيانا أخرى

  . احملالة من حماكم الصلح

  .عملت القاضية موناغنغ أمينة تنفيذية جلمعية القانون يف بوتسوانا      ٢٠٠٦-١٩٩٧

عملت القاضية موناغنغ عضوا يف اللجنة األفريقية حلقوق اإلنسان   حىت اآلن-٢٠٠٣
  .بوالشعو

  .   ّ                                   تول ت منصب قاضي الصلح يف مجهورية بوتسوانا      ١٩٩٧-١٩٨٧
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  وصف للخربة املهنية ذات الصلة

  .اخلربة يف جمال قانون حقوق اإلنسان الدويل والقانون اإلنساين الدويل

، عضوا يف اللجنة األفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب من ٢٠٠٣يوليا /عينت القاضية موناغنغ، يف متوز  
                                              واللجنة األفريقية جهاز تابع لإلحتاد األفريقي تتخ ذ . مجعية رؤساء الدول واحلكومات يف اإلحتاد األفريقيقبل 

                                                                 وهذه اللجنة متثل إحدى اهليئات القاري ة الرئيسية املكلفة بتعزيز ومحاية .                                 أمانته من باجنول يف غامبيا مقر ا هلا
  .حقوق اإلنسان والشعوب

طار الدور التشجيعي الذي تقوم به، يف صياغة املبادئ والقواعد اهلادفة وتتمثل وظائف اللجنة، يف إ  
                                                                                                     لتسوية املشاكل القانونية ذات الصلة حبقوق اإلنسان والشعوب يف أفريقيا، والنظر يف التقارير الدورية املقد مة من 

ال احلقوق واحلريات اليت الدول األطراف بشأن التدابري التشريعية وغريها من التدابري اليت تعتمدها يف سبيل إعم
كما تتعاون اللجنة مع املؤسسات األفريقية . يعترف ا ويكفلها امليثاق األفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب

  . املعنية حبماية وتعزيز حقوق اإلنسان والشعوب والدولية األخرى

مان محاية حقوق                                                  ّ                  ويف إطار الدور احلمائي الذي تضطلع به اللجنة فهي مكل فة بتفسري امليثاق وض  
                                ويتم  إجناز هذا الدور أيضا من خالل .                    ّ                                     اإلنسان والشعوب يف ظل  الشروط املنصوص عليها يف امليثاق األفريقي

                                               ّ                                                     أعضاء اللجنة الذين يتولون النظر يف القضايا املتعل قة بانتهاكات حقوق اإلنسان والشعوب اليت يرفعها ضد  الدول 
  . واملنظمات غري احلكومية وسائر الدول األطرافاألطراف يف امليثاق األفريقي األفراد

 بلدا أفريقيا ٥٣ويقوم أعضاء اللجنة، بصفتهم هذه، باستعراض القرارات اليت تتخذها احملاكم العليا يف   
وجيدر بالذكر أن اللجنة تطبق، عند نظرها يف البالغات، . طرفا يف امليثاق األفريقي، فيما يتعلق حبقوق اإلنسان

  . لدولية حلقوق اإلنسان ومعايري القانون اإلنسايناملعايري ا

                                                                                      وتتحول اللجنة، يف بعض احلاالت، إىل حمكمة ابتدائية وتنظر يف القضايا اليت ت رفع ضد  الدول األطراف   
واللجنة منوطة أيضا . ولو مل يكن صاحب الدعوى قد استنفد سبل االنتصاف احمللية على حنو ما يقتضيه امليثاق

األجهزة / أحكام امليثاق الراهن بناء على طلب دولة طرف أو رؤساء الدول واحلكومات واملنظماتبتفسري كافة
  . التابعة لإلحتاد األفريقي أو ملنظمة أفريقية أو سائر املنظمات احلكومية الدولية اليت يعترف ا اإلحتاد األفريقي

                            س إحدى اآلليات اخلاص ة التابعة وقد تولت القاضية موناغنغ، بصفتها عضوا يف اللجنة، منصب رئي  
وقد بادرت بإرساء .                                                                            ُ    للجنة وهو جلنة املتابعة املعنية بالتعذيب وغريه من ضروب املعاملة الالإنسانية أو امل هينة

ويرجع الفضل .            ّ                                                                           اللجنة املكل فة بإجراء البحوث وبذل سائر اجلهود الرامية ملنع وحضر مثل هذه املعاملة يف أفريقيا
                                         ّ                                         ة يف وضع املبادئ التوجيهية جلزيرة روبن املتعل قة حبضر ومنع التعذيب بالنسبة للدول األطراف إىل هذه اللجن

  .ومنظمات اتمع املدين ومؤسسات حقوق اإلنسان واللجنة األفريقية نفسها
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، انتخبت القاضية موناغنغ رئيسة للجنة األفريقية حلقوق اإلنسان ٢٠٠٧نوفمرب / ويف تشرين الثاين  
                                         تتخذ القرارات ذات الصلة بالسياسات العام ة  وقامت، بصفتها هذه، بإدارة شؤون األمانة وكانت. والشعوب

كما أا عملت بوصفها رئيسة للفريق العامل التابع للجنة .                                                باسم اللجنة وهي املتحد ثة الرئيسة باسم هذه اللجنة
  .  باحلقوق االقتصادية واالجتماعيةاألفريقية واملعين حبضر ومنع التعذيب وكذلك الفريق العامل املعين

                                                                             وبصفتها رئيسة للجنة، كانت القاضية موناغنغ ت دعى من حني آلخر للتدخ ل يف حاالت طارئة   
وقد قامت بذلك عن طريق . وخطرية هلا مساس حبقوق اإلنسان حيث قد تكون حياة األشخاص عرضة للخطر

 رؤساء الدول واضطلعت ببعثات من أجل االجتماع توجيه نداءات عاجلة وطلبات باختاذ تدابري مؤقتة إىل
  . باملسؤولني احلكوميني واجلهات الفاعلة ذات الشأن حبقوق اإلنسان يف البلدان املعنية

                                                                                   وكعضو يف اللجنة، عملت القاضية موناغنغ جاهدة يف سبيل تعزيز اآلليات اخلاص ة األخرى التابعة   
رأة يف أفريقيا واملقرر اخلاص املعين بالالجئني وملتمسي اللجوء واملشردين             ُ                     للجنة مثل امل قرر اخلاص  املعين حبقوق امل

  .                                     ُ                                              داخليا واملهاجرين يف أفريقيا فضال عن امل قرر اخلاص  املعين بالسجون وأوضاع االحتجاز يف أفريقيا

ل وقامت القاضية موناغنغ بزيارة عدة بلدان أفريقية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان والشعوب من خال  
                                 مم ا أكسبها القدرة على تعيني اجلرائم (بعثات التحقيق / البعثات التروجيية حلقوق اإلنسان وبعثات تقصي احلقائق

 -يونيو/ويف حزيران. ، واملشاركة يف حلقات دراسية ومؤمترات وما إىل ذلك)اليت حيظرها نظام روما األساسي
جلنائي الدويل مبركز غروتيوس للدراسات القانونية ، حضرت دورة تدريبية تعىن بالقانون ا٢٠٠٧يوليه /متوز

وقد دعتها منظمات يف أوروبا واألمريكتني إللقاء كلمات حول نظام حقوق اإلنسان . الدولية يف الهاي، ولندا
  .األفريقي

فهي على إطالع كبري بتطبيق معايري حقوق  وبوصف القاضية موناغنغ داعية من دعاة حقوق اإلنسان  
     ً                         ونظرا  إىل خلفيتها الغنية يف جمال .                                                     بادئها من قبل احملاكم اجلنائية مما سي فيد احملكمة إىل حد  كبرياإلنسان وم

                                                                            ّ               القانون وحقوق اإلنسان فإا قد مت مسامهة كبرية جد ا يف إرساء السوابق القضائية املتعل قة حبقوق اإلنسان 
  . تقدم إىل اللجنةالبالغات اليت - األفريقي ال سيما من خالل النظر يف الشكاوى

          ّ                                                          ُ                وفيما يتعل ق بالقانون اإلنساين الدويل، عملت القاضية موناغنغ عن كثب مع ال مقرر اخلاص  للجنة   
األفريقية املعين بالالجئني وملتمسي اللجوء واملشردين داخليا واملهاجرين يف أفريقيا وكذلك مع شبكة املنظمات 

وقد قامت بتقدمي عدة ورقات أساسية يف الكثري من . فريقيةغري احلكومية ذات مركز مراقب لدى اللجنة األ
  .                     ّ                                                        احملافل املختلفة اليت غط ت جمموعة عريضة من املسائل منها حقوق اإلنسان والقانون اإلنساين

والقاضية موناغنغ داعية ملتزمة حبقوق املرأة وما انفكت تشارك مشاركة حثيثة يف شىت املبادرات   
دفة إىل زيادة متكني املرأة و إدماجها يف صلب اتمع يف القارة األفريقية وذلك بصفتها الوطنية واإلقليمية اهلا

                                                                           ً                    عضوا يف منظمة إميانغ باسادي وهي منظمة نسائية غري حكومية قائمة يف بوتسوانا وعضوا  أيضا يف منظمة املرأة 
  . جمال القانونيف القانون والتنمية يف أفريقيا وهي منظمة نسائية أفريقية قارية تعمل يف 
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وهي . وهي متثل اللجنة يف تعاوا مع سائر هيئات اإلحتاد األفريقي وتباشر وتراقب كافة أنشطة اللجنة  
وجملس وزراء  متثل اللجنة أيضا يف االجتماعات اإلدارية اليت يعقدها اإلحتاد األفريقي مثل الس التمثيلي الدائم

وتقوم بتقدمي تقارير عن األنشطة اليت تنجزها . اء الدول واحلكوماتومجعية رؤس) الس التنفيذي(اخلارجية 
  . اللجنة األفريقية إىل هذه اهليئات وتؤدي دور مسؤول االتصال الرئيسي للجنة

  أو قاضية صلح /خربا بوصفها قاضية و

/  نيسان١                                                            ّ               ع ينت القاضية صنجي قاضية لدى احملكمة العليا مبملكة سوازيلند وتقل دت هذا املنصب يف   
وهي تقوم بصفتها .  يف إطار برنامج يرعاه صندوق الكومنولث للتعاون التقين باعتبارها خبرية٢٠٠٨أبريل 

كما أا تقوم . هذه، بالفصل يف القضايا اجلنائية واملدنية والدستورية والقضايا املتنوعة يف إطار حمكمة ابتدائية
 املسائل اجلنائية واملدنية ويف طلبات اإلفراج بكفالة وتدوين بالفصل يف القرارات اليت تتخذها حماكم الصلح يف

  . األحكام الصادرة يف كافة املسائل اآلنف ذكرها

  ُ                                                                                  وق بيل تعيينها عملت القاضية موناغنغ قاضية للمحكمة العليا يف مجهورية غامبيا يف الفترة من   
إطار برنامج رعاه صندوق الكومنولث  بصفتها خبرية يف ٢٠٠٨يناير / إىل كانون الثاين٢٠٠٦فرباير /شباط

للتعاون التقين وهي تقوم، ذه الصفة، بالفصل يف املسائل اجلنائية واملدنية والدستورية وطلبات اإلفراج بكفالة 
عن األشخاص ومجلة متنوعة من الطلبات وذلك يف إطار حمكمة ابتدائية كما أا تفصل يف الطعون الواردة من 

واشتركت يف . سائل اجلنائية واملدنية وقامت بتدوين األحكام الصادرة يف هذا الشأنحماكم الصلح بشأن امل
      وو فقت . تدريب قضاة الصلح وغريهم من املوظفني اإلداريني التابعيني للسلك القضائي والشرطة واإلدعاء

كمة اآلن حمكمة القاضية موناغنغ يف إرساء حمكمة الدائرة اجلنائية يف باس، يف غامبيا، وقد أصبحت هذه احمل
  .دائمة يف إقليم أعلى النهر بغامبيا

، كانت القاضية موناغنغ موظفة يف وزارة العمل يوصفها قاضي ١٩٩٧ إىل ١٩٨٧ويف الفترة من 
وقد اكتسبت، خالل سنوات .                                       ّ                          صلح من الرتبة الثانية يف بوتسوانا، مث ر ق يت إىل مستوى قاضي صلح رئيسي

ربة قيمة وخربة يف امليدان القانوين العملي، وأتاح عملها هذا فرصة الفصل يف                         اخلدمة العشر اليت قض تها، جت
  .                                                        القضايا اجلنائية لدى حماكم الكبار وحماكم األحداث على حد  سواء

. وكانت، بصفتها رئيسة هليئة قضائية ولتطبيق القوانني، مسؤولة أمام رئيس القضاة يف احملكمة العليا  
وقامت بتقييم أوضاع . رض التقارير الشهرية عن القضايا املنتهية والقضايا املعلقةوكانت مسؤولة عن جتميع وع

                                                                                             املوظفني وإعداد ميزانية اجلهة اليت ت شرف عليها وعاينت وراقبت اإليرادات واملصروفات وأدت زيارات فصلية 
 .للسجون اخلاضعة لواليتها من أجل الوقوف على أحوال السجناء ورفاههم

تعىن، يف  وكانت القضايا اليت تصدت هلا. قاضية موناغنغ جتربة مهمة يف القضايا املدنيةكما اكتسبت ال  
من .كما أا اكتسبت خربة يف جمال مناولة سائر املسائل املدنية. مجلة أمور، بإعالة وكفالة األطفال وقضايا املرأة

  .ة الصناعية يف بوتسواناهذه املسائل ما يتعلق بالتوظيف واملنازعات الصناعية قبل تأسيس احملكم



ICC-ASP/7/33/Add.1 
Page 108 

 

لقد أحرزت القاضية موناغنغ، على هذا النحو، مهارات كبرية ودراية يف جماالت حتليل القضايا   
  .القانونية وغريها وتدوين األحكام من خالل جتربتها بصفتها قاضية صلح وقاضية

  اخلربة القيادية يف نطاق الدوائر القانونية

نها يف سلك القضاء، األمينة التنفيذية جلمعية القانون يف بوتسوانا، كانت القاضية موناغنغ، قبل تعيي
  13/96 (01 :61وهي مجعية أسست مبقتضى القانون الربملاين وهو القانون املتعلق مبمارسة املهنة القانونية رقم

(Cap.نوفمرب / لثاينواضطلعت مبفردها بإرساء القواعد ملكتب اجلمعية وتأسيسه يف تشرين ا. من قوانني بوتسوانا
 وكانت أول مديرة تنفيذية وأول من يشرف على اجلمعية، وقد استمرت يف هذا الدور لغاية كانون ١٩٩٧

     ّ ُ وتتمث ل  . وعن تدبري شؤوا. وكانت مسؤولة ذه الصفة عن اإلدارة اليومية للجمعية. ٢٠٠٦يناير /الثاين
ومن بني هذه اللجان اللجنة التأديبية وجلنة . ا وجلااكوا أمينة للجمعية ولسه املسؤوليات املنوطة ا يف

وكانت أيضا . التعليم القانوين والتلمذة، وجلنة إصالح القوانني وأخالق املهنة، وجلنة التعريفات وحقوق اإلنسان
  .أمينة جملس األمناء لصندوق ضمان اإلخالص للجمعية

املكلفة بالعالقات العامة للجمعية، وكانت وكانت تشرف على شؤون املوظفني وهي املوظفة الرئيسية 
              ّ وقد كانت تتكف ل. املراقبة املالية واضطلعت بوظائف أخرى حبسب ما يسنده إليها من حني آلخر جملس اجلمعية

بتنفيذ أهداف اجلمعية على النحو املتوخى يف القانون املتعلق بتأسيسها، ومن هذه األهداف على سبيل الذكر 
  .                                                                    ك املهين، ومساعدة حكومة وحماكم بوتسوانا يف مجيع املسائل اليت متس  إقامة العدلتعزيز معايري السلو

                                                                                    وقد عرضت ونفذت برناجما للتعليم القانوين املتواصل على أساس متني خيص  احملامني يف القطاعني العام 
احلكومية والقطاع وكانت تقوم بعملية االتصال برؤساء اإلدارات .                                   واخلاص ، وقد تو ج هذا الربنامج بالنجاح

كما أا مثلت مجعية القانون لدى الس .                                                اخلاص  وكانت على هذا النحو املفاوض الرئيسي للجمعية
                                                                                             االستشاري الرفيع املستوى وكان هذا احملفل مكانا تلتقي فيه احلكومة والقطاع اخلاص  جلملة من األغراض منها 

  . املشتركمناقشة القضايا املتعلقة بالسياسات ذات االهتمام

وبصفتها أمينة تنفيذية، كانت تقوم بدور املناوب لرئيس مجعية القانون بوصفها مستشارة يف جملس 
                                                                              وهذه النقابة هي الصوت العاملي للمهنة القانونية، وهي أكرب منظمة دولية عاملية خاص ة . نقابة احملامني الدولية

  .ني العاملني يف حقل القانون العابر للحدودباجلمعيات القانونية واحتادات احملامني وفرادى احملام

                                                ّ                                          ّ   ومن بني املهام اليت اضطلعت ا القاضية موناغنغ ما متث ل يف البحوث القانونية وتدوين التقارير املتعل قة   
واكتسبت، على هذا النحو، .                              ّ                                            باملسائل اجلنائية واملدنية وقد من ت هذه املهام معارفها بالنواحي العملية للقانون

  .                                                        ّ    يمة يف وضع تصورات للقضايا وحتليل الوقائع والقوانني وعرض كل  ذلكخربة ق

                                                                                         وقد متت إعارة القاضية موناغنغ جلمعية القانون يف انكلترا وويلز، لندن، اململكة املتحدة ملد ة ثالثة   
، واكتسبت بفضل ذلك جتربة كبرية ووقفت على املمارسات الفضلى يف جمال تسيري مكتب ٢٠٠٥أشهر عام 

  . ومشل التدريب كذلك قضايا تنظيم ومتثيل املهنة القانونية. بع جلمعية قانونية وشركات احملاماة ونظام احملاكمتا
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  مهارات وجتارب مهنية أخرى

وكانت قد عملت بوصفها . شاركت القاضية صنجي موناغنغ يف اجتماعات عدة جلان للتحقيق  
                                       ّ        دمات الشبابية الوطنية يف بوتسوانا وهو خمط ط وضعته                                        ّ     القاضية الرئيسية لفريق من القضاة ضمن خمط ط للخ

  . أو يسامهون يف التنمية الوطنية والشبابية واالجتماعية/                                                حكومة بوتسوانا للتعر ف على الشبان الذين يشتركون و

وقد مثلت اتمع املدين يف بوتسوانا، بصفتها األمينة التنفيذية جلمعية القانون يف احلوارات اليت نظمها   
.                                                  ّ                                     إلحتاد اإلمنائي للجنوب األفريقي بشأن مكافحة الفساد ون ظ مت هذه احلوارات على املستوى دون اإلقليميا

                                                                                      ولقد ت و جت احلوارات بوضع بروتوكول اإلحتاد اإلمنائي للجنوب األفريقي ملكافحة الفساد واحملفل اجلنوب 
                                         ملسائل الرامية إىل مكافحة الفساد كانت ع ضوا األفريقي ملكافحة الفساد وعالوة على ذلك ونتيجة الخنراطها يف ا

ملكافحة الفساد تقوم بدور الرقيب يف مسائل  منظمة مؤسسا لفرع منظمة الشفافية الدولية يف بوتسوانا وهي
  . الفساد

                                                                            ، حضرت دورة تدريبية مدا أربعة أسابيع ت عىن باحملاكم وإقامة العدل وإدارة الشؤون ١٩٩٦ويف عام   
                  ّ                                                              اململكة املتحدة، ومك نتها هذه احللقة من الوقوف على الوظائف املنوطة مبسجل احملكمة العليا القضائية يف 

  .                                                                                  والكيفية اليت ت دار ا هذه احملكمة ونتيجة هلذا التدريب اكتسبت خربة يف جمال تسيري شؤون احملاكم

كثفة حضرا ، انتخبت واحدة من القضاة الدوليني الذين حضروا حلقة دراسية م٢٠٠٤ويف عام   
  . مجعية برندايز يف النمسا وكان موضوعها التكامل والتعاون بني احملاكم الوطنية واحملاكم الدولية

                                                                                        ونتيجة لتعيينها ع ضوا يف اللجنة األفريقية، عز زت القاضية صنجي موناغنغ معرفتها للنظم الدولية   
  .                    الدويل على حد  سواءوالوطنية وهي قادرة على متحيص القضايا من املنظورين الوطين و

                                      ّ                                                كما ترأس ت القاضية موناغنغ القطاع املتعل ق بأخالقيات املهنة والقانون وحقوق اإلنسان حىت كانون   
والقطاع مسؤول، يف مجلة أمور، . وهذا القطاع يرعاه جملس بوتسوانا للمساعدات القانونية. ٢٠٠٦يناير /الثاين

             ّ                                               انونية واملتعل قة حبقوق اإلنسان يف االستجابة الوطنية ملرض فريوس نقص عن إدماج وتنسيق األبعاد األخالقية والق
                                                                                    اإليدز والقطاع مسؤول أيضا عن تعيني وتعزيز عملية إعادة النظر يف التشريعات الوطنية وخباص ة /املناعة املكتسبة

  .ضيع اإلنسانيةالتشريعات يف جماالت التوظيف والتعليم وتوفري اخلدمات الطبية والبحوث املتعلقة باملوا

                                ُ                            ّ                  وكانت القاضية موناغنغ واحدة من أ مناء جملس التقاضي الذي ش ك ل مؤخ را يف منطقة اجلنوب   
األفريقي و الغرض من هذا املركز هو رعاية وتوجيه احملامني العاملني يف منطقة اجلنوب األفريقي يف جمال اإلعداد 

  م العام ة واليت سيتم  الفصل فيها يف احملاكم الوطنية                     ّ                    ّللفصل يف القضايا املتعل قة حبقوق اإلنسان اليت                                             .  

 

 

 



ICC-ASP/7/33/Add.1 
Page 110 

 

حلقات ودورات دراسية ذات صلة حضرا وأنشطة أخرى اضطلعت ا يف غضون السنوات اخلمس 
  األخرية

                                                                                    حضرت القاضية صنجي موناغنغ وشاركت يف العديد من املؤمترات املتعلقة مبواضيع شت ى من بينها ما  
  : يلي

• Training for magistrates and judges on the use of international human rights instruments at 
domestic level, Mangochi, Malawi (2008). 

• Judge, African Moot Court competition, Dakar, Senegal (2008) 

• Training on international human rights systems, Banjul, the Gambia (2007). 

• Training of prosecutors and investigators, Banjul, the Gambia (2007). 

• Conference on an overview of the Criminal Justice System, Banjul, the Gambia (2006). 

• Conference for Commonwealth Magistrates and Judges, Toronto, Canada (2006). 

• International Bar Association Conference, Prague, Czech Republic (2005). 

• SADC Lawyers Association conference, Windhoek, Namibia (2005). 

• Seminar for International Judges, Salzburg, Austria (2004). 

• Conference organized by the International Bar Association, Auckland, New Zealand (2004). 

• World Women Lawyers Conference, London, United Kingdom (2001). 

• Upholding the Rule of Law: A Challenge to the Legal Profession, Amsterdam, Netherlands 
(2000). 

• Conference on Sentencing Policy organized by the International Society for the Reform of 
Criminal law, Vancouver, Canada (1993). 

                    حماضرات وعروض مهم ة 

• “The African human rights system”, held at the Brandeis and Boston Universities. 

• “The implications of the envisaged merger of the African Court on Human and Peoples’ Rights 
and the African Court of Justice”, paper delivered in Auckland, New Zealand. 

• “Violence in the home (the offender, the victim and the police)”, delivered in Gaborone, 
Botswana. 

• “Rape and sentencing in rape cases”, Mochudi, Botswana. 

• “Purpose of sentencing from sociological, philosophical and human rights perspectives”, 
Geneva, Switzerland. 
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• “Human rights in the wider Commonwealth”, Bermuda. 

• “The African human rights system – 20 years on”, Brazzaville, Republic of Congo. 

 

• “Criminal law and procedure – a judge’s expectations from investigators and prosecutors”, 
Banjul, the Gambia. 

  

  وغريها من املنظماتالعضوية يف املنظمات املهنية 

 .اجلنائي، فان كوفر، كندااجلمعية الدولية إلصالح القانون  •

 .                                    احملامني الدولية، لندن، اململكة املت حدةرابطة •

 . اجلمعية الدولية للقاضيات، واشنطن، الواليات املتحدة األمريكية •

 .    ّ                                           املنظ مة النسائية إميانغ باسادي، غابورون، بوتسوانا •

 .أفريقيااملرأة يف القانون والتنمية يف  •

 .، غابورون، بوتسوانا)فرع بوتسوانا (األفريقيعالم للجنوب                  ع ضو معهد وسائط اإل •

 .غابورون، بوتسوانا) فرع بوتسوانا(شاركت يف تأسيس منظمة الشفافية الدولية  •

 . رون، بوتسواناو، غاب)معهد إدارة الشركات(شاركت يف تأسيس معهد املديرين لبوتسوانا  •

***  
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   )اغامبي(نغوم، أميناتا لويس رونيين   - ١١

  ] باإلنكليزية: األصل[

  مذكرة شفوية

  

يف نظام  دي البعثة الدائمة جلمهورية غامبيا لدى األمم املتحدة حتياا إىل أمانة مجعية الدول األطراف  
 ١٥، املؤرخة ICC-ASP/7/S/19روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية وتتشرف، باإلشارة إىل مذكرة األمانة 

، بإبالغها أن حكومة غامبيا قررت ترشيح السيدة أميناتا لويس رونيين نغوم النتخاا قاضية ٢٠٠٨نيسان أبريل 
باحملكمة اجلنائية الدولية، أثناء االنتخابات اليت ستجرى يف االستئناف األول للدورة السابعة جلمعية الدول 

  .٢٠٠٩يناير /  كانون الثاين٢٣ – ١٩األطراف، يف نيويورك يف الفترة من 

وعلى الرغم من . ، من نظام روما األساسي٣٦من املادة ’ ٢‘) أ (٤ويقدم هذا الترشيح وفقا للفقرة   
 ١٩٩٨أن السيدة أميناتا لويس رونيىن نغوم مواطنة من زامبيا حبكم املولد إال إا منحت جواز سفر غاميب عام 

اميب يتمتع مبركز دبلوماسي وقد مسح وهي متزوجة من مواطن غ. أيام كانت سكرترية عدلية يف القضاء الغاميب
باإلضافة إىل ذلك، أذن األمني العام لألمم املتحدة للسيدة نغوم بأن تكون . هلا باالحتفاظ جبواز السفر الغاميب
  .غامبيا موطن إجازـا يف الوطن

 من نظام ٣٦ من املادة ٥ويقدم ترشيح السيدة أميناتا لويس رونيين نغوم ضمن القائمة باء وفقا للفقرة   
  .روما األساسي

بوصفها  وتتمتع السيدة أميناتا لويس رونيين نغوم خبلق عال وباحليادية والرتاهة وهي متلك خربة كبرية  
نظام القانون العام وهلا خربة  وهي حمامية مؤهلة يف ظل. موظفة يف اخلدمة املدنية الدولية واخلدمة املدنية الوطنية

وقاضية ) ١٩٩٤ – ١٩٩٠(ورئيسة احملكمة العليا ) ١٩٩٩- ١٩٩٨(ضاء الغاميب  سنة من العمل يف إطار الق٢٩
 -١٩٩٤(باإلضافة إىل ذلك، مارست السيدة نغوم العمل القانوين بصفة حرة ). ١٩٩٠ – ١٩٨٠(صلح 
وعملت خالل هذه الفترة مستشارة أقدم لدى جلنة التحقيق يف إدارة األراضى اليت أنشأا احملكمة ) ١٩٩٨
  .ةالغامبي

حىت اآلن كموظفة قانونية لدى -١٩٩٩(وعملت السيدة نغوم يف اخلدمة املدنية الدولية يف الفترة من   
احملكمة اجلنائية الدولية لرواندا وكانت فيها وكيلة للرئيس، ويف بعض األحيان املوظفة املسؤولة عن قسم إدارة 

كمة اجلنائية الدولية لرواندا يف الهاي ورئيسة لوحدة دعم دائرة االستئناف باحمل) ٢٠٠١- ١٩٩٩(احملكمة 
وموظفة ) ٢٠٠٦ – ٢٠٠٣(ونائبة للرئيس ومكلفة بقسم حمامى الدفاع وإدارة االحتجاز ) ٢٠٠٣ – ٢٠٠١(

باإلضافة إىل ذلك حصلت السيدة نغوم على ماجستري يف القانون ).  إىل اآلن٢٠٠٦(قانونية بقسم إدارة احملكمة 
وتبعا لذلك . ٢٠٠٥ام مع التخصص يف القانون اجلنائي الدويل من جامعة اليدن عام يف جمال القانون الدويل الع
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وجتربة عريضة بااالت ذات الصلة بالقانون الدويل الذي يهم  أمكنها اكتساب مؤهالت خاصة ومعرفة عميقة
 وقانون حقوق العمل القضائي الذي تضطلع به احملكمة كالقانون اجلنائي الدويل والقانون اإلنساين الدويل

  .اإلنسان والقانون ذي الصلة بالعنف ضد النساء واألطفال

) ب (٣باإلضافة إىل ذلك تتوفر يف السيدة أميناتا لويس رونيين نغوم الشروط املنصوص عليها يف الفقرة   
  .، من نظام روما األساسي٣٦من املادة ’ ٢‘) ب (٣والفقرة ’ ١‘

                                                                      ناتا لويس رونيىن نغوم مؤهلة مبا فيه الكفاية ومن شأا أن تسهم                                                    وحكومة غامبيا مقتنعة بأن السيدة أمي       
  )  أ   ( ٤                                                                             ومرفق ذه املذكرة الشفوية بيان املؤهالت الذي أعد وفقا ملتطلبات الفقرة              .                           مسامهة قيمة يف عمل احملكمة    

   .                                                                        من نظام روما األساسي وبيان السرية الذاتية للسيدة أميناتا لويس رونيين نغوم  ٣٦         من املادة 

. ..    

***  

  بيان املؤهالت

 من نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية ٣٦من املادة ) أ(٤بيان مقدم من مجهورية غامبيا وفقا للفقرة  
   من قرار مجعية الدول األطراف بشأن إجراءات ترشيح وانتخاب قضاة احملكمة٦الدولية والفقرة 

)6 ICC-ASP/3/Res..(  

، تسمية السيدة أميناتا لويس رونيين نغوم ٣٦من املادة ’ ٢‘) أ (٤ قررت حكومة غامبيا، وفقا للفقرة  
باحملكمة اجلنائية الدولية لرواندا، مرشحة النتخاا لشغل أحد املناصب  املوظفة القانونية حاليا بقسم إدارة احملكمة

تئناف األول للدورة القضائية الشاغرة يف احملكمة اجلنائية الدولية خالل االنتخابات اليت ستجري أثناء االس
  .٢٠٠٩يناير /  كانون الثاين٢٣ إىل ١٩السابعة جلمعية الدول األطراف يف نيويورك، يف الفترة من 

أحد   يشار إىل أن السيدة أميناتا نغوم زمبابوية األصل، متزوجة من٣٦من املادة ) ب (٤ووفقا للفقرة   
 إىل ١٩٨٠مارس /  القضاء الغاميب يف الفترة من آذار و قد عملت يف١٩٨١فرباير / الرعايا الغامبيني منذ شباط

باإلضافة إىل . ١٩٩٩أبريل / إىل نيسان١٩٩٨ مارس / وعادت إليه جمددا طيلة الفترة من آذار١٩٩٤مايو / أيار
 ١٩٩٨مارس /  إىل آذار١٩٩٤مايو / ذلك، فقد كانت تعمل بصفة حرة يف اال القانوين طيلة الفترة من أيار

ويف عام .  نفسها اليت شغلت فيها منصب مستشار أقدم لدى جلنة التحقيق يف إدارة شؤون األراضيوهى الفترة
 وحني كانت السيدة نغوم مساعدة للمحكمة منحت جواز سفر دبلوماسي غاميب وأذن هلا باالحتفاظ ١٩٩٨

لسيدة نغوم تسافر كانت ا) ١٩٩٩يوليه /  متوز١٨(وحني وفدت على احملكمة اجلنائية الدولية لرواندا . به
مستخدمة جواز السفر الدبلوماسي الغاميب حيث أا كانت مسافرة من غامبيا عن طريق اململكة العربية 
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من النظام )١ (٨- ١٠٤وقد طلبت من األمني العام أن يأذن هلا باستخدام اجلنسية الغامبية عمال باملادة . السعودية
  .وهلذه األسباب ترشح السيدة نغوم بوصفها مواطنة غامبية.  ملوظفي األمم املتحدةاإلداري

) ج(و) ب) (أ) (٣( وتتوفر يف السيدة أميناتا لويس رونيين نغوم الشروط املنصوص عليها يف الفقرة   )١(
  : من نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية على النحو التايل٣٦من املادة 

لى السيدة أميناتا لويس رونيين نغوم باألخالق الرفيعة واحلياد والرتاهة وتتوفر فيها  تتح  )أ(
 من ٣٦من املادة ) أ(٣املؤهالت املطلوبة يف دولة غامبيا للتعيني يف أعلى املناصب القضائية طبقا للفقرة 

قانون اجلنائي وأثبتت السيدة أميناتا لويس رونيين نغوم كفاءا يف جمال ال. نظام روما األساسي
واخنرطت يف سلك . سواء بصفة قاض أو مدع عام أو حمام واإلجراءات اجلنائية واخلربة املناسبة الالزمة

). ١٩٧٧(           ً                بصفتها عضوا  يف مجعية لنكن إن ) ١٩٧٩يوليه / متوز(احملاماة يف انكلترا ومقاطعة ويلز 
 سنة من العمل القانوين ٢٩تد ألكثر من وهي حمامية مؤهلة تنتمي إىل نظام القانون العام وهلا خربة مت

وقد عملت السيدة نغوم يف سلك القضاء الغاميب بوصفها مساعدة يف جمال القضاء . وطنيا ودوليا
) ١٩٩٠ – ١٩٨٠(وقاضية صلح ) ١٩٩٤ – ١٩٩٠(ورئيسة للمحكمة العليا ) ١٩٩٩ – ١٩٩٨(

 بالفصل يف العديد من القضايا اجلنائية وقد قامت على هذا األساس. مثلما يتبني ذلك من سريا الذاتية
اليت تشمل على سبيل الذكر ال احلصر، جنوح األحداث والتعدي على الغري مع إحلاق الضرر البدين به 

أو االجتار والسرقة / الذي يستهدف فردا من أفراد احلزب املعارض والعنف املرتيل وامتالك املخدرات و
. ن وال سيما املفتشون من الشرطة واملسئولون عن خزائن الوزاراتاللذين يرتكبهما املوظفون العموميو

وبوصفها قاضية صلح ورئيسة احملكمة . وقد نظرت يف جرائم االغتصاب والسرقة واخليانة و القتل
العليا قامت السيدة نغوم بتدوين واستصدار القرارات واألحكام واآلراء واألوامر ونسقت العمل 

وقد أشرفت .  أدائه مبحاكم الصلح واحملكمة العليا وحمكمة االستئنافوسهرت على سالمة القضائي
على تدريب املوظفني القانونيني ووفرت الدعم هلم يف اال القضائي وبصفتها رئيسة للمحكمة العليا 
أسدت املشورة للجنة اخلدمة القضائية اليت يرأسها رئيس القضاة يف غامبيا يف سبيل تعيني املوظفني 

  .ني على خمتلف مراتبهمالقضائي

باإلضافة إىل ذلك، مارست السيدة نغوم املهنة القانونية بصفة حرة وقد تبنت أثناء هذه الفترة   ) ب(
وقامت مبقابلة العديد من . الترافع يف قضايا جنائية ومدنية أمام احملكمة العليا وحمكمة االستئناف

ستئناف وملخصات االستئناف فضال عن أا املوكلني والشهود وأعدت املرافعات واإلشعارات باال
وقامت بدور . اضطلعت بالدفاع أمام حماكم الصلح واحملكمة العليا وحمكمة االستئناف على التوايل

 – ١٩٩٤(املستشار األقدم للجنة التحقيق يف إدارة شؤون األراضي مكلفة من طرف احلكومة الغامبية 
١٩٩٨.(  

                                                           
        جنـسية   ،                            إذا منح موظف، بشكل قانوىن        : "                ة على مايلى         املتحد                             من النظام اإلدارى لالمم     ٨-   ١٠٤            تنص املادة        ) ١ (

   ،                                                       غراض النظام االساسى للموظفني والنظام اإلداري للموظفني          ، أل                       أعتربت جنسية املوظف    ،                     أكثر من دولة واحدة   
   .                                                             ً                      هي جنسية الدولة اليت يرى األمني العام أن املوظف مرتبط ا ارتباطاً أوثق من ارتباطه بغريها
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 أثبتت السيدة نغوم كفاءا يف ااالت ذات الصلة ٣٦ املادة من) د (٣ ووفاء منها بالفقرة   )ج(
بالقانون الدويل مثل القانون اإلنساين الدويل وقانون حقوق اإلنسان واكتسبت خربة كبرية يف جمال 

وخالل أعماهلا كموظفة مدنية . املمارسة القانونية مما له صلة بالعمل القضائي الذي تضطلع به احملكمة
بصفتها موظفة قانونية تابعة للمحكمة اجلنائية الدولية لرواندا حيث )  حىت اآلن– ١٩٩٩(دولية 

 كانت نائبة لرئيس قسم إدارة احملكمة بصفتها املوظفة املسؤولة ومنسقة إلدارة شؤون الدائرة االبتدائية
دا يف ، ورئيسة وحدة دعم دائرة االستئناف التابعة للمحكمة اجلنائية لروان)٢٠٠١- ١٩٩٩(األوىل 
ونائبة رئيس وموظفة مسؤولة يف قسم حمامى الدفاع وإدارة االحتجاز ) ٢٠٠٣- ٢٠٠١(الهاي 

 .بصفة موظفة قانونية ومنسقة لقسم إدارة احملكمة)  إىل اآلن٢٠٠٦(و )٢٠٠٦ – ٢٠٠٣(

 وأثناء أدائها للوظائف املنوطة ا شاركت السيدة نغوم، بصفتها ممثال للمسجل، يف أنشطة   )د(
 الدوائر فاكتسبت بذلك خربة جبميع مراحل احملاكمة وأمكنها الوقوف على اإلجراءات خمتلف

باإلضافة إىل ذلك يتوقع أن . التمهيدية واألولية وإجراءات االستئناف والنقض ذه احملكمة املخصصة
 وأن تدي تفيد احملكمة اجلنائية الدولية من التجربة اليت شهدا باحملكمة اجلنائية الدولية لرواندا

وقد تولت السيدة نغوم اإلشراف على أداء . بالسوابق القضائية للدائرة االبتدائية ودائرة االستئناف
املوظفني القانونيني التابعيني لقسم إدارة احملكمة وقسم حمامي الدفاع وإدارة االحتجاز ودائرة 

البتدائية أو دائرة االستئناف واملسجل االستئناف اخلاضعة إلدارة الرئيس والقضاة الذين ترأسوا الدائرة ا
وعملت على تنسيق البحوث القانونية يف إعداد عروض املسجل عمال بالقاعدة .أو نائب املسجل/و

من قواعد اإلثبات والقواعد اإلجرائية للمحكمة اجلنائية الدولية لرواندا وقد استخدمت يف ) ب (٣٣
باإلضافة إىل ذلك، درست وحللت األحكام النهائية . نافأو دائرة االستئ/قرارات الدائرة االبتدائية و

أو دائرة االستئناف لتمكينها من تقدمي املشورة /واألوامر والقرارات الصادرة عن الدائرة االبتدائية و
مث قامت بإحالة املراسالت إىل األقسام املعنية  بشان ما إذا كانت هناك توجيهات تسدى لقلم احملكمة

وهي تؤمن سرية الوثائق املودعة يف امللف . نيني الذين يتولون اختاذ التدابري املطلوبةأو املوظفني املع
 .TRIMوتشهد عليها من أجل الوصول إليها يف إطار قاعدة بيانات 

 باإلضافة إىل ذلك تتمتع السيدة نغوم خبربة إدارية قوامها تنسيق األعمال التحضريية لقسم   )ه(
لدفاع وإدارة االحتجاز ودائرة االستئناف يف التقرير السنوي الذي يرفعه إدارة احملكمة وقسم حمامي ا

كما أا أعدت وقدمت مقترحات ذات صلة مبيزانية السنتني .الرئيس إىل اجلمعية العامة وجملس األمن
لقسم إدارة احملكمة وقسم حمامى الدفاع وإدارة االحتجاز وأعدت األجوبة على أسئلة اللجنة 

وكانت دوما ما متأل نظام تقييم األداء اإللكتروين يف موعده حيثما . ئون اإلدارة وامليزانيةاالستشارية لش
تكون هي املوظفة األوىل أو الثانية املسؤولة عن إعداد هذا التقييم يف قسم إدارة احملكمة وقسم حمامي 

قيحات املدخلة على كما أا أعدت ونسقت عملية التحضري للتعديالت والتن. الدفاع وإدارة االحتجاز
مث إن جتربتها اإلشرافية ومشاركتها بصورة مباشرة يف إعداد وتنفيذ . الصكوك القانونية للمحكمة

التثقيف القانوين الداخلي حني قامت بتنظيم حلقة عمل تعىن مبهارات التفاوض موجهة للموظفني 
باإلضافة إىل ذلك . ٢٠٠٥سمرب دي/ العاملني يف قسم حمامى الدفاع وإدارة االحتجاز يف كانون األول
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وبالتعاون مع مجعية قضاة الصلح والقضاة التابعني للكومنولث وبصفتها رئيسة للمحكمة العليا يف 
غامبيا نظمت وقامت بدور امليسر وترأست أحيانا احللقات الدراسية املكرسة للقضاة ولقضاة الصلح 

  .من بلدان الكومنولث

                                                             سيدة نغوم على شهادة املاجستري يف احلقوق يف جمال القـانون                                        باإلضافة إىل ذلك، حصلت ال       ) و (
      وبناء   .     ٢٠٠٥                                                                               لعام مع التخصص يف القانون اجلنائي الدويل من جامعة اليدن، ولندا يف عام                       الدويل ا

                                                                                                    على ذلك فقد اكتسبت كفاءة ومعرفة عميقة وخربة كبرية يف ااالت ذات الصلة بالقانون الدويل اليت                
                                                                                      ل القضائي الذي تضطلع به احملكمة مثل القانون اجلنائي الدويل والقـانون اإلنـساين                             هلا مساس بالعم  

              وبوسع السيدة    .                                                                                    الدويل وقانون حقوق اإلنسان والقانون ذي الصلة بالعنف املوجه ضد املرأة واألطفال           
  ء                                                                                                           نغوم أن تنظم وتراقب البحوث املتصلة بقاعدة بيانات قانونية مثلما سبق هلا أن فعلـت ذلـك أثنـا                  

                                                                                        البحوث اليت أجرا يف إطار األطروحة اليت قدمتها لنيل شهادة املاجستري يف احلقوق ويف إطار احملكمـة    
                          وبفضل الذاكرة املؤسـسية      .                                                                              اجلنائية الدولية لرواندا بوصفها قاضية صلح و يف املمارسة القانونية احلرة          

                        ً               السيدة نغوم ستكون مكسباً للمحكمة                                                                         عن الفترة اليت عملت فيها باحملكمة اجلنائية الدولية لرواندا فإن         
   .               اجلنائية الدولية

 من انطلقا اإلنسانية واملسائل اإلنسان حقوق مبسائل املتصلني الدائب ونشاطها نغوم السيدة اهتمام إن مث  )٢(
 روديسيا، منه تعاىن كانت الذي العنصري الفصل خضم يف تعيش كانت حينما السن حديثة وهي الشخصية جتربتها
. بيافرا يف احلرب ضحايا لفائدة التربعات مجع يف حثيثة مشاركة طالبة، كانت أيام وشاركت،. اآلن ميبابويز وهي
 الدولية للرابطة تنتسب وهي باجنول يف احملبة ألخوات الدولية للرابطة املؤسس العضو هي كانت كهولتها ويف

 وللنسوة عموما للمستضعفني والنصح واخلدمات ليمالتع توفري أجل من وآيرلندا العظمى بريطانيا يف احملبة ألخوات
 حبماية يتعلق فيما املدارس وتالمذة النسوة لفائدة األنشطة من وغريه التدريب بتنظيم وقامت. خصوصا واألطفال

 غامبيا يف النسائية التمويل جلمعية مؤسسا عضوا وبوصفها ذلك، إىل باإلضافة. والطفل للمرأة اإلنسان حقوق
 املقدمة والقروض االحتياطية األموال تقدمي يف أسهمت املصرفية بالشئون املعنية العاملية النسائية لمنظمةل املنتسبة

 ضمان من متكنهن مصرفية قروض على للحصول االحتياطي توفري على يقدرن ال الالئي املشاريع لصاحبات
 وتلفزيونية إذاعية وبرامج سيةدرا وحلقات عمل حلقات يف وشاركت نغوم السيدة ونظمت. ألسرهم االزدهار
 قضايا وناقشت والطفل للمرأة اإلنسان حقوق خاصة للجميع اإلنسان حقوق ومحاية الرشيدة باإلدارة للمناداة
 محل وحاالت عليها واإلدمان باملخدرات واالجتار املرأة ضد العنف احلصر، ال الذكر سبيل على ذلك، يف مبا خمتلفة

  .للشابات وخاصة عللجمي والتعليم املراهقات

وبفضل جتربتها الثرية يف اال القانوين والقضائي تتوفر يف السيدة أميناتا لويس رونيىن نغوم الشروط   ) ٣(
 من نظام روما األساسي كما هو ٣٦من املادة ’ ٢‘) ب (٣والفقرة ’ ١‘) ب (٣املنصوص عليها يف الفقرة 

بيد أا مسيت . غوم مؤهلة إلدراج امسها على القائمتني ألف وباءهلذا تعترب السيدة ن. مذكور يف سريا الذاتية
بوصفها مرشحة غامبيا لشغل منصب من املناصب الشاغرة لقضاة احملكمة اجلنائية الدولية بإدراج امسها يف القائمة 

  . من نظام روما األساسي٣٦ من املادة ٥للفقرة  باء وفقا
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 ٣٦من املادة ) ج (٣وطبقا للفقرة . نة وهي تتكلم الولوف أيضاإن اللغة األم للسيدة نغوم هي الشو  ) ٤(
حتسن السيدة نغوم معرفة اللغة اإلنكليزية كتابة ونطقا وهي اللغة اليت استخدمتها طيلة سنوات تدريسها وأثناء 

متحان باإلضافة إىل ذلك هلا إملام مفيد باللغة الفرنسية وقد اجتازت اال. السنوات التسع والعشرين من العمل
 وواصلت دراستها للغة ١٩٧٠ عام o level  التحريري والشفوي يف اللغة الفرنسية مبستوى كمربدج

وقامت السيدة أميناتا لويس . الفرنسية باحملكمة اجلنائية الدولية ولدى البعثة الفرنسية بغامبيا وأروشا يف ترتانيا
شراف على حترير شىت الرسائل والوثائق املكتوبة باللغة رونيين نغوم وهي باحملكمة اجلنائية الدولية لرواندا باإل

وهي تنتظر اآلن نتائج امتحان الكفاءة يف اللغة الفرنسية . أو املسجل/الفرنسية لعرضها على نائب املسجل و
ء  ونتائج امتحان دبلوم اللغة الفرنسية املستوى املتوسط باء، وبا٢٠٠٨مايو /باألمم املتحدة الذي اجتازته يف أيار

  .٢٠٠٨يونيو / الذي اجتازته يف مقر التحالف الفرنسي يف أروشا، ترتانيا يف حزيران٢

  : من نظام روما األساسي هي اآلتية٣٦من املادة ) ٣ (٨واملعلومات ذات الصلة بالفقرة   ) ٥(

 وهلا  إن السيدة أميناتا لويس رونيين نغوم مؤهلة لتعيينها يف أعلى املناصب القضائية يف غامبيا  )أ(    
ولذلك فإن ترشيحها مت . خربة بوصفها موظفة مدنية دولية أي موظفة قانونية باحملكمة اجلنائية الدولية

والسيدة نغوم هلا خلفية قضائية . مع املراعاة الواجبة للنظم القانونية السائدة يف العامل وللتمثيل اجلغرايف
  .املنصفأساسها القانون العام وسيكون انتخاا مبثابة التمثيل 

 السيدة أميناتا لويس رونيين نغوم مواطنة زميبابوية مرشحة بوصفها من رعايا غامبيا حبكم   )ب(
  .وغامبيا عضو يف جمموعة الدول األفريقية. الزواج واإلقامة ومركزها الدبلوماسي

  . السيدة أميناتا لويس رونيين نغوم أنثى  )ج(  

         شخصية         بيـانات

  ىن نغوماميناتا لويس روني    :االسم 

   ١٩٥٣يونيو / حزيران٧  :تاريخ امليالد

  ]كانت يومئذ تسمى سلزبوري روديسيا[ هراري، زميبابوي   :مكان امليالد

  .زميبابوية حبكم املولد غامبية حبكم الزواج ومكان اإلقامة واملركز الدبلوماسي :اجلنسية 
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  التعليـم

انون الدويل العام مع التخصص يف القانون اجلنائي ماجستري يف القانون يف جمال الق   ٢٠٠٥سبتمرب /أيلول
  الدويل جبامعة اليدن، هولندا 

  .اللغة الفرنسية، تكنولوجيا املعلومات، وستلو، لكسس نكسس و تريم  املتواصل      التعليم

ا األم الشونة ولكنها تتكلم الولوف وتتحدث اللغة اإلنكليزية بطالقة وهي لغة استخدمتها طوال حياا لغا
وقد درست باستمرار اللغة الفرنسية وهي تنتظر نتائج . املهنية وخالل السنوات التسع والعشرين من عملها

 إضافة إىل نتائج امتحان دبلوم اللغة ٢٠٠٨االمتحان الذي اجتازته يف هذه املادة باألمم املتحدة يف أيار مايو 
يونيو /ر التحالف الفرنسي يف أروشا، ترتانيا يف حزيران الذي اجتازته يف مق٢الفرنسية املتسوى املتوسط باء وباء 

٢٠٠٨.  

 املعهد امللكي لإلدارة – الدورة الدراسية األوىل يف جمال اإلدارة القضائية   ١٩٩٢سبتمرب / أيلول- يوليه/متوز
  .العامة، لندن، اململكة املتحدة

  ح من الفئة األوىل انضمت إىل سلك احملاماة يف غامبيا وعينت قاضية صل     ١٩٨٠مارس /آذار

، ٩مباىن ستون رقم  تتلمذت على يد السيد هنري مايرز، الكائن مكتبه يف       -سبتمرب/أيلول
  .لنكن ان، لندن، اململكة املتحدة  ١٩٨٠ – ١٩٧٩مارس /آذار

  .Bar Finals Inn of Court School London, UK     ١٩٧٩يوليه /متوز

لوريوس بشرف، املواضيع احلقوق وعلم االجتماع، شهادة البكا  -١٩٧٨
 جامعة كيلي، ستافوردشاير، -بيولوجيا وعلوم سياسية: الثانوية

  .اململكة املتحدة

  O and A Levels st. augustin High School , penhalonga, Zimbabwe      ١٩٧٢ و١٩٧٠

  :الوظائف اليت شغلتها 

  لدولية لرواندا التابعة لألمم املتحدة موظفة قانونية، احملكمة اجلنائية ا    حىت اآلن-١٩٩٩يوليه /متوز

  مساعدة يف جمال القضاء، جلنة اخلدمة القضائية      ١٩٩٨أبريل / نيسان
  ١٩٩٩أبريل / نيسان–

حماضرة غري متفرغة يف جمال احلقوق و املشرفة على دورة دراسية يف جمال      ديسمرب /كانون أول
  . لتقين يف غامبيالفائدة طلبة معهد التدريب ا احلقوق     ١٩٩٩ – ١٩٩٤
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  مستشارة قانونية حرة       ١٩٩٤مايو /أيار
   ١٩٩٨مارس / آذار-

–مستشارة أقدم لدى جلنة التحقيق يف إدارة شؤون األراضي، حكومة     ١٩٩٤نوفمرب /تشرين الثاين
  غامبيا      ١٩٩٨فرباير /شباط

    Gamia law Reports .مساعدة يف هيئة التحرير،   ١٩٩٤أكتوبر /تشرين األول

  ١٩٩٥يونيو / حزيران–

  جلنة اخلدمة القضائية، احلكومة الغامبية

 – ١٩٩٠مايو /أيار
 ١٩٩٤مايو /أيار

 .رئيسة احملكمة العليا

 ١٩٨٩أغسطس /آب
 ١٩٩٠مايو / أيار–

 قائمة بأعمال رئاسة احملكمة العليا 

 – ١٩٨٧فرباير /شباط
 ١٩٨٩/يوليه/متوز

 .قاضية صلح رئيسية

 ١٩٨١سبتمرب /أيلول
يناير / كانون الثاين–

١٩٨٧ 

 قاضية صلح أقدم

 – ١٩٨٠مارس /آذار
١٩٨١أغسطس /آب

   

 .قاضية صلح من الفئة األوىل

  العضوية يف املنظمات

  عضو شبكة احملكمة اجلنائية الدولية    حىت اآلن– ٢٠٠٢

  .نعضو جلنة اإلدارة فرع غامبيا، اجلمعية األفريقية للقانون الدويل والقانون املقار      ١٩٩٧

  عضو جملس وكالة النهوض باملرأة وبالطفل، وهي منظمة غري حكومية تولت تنفيذ   ١٩٩٧ – ١٩٩٦

مشاريع كانت تقوم بتنفيذها منظمة الطفولة التابعة للواليات املتحدة حني غادرت       
  غامبيا       
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  .موظفة شؤون حقوق اإلنسان، الرابطة الدولية ألخوات احملبة يف باجنول    ١٩٩٩ -١٩٩٦

  مساعدة يف هيئة التحرير، الس الوطين إلعداد التقارير القانونية    ١٩٩٦ – ١٩٩٤

  مسؤولة عن اخلزينة، الس الوطين إلعداد التقارير القانونية      ١٩٩٤

  . نائبة رئيس، مجعية السيدات األوىل األفريقيات املعنية باملرأة والطفل فرع غامبيا      ١٩٩٤

 الفرعية للمساعدة القانونية التابعة للجمعية األفريقية للقانون الدويل رئيسة، اللجنة    ١٩٩٩ -١٩٩٤
  .واملقارن، غامبيا      

  عضو، يف مشروع العالقات بني املسلمني واملسيحيني يف أفريقيا   ١٩٩٩ – ١٩٩٣

  عضو اللجنة التنفيذية، مجعية اآلباء واملدرسني باملدرسة الدولية مارينا    ١٩٩٤ – ١٩٩١

  رئيسة، اجلمعية الدولية ألخوات احملبة يف باجنول    ١٩٩٣ – ١٩٩٢

  رئيسة، مجعية التمويل النسائية بغامبيا، جملس اإلدارة    ١٩٩٢ – ١٩٩٠

  عضو مؤسس، اجلمعية النسائية للتمويل بغامبيا   حىت اآلن– ١٩٨٧

  .عضو مؤسس، املنظمة الدولية ألخوات احملبة يف باجنول   حىت اآلن– ١٩٨٦

  عضو منتسب، مجعية القضاة وقضاة الصلح يف الكومنولث   حىت اآلن– ١٩٨٦

: عنية بالقانون اجلنائيعضو، جلنة إصالح القوانني يف غامبيان، اللجنة الفرعية امل  ١٩٨٦ -١٩٨٤
  ١٩٩٤اإلجراءات اجلنائية وقانون اإلثبات ويسمى اليوم قانون اإلثبات لعام قانون 

 املركز القانوين للمرأة – املعنية باملرأة يف التنمية عضو، اللجنة الوطنية املتخصصة   ١٩٩٩ – ١٩٨٤
  .ورعايتها، اللجنة التابعة للمكتب النسائي      

  مت قبوهلا يف سلك احملاماة       ١٩٨٠

  .دعيت إىل االنضمام إىل سلك احملاميني يف إنكلترا وويلز      ١٩٧٩

 عضو يف اجلمعية الشرفية لينكولن إن   حىت اآلن– ١٩٧٧

  .ضو منظمة العفو الدولية، جامعة كيليع   ١٩٧٨ – ١٩٧٤
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  الربامج التدريبية اليت حضرا

Ongoing International criminal law, French advanced and information 
technology. 

November/December 
2007 

The Legacy of the International Criminal Courts and Tribunals for 
Africa with a focus on the jurisprudence of the ICTR.  

June 2007 Hague Joint Conference on Contemporary Issues of International Law - 
Criminal Jurisdiction 100 years after the 1907 Hague Peace Conference.  

2006         Gender sensitivity in the workplace and gender mainstreaming in 
programming. 

2002 - 2005 LL.M in Public International Law with an international criminal law 
specialization, Leiden University, The Netherlands. 

2004 - 2006  People management training programme for senior level managers; 
Team building by challenge for middle level management and United 

Nations Staff Outreach Support (SOS) providers. 

January 1999  Seminar on human rights issues in Harare, Zimbabwe. 

October 1998  Attended two seminars on “The Independence of the Judiciary”, 
organised by the Commonwealth Magistrates’ and Judges’ Association 
in Cyprus and by the African Centre for Democracy and Human Rights 

Studies in Mauritius. 

September 1997 Gambia Management Development Institute, Seminar on “Gender 
Awareness and Sensitisation Seminar for the Judiciary and the Legal 
Profession in The Gambia”. Consultant for 2 sessions “What sections of 
the Constitution disempower women and the girl child?” and “How can 
women access legal advice if needed and what kind of issues can be 
addressed through the legal consultations?” Presented similar papers for 

TANGO (3 December 1997). 

July 1997 Programme for the “National Workshop on Gender Policy”.  

1996 The Gambia Teacher’s Union Women’s wing, Civic education seminar 
where I delivered a paper on “The New Constitution: Women’s Rights 

and Civic Responsibilities”. 

April - June 1996 Soroptimist International Adult Literacy Forum, Phone-in programme 
on women’s issues - education, violence, legal etc. 

1995  Resource person, PROCMURA workshop on “Violence against women. 

1994 Women’s World Banking Workshop on “Good Governance for Board of 
Directors from Affiliates”, Gambia Women’s Finance Association, held 

in Botswana. 

1994 African Centre for Democracy and Human Rights Studies, “Training 
Course on the use of Human Rights Instruments”. 

1994 Workshop on “Women in Religion, Politics and Health”.  

1993 Commonwealth Magistrates’ and Judges’ Association, “Continuing 
Judicial Education Programmes in The Gambia”. 
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1993 Soroptimist International Federation of Great Britain and Ireland, 
conference held in Hong Kong. 

1993 International Commission for Jurists/Women in Law and Development 
in Africa (WiLDAF)/International Federation of Women Lawyers 
(FIDA) Ghana, Seminar on “Legal Services for Rural and Urban Poor 

and the Legal Status of Rural Women”, held in Accra, Ghana. 

1991/1993 Facilitator in Gambia Women’s Finance Association, small business 
management training workshops for ordinary members. 

1993 Programme for human rights training course for Magistrates 
[Anglophone Africa], organised by the African Centre for Democracy 

and Human Rights Studies. 

1993 Facilitator during the workshop for West African Magistrates, organised 
by the Commonwealth Magistrates’ and Judges’ Association, held in 

The Gambia. 

1992  Chaired two sessions at the regional workshop on “The Convention on 
the Elimination of all Discrimination against Women”, organised by the 

Commonwealth Secretariat in The Gambia. 

1992 Royal Institute of Public Administration, First “Judicial Administration 
Course for Commonwealth Countries”, London, United Kingdom. 

1992 Training of Trainers’ Workshop to review the Gambia Women’s Finance 
Association/Save the Children U.S.A. training manual. 

1991 International Commission for Jurists, Workshop on “Paralegal Training 
in Africa”. 

1991 Commonwealth Secretariat, “Creating Human Rights Education 
Programmes for Public Officials”. 

1990 “The African Development Bank Workshop for Training of Trainers in 
Women Entrepreneurship Development”, Ivory Coast, whilst 
Chairperson of the Gambia Women’s Finance Association, Board of 

Directors. 

1989 African Association of International Law and African Centre for 
Democracy and Human Rights Studies seminar on “The Judiciary and 

Human Rights in Africa”. 

1989 International Commission of Jurists and African Centre for Democracy 
and Human Rights Studies workshop on paralegal training in Africa. 

1989 “Training of Trainers’ Workshop”, organized by the Sahel Regional 
Financial Management Project U.S.A.I.D. 

1984/1989 Took part in radio programmes, workshops and seminars as a member 
of the Legal Status and Welfare of Women Committee of the Women’s 

Bureau. 

1986 African Regional Industrial Property Organisation conference in 
Lusaka, Zambia. 

1986 First Commonwealth Africa Conference of Chief Justices and Judges in 
The Gambia, as an observer. 
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 منشورات ذات صلة 

2005 Thesis for the LL.M in Public International Law with an 
international criminal law specialization, Leiden University, The 
Netherlands. Entitled “Freedom of Expression and the Right to 
Restrict such Freedom – the Experience of Africa and the 

Diaspora”. 

1994 The Gambia Law Reports 1994, as assistant editor. 

1990 Presented a national case study for the United Nations 
Development Programme Project RAF/87/042 “Improving 
African Women’s Role in the Informal Sector Production and 
Management”, entitled “The Statutory Legal Policies and 
Practices Pertaining to Women’s Activities in the Informal 
Sector”, funded by the United Nations Economic Commission for 

Africa. 

1989 Research paper for the Gambia’s Women’s Bureau on “The 
Courts and the Legal Status of Women”. 

 

*** 
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   )      مدغشقر (                       رازوازاناين، فونيمبوالنا   -  ١٢

  ]بالفرنسية: األصل[

             مذكرة شفوية

                                                                                            دي سفارة مجهورية مدغشقر يف بروكسيل حتياا إىل أمانة مجعية الدول األطراف يف نظـام رومـا              
                                                                                                        األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية وتتشرف بإبالغ األمانة بأن حكومة مدغشقر قـررت ترشـيح الـسيدة                

    ).           القائمة ألف (                اجلنائية الدولية                                        فونيمبوالنا رازوازاناين ملنصب قاض يف احملكمة 

   .                                                                           وتعمل السيدة فونيمبوالنا حاليا يف احملكمة العليا ملدغشقر يف دائرة رئيس حمكمة النقض  

   .                                                                                     والرجاء من األمانة أن جتد رفقته نسخا من بيان السرية الذاتية للمرشحة باإلنكليزية والفرنسية  

             مذكرة شفوية

                                                                         مم املتحدة حتياا إىل أمانة مجعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي                                                 دي البعثة الدائمة ملدغشقر لدى األ     
          تـشرين    ١٣           املؤرخة   Delonu/4B/CPI-08/159-08                                                             للمحكمة اجلنائية الدولية، وتود، باإلشارة إىل مذكرا رقم         

   :                        ، أن تضيف النقاط التالية    ٢٠٠٨       أكتوبر  /    األول

                                                      حكومة مدغشقر، ملغاشية اجلنسية وتتقدم ضمن القائمة                                                     السيدة فونيمبوالنا رازوازاناين، اليت رشحتها        
   .   ألف

                                                     احملكمة العليا ملدغشقر، وعملها يف الفترة مـن تـشرين       /                                          وبعملها احلايل يف دائرة رئيس حمكمة النقض        
                                                                   ، قاضية خمصصة يف احملكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا الـسابقة،              ٢٠٠٦      مارس   /           إىل آذار      ٢٠٠٣       نوفمرب   /     الثاين

                                                                                                    لسيدة فونيمبوالنا رازوازاناين ذات كفاءة مشهودة يف جمايل القانون اجلنائي واإلجـراءات اجلنائيـة،                         يتبني أن ا  
                   وتتخـصص يف حقـوق      .                                                                                    وبصفتها أيضا قاضية من الدرجة األوىل، هلا التجربة الالزمة يف احملاكمات اجلنائيـة            

   .                      اإلنسان والقانون اإلنساين

***  

             بيان املؤهالت

                  البيانات الشخصية

   .                        ، يف أنتاناناريفو، مدغشقر    ١٩٥٠      نوفمرب  /             تشرين الثاين  ١٣      :      امليالد      تاريخ 

    ).             مجهورية مدغشقر (        ملغاشية        :      اجلنسية
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         التعليم

                             ، كليـة احلقـوق، جامعـة        )        سنوات  ٤ (                 إجازة يف احلقوق            ١٩٧٥  -      ١٩٧١
   .            أنتاناناريفو

                                                          دبلوم معهد الدراسات القضائية، كلية احلقـوق، جامعـة                 ١٩٧٥  -      ١٩٧٣
   . و           أنتاناناريف

             اخلربة املهنية

  .                                                                 قاضية رئيسة دائرة يف احملكمة العليا يف مدغشقر، املسائل اجلنائية واملدنية     ٢٠٠٦      سبتمرب  /         منذ أيلول

      ٢٠٠٣         نـوفمرب    /            تشرين الثاين 
     ٢٠٠٦     مارس  /      آذار-

                                                                              قاضية يف احملكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا الـسابقة يف القـضية رقـم            
Nº IT-01-47-T  ) اجيحسنوفيتش وأمري كوبورا               املدعي ضد إنفر ح                       ( .  

                أغـسطس قاضـية    /    آب  ٢٤                                                 أعادت اجلمعية العامة لألمم املتحدة انتخاا يف             ٢٠٠٥      أغسطس  /  آب
                                                                            خمصصة يف احملكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة لفترة أربع سـنوات           

   ).    ٢٠٠٩      أغسطس  /    آب  ٢٣  -      ٢٠٠٥      أغسطس  /    آب  ٢٤ (

ــران ــو  /        حزي   -      ٢٠٠٢        يوني
     ٢٠٠٣     مارس  /    آذار

  .                                         رة الدراسات والعالقات اخلارجية، وزارة العدل   مدي

                                                                          انتخبت يف الدورة اخلامسة واخلمسني للجمعية العامة لألمم املتحدة قاضـية                ٢٠٠١      يونيو  /      حزيران
                                                                           خمصصة للمحكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة ملدة أربـع سـنوات           

   ).    ٢٠٠٥      يونيو  /        حزيران  ١١  -      ٢٠٠١      يونيو  /        حزيران  ١٢ (

  -      ١٩٩١       يناير   /   ثاين         كانون ال 
     ٢٠٠٢     مايو  /    أيار

                                                                             مستشارة يف احملكمة العليا ملدغشقر، انتخبتها اجلمعية الوطنية قاضية مسؤولة          
                                                                     عن اإلشراف على احملاكم االبتدائية وحماكم االستئناف يف قسم اإلشـراف           

  .                     التابع للمحكمة العليا

                     لة عـن الفـصل يف                                                          مستشارة يف حمكمة االستئناف يف أنتاناناريفو، مـسؤو            ١٩٩٠  -      ١٩٨٥
   .                                                                 الطعون املقدمة يف األحكام الصادرة يف القضايا اجلنائية واإلصالحية واملدنية

  .                           رئيسة احملكمة اجلنائية العادية

                           قاضية مسؤولة عن التحقيق      :                                             قاضية وقاضية حتقيق يف قسم حمكمة أمبوسيترا           ١٩٨١  -      ١٩٧٨
ـ                        ا إىل ذلـك،                                                                  يف جرائم الدم، وعمليات السرقة الكربى، وأعمال القتل، وم

  .                                                 وقاضية مسؤولة عن القضايا اجلنائية واإلصالحية واملدنية
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  .                                                 نائبة املدعي العام، باحملكمة االبتدائية، دييغو سواريس     ١٩٧٨  -      ١٩٧٦

                  أنشطة مهنية أخرى

                                                    اللجنة الوطنية امللغاشـية للـدفاع عـن حقـوق           ”                          عضو املنظمة غري احلكومية             ٢٠٠٢    منذ 
   . “      اإلنسان

   .                                معة األفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب       عضو اجلا        ٢٠٠٢    منذ 

                                                                                  التعاون مع اخلبري االستشاري لربنامج األمم املتحدة اإلمنـائي يف إعـداد النـشرة                    ٢٠٠٠
   . “              ج حقوق اإلنسان ”                          املشتركة للربنامج حول موضوع 

                                                                                   التعاون مع اخلبري االستشاري لليونيسيف يف إعداد تقرير عن مؤمتر القمة العـاملي               
    ).      مدغشقر   (           املعين بالطفل

                             سـفارة الواليـات املتحـدة يف     (                                              عضو فريق العمل املعين بتعزيز حقوق اإلنـسان             ١٩٩٨    منذ 
   )      مدغشقر

                                               توفري املعاملة اإلنسانية للمعـتقلني بانتظـار        ”                                عضو الفريق املسؤول عن مشروع            ١٩٩٧
               أمضوا أكثر    ٣     ٠٠٠                                           معتقال من املعتقلني الذين يفوق عددهم         ٢     ٤٩٧ (  “        حماكمتهم

   )                   يف السجن قبل حماكمتهم        سنوات  ٥   من 

                                عضو مستشار يف رابطة قضاة مدغشقر       ١٩٩٦  –      ١٩٩٣

                               خبرية يف جلنة صياغة دستور مدغشقر          ١٩٩٢

        مدغشقر /                                       معيدة يف القانون املدين جبامعة أنتاناناريفو       ١٩٨٦  -      ١٩٨٥

                      حلقات العمل واملؤمترات

                القانون اإلنساين   "      بشأن                                                             مؤمتر االحتفال بنشر دراسة اللجنة الدولية للصليب األمحر               ٢٠٠٥
    ).    ٢٠٠٥     مايو  /          الهاي، أيار   " (           الدويل العريف

   .     اإليدز /                                                              حلقة عمل تدريبية للمدربني بشأن القانون وفريوس نقص املناعة البشرية          ٢٠٠٢

                         إقامة شـراكة لتعزيـز      ”                                                          املؤمتر املشترك بني منظمة الوحدة األفريقية واتمع املدين               ٢٠٠١
    ).          أديس أبابا   ( “                        السالم والتنمية يف أفريقيا

   )     حماضرة (  “              مكافحة الفساد ”          ٢٠٠٠

   )     حماضرة (  “                     حقوق اإلنسان واملسيحية ”      
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   “                                استراتيجية إعالء شأن مناصب القضاة ”               املؤمتر الوطين عن           ١٩٩٨

                      حلقة عمل عن احلقوقيات          ١٩٩٦

                                    حلقة عمل عن حقوق الدفاع ودور احملامني      

                    الدورات التدريبية 

                             تعـويض ضـحايا حـوادث       -               مشاكل التأمني      : "          يب القضاة                    برنامج مواصلة تدر        ٢٠٠٧
   )            أنتاناناريفو (                             ، املعهد الوطين للقضاة واملسجلني  "    السري

                                                                                  نظام العدالة اجلنائية يف األنشطة املتعلقة باملخدرات يف شرق أفريقيـا واجلنـوب              "      ٢٠٠٢
- ٧                                                                     ، دورة نظمها مكتب األمم املتحدة ملراقبة املخدرات ومنع اجلرميـة،             "       األفريقي

   )                        ، بريتوريا، جنوب أفريقيا    ٢٠٠٢       أكتوبر  /            تشرين األول ١ ١

                                                              ، دورة نظمتها مفوضية األمم املتحدة السامية حلقـوق اإلنـسان         "            حقوق اإلنسان  "      ٢٠٠١
    ).            أنتاناناريفو (

                                                             دورة نظمتها مفوضية األمـم املتحـدة لـشؤون الالجـئني            -              حقوق الالجئني           ٢٠٠٠
    ).            أنتاناناريفو (

   .                      لعليا وتقنيات االستعراض                     دائرة النقض يف احملكمة ا      

   .           تفتيش احملاكم      

   .                 تدريب مدريب القضاة      

                                      ، إدارة شؤون التعاون التقين الدويل       "                                      مكافحة املخدرات واإلدمان على املخدرات     "      ١٩٩٩
    ).                    سفارة فرنسا يف مدغشقر (                                              يف جمال الشرطة التابعة لوزارة الداخلية الفرنسية 

                                                  عهد الدراسات القانونية الدولية التابع لوزارة          ، م  "                                 اجلوانب القانونية لعمليات السالم    "  
   .                      الدفاع بالواليات املتحدة

                     حقوق اإلنسان واإلدارة      

                  املنشورات واملقاالت

   .                                                                دور احملاكم الدولية يف حتديد املسؤولية القانونية وإقامة سيادة القانون          ٢٠٠١

               مكافحة الفساد          ٢٠٠٠
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       األومسة

           درجة قائد                       وسام االستحقاق الوطين من           ٢٠٠٧

   .                                                                   وسام امرأة عظيمة للقرن احلادي والعشرين، منحه املعهد البيوغرايف األمريكي          ٢٠٠٤

                                  وسام االستحقاق الوطين من درجة ضابط          ٢٠٠١

                                  وسام االستحقاق الوطين من درجة فارس          ١٩٩٦

        اللغات

           اللغة األم  :        امللغاشية   •

                            إجادا قراءة وكتابة ونطقا   :        الفرنسية   •

                    معرفة جيدة يف العمل   : ة        االنكليزي   •

                  املهارات احلاسوبية

   .                                برنامج ويندوز وبرنامج وورد بريفكت

***  
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   )       اليابان (              سايغا، فوميكو   -  ١٣
  ]األصل باإلنكليزية[

  مذكرة شفوية

دي سفارة اليابان يف هولندا حتياا إىل أمانة مجعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة 
أبريل / نيسان١٥ املؤرخة ICC-ASP/7/S/19باإلشارة إىل املذكرة الصادرة عن احملكمة - تتشرفاجلنائية الدولية و

بإبالغ احملكمة اجلنائية الدولية أن حكومة اليابان قررت تعيني القاضية فوميكو سايغا، مرشحة إلعادة -٢٠٠٨
 االستئناف األول للدورة السابعة انتخاا ملنصب قاض باحملكمة اجلنائية الدولية يف االنتخابات اليت ستجري يف

  .٢٠٠٩يناير / كانون الثاين٢٣ إىل ١٩جلمعية الدول األطراف املقرر عقدها يف نيويورك يف الفترة من 

  .  من نظام روما األساسي٣٦من املادة ) أ (٤                              ً        ويقدم ترشيح القاضية سايغا وفقا  للفقرة 

 من نظام روما األساسي ٣٦ من املادة ٥ والقاضية سايغا مرشحة على القائمة باء ألغراض الفقرة
                                                                                                  وكانت قد انتخبت مؤخ را قاضية باحملكمة اجلنائية الدولية أثناء االنتخابات اليت جرت يف الدورة السادسة جلمعية 

وقد أثبتت .  يف نيويورك مللء ثالثة شواغر قضائية٢٠٠٧نوفمرب / الدول األطراف املعقودة يف تشرين الثاين
يد من ااالت ذات الصلة بالقانون الدويل مثل القانون اإلنساين وقانون حقوق اإلنسان وتتمتع كفاءا يف العد

                                                                                  ً                  خبربة طويلة وبأهلية قانونية هلا صلة وثيقة بالعمل القضائي الذي تضطلع به احملكمة، استنادا  إىل عملها مدة سنني 
القاضية سايغا، وبفضل ما كرسته من العمل يف مث إن . عديدة كدبلوماسية من اليابان متفرغة للعمل الدبلوماسي
، هلا معرفة جيدة وخربات حسنة بالقضايا ٢٠٠٧-٢..١نطاق جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة، خالل الفترة 

وجيدر بالذكر كذلك أن القاضية سايغا هي أول قاضية وهي . املتعلقة باجلنسني مبا يف ذلك العنف ضد املرأة
 تنتمي إىل املنطقة اآلسيوية، وهي مبفردها القاضية اآلسيوية املدرج امسها على القائمة باء، ومن حاليا الوحيدة اليت

ويرفق طي هذا البيان . شأن إعادة انتخاا ان يسهم مسامهة قيمة يف احلفاظ على التوازن اإلقليمي واجلنساين
  .لسرية الذاتية للقاضية سايغا، من نظام روما األساسي وا٣٦من املادة ) أ (٤الوارد وفقا للفقرة 

***  

مث إن اليابان ما برحت تدعم األنشطة اليت تضطلع ا احملكمة اجلنائية الدولية منذ إنشائها، وبعد أن   
 وباعتبارها على الدوام أكرب ٢٠٠٧أكتوبر / أصبحت دولة طرفا يف نظام روما األساسي يف تشرين األول

وقرار احلكومة اليابانية ترشيح القاضية سايغا . تزم البقاء داعما قويا للمحكمةمساهم يف ميزانية احملكمة، فإا تع
                                                                                              إلعادة انتخاا قاضية باحملكمة اجلنائية الدولية ينم  عن التزامها الراسخ مبواصلة بذل قصارى اجلهد لتيسري 

ة بأن القاضية سايغا متلك اخلربة                              واحلكومة اليابانية على ثقة تام .األنشطة اليت تقوم ا احملكمة اجلنائية الدولية
                                                                                            ّ الالزمة والدارية واملعارف ذات الصلة مبجاالت القانون الدويل،كالقانون اإلنساين وقانون حقوق اإلنسان، مما  

    .للمحكمة     املهم    ّ                            ميك نها من مواصلة اإلسهام يف العمل
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  بيان املؤهالت

 األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية والفقرة  من نظام روما٣٦من املادة ) أ (٤              ً        بيان مقدم وفقا  للفقرة 
املتعلق بإجراء ترشيح وانتخاب قضاة احملكمة اجلنائية ) ICC-ASP/3/Res.6( من قرار مجعية الدول األطراف٦

  .الدولية

إن القاضية فوميكو سايغا، املرشحة اليابانية ملنصب قاض باحملكمة، شخص يتمتع خبلق عال وباحليادية   )أ(
  . هي متلك املؤهالت الالزمة لتعيينها يف أعلى املناصب القضائيةوالرتاهة و

والقاضية سايغا من بني أبرز الدبلوماسيني اليابانيني ذوي اخلربة بعالقات اليابان مع األمم املتحدة وقد   
شاركت مشاركة حثيثة وكثيفة يف عملية وضع القوانني الدولية وال سيما يف جمال التعاون االجتماعي 

  ُ                                                                 وأ تيحت هلا كذلك فرصة العمل يف احلكومة احمللية اليابانية، مبقاطعة سايتاما . ريق األمم املتحدةعن ط
بوصفها نائبة للمحافظ وقدمت مسامهة كربى يف االرتقاء باملقاطعة إىل أعلى مستويات احلكم الذايت 

 مبهنتها الدبلوماسية، فقد أما فيما يتعلق. من حيث السياسة اليت اتبعتها يف جمال املساواة بني اجلنسني
) الواليات املتحدة األمريكية(                                                     ع ي نت يف مناصب مهمة جنحت فيها مثل منصب قنصل عام يف سياتل 

وسفرية يف البعثة الدائمة لليابان لدى األمم املتحدة وسفرية فوق العادة ومفوضة لدى مملكة النرويج 
ري العاديتني من خالل ما اضطلعت به من وقد برهنت على كفاءا وقدرا غ. ومجهورية أيسلندا

     ً                                                              وأخذا  بعني االعتبار هذه االجنازات، فإن تعيينها مرشحة يابانية لشغل منصب . الواجبات الدبلوماسية
                                                                                     قاض باحملكمة قد اقت رح أثناء اجتماع عقدته احلكومة وتقرر بعد النظر الدقيق يف اإلجراء الواجب 

  .  من نظام روما األساسي٣٦من املادة ’ ١‘) أ (٤اإلتباع املنصوص عليه يف الفقرة 

 من ٥وتعني القاضية سايغا مرشحة يابانية ملنصب قاض إلدراجها يف القائمة باء وذلك ألغراض الفقرة   )ب(
  .  من نظام روما األساسي٣٦املادة 

 القضايا وشاركت القاضية سايغا مشاركة كثيفة يف معاجلة القضايا املتعلقة حبقوق اإلنسان وال سيما  
وشاركت مشاركة نشيطة يف عملية . املتصلة باملرأة وتطورت بفضل ذلك خربا البارزة يف هذا امليدان

التصديق على اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة ويف املداوالت املتعلقة بالربوتوكول 
ءا يف جماالت ذات صلة بالقانون ومن خالل عملها يف هذا امليدان أثبتت كفا. االختياري لالتفاقية

       ً                                        ً          اعتمادا  على هذا اإلجناز، أصبحت القاضية سايغا عضوا  يف اللجنة . الدويل كقانون حقوق اإلنسان
                      ً                 عالوة على ذلك، واعترافا  هلا بأا من أبرز . ٢٠٠١املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة يف عام 
                                                 يف هذا الشأن يف اليابان، ع ي نت سفرية يابانية مكلفة اخلرباء بقضية حقوق اإلنسان وأكثرهم جتربة

وقد سعت جاهدة بعد ذلك يف سبيل تسوية قضايا حقوق اإلنسان املطروحة على . حبقوق اإلنسان
اتمع الدويل ومنها قضية اختطاف كوريا الشمالية ملواطنني يابانيني، وذلك حبضور مؤمترات نظمتها 

   ً                                                  فضال  عن احلوار على املستوى احلكومي املتعلق بقضايا ذات صلة األمم املتحدة ومنظمات أخرى 
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واملتوقع أن تتعزز اخلربة اليت متلكها القاضية سايغا يف هذا امليدان بفضل التجارب .حبقوق اإلنسان
  .والواجبات املتصلة مبركزها احلايل

  :سي هي التالية من نظام روما األسا٣٦من املادة ) أ (٨واملعلومات ذات الصلة بالفقرة   )ج(

  .القاضية سايغا مؤهلة لتعيينها يف أعلى املناصب القضائية يف اليابان  ’١‘  
  .القاضية سايغا مواطنة من رعايا اليابان واليابان عضو يف املنطقة اآلسيوية  ’٢‘  
  .القاضية سايغا أنثى  ’٣‘  

، على سبيل الذكر ال وتتمتع القاضية سايغا خبربة قانونية فيما يتعلق مبسائل املرأة تشمل  )د(
                                      ً                                        احلصر، العنف ضد املرأة من خالل عملها عضوا  يف اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد 

ومسامهة القاضية سايغا يف أنشطة هذه اللجنة مسامهة . ٢٠٠٧-٢٠٠١املرأة خالل الفترة 
       ً   ا عضوا  يف                                                          ُ         مشهود هلا ا وقوبلت بارتياح كبري من قبل اتمع الدويل ولذلك أ عيد انتخا

  . ٢٠٠٦ مث يف عام ٢٠٠٢هذه اللجنة مرتني، يف عام 

  . والقاضية سايغا مواطنة يابانية وال متلك جنسية أية دولة أخرى  )ه(

حبلول  ومبا أن القاضية سايغا ستكون قد شغلت منصب قاضية ملدة تقل عن ثالث سنوات
، ٢٠٠٩تخب جمددا ملدة والية كاملة عام ، فيحق هلا أن تن٢٠٠٩مارس /اية واليتها احلالية يف آذار

 . من نظام روما األساسي٣٧ من املادة ٢وفقا للفقرة 

***  

  بيانات شخصية

  فوميكو سايغا  :االسم
  ١٩٤٣نوفمرب / تشرين الثاين٣٠  :تاريخ امليالد

  )١٩٦٦مارس /خترجت يف آذار(جامعة طوكيو للدراسات األجنبية   :التعليم
  

  أة والقضايا القانونية عملها املتصل بقضايا املر
إن القاضية سايغا، باعتبارها تنتمي إىل شعبة االتفاقيات الدولية وشعبة السياسة املعنية باألمم املتحدة بوزارة 
                                                                                                  الشؤون اخلارجية والبعثة الدائمة لليابان لدى األمم املتحدة، شاركت يف املفاوضات املتعلقة باملعاهدات وعملي ة 

   :مسؤولة مكلفة باالتفاقات التاليةالتصديق عليها يوصفها 
  اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة؛. 
  االتفاقية املتعلقة مبركز الالجئني؛. 
  الربوتوكول املتعلق مبركز الالجئني؛. 
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                                                         العهد الدويل اخلاص  باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية؛.

  .ة والسياسيةالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدني.
  

، وقد أعيد انتخاا ٢٠٠٧نوفمرب / وأصبحت عضوا يف جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة يف تشرين الثاين
  .وهي خبرية بقانون حقوق اإلنسان. ٢٠٠٦ و ٢٠٠٢عضوا مرتني يف 

   
اصة ذه عالوة على ذلك، شغلت القاضية سايغا منصب نائبة حلاكم حمافظة سايتاما معنية بالتشريعات اخل

احملافظة وذات الصلة بتعزيز التكافؤ بني اجلنسني ويعترب األمر الصادر بتقرير هذا التكافؤ هو األول من نوعه يف 
  .اليابان

  
  .، أصبحت القاضية سايغا أول سفرية يابانية تعىن حبقوق اإلنسان٢٠٠٥ويف عام 

  ١٩٨٣يونيو / حزيران-١٩٨٠يناير/ كانون الثاين
لتصديق حكومة اليابان على اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، واالتفاقية مكلفة بالتحضري 

املتعلقة مبركز الالجئني، والربوتوكول املتعلق مبركز الالجئني، والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية 
عبة االتفاقيات الدولية، مكتب                                                                  واالجتماعية والثقافية والعهد الدويل اخلاص  باحلقوق املدنية والسياسية، ش

  . املعاهدات

            التحضريية يف                                                                      حضرت مؤمتر األمم املتحدة املعين باملرأة، نريويب، كينيا، واجتماعاته                ١٩٨٥
    ).    ١٩٨٥   و    ١٩٨٤ (                              نطاق اللجنة املعنية مبركز املرأة 

        للجنـة                                                                               مديرة بالوكالة، مسؤولة، يف مجلة أمور، عن الشؤون النسائية مبا يف ذلك ا                    ١٩٨٩  –      ١٩٨٨
                                                                                      املعنية مبركز املرأة، وصندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة وتنفيذ اتفاقية القـضاء            

    .                                                                    على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة يف اليابان بالتعاون مع الوزارات األخرى

                                                                                 مكلفة باللجنة الثالثة، مبا يف ذلك اللجنة املعنية مبركز املرأة وصـياغة الربوتوكـول              ١٩٩٨  –      ١٩٩٦
    .                                                            ختياري امللحق باتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة  اال

    .                                      نائبة حمافظ سايتاما معنية بقضايا اجلنسني        ٢٠٠٠  –      ١٩٩٨
   .                                                                   ومستشارة، جلنة صياغة النظام املتعلق باملساواة بني اجلنسني يف حمافظة سايتاما    

  .ملرأةعضو،اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد ا    ٢٠٠٧-  ٢٠٠١
  .قاضية باحملكمة اجلنائية الدولية     حىت اآلن– ٢٠٠٧
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  املهنة

  شعبة االتفاقيات الدولية، مكتب املعاهدات     ١٩٨٠يناير /كانون الثاين

  سكرترية أوىل، البعثة الدائمة لليابان لدى األمم املتحدة      ١٩٨٣يونيه /حزيران

عنية باألمم املتحدة، مكتب شؤون األمم مديرة مساعدة، شعبة السياسة امل      ١٩٨٨فرباير /شباط
  املتحدة       

  نائبة املدير، شعبة التعاون االجتماعي، مكتب شؤون األمم املتحدة       ١٩٨٨مارس /آذار

  مديرة، شعبة احمليطات، مكتب الشؤون االقتصادية      ١٩٨٩يوليه /متوز

  مستشارة، سفارة اليابان يف الدامنرك      ١٩٩٢أغسطس /آب

  وزيرة، البعثة الدائمة لليابان لدى األمم املتحدة      ١٩٩٦مارس /آذار

  نائبة حمافظ مقاطعة سايتاما، اليابان      ١٩٩٨مايو /أيار

  القنصل العام لليابان يف سياتل، الواليات املتحدة األمريكية      ٢٠٠٠سبتمرب /أيلول

  سفرية، البعثة الدائمة لليابان لدى األمم املتحدة      ٢٠٠٢يوليه /متوز

 – ٢٠٠٣بتمرب س/أيلول
 ٢٠٠٧أبريل /نيسان

 سفرية فوق العادة ومفوضة لدى مملكة النرويج

 ٢٠٠٣أكتوبر /تشرين األول
 ٢٠٠٧أبريل / نيسان–

  سفرية فوق العادة ومفوضة لدى مجهورية آيسلندا 

 

 ٢٠٠٥ديسمرب /كانون األول
 ٢٠٠٨أبريل / نيسان–

 سفرية مكلفة حبقوق اإلنسان

 ٢٠٠٧ ديسمرب/كانون األول
    حىت اآلن –

                             قاضية باحملكمة اجلنائية الدولية
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  اجتماعات ومؤمترات دولية أخرى

 )١٩٩٧ – ١٩٩٦، ١٩٩١ – ١٩٩٠، ١٩٨٧ – ١٩٨٣(اجلمعية العامة لألمم املتحدة  •

 الس االقتصادي واالجتماعي التابع لألمم املتحدة •

 جلنة حقوق اإلنسان التابعة لألمم املتحدة  •

 )١٩٨٣( األمم املتحدة للبيئة برنامج •

 )١٩٨٨(منظمة العمل الدولية  •

 )١٩٨٨(االحتاد الدويل لالتصاالت السلكية والالسلكية  •

 )١٩٨٨(منظمة الصحة العاملية  •

 )١٩٨٨(صندوق األمم املتحدة للسكان  •

ملؤثرات العقلية، مؤمتر األمم املتحدة العتماد اتفاقية مكافحة االجتار غري املشروع يف املخدرات وا •
 )١٩٨٨(فيينا 

 )١٩٩١(املنظمة البحرية الدولية  •

 يف نيويورك ١٩٩٢ – ١٩٨٩(اللجنة التحضريية التابعة للجنة األمم املتحدة لقانون البحار  •
 )وجامايكا

 ) يف ريو دي جانريو١٩٩٢(مؤمتر األمم املتحدة املعين بالبيئة والتنمية  •

 ) يف كوبنهاغن١٩٩٥(ة االجتماعية مؤمتر القمة العاملي للتنمي •

***  
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   )     غيانا (                شهاب الدين، حممد   -  ١٤
  ]باإلنكليزية: األصل[

              مذكرة شفوية 
  

                                                                                          ت هدى البعثة الدائمة جلمهورية غيانا لدى األمم املتحدة حتياا إىل أمانة مجعية الدول األطراف يف نظام   
 ١٥         ، املؤر خة ICC-ASP/7/S/19 إىل مذكرة األمانة روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية وتتشرف، باإلشارة

، بإبالغها أن حكومة غيانا قررت ترشيح القاضي حممد شهاب الدين النتخابه قاضيا ٢٠٠٨أبريل /نيسان
                                                                                                    باحملكمة اجلنائية الدولية، أثناء االنتخابات اليت ست عقد خالل االستئناف األول للدورة السابعة للجمعية، يف مدينة 

  .٢٠٠٩يناير / كانون الثاين٢٣ إىل ١٩يف الفترة من نيويورك 
  

 من نظام ٣٦ من املادة ٥                                                          ً        ويندرج ترشيح القاضي حممد شهاب الدين يف إطار القائمة باء وفقا  للفقرة   
  . روما األساسي

  
والقاضي حممد شهاب الدين شخص يتحلى باألخالق الرفيعة واحلياد والرتاهة وله خربة طويلة بوصفه   
وباعتبار القاضي شهاب الدين من رجال القانون األكفاء الذين ينتمون إىل نظام القانون العام، . لياقاضيا دو

وبفضل . زاول ملدة عقود طويلة احملاماة يف غيانا وعمل بصفته وكيال عاما وقائما بأعمال وزير اخلارجية يف غيانا
احملكمة اجلنائية الدولية ليوغسالفيا السابقة وقاضيا لدى ) ١٩٨٨/١٩٩٧(عمله قاضيا لدى حمكمة العدل الدولية 

وقاضيا لدى احملكمة اجلنائية الدولية لرواندا يف دوائرها )  حىت اآلن، ونائبا لرئيس هذه احملكمة مرتني١٩٩٧(من 
أكتسب القاضي شهاب الدين كفاءة يف ااالت ذات الصلة بالقانون الدويل )  إىل اآلن١٩٩٧من (االستئنافية 

بالعمل القضائي لدى احملكمة، مثل القانون اإلنساين الدويل وقانون حقوق اإلنسان والقانون   عالقةالذي له
وهذا القاضي الدويل من الدعاة املتحمسني لسيادة القانون واحترام حقوق .                             املتصل بالعنف ضد  املرأة والطفل

  .وترفق طيه السرية الذاتية للقاضي شهاب الدين. اإلنسان
  

’ ١‘) ب (٣، الفقرة ٣٦ القاضي حممد شهاب الدين الشروط املنصوص عليها يف املادة وتتوفر يف  
وأبلغ . من النظام األساسي’ ٢‘) أ (٤، الفقرة ٣٦من نظام روما األساسي فضال عن املادة ’ ٢‘) ب (٣والفقرة 

ره القاضي شهاب الدين الفريق الوطين التابع جلمهورية غيانا لدى حمكمة التحكيم الدائمة حكومة غيانا باختيا
  . وقد أيد اإلحتاد الكارييب هذا الترشيح. مرشحا النتخابه قاضيا للمحكمة اجلنائية الدولية

  
وحكومة غيانا على قناعة من أن القاضي شهاب الدين مؤهل متاما وهو قادر على أن يقدم مسامهة   

  . قيمة يف أعمال احملكمة
  

***  
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             بيان املؤهالت
 من نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية بشأن ٣٦من املادة ) أ (٤فقرة بيان مقدم وفقا لل  

  . إجراء ترشيح وانتخاب قضاة احملكمة اجلنائية الدولية
  
ٍ                          إن القاضي حممد شهاب الدين، املرشح من غيانا ملنصب قاض  باحملكمة شخص يتحلى باألخالق   )أ(                                                 

  . الت املطلوبة يف دولة غيانا للتعيني يف أعلى املناصب القضائيةالرفيعة واحلياد والرتاهة وتتوافر فيه املؤه
والقاضي شهاب الدين واحد من أبرز اخلرباء القانونيني يف غيانا وحمام ذو كفاءة ينتمي إىل نظام ") ١) ("ب(

ٍ            وشغل وظيفة مستشار، وقاض ، ومستشار يف .القانون العام وقد زاول طيلة عقود متعددة احملاماة يف غيانا                        
ٍ      ومدع  عام )  برتبة قاضي االستئناف١٩٧٣- ١٩٦٢(الشؤون اجلنائية، ومستشار قانوين ملكي     )١٩٧٣-

، عمل القاضي شهاب الدين وزيرا للشؤون ١٩٨٧ إىل عام ١٩٧٨وأثناء الفترة املمتدة من عام ). ١٩٨٧
 ونائب الرئيس يف القانونية وقائما بأعمال شؤون وزير اخلارجية كما شغل منصب نائب أول لرئيس الوزراء

ويتمتع القاضي شهاب الدين خبربة قانونية دولية واسعة، وقد عمل قاضيا مبحكمة العدل الدولية، . حكومة غيانا
ٍ                                                             ويشغل حاليا منصب قاض  باحملكمة اجلنائية الدولية ليوغسالفيا السابقة ويف دائرة االستئناف ) ١٩٩٧- ١٩٨٨(                    

اعترافا خبربته القانونية الطويلة واستيفائه للشروط املنصوص عليها يف . االتابعة للمحكمة اجلنائية الدولية لرواند
من نظام روما األساسي، قررت حكومة غيانا ترشيح القاضي حممد شهاب الدين ) ١) (أ (٤، الفقرة ٣٦املادة 

  . النتخابه قاضيا باحملكمة اجلنائية الدولية
  
ٍ                                        ب قاض  باحملكمة اجلنائية الدولية يدرج يف القائمة وغيانا مست القاضي شهاب الدين مرشحا ملنص’ ٢‘)ب( ) باء(    

  .  من نظام روما األساسي٣٦ من املادة ٥وفقا للفقرة 
  

وبالنظر إىل اخلدمات اجلليلة اليت قدمها بوصفه قاضيا مبحكمة العدل الدولية واحملكمة اجلنائية الدولية 
وباحملكمة اجلنائية الدولية لرواندا ) ني لتلك احملكمةحىت اآلن، ونائبا للرئيس مرت-١٩٩٧(ليوغسالفيا السابقة 

بدائرة االستئناف أكتسب القاضي شهاب الدين خربة كبرية ومعرفة يف ااالت ذات العالقة بالقانون الدويل 
املتصلة بالعمل القضائي للمحكمة اجلنائية الدولية مثل القانون اإلنساين الدويل وقانون حقوق اإلنسان والقانون 

  .وهو من الدعاة املتحمسني لسيادة القانون واحترام حقوق اإلنسان.                             املتصل بالعنف ضد  املرأة والطفل
  

  .ويتكلم القاضي شهاب الدين اإلنكليزية بطالقة وهي لغته األم  )ج(
  : من نظام روما هي اآلتية٣٦من املادة ) أ (٨واملعلومات ذات الصلة بالفقرة   )د(
  

  .ؤهل ألن يعني يف أعلى املناصب القضائية يف غياناالقاضي شهاب الدين م -١
والقاضي شهاب الدين من رعايا غيانا اليت هي عضو يف جمموعة دول أمريكيا الالتينية ومنطقة  -٢

 .البحر الكارييب
 .والقاضي شهاب الدين ذكر -٣
  

  .والقاضي شهاب الدين من رعايا غيانا وال ميلك جنسية أية دولة أخرى  )ه(
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   موجهتان من الفريق الوطين لغايانا يف حمكمة التحكيم الدائمةرسالتان

  ٢٠٠٨أغسطس / آب٦رسالة مؤرخة 

سكوتالند، العضوان يف الفريق الوطين لغايانا . أ. دو سانتوس والدكتور بارتن أ. حنن السيد برنارد س  
الدين، الذي عمل قاضيا يف يف حمكمة التحكيم الدائمة، نعلن مبوجبه أننا نرى يف زميلنا القاضي حممد شهاب 

 ويعمل حاليا قضايا يف احملكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة وقاضيا يف احملكمة حمكمة العدل الدولية
اجلنائية الدولية لرواندا، شخصا ذا كفاءة مشهودة يف ااالت ذات الصلة بالقانون الدويل من القانون اإلنساين 

نسان، وجتربة واسعة حبكم كفاءته القانونية املهنية ذات الصلة بعمل احملكمة اجلنائية ن حقوق اإلالدويل وقانو
 ننضم وبناء عليه. ، مبن فيهم القاضي حممد شهاب الدينوعليه، نشاطر زمالءنا يف الفريق الوطين رأيهم. الدولية

اجلنائية الدولية املقرر إجراؤها إليهم يف ترشيح القاضي حممد شهاب الدين ضمن القائمة باء النتخابات احملكمة 
  .٢٠٠٩يناير أو مطلع /يف كانون الثاين

  ]توقيع[            
  دوس سانتوس. برنارد س            
  عضو الفريق الوطين لغايانا يف حمكمة التحكيم الدائمة            

  
  سكوتالند. أ. بارتن أ            
  عضو الفريق الوطين لغايانا يف حمكمة التحكيم الدائمة            

  
  ٢٠٠٨يوليو / متوز٢٢ة مؤرخة رسال

أنين أرى يف  مبوجبه أعلنفريق الوطين لغايانا يف حمكمة التحكيم الدائمة، عضو ال، رامشران. بترام ج السيد أنا
 القاضي حممد شهاب الدين، الذي عمل قاضيا يف حمكمة العدل الدولية ويعمل حاليا قضايا يف احملكمة زميلي

 السابقة وقاضيا يف احملكمة اجلنائية الدولية لرواندا، شخصا ذا كفاءة مشهودة يف اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا
ااالت ذات الصلة بالقانون الدويل من القانون اإلنساين الدويل وقانون حقوق اإلنسان، وجتربة واسعة حبكم 

 يف الفريق الوطين رأيهم، زمالئي شاطرأوعليه، . كفاءته القانونية املهنية ذات الصلة بعمل احملكمة اجلنائية الدولية
نضم إليهم يف ترشيح القاضي حممد شهاب الدين ضمن القائمة أوبناء عليه . مبن فيهم القاضي حممد شهاب الدين

  .٢٠٠٩يناير أو مطلع /باء النتخابات احملكمة اجلنائية الدولية املقرر إجراؤها يف كانون الثاين

  ]توقيع[            

  رامشران. الدكتور بترام ج            

***  
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  البيانات الشخصية

  حممد شهاب الدين  :االسم

  مواطن من غيانا  :اجلنسية

  
  املؤهالت

  
 .١٩٤٥فرباير /  شباط٩، (Middle Temple, London)انضم إىل نقابة احملامني  •

 ).لندن(، بكالوريوس قانون، ماجستري قانون، دكتوراه، دكتوراه قانون، )االقتصاد(بكالوريوس علوم  •

 .١٩٦٦مارس /مستشار امللكة، آذار •

 .١٩٧٠فرباير / مستشار أقدم، شباط •

 .١٩٩٢، )فخرية) (جامعة وست إنديز(دكتورا قانون  •

 .١٩٩٤عضو شريف يف جملس الشؤون القانونية مبيدل متبل،  •

  
  املناصب الدولية احلالية

  
ٍ                          قاض ، احملكمة اجلنائية الدولية ل  حىت اآلن - ١٩٩٧يونيو / حزيران١٦  يوغسالفيا السابقة، يزاول  

  .القضاء عادة يف دائرة االستئناف
نوفمرب / تشرين الثاين١٩نائب رئيس احملكمة اعتبارا من                           

، ومرة أخرى ١٩٩٩نوفمرب / تشرين الثاين١٦ إىل ١٩٩٧
 ٢٦ إىل ٢٠٠١نوفمرب / تشرين الثاين١٦ابتداء من 

  .٢٠٠٣فرباير /شباط
  

ٍ                                 قاٍض، احملكمة اجلنائية الدولية لرواندا                     حىت اآلن-    ١٩٩٧      نوفمرب  / ين          تشرين الثا     ).              دائرة االستئناف (  
  

                        املنصب الدويل السابق
  

ٍ                       قاض ، حمكمة العدل الدولية،  ١٩٩٧-١٩٨٨   .  سنوات٩  
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                                املناصب اليت شغلها سابقا يف غيانا
  

   .              قانوين بصفة حرة                      مستشار، يزاول العمل ال                ١٩٥٩     مايو  /    أيار-    ١٩٥٤      أغسطس  /  آب
   .   ٍ قاٍض              ١٩٥٩      أغسطس  /  آب  -    ١٩٩٥     مايو  /    أيار
   .                         مستشار يف الشؤون القانونية      ١٩٦٢      أبريل  /     نيسان-    ١٩٥٩      أغسطس  /  آب

   )    ١٩٧١     مايو  /                                  برتبة قاضي استئناف اعتبارا من أيار (         وكيل عام       ١٩٧٣      يوليه  /     متوز-    ١٩٦٢      أبريل  /     نيسان
   .        نائب عام                                        ١٩٨٧-    ١٩٧٣
                         وزير الشؤون القانونية                                      ١٩٨٧-    ١٩٧٨
    ).         من حني آلخر (                                قائم بأعمال شؤون وزير اخلارجية                                       ١٩٨٧-    ١٩٧٨

  
   .                                                                           من بني املناصب الوزارية األخرى اليت تقلدها، نائب أول لرئيس الوزراء ونائب للرئيس

  
                       خربة ذات عالقة باملوضوع 

  
   .             األمم املتحدة                 عضو، وفد غيانا إىل                                  ١٩٧٢
   .                            عضو، جملس اإلدارة، جامعة غيانا                        ١٩٦٥-    ١٩٦٣
   .                                               عضو، جملس التعليم القانوين لكومنولث دول الكارييب                        ١٩٨٧-    ١٩٧٣
     .                                           ، جلنة احلدود املختلطة املشتركة بني غيانا وفرتويال )         برتبة سفري (      عضو                         ١٩٧٠-    ١٩٦٦
                                                        د غيانا إىل العديد من املفاوضات واملؤمترات الدولية مبا فيها         عضو يف وفو                          ١٩٨٧-    ١٩٦٢

    :       ما يلي
 .١٩٧٧مؤمتر األمم املتحدة خلالفة الدول يف املعاهدات، فيانا،  •

، ملبورن، )١٩٧٩(مؤمتر رؤساء حكومات لكومنولث يف لوساكا  •
 ).١٩٨٧(، وفانكوفر )١٩٨٥(، ناسو )١٩٨٣(، نيودهلي )١٩٨١(

 ).١٩٨١(نكون بني الشمال واجلنوباجتماع قمة كا •

اجلمعية العامة ملنظمة الدول األمريكية، سانت لوسيا، كانون  •
 .١٩٨١ديسمرب /األول

) ١٩٧٢(اجتماعات وزراء خارجية بلدان عدم االحنياز، جورج تاون  •
 ).١٩٨١(ونيودهلي 

 .١٩٨١اجتماع مكتب التنسيق حلركة بلدان عدم االحنياز، اجلزائر،  •

 ).١٩٨٣(ر وزراء دول وحكومات بلدان عدم االحنياز، نيودهلي مؤمت •

، )١٩٨٢(مؤمتر وزراء حكومات الكومنولث الكارييب يف اوشو رييو  •
) ١٩٨٦(، جورج تاون )١٩٨٤(، ناسو )١٩٨٣(بورت اوف سباين 

 ).١٩٨٧(وسانت لوسيا 
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بربادوس ) ١٩٧٥(اجتماعات وزراء العدل يف الكومنولث، الغوس  •
 ).١٩٨٦(وهراري ) ١٩٨٣(سري النكا ، )١٩٨٠(

 ).١٩٨٣(املؤمتر املعين بالقانون يف دول الكومنولث، هونغ كونغ  •

   .                         عضو، حمكمة التحكيم الدائمة                        حىت اآلن-    ١٩٩٨
         املنظمات

يف نقابة احملامني بغيانا، وهي بدورها عضو يف منظمة احتادات احملامني ) قبل أن يصبح قاضيا(عضو  •
 .لدول لكومنولثالكاريبية 

 ).١٩٨٣(عضو احتاد الكومنولث رابطة الكومنولث لتقدمي املشورة التشريعية  •

 ,Jessup International Law Moot Courtرئيس، (عضو شريف يف اجلمعية األمريكية للقانون الدويل  •

Washington, 1991) 
 .عضو رابطة القانون الدويل •

 ).٢٠٠١- ١٩٩٩أول للرئيس، نائب (عضو، معهد القانون الدويل  •

 .عضو، اجلمعية الفرنسية للقانون الدويل •

 .عضو، منتسب، األكادميية الدولية للقانون املقارن •

 .عضو، الس االستشاري، اجلمعية األفريقية للقانون الدويل واملقارن •

 .عضو شريف مدى احلياة، اجلمعية اهلندية للقانون الدويل •

 .         ّ                        شاري، ال ة األوروبية للقانون الدويلعضو، الس االست •

 .عضو، الس االستشاري، جملة القانون اجلنائي الدويل •

 .عضو، هيئة التحرير الشرفية، الة الصينية للقانون الدويل •

 The Law and Practice of International Courts and Tribunals: A  عضو، الس االستشاري، •

Practitioner’s Journal. 
 Board of Electors of the Whewell Professorship of International Law of Cambridgeعضو،  •

University (1994 - 1998). 
 .Haut comité de Patronage, Euxodie (Aide internationale aux universités ACP)عضو،  •

 
              ّ   الكتب اليت ألّفها

  

• “The Legal System of Guyana”, (Georgetown, 1973). 

• “Constitutional Development in Guyana 1621 - 1978”, (Georgetown, 1978). 

• “Precedent in the World Court, Hersch Lauterpacht Memorial Lectures”, (Cambridge 
University Press, 1996). 
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  الورقات
  

• “The Role of the Lawyer in Developing Guyana”, (Georgetown, 1974). 

 

• “Towards Industrial Justice in Guyana”, (Georgetown, 1974). 

 

• “Law Reform in Guyana”, Guyana Bar Association Review, December 1981. 

 

• “Refresher Courses: Compulsory or Optional?”, Proceedings of the Commonwealth Law 
Conference, Hong Kong, September 1983. 

 

• “Slavery and Historiographical Rectification,” in: Proceedings of the International Round Table 
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   أكيلي مويال- أجنليك سيتا السيدة  - ١٥
  ]بالفرنسية:األصل[

  مذكرة شفوية

يهدي وزير اخلارجية والتعاون الدويل جلمهورية الكونغو الدميقراطية حتيته إىل أمانة مجعية الدول 
 روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، ويتشرف بإبالغها مبوجب هذه الرسالة بترشيح األطراف يف نظام

                         ً                                                   أكيلي مويال النتخاا قاضيا  أثناء االنتخابات اليت ستجرى يف االستئناف األول للدورة - السيدة أجنليك سيتا
 كانون ٢٣ إىل ١٩يف الفترة من السابعة جلمعية الدول األطراف اليت ستعقد يف مقر األمم املتحدة يف نيويورك 

  .٢٠٠٩يناير /الثاين
 

*** 
             بيان املؤهالت

 من نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية والفقرة ٣٦من املادة ) أ (٤              ً        بيان مقدم وفقا  للفقرة 
ائية املتعلق بإجراء ترشيح وانتخاب قضاة احملكمة اجلن) ICC-ASP/3/Res.6( من قرار مجعية الدول األطراف٦

  .الدولية

  ) من نظام روما األساسي٣٦من املادة ) أ(٣ الفقرة(املؤهالت األخالقية   - ١

 أكيلي مويال باألخالق الرفيعة يف حياا اخلاصة والعامة وهي معروفة -تتحلى السيدة أجنليك سيتا
  .حبيادها ودقتها ونزاهتها يف الدوائر املهنية والرابطات اليت تعمل ا

م لستة أطفال، تعيش حياة أسرية متسقة مع معتقداا الدينية وتقاليد الكرامة اإلنسانية وهي متزوجة وأ
اليت نشأت عليها يف بيت أبيها، ألفونس سيتا بامبو، الذي كان أول سفري جلمهورية الكونغو الدميقراطية لدى 

ا يف أرقى املدارس ولقد ساعدت دراستها واألنشطة التعليمية األخرى اليت قامت . الكرسي الرسويل
، ثانوية القلب املقدس يف كينشاسا، ثانوية شاتوبريان يف روما، ايطاليا، "Les Bergeronnettes("واملؤسسات 

على اعتيادها على الدقة والرغبة يف خدمة اآلخرين اليت أصبحت من املميزات ) حتت رعاية أكادميية غرينوبل
  .البارزة لشخصيتها

ا يف أنشطتها املهنية املختلفة أو يف أعماهلا باملؤسسات أا تدافع عن القيم وسيؤكد كل من اشترك معه
االجتماعية واألخالقية مثل األسرة، واحترام القانون وحقوق اإلنسان األساسية، والعدالة، واألعمال اخلريية، 

. داء العمل، وما إىل ذلكوالكرامة، والكيان الذايت للمرأة، والرتاهة، واحترام الكلمة، ودقة املواعيد، وحسن أ
والواقع أن هذه الصفات، عالوة على خربا التقنية، هي اليت دعتها إىل االشتراك، ومواصلة االشتراك، يف 

للمؤسسات الكونغولية الذي يرأسه األب مارتن إكوا  األنشطة اليت يقوم ا مركز الرؤساء والقادة املسيحيني
 مركز التدريب األفريقي؛ وجملس -ريقي للتنمية االقتصادية واالجتماعيةبيس إيزال؛ وجملس إدارة املعهد األف

، وهي منظمة غري حكومية، كأمينة للصندوق؛ واجلمعية العامة ملركز الدراسات Femme Plusإدارة مؤسسة 
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فيذي وانتخبت السيدة سيتا نتيجة هلذه الصفات عضو بالس التن. املتعلقة بالرعاية االجتماعية، وما إىل ذلك
  .                                         لنقابة احملامني يف كينشاسا وعي نت أمينة للمجلس

ومن الشخصيات البارزة األخرى اليت تشهد باألخالق الرفيعة للسيدة سيتا األب إكوا، أمني عام مركز 
الرؤساء والقادة املسيحيني للمؤسسات الكونغولية ورئيس مركز الدراسات املتعلقة بالرعاية االجتماعية؛ والسيدة 

ز دمييري، مديرة مدرسة موتيما امبيكو؛ واألب ريتشارد اربيكوم، عضو جملس إدارة املعهد األفريقي فرانسوا
؛ والسيد  Femme Plusللتنمية االقتصادية واالجتماعية؛ والسيدة برناديت موليليبوي، املديرة الوطنية ملؤسسة

ولية؛ واألستاذ كاليمبا تشاماكيندا كريستيان هيميدي، منسق التحالف الوطين من أجل احملكمة اجلنائية الد
واألستاذ ماتادي ننغا غامندا، الرئيسان السابقان لنقابة احملامني يف كينشاسا؛ واألستاذ نغيلي ماسودي واألستاذة 

 مادلني كاالال، وزيرا العدل وحقوق اإلنسان السابقني؛ و الربوفيسور غريغوار باكاندجيا وامبونغو، -ماري
ية احلقوق جبامعة كينشاسا؛ والربوفيسور غريغوار باكاندجيا وامبونغو، ممثل مفوضية األمم العميد السابق لكل

  .املتحدة السامية لشؤون الالجئني يف مجهورية الكونغو الدميقراطية

 وتدعو األخالق الرفيعة اليت تتميز ا السيدة سيتا، عالوة على تدريبها وجتربتها وخربا يف اال 
 مارسيليا، فرنسا، وحائزة على دبلوم الدراسات العليا يف - توراه يف القانون من جامعة إكسدك(األكادميي 

، ويف اال القانوين )القانون اجلنائي وعلم اإلجرام، ومدرسة القانون اجلنائي بكلية احلقوق جبامعة كينشاسا
املساعدة القانونية ( السياسي واإلداري ، ويف اال)حمامية وأمينة الس لتنفيذي لنقابة احملامني يف كينشاسا(

                        ً                                                         إىل القول بأا مؤهلة قطعا  للتعيني يف أعلى املناصب القضائية، مثل حمكمة االستئناف واحملكمة ) لوزير العدل
 . الدستورية

 من نظام ٥و ) ب(٣القائمة اليت يقدم ترشيح السيدة سيتا هلا ألغراض الفقرتني : املؤهالت التقنية -٢
 ساسيروما األ

 من نظام روما األساسي، جيري ألغراض انتخاب القضاة يف ٣٦ من املادة ٥مبوجب أحكام الفقرة 
احملكمة اجلنائية الدولية إعداد قائمتني للمرشحني حتتويان على أمساء املرشحني لالنتخاب، وحتتوي يف احلالة 

ات اجلنائية، واخلربة املناسبة الالزمة، سواء األوىل على كفاءة املرشح الثابتة يف جمال القانون اجلنائي واإلجراء
؛ وحتتوي يف احلالة )القائمة ألف(كقاض أو مدع عام أو حمام، أو بصفة مماثلة أخرى، يف جمال الدعاوى القضائية 

الثانية على كفاءة املرشح الثابتة يف جماالت القانون الدويل ذات الصلة باملوضوع مثل القانون اإلنساين الدويل، 
القائمة (نون حقوق اإلنسان، وخربة مهنية واسعة يف جمال عمل قانوين ذي صلة بالعمل القضائي للمحكمة وقا
 ).باء

والسيدة سيتا حقوقية ومتخصصة يف القانون اجلنائي وعلم اإلجرام، وهي أستاذة للقانون اجلنائي 
فة موظفة لشؤون احلماية الوطنية يف األمم املتحدة بص) ٢٠٠٣منذ عام (وحمامية، وتعمل أيضا منذ بضع سنوات 

وذه الصفة، قامت السيدة سيتا بتطبيق القانون الدويل . تابعة ملفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني
، ١٩٩٩ويف عام . اإلنساين وحقوق اإلنسان على الواقع وملست الصعوبات اليت يتعرض هلا الالجئون واملشردون

 كتاب عن اجلرائم ضد اإلنسانية يف القانون الكونغويل، ونشر مركز الدراسات شاركت السيد سيتا يف وضع
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وساعدت هذه الدراسة النظرية والعملية السيدة سيتا على مواجهة . املتعلقة بالرعاية االجتماعية هذا الكتاب
تسبتها من عملها وأتاحت هلا اخلربة اليت اك. النتائج املروعة لالنتهاكات اجلسيمة للقانون اإلنساين الدويل

مبفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني ومجهورية الكونغو الدميقراطية وكذلك من البعثة اليت قامت ا 
إىل غينيا الفرصة لالتصال ببعض أشد الالجئني واملشردين تعرضا للخطر، والنساء، واألطفال، مبا يف ذلك النساء 

صاب، واألطفال الذين فقدوا أثر أبويهم، وما إىل ذلك، واالعتراف بأنه الاليت فقدن أزواجهن، وضحايا االغت
بينما حتتاج اآلالم اليت يعانيها هؤالء األفراد إىل إجراءات إنسانية والتزام على نطاق واسع، فإنه ينبغي أيضا اختاذ 

ويل من أجل الردع، إجراءات ملنع تكرار هذه احلاالت عن طريق تطبيق العدالة بصورة فعالة على النطاق الد
 .ومعاقبة املسؤولني، وتعويض الضحايا، والتأكيد مرة أخرى بشدة على القيم اليت انتهكتها هذه األعمال

واكتسبت السيدة سيتا، نتيجة هلذه اخلربات، واحللقات التدريبية املتخصصة اليت حضرا يف إطار 
 يف محاية األشخاص املعرضني للخطر، السيما مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني، خربة خاصة

ودعيت السيدة سيتا بالتايل إىل إلقاء كلمات . ضحايا االغتصاب، واملشردين، واألطفال الضحايا لفظائع احلرب
  :بشأن مواضيع خمتلفة من بينها

، حلقة عمل قامت بتنظيمها رابطة "العنف املرتيل ضد املرأة يف نظر القانون الكونغويل"  -
  .٢٠٠٤مارس /ضامن بني احلقوقيات يف كاتانغا، لوبومباشي، آذارالت

، آليات املساءلة عن اجلرائم "هل توجد آليات دولية بديلة للمحكمة اجلنائية الدولية؟"  -
 تشرين ١٤حالة كل من مجهورية الكونغو الدميقراطية وأوغندا، اجتماع خرباء، : الدولية
 .، أمستردام٢٠٠٤أكتوبر / األول

حاالت العنف ( هناك حاجة إىل حمكمة جنائية دولية جلمهورية الكونغو الدميقراطية؟ هل"  -
، رابطة النهوض )"النساء، األطفال، األقليات، الالجئون: ضد اموعات املستضعفة

 .٢٠٠٤بالكونغو، 

، حلقة دراسية "االختصاص من حيث األشخاص واملوضوع والزمان واملكان للدوائر املختلطة  -
بشأن الدوائر املختلطة املتخصصة يف احملاكم الكونغولية قام بتنظيمها التحالف  ة العمل حلق–

الكونغويل للعدالة االنتقالية بالتعاون مع املركز الدويل للعدالة االنتقالية وشعبة حقوق اإلنسان 
 يونيه/ حزيران٧األمم املتحدة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية، كينشاسا، منظمة ببعثة 

٢٠٠٥ . 

، "العدالة االنتقالية والقضاء على العنف اجلنسي ضد املرأة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية" -
 .٢٠٠٦ أفريقيا، نريويب، - نظام اإلنذار املبكر بااعة

وقائع حلقة يف " استعراض املشاكل اليت يثريها الباب األول من قانون العقوبات الكونغويل" -
، البعثة الدائمة إلصالح القانون ضع الراهن لقانون العقوبات الكونغويل املعنية بالو العمل

 .٢٠٠٦الكونغويل، كينشاسا، 
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اآلثار املترتبة على القوانني اجلديدة املتعلقة بالعنف اجلنسي والرامية إىل محاية املرأة يف   -
 .٢٠٠٧، نادي أصدقاء القانون، احتاد الوطنيني الكونغوليني، "األوساط الطالبية

وبوضوح، تتوافر يف السيدة كيتا مؤهالت كافية لإلدراج بكلتا القائمتني ولكنها اختارت، بناء على 
 .  من نظام روما األساسي، أن ترشح نفسها يف القائمة باء٣٦ من املادة ٥اخليار املتاح هلا يف الفقرة 

 )ساسي من نظام روما األ٣٦ من املادة ٨الفقرة (املؤهالت اخلاصة والتمثيل   - ٣

 يف جمال القانون اجلنائي الدويل، والقانون اإلنساين ال                                      كو نت السيدة سيتا بذلك مسعة مميزة لنفسها 
 فحسب ولكن أيضا يف اال األكادميي الذي لديها – مما يربر ترشيحها للقائمة باء –الدويل، وقانون الالجئني 

 مما –د األشخاص املستضعفني، السيما األطفال فيه خربة بشأن العنف اجلنسي ضد املرأة والعنف املرتكب ض
  . من نظام روما األساسي٣٦من املادة ) ب (٨يربر ويدعم ترشيحها يف سياق الفقرة 

 من نظام روما األساسي، ٣٦ من املادة ٨من الفقرة ‘ ٣’و ‘ ٢’و ‘ ١’وفيما يتعلق بالفقرات الفرعية 
  :جلنسية، يف سياق ما يليترشيح السيدة سيتا، الكونغولية ا ينبغي النظر يف

   اجلرماين، السيما يف تعبريه األفريقي؛-متثيل النظام القانوين الروماين   -

 والتوزيع اجلغرايف للمنطقة األفريقية؛   -

 .متثيل املرأة  -

  )٣٦من املادة ) ج (٣الفقرة (معرفة إحدى لغات العمل باحملكمة   - ٤

 لغة واحدة على األقل من لغات العمل باحملكمة وهي اللغة      ً                                 وأخريا ، للسيدة سيتا معرفة ممتازة وطالقة يف
    .                     ً                              الفرنسية، ولديها أيضا  معرفة معتدلة باللغة اإلنكليزية

 
*** 

 

  ات الشخصية بيانال
 

                املؤهالت اجلامعية

  دكتوراه يف القانون      ٢٠٠١      يونيه  /        حزيران  ٢٩ 

، إكس آن  مارسيليا الثالثة، كلية احلقوق والعلوم السياسية-جامعة إكس
 )فرنسا(بروفانس 

 دبلوم الدراسات املعمقة         نــوفمرب  /                 تــشرين الثــاين ٤ 
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 مارسيليا الثالثة، كلية احلقوق والعلوم السياسية، إكس آن -جامعة إكس       ١٩٨٣
 ، معهد العلوم اجلنائية واإلجرام يف إكس آن بروفانس)فرنسا(بروفانس 

 ضوع التخصص الوظائف القضائيةماجستري يف القانون، مو      ١٩٨٢      يونيه  /        حزيران  ٢٥ 

 مارسيليا الثالثة، كلية احلقوق والعلوم السياسية، إكس آن -جامعة إكس
 )فرنسا(بروفانس 

 ليسانس احلقوق      ١٩٨١      يونيه  /        حزيران  ٢٢ 

 مارسيليا الثالثة، كلية احلقوق والعلوم السياسية، إكس آن -جامعة إكس
 )فرنسا(بروفانس 

 

 

 

 بكالوريا اموعة دال      ١٩٧٣      يونيه  /        حزيران  ٢٥

 ، أكادميية غرينوبل)ايطاليا(مدرسة شاتوبريان الثانوية بروما 

                          الدورات التدريبية األخرى

شاركت يف الدورة اإلقليمية التاسعة للتدريب على حقوق اإلنسان وقانون       ٢٠٠٨      يوليه  /   متوز 
إلنسان والدميقراطية الالجئني املشتركة بني اهليئة اجلامعية لليونسكو املعنية حبقوق ا

 .ومفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني املعقودة يف كوتونو، بنن

                                                                                  شاركت يف التدريب على املبادئ التوجيهية املتعلقة باملشردين داخليا يف بلـدام                    ٢٠٠٤ 
  .                                                         األصلية اليت نظمتها مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني

 )٢٠٠١كينشاسا (احللقة الدراسية املعنية بصياغة القوانني؛  -      ٢٠٠١  -    ١٩٩٦ 

مجهورية  احللقة الدراسية الوطنية املعنية بدور احملامني يف سيادة القانون يف -
كينشاسا، ومكتب األمم املتحدة يف مجهورية الكونغو (الكونغو الدميقراطية 

ربية الوطنية التابع الدميقراطية حلقوق اإلنسان، ومركز املساعدة القضائية والت
ديسمرب /ملفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني، كانون األول

٢٠٠٠(  

اليونيسيف ووزارة الشؤون (حلقة العمل املعنية مبكافحة العنف ضد املرأة  -
  )٢٠٠٠االجتماعية، كينشاسا، 

 اإلمنائي   دةبرنامج األمم املتح(الندوة الوطنية حلقوق املرأة الزائريية وريادا  -
سبتمرب، / أيلول واليونيسيف ووزارة الصحة العامة واألسرة، كينشاسا،

١٩٩٦.( 
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              اخلربة العملية

مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني يف مجهورية الكونغو الدميقراطية       ٢٠٠٣      أبريل  /         منذ نيسان 
   الوطنية احلمايةموظفة شؤون، )كينشاسا(

نية والقضائية لألشخاص خلاضعني للمفوضية وبوجه خاص  املساعدة القانو-
  لضحايا العنف اجلنسي

   االشتراك يف اإلجراءات املتعلقة بتحديد مركز الالجئني لطاليب اللجوء -

 لألشخاص اخلاضعني للمفوضية  أفضلالبحث عن محاية قانونية وقضائية -
ألصلية، ضحايا عدميو اجلنسية، الالجئون، املشردون داخليا يف بلدام ا(

االنتهاكات املختلفة مثل العنف اجلنسي واالعتداء والنصب والسرقة، وما إىل 
  )ذلك

لترشيد التدخل ) املتكاملة(الوطنية للحماية " موعةا" املشاركة يف أعمال -
 األمم منظمةن برئاسة املفوضية وبعثة ولصاحل السكان املدنيني والسيما املشرد

  الدميقراطية لكونغواملتحدة يف مجهورية ا

 جهة االتصال املنشأة مبوجب االتفاقات الثالثية للبحث عن معلومات بشأن  -
التابعة (بلدان وحاالت معينة واالتصال باملوقع وباللجنة الوطنية لالجئني 

   الالجئنيقانونوالتدريب على ) للدولة

مفوضية  تعدها  اليت الالجئنيالتقارير السنوية حلمايةأبواب من  إعداد وحترير  -
مجهورية الكونغو الدميقراطية وتقارير واألمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني 

)  بلدان جماورة– مجهورية الكونغو الدميقراطية- املفوضية(االجتماعات الثالثية 
، )٢٠٠٤(وحضور االجتماعات الثالثية مع مجهورية أفريقيا الوسطى 

  )٢٠٠٨(، وأوغندا )٢٠٠٦ (، وترتانيا)٢٠٠٥(الكونغو مجهورية و

 االشتراك يف إعداد االجتماعات الثالثية إلعادة الكونغوليني الالجئني يف  -
  البلدان ااورة جلمهورية الكونغو الدميقراطية إىل الوطن

 معلومات خمتلفة يف إطار حتديد مركز الالجئني أو تعزيز احلماية يف البحث  -
  لوالية املفوضيةلألشخاص اخلاضعني 

 بعثات ميدانية ومقابالت مع السلطات واملنظمات غري احلكومية وال سيما يف  -
   حلل الرتاعات بعد اإلعادة إىل الوطن٢٠٠٤يف ) غينيامجهورية (كيسيدوغو 

 العاملي لالجئ يف كلية احلقوق جبامعة كينشاسا مبناسبة اليوم حماضرة -
  )٢٠٠٨يونيه /كينشاسا، حزيران(

 ٢٠٠٣العنف اجلنسي املتصل بنوع اجلنس، كينشاسا، حلقة دراسية بشأن  -
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  القانون اجلنائي حماضرة يف  ةأستاذ: كلية احلقوق جبامعة كينشاسا        ٢٠٠٨  -    ٢٠٠١ 

   القانون اجلنائي العام يف كلية احلقوق جبامعة كينشاساة حماضرة يفأستاذ -

ام، هولندا، حلقة دراسية بشأن العدالة االنتقالية والعنف ضد املرأة، أمسترد -
٢٠٠٢  

 ٢٠٠٦فريق االتصال املعين بالعدالة االنتقالية يف مجهورية الكونغو الدميقراطية،  -

  كلية احلقوق جبامعة الكونغو الربوتستنتية      ٢٠٠٣  -    ٢٠٠١ 

 ٢٠٠٣ يف كلية احلقوق جبامعة الكونغو الربوتستنتية حىت ة زائرة حماضرةأستاذ -
 مجع األدلةلتدريس 

  حمامية: نقابة احملامني يف كينشاسا      ٢٠٠٣  -    ١٩٨٧ 

  )٢٠٠٢-٢٠٠٠(غوميب /عضو جملس إدارة نقابة احملامني يف كينشاسا -

  )٢٠٠١- ٢٠٠٠(نائبة رئيس جلنة القبول  -

  )٢٠٠٢-٢٠٠١(أمينة جملس اإلدارة  -

مستشارة منظمة العمل الدولية للتشريع والتخطيط يف إطار برنامج تعزيز نظام  -
-PNUD/BITاملشروع ( يف مجهورية الكونغو الدميقراطية احلماية االجتماعية

ZAI/96/013١٩٩٨مايو /مارس وأيار/ يف آذار( 

   القانونيةيف الشؤونمساعدة : وزارة العدل      ٢٠٠٣  -    ٢٠٠١ 

  خمتلفةمنازعات دراسة  -

عضو اللجنة التحضريية إلعداد قانون محاية الطفل بالتعاون مع اليونيسيف  -
  )٢٠٠١(تماعية ووزارة الشؤون االج

عضو اللجنة املعنية بدراسة ملفات املؤسسات الصحفية اخلاصة اليت وضعت  -
حتت إشراف وزارة اإلعالم للتأكد من قانونية اإلشراف على حمطات اإلذاعة 

 أيار ٣١ إىل ٢٤من  TKMو، RTKMو، Kin 2و، Kin 1وقنوات التليفزيون 
٢٠٠١   

  ك للموظفني احلكومينياالشتراك يف إعداد مدونة قواعد السلو -

  رئيسة جلنة جتديد اجلريدة الرمسية جلمهورية الكونغو الدميقراطية -

الدفاع عن مشروع القانون التنفيذي لنظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية  -
  الدولية
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حلقة دراسية تدريبية بشأن التدابري العاجلة إلصالح قانون الطفل، كينشاسا،  -
٢٠٠١   

  ٢٠٠١لتحضريي حلملة تسجيل الزواج، كينشاسا، ماع ااالجت -

 حلقة دراسية للخرباء بشأن تصديق مجهورية الكونغو الدميقراطية على النظام -
رئيسة حلقة العمل املتعلقة (ا له األساسي املنشئ للمحكمة اجلنائية الدولية وتنفيذه

، )ن الكونغويلباملبادئ العامة للقانون اجلنائي يف نظام روما األساسي ويف القانو
 .٢٠٠١كينشاسا، 

 بإصالحعضو اللجنة ونائبة رئيس اللجنة املعنية : اللجنة الدائمة للقانون الكونغويل      ٢٠٠٨  -    ٢٠٠١ 
  قانون العقوبات

 املسامهة يف إعداد مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون العقوبات، وقانون  -
قانون ال، واص القضائيواالختصالقضاء تنظيم اإلجراءات اجلنائية، وقانون 

، مبا يتفق مع النظام األساسي لعسكري، وقانون احملاكم العسكرية ااجلنائي
  .للمحكمة اجلنائية الدولية

   ٢٠٠٦حلقة العمل املعنية بتقييم قانون العقوبات الكونغويل، كينشاسا،  -

       نشاسا،      ، كي       اجلنائي       قانون    ال                                                        احللقة الدراسية العملية للخيارات األساسية لتعديل          -
      ٢٠٠٨      أبريل  /     نيسان

       ٢٠٠٨                                            صياغة الباب األول من مشروع قانون العقوبات،   -

، عضو ة قانونيةمستشار: للمؤسسات الكونغولية مركز الرؤساء والقادة املسيحيني        ٢٠٠٨  -    ١٩٨١ 
  اجلمعية العامة، عضو جملس اإلدارة

  مستشارة قانونية ومنظمة احللقات التدريبية للمركز -

  ١٩٨٧ملركز منذ عضوية ا -

 ٢٠٠٣عضوية جملس اإلدارة منذ  -

                                                                                 املعهد األفريقي للتنمية االقتصادية والتدريب على اخلدمات االجتماعية الزراعيـة                ٢٠٠٣  -    ١٩٩٢ 
     عضو   ):                    أبيدجان، كوت ديفوار (

 وبالتحديد ٢٠٠٢ إىل عام ١٩٩٢عضو مبجلس إدارة املعهد بالكونغو من عام  -
  نائبة رئيس الس

  ٢٠٠٣  إىل عام١٩٩٥جلس إدارة املعهد من عام عضو مب -

، ١٩٩٥(شاركت ذه الصفة يف أعمال جملس اإلدارة اليت متت يف ياوندي  -
، ولومي )٢٠٠٠، ١٩٩٩، ١٩٩٨، ١٩٩٧، ١٩٩٦(، وأبيدجان )٢٠٠٢
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، وواغادوغو )١٩٩٨(، وكيغايل )١٩٩٧(، ودار السالم )٢٠٠٠، ١٩٩٦(
  ) ٢٠٠٣(، وماتشاكوس )١٩٩٩(

 و ١٩٩٦( يف كوت ديفوار  األفريقيم مدير املكتب الوطين للمعهدتقيي -
١٩٩٩(  

  )٢٠٠٠( يف بوركينا فاسو  األفريقيتقييم مدير املكتب الوطين للمعهد -

  )٢٠٠١( يف الكونغو الوطين للمعهد األفريقيتقييم مدير املكتب  -

 يف  للمعهد األفريقيختيار مدير املكتب الوطينيف إطار عملية حتقيقات  -
  كينشاسا وكانانغا 

 املعقودة يف أبيدجان  األفريقياملشاركة يف تنظيم الندوة املعنية بتطوير املعهد -
   ٢٠٠٠ولومي، 

جبمهورية الكونغو  Misreor املشاركة يف حلقة العمل اليت عقدا رابطة  -
  )١٩٩٩، كينشاسا ١٩٩٩آخن (الدميقراطية 

نوفمرب /كية يف الكونغو، تشرين الثاين جلنة تقييم مشاريع اإلغاثة الكاثولي -
١٩٩٧ 

      ٢٠٠٠            عضو منذ عام   :                                                  املركز اليسوعي للدراسات املتعلقة بالرعاية االجتماعية      ٢٠٠٨  -    ٢٠٠٠ 

         أفريقيا-        والكونغو  /        أفريقيا-                      عضو يئة حترير جملة زائري  -

           اليسوعي           تقييم املركز  -

شيدة يف مجهورية االنتخابات واإلدارة الر"ملناقشة موضوع  املركز دورة -
  ٢٠٠٦فرباير / شباط١٢ إىل ٩من " الكونغو الدميقراطية

    

  :       تليكوم /                                                                         اللجنة الكنسية للعدالة والسالم بأبرشية سانت ادوارد يف كينشاسا بيرتا               ١٩٩٨  -    ١٩٩٥ 
                                                                              رئيسة اللجنة، وعضو ذه الصفة يف الس الكنسي ويف الفريق العشري لعمادة            

  )    ليما   نغا /       كينشاسا (           السر املقدس 

                 التأسيس واإلدارة   ):               ذات منفعة عامة      مؤسسة  (                مرصد حقوق األسرة       ٢٠٠٠ 

حمطة اإلذاعة والتلفزيون (بشأن قانون األسرة " ىل القانونإنظرة "برنامج  -
  )الوطنية الثانية بالكونغو

غوميب ونغاليما بشأن /مشروع مجع السوابق القضائية حملاكم الصلح بكينشاسا -
  قانون األسرة
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 شروع تسجيل األطفال املعدمني باملدارسم -

 ٢٠٠٨  -    ٢٠٠١       

 

 

 

                               عضو جملس اإلدارة وأمينة الصندوق   ": Femme Plus "      مؤسسة  

             تقييم املؤسسة  -

واحملاضرات املنشورات  
  والعروض والدالئل

 

� Comparative study of the provisions of special criminal law relating 
to women, in France and Zaire, dissertation for DEA (Diplôme 
d’études approfondies) in criminal science and criminology 

(September 1983).  

� “La secrétaire de direction : son statut social et fonctionnel, 
obligations et droits”, 12 April 1984 

� “Les relations interprofessionnelles dans l’entreprise”, in Bulletin 
Cadicec-Information, no. 42, p. 18 ff.  

� “Améliorer les conditions de travail pour un meilleur rendement”, in 
Bulletin Cadicec-Information, no. 43, p.18 ff. 

� “La PME et la législation”, in Bulletin Cadicec-Information, no. 47, 
p. 21 ff. 

� “Secrétaires de direction, êtes-vous réellement la collaboratrice de 
votre patron?, I. L’inéluctable nécessité de la formation”, in Bulletin 

Cadicec-Information, no. 48, p. 33 ff. 

� “La protection pénale de la qualité des eaux”, in Annales de la 
Faculté de droit (Texte collectif, edited by Professor Akele). 

� “S’engager, se désengager … Que dit le Code du travail?”, in 
Bulletin Cadicec-Information, no. 58, p. 23 ff. 

� “Liberté d’association, liberté individuelle face à la possibilité d’un 
pluralisme syndical”, in Bulletin Cadicec-Information, in Bulletin 

Cadicec-Information, no. 62, p. 11 ff. 

� ILO report “Législation sur la Sécurité Sociale” under a programme 
to strengthen social welfare in the DRC (1998).  

� “Les Crimes contre l’Humanité en Droit Congolais”, published in 
collaboration with Professor Akele Adau, ed. Cepas, Kinshasa, 

1999, 80 pages. 

� “La situation matérielle de la veuve en droit congolais”, in Congo-
Afrique, no. 342, February 2000.  

� “Le droit pénal de la famille. Essai d’analyse systémique et 
axiologique”, doctoral thesis in law, Aix-Provence, France, 29 June 

2001. 

� “Droit pénal et liberté religieuse”, presentation at a seminar on 
Human Rights, Beliefs and Individual Freedoms, organized by the 

Institute of Human Rights, 2001.  

� Research report on “Le droit pénal de la famille. Essai d’analyse 
systémique et axiologique”, in Congo-Afrique, no. 366, Kinshasa, 

2002, p. 351 ff. 
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� “La protection pénale de la famille et de ses membres. Comment la 
famille et ses membres sont-ils protégés par la loi pénale … ?”, 

ODF Edition, Kinshasa, 2002.  

� “Le juge et le divorce selon le code de la famille”, RCN and 
Ministry of Justice and Keeper of the Seals, 2002.  

� “Les infractions généralement commises dans les milieux familiaux 
et scolaires”, Kinshasa, seminar to train human rights instructors for 

schools, organized by the Ministry for Human Rights, 2004.  

� “Observer et protéger la famille. Quelques pistes de recherche 
appliquée en droit de la famille”, in Annales de la Faculté de droit, 

University of Kinshasa Press, vol. XI-XXVII, 2004, p. 127 ff. 

� “Les violences domestiques faites à la femme au regard de la justice 
congolaise”, workshop organized by Sofejur, Lubumbashi, March 
2004. “Existe-t-il des mécanismes internationaux alternatifs à la 
Cour Pénale Internationale?”, Accountability Mechanisms for 
International Crimes: the cases of the DRC and Uganda, expert 
meeting, 14 October 2004, Amsterdam. “Faut-il une juridiction 
pénale internationale pour la RDC? (Cas des violences faites aux 
groupes vulnérables: les femmes, les enfants, les minorités, les 

réfugiés)”, Association pour la Renaissance du Congo, 2004.  

� “Les compétences rationae personae, rationae materiae, ratione 
temporis, ratione loci des chambres mixtes”, seminar-workshop on 
the special mixed chambers in Congolese jurisdictions, organized by 
the Congolese Coalition for Transitional Justice (CCJT) in 
association with the International Center for Transitional Justice and 

the MONUC Human Rights Division, Kinshasa, 7 June 2005. 

� Justice transitionnelle et répression des violences sexuelles faites 
aux femmes en République Démocratique du Congo”, Fewer Africa, 

Nairobi, 2006.  

� “Inventaire des problèmes que pose le livre 1er du Code pénal 
congolais”, in Actes de l’Atelier sur l’état des lieux du code pénal 
congolais, Permanent Commission for the Reform of Congolese 

Law, Kinshasa, 2006.  

� “Droit pénal et liberté religieuse”, seminar organized by the Institute 
of Human Rights on Human Rights, Beliefs and Religious 

Freedoms, 2001.  

� “Le code de la famille et la protection des mineurs”, refresher 
training course for magistrates organized by the Ministry for Social 

Affairs, 2002.  

� “L’incidence des nouvelles lois relatives aux violences sexuelles sur 
la protection de la femme en milieu estudiantin”, Le Club des Amis 

du Droit, UPC, 2007.  

� “Des lois indispensables pour la décentralisation effective”, as part 
of the preparations for the decentralization forum, Conférence 

Episcopale Nationale du Congo, 2007.  

� “Des lois indispensables pour l’application de la Constitution du 18 
février 2006 de la RDC”, Editions du Cepas, October 2007.  

� “Protection et autonomisation de la femme et de la jeune fille”, Le 
Club des Amis du Droit, Protestant University of Congo (UPC),  

� 2008. 
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� Note d’orientation scientifique sur les objectifs et la méthodologie 
du séminaire sur les options fondamentales de la réforme du code 
pénal congolais”, in Actes du Séminaire-Atelier sur les options 

fondamentales de la réforme du code pénal congolais, April 2008.  

� “Le droit coutumier congolais”, in Actes du Séminaire-Atelier sur 
les options fondamentales de la réforme du code pénal congolais, 

April 2008.  

� “Quelle stratégie pour combattre la corruption en République 
Démocratique du Congo?”, in Actes du Séminaire-Atelier sur les 
options fondamentales de la réforme du code pénal congolais, April 

2008.  

� “Culture et droit pénal”, in Actes du Séminaire-Atelier sur les 
options fondamentales de la réforme du code pénal congolais, April 

2008.  

� “Le droit des réfugiés”, lecture at the Faculty of Law of the 
University of Kinshasa on the occasion of World Refugee Day, June 

2008.” 

                 معلومات تكميلية

  اللغات 

  

  

  

  

 

                            معرفة ممتازة وممارسة عملية  :        الفرنسية 

                  معرفة أساسية جيدة  :          االنكليزية

             معرفة أساسية  :        اإليطالية

             معرفة أساسية  :        األسبانية

            معرفة ممتازة  :         اللينغاال

           معرفة جيدة  :          الكيكونغو

 Pack Office                  اإلملام التام بنظام             املعلوماتية 

*** 
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   )       السنغال (         حلاجي ملك      سو، ا  -  ١٦

  ]بالفرنسية: األصل[

             مذكرة شفوية

                                                                                                         دي البعثة الدائمة للسنغال لدى األمم املتحدة حتياا إىل أمانة مجعية الدول األطراف يف نظام رومـا                   
                                                                                                        األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية وتتشرف بإبالغ األمانة بأن حكومة السنغال قررت ترشيح السيد احلـاجي            

                                                                                         صب قاض يف احملكمة اجلنائية الدولية، ضمن القائمة ألف، يف االنتخابات املقرر إجراؤها يف الفتـرة                ملك سو ملن  
   .           يف نيويورك    ٢٠٠٩      يناير  /             كانون الثاين  ٢٣     إىل   ١٩   من 

   .                                                      ويرفق ذه املذكرة بيان السرية الذاتية للسيد احلاجي ملك سو  

***  

             بيان املؤهالت

                  البيانات الشخصية

    سو          احلاجي ملك      :    االسم

      ١٩٥٥      ديسمرب  /            كانون األول  ٢٩   :           تاريخ امليالد

                داكار، السنغال   :          مكان امليالد

       سنغايل     :      اجلنسية

         التعليم

  .                                                                            اجلامعة امليثودية اجلنوبية، داالس، تكساس؛ ماجستري يف القانون الدويل والقانون املقارن     ٢٠٠٤

                                                املدرسة الوطنية لإلدارة والقضاء، داكار، دبلوم قاض     ١٩٨٤

                                                   بكالوريوس يف احلقوق، شـعبة قـانون األعمـال          -                              ة الشيخ أنتا ديوب، داكار          جامع     ١٩٨٢
  .        التجارية

                                       ثانوية فان فولنهوفن، داكار، البكالوريا     ١٩٧٦

               شهادات إضافية

   .                                  املركز األفريقي للدراسات االستراتيجية        ١٩٩٨
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                         املركز الوطين حملاكم الدولة        ١٩٩٦

   .                          شهادة الربنامج اإلمنائي الدويل        ١٩٩١

   .                                                             مركز اهلندسة املالية يف التنمية وإدارة االقتصاد يف اجلامعة األمريكية        ١٩٩١

   .                    هامفري للشؤون العامة  .                             جامعة منيسوتا، معهد هوبرت هـ        ١٩٩١

        اللغات

           اللغة األم     :              الولوف والبوالر

                                جييدها بطالقة كتابة وقراءة ونطقا   :                   الفرنسية واإلنكليزية

             معرفة أولية       :       األملانية

             معرفة أولية       : ة      العربي

                التجربة املهنية

          بصفة قاض  -   أوال

                           ، قاض يف حمكمة جنائية دولية    ٢٠٠٧      أبريل  /         منذ نيسان  )  أ (

                                                                               ، عني قاضيا يف احملكمة اخلاصة لسرياليون، قاضيا مناوبا يف الدائرة االبتدائية                ٢٠٠٧       أبريل   /        نيسان   ٢٥ •
  .       الثانية

                                   قاض يف احملاكم الوطنية وحماكم السنغال  )  ب (

                                      خمتلف الدوائر يف حمكمة االستئناف بداكار     قاض يف •

                                                                                 قاض خارج اإلطار، رئيس دائرة، قاض رئيس الدائرة اإلصالحية الثالثة يف حمكمـة                  ٢٠٠٧  -      ٢٠٠٦
                 االستئناف بداكار

                                                                            قاض رئيس اجللسات اإلصالحية وقاضي الطعن النهائي يف القضايا اإلصـالحية            -
             واملقاطعات                                        املفصول فيها ابتدائيا من قبل حماكم األقاليم

   .                     قاضي املسائل االنتخابية

                                                                                 رئيس، اللجنة اإلقليمية لعد األصوات يف باميب، يف االنتخابات الرئاسية؛ أشرف            -
  .                                                         على العملية االنتخابية، وعد األصوات وأعلن عن النتائج اجلزئية
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                      قاض مستشار يف الدوائر     ٢٠٠٦  -      ٢٠٠٥

                            قاض يف الدائرة اإلصالحية األوىل

                                                                   لنهائي يف القضايا اإلصالحية املفصول فيها ابتدائيا من قبل حماكم                           قاضي الطعن ا   -
   .                 األقاليم واملقاطعات

                     قاض يف دائرة االامات

                                                                             استمع إىل الطعون ضد قرارات قضاة التحقيق؛ وأجرى استعراضات ملدى صحة            -
                                                                                    اإلجراءات؛ استعرض وأكد التهم وقرر إحالة القضايا اجلنائية إىل احملاكمـة أمـام             

   .                                            احمللفني؛ مارس سلطة االستعراض على إجراءات الشرطة     حمكمة 

   .                             قاض يف غرفة منازعات العمل األوىل

                                                                                 قاضي الطعن النهائي يف منازعات أرباب العمل والعمال، مبا يف ذلك املنازعـات           -
                                                                                   القائمة بني املنظمات الدولية مثل املصرف املركزي لدول غرب أفريقيـا واللجنـة             

                                                        لبعثات الدبلوماسية واملنظمات غري احلكومية والعاملني يف                                 الدولية للصليب األمحر، وا   
  .           هذه املنظمات

   .                    قاض مستشار يف الدوائر     ٢٠٠٣  -      ٢٠٠٠

   .                            قاضي الدائرة اإلصالحية الثانية

                                                                                     قاضي الطعن النهائي يف القضايا اإلصالحية املفصول فيها ابتدائيا من قبل حماكم              -
   .                 األقاليم واملقاطعات

   .                    حمللفني بداكار وسان لوي              خبري يف حماكم ا-    قاض 

   .                                                               فصل يف القضايا اجلنائية املعروضة على حمكميت احمللفني يف داكار وسان لوي-

             قاضي األحداث

                                                                                    قاضي الطعن النهائي يف القضايا اجلنائية أو اإلصـالحية املتعلقـة بالقاصـرين              -
   .                                        واملفصول فيها ابتدائيا من قبل حماكم األحداث

   .                     قاضي املسائل االنتخابية

                                                                                  رئيس اللجنة اإلقليمية لعد األصوات يف بودور وباكيل؛ أشرف علـى العمليـة              -
   .                                             االنتخابية، وعد األصوات وأعلن عن النتائج اجلزئية
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                                                                                     عضو اللجنة الوطنية لعد األصوات يف االنتخابات التشريعية والبلدية والريفيـة؛            -
  .                        فصل يف املنازعات االنتخابية

     وائر              مستشار يف الد-    قاض      ١٩٩٦  -      ١٩٩٤

                                    قاضي الدائرة املدنية والتجارية األوىل     ١٩٩٦  -      ١٩٩٥

                                                                                          قاضي الطعن النهائي يف القضايا املدنية والتجارية واملفصول فيها ابتدائيا من قبل              -
                       حماكم األقاليم واملقاطعات

   .                                قاضي دائرة منازعات العمل الثانية     ١٩٩٥  -      ١٩٩٤

                                 عمال املفصول فيها ابتدائيا من                                                           قاضي الطعن النهائي يف منازعات أرباب العمل وال        -
  .                                   قبل حماكم العمل يف خمتلف مناطق السنغال

                      قاض يف احملاكم اإلقليمية   ) ج (

   .                       قاض يف حمكمة العمل بداكار     ١٩٩٠  -      ١٩٨٦

                                                                                رئيس األقسام، صناعات متنوعة، خمابز، مهن حرة، فصل يف منازعـات أربـاب              -
  .                           العمل والعمال يف منطقة داكار

   .                                              لرئيس، قاضي التحقيق ورئيس، حمكمة العمل بديوربيل      نائب ا     ١٩٨٦  -      ١٩٨٥

                 نائب رئيس احملكمة

                                                                                  قاض رئيس يف حماكمات جرائم التلبس، واجلرائم اجلنائيـة اخلطـرية يف املرحلـة               -
                                                      االبتدائية إىل جانب اجلرائم اليت عمل فيها قاضيا للتحقيق؛

              قاضي التحقيق

                            سائل اجلنائيـة واإلصـالحية                                                       فتح حتقيقات رمسية للشرطة وأجرى حتقيقات يف امل        -
                  املتعلقة بالكبار؛

             قاضي األحداث

                                                                               مسؤول عن التحقيق والفصل يف مجيع القـضايا اإلصـالحية واجلنائيـة املتعلقـة           -
          باألحداث؛

   .               رئيس حمكمة العمل



ICC-ASP/7/33/Add.1 
Page 163 

 

                                                                                 قاض رئيس جلسات حمكمة العمل؛ الفصل ابتدائيا يف منازعات أربـاب العمـل              -
  .       والعمال

                      مة زيغينشور اإلقليمية        قاض يف حمك     ١٩٨٥  -      ١٩٨٤

   .                     قاض يف القضايا اإلصالحية

                                                                                  قاض رئيس يف حماكمات جرائم التلبس، واجلرائم اجلنائيـة اخلطـرية يف املرحلـة               -
                                                      االبتدائية إىل جانب اجلرائم اليت عمل فيها قاضيا للتحقيق؛

   .            قاضي التحقيق

        صـالحية                                                                         فتح حتقيقات رمسية للشرطة وأجرى حتقيقات يف املسائل اجلنائيـة واإل            -
                  املتعلقة بالكبار؛

   .           قاضي األحداث

                                                                               مسؤول عن التحقيق والفصل يف مجيع القـضايا اإلصـالحية واجلنائيـة املتعلقـة           -
          باألحداث؛

 

   )    ٢٠٠٠  -      ١٩٨٨ (                                                مستشار تقين لوزير الشؤون اخلارجية وسنغاليي الشتات   -     ثانيا

                                    واملشاركة فيها، مبا يف ذلك مـؤمتر                                                                     ساعد الوزير يف اإلعداد ملختلف االجتماعات واملؤمترات الدولية          •
  .                                                 روما العتماد النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية

                                                                      حقوق اإلنسان؛ منع الرتاعات، وإدارا وتسويتها؛ اجلرمية املنظمة عـرب            :                           مسؤول عن املسائل التالية    •
                     املشروع باملخدرات؛                                                                            الوطنية؛ االجتار غري املشروع باألسلحة اخلفيفة واألسلحة الصغرية؛ االجتار غري         

  .                                              مكافحة اإلرهاب؛ محلة مكافحة األلغام املضادة لألفراد

  :                                  شارك مع الوزير يف االجتماعات التالية •

                                                                 االجتماع األول، يف موريشيوس، لوزراء حقوق اإلنسان يف االحتاد األفريقي؛-    

               سوية األزمة يف                                                                              اجتماع جملس الوساطة التابع للجماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا لت          -  
   .          كوت ديفوار

                                                                                                     تال، باسم الوزير، اخلطاب االفتتاحي يف احللقة الدارسية للجنة حقوق اإلنسان األفريقية بشأن احلق يف                •
  .           حماكمة عادلة
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  :                                       مثل الوزير يف اجتماعات خمتلفة منها ما يلي •

  ،  "            أفريقيـا                                                                   تقييم املؤمترات الوطنية وغريها من عمليات االنتقال الدميقراطي يف         "         مؤمتر   -  
              كوتونو، بنن؛

   .                                                                       مبادرات بشأن بناء القدرات واحلفاظ على السالم يف أفريقيا، ليربفيل، الغابون-    

                                                                                                        درب أفراد السفارات والقنصليات السنغالية يف أوروبا وأفريقيا فيما يتعلق مبرافق التصويت لسنغاليي              •
     ٢٠٠٠     مارس  /                                         اخلارج يف االنتخابات الرئاسية اليت جرت يف آذار

                                                                                                     مسؤول عن تنسيق عمل اللجنة العلمية لإلعداد للحلقة الدراسية األوىل اليت نظمها املركز األفريقـي                •
  .                                         للدراسات االستراتيجية لفائدة املوظفني السامني

   )    ١٩٩٨      أغسطس  /    آب-      ١٩٩٦ (                                   مستشار تقين حلافظ األختام، وزير العدل   -     ثالثا

                                                    شاء احملكمة اجلنائية الدولية واعتماد نظام رومـا                                                            ساعد الوزير وعمل معه يف كل مرحلة من عملية إن          •
  .      األساسي

                                                                                              ساعد الوزير بشكل حثيث يف إعداد وتنظيم حلقة داكار الدراسية اإلقليمية للتوعية بشأن              -    
   .                   إنشاء احملكمة اجلنائية

  :                             املسؤولية عن قضايا حقوق اإلنسان •

                                 ية املتعلقة بأسوأ أشكال عمالة                                                                   عمل مع الوزير بشأن ميثاق حقوق الطفل ورفاهه، واالتفاق         -    
   .                                         األطفال، ومشاكل أطفال الشوارع وتسول األطفال

  .                                                                                 شارك يف االجتماعات األسبوعية املتعلقة بعمل احملاكم اجلنائية بصفة عضو يف جلنة اإلصالح القضائي •

  .                                                   عضو جملس اخلرباء يف منظمة مواءمة قوانني األعمال يف أفريقيا •

                                                            ير يف الدعوة إىل قبول مفهوم مواءمة قانون األعمال والتـصديق                              ساعد بشكل حثيث الوز    -    
                                                                                                               على معاهدة إنشاء منظمة مواءمة قوانني األعمال يف أفريقيا، وشارك يف اجتماعات وزراء العـدل يف املنظمـة                  

   .                                                                                              واعتماد القوانني املوحدة؛ قائد الوفد السنغايل إىل ياواندي من أجل اعتماد القانون املوحد بشأن التحكيم

  :                                          مثل الوزير يف خمتلف املؤمترات واحللقات الدراسية •

                                                                                          ناب عن الوزير يف رئاسة اجتماعات احملاميات بشأن العنف ضد املرأة وتشويه األعـضاء               -    
                  التناسلية لإلناث؛

                        اإليدز ملساعدة األشـخاص     /                                                          اجتماع بشأن حقوق اإلنسان وفريوس نقص املناعة البشرية        -    
    -  .           عة البشرية                     احلاملني لفريوس نقص املنا
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                                                                                                   شارك يف صياغة القوانني، مبا يف ذلك مجيع التعديالت على قانون العقوبات بشأن العنف ضد النساء                 •
                                                                                                واألطفال، وتشويه األعضاء التناسلية لإلناث والتحرش اجلنـسي باألطفـال، والقـوانني املتعلقـة              

  .                             بالشراكات املهنية ومركز املوثقني

  .                                                        تنظيم املؤمتر الدويل ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية والفساد                          عضو اللجنة العلمية إلعداد و •

  .                                           مفوض احلكومة هليئة اخلرباء واملستشارين يف السنغال •

  .                                               مدير الس اإلشرايف للمؤسسة الوطنية السترداد الديون •

  .        ة األرياف                                                                         مثل الوزير يف خمتلف االجتماعات املشتركة بني الوزارات، ال سيما بشأن الطاقة وكهرب •

  .                                                 وضع طلبات حافظ األختام، وزير العدل، لدى حمكمة النقض •

   )    ١٩٩٤  –      ١٩٩١  .(                              املوظف التنفيذي ألمني املظامل الوطين  -     رابعا

                                                                                                 مسؤول عن النظر يف الشكاوى املرفوعة ضد الدولة، واإلدارات احمللية، واملؤسسات العمومية ومجيـع               •
  .                            اهليئات اليت تقدم خدمات عمومية

  .                                                         شكل حثيث يف صياغة التقرير الوطين ألمني املظامل إىل رئيس اجلمهورية      شارك ب •

                                                                                             مسؤول عن دراسة وتسوية قضايا انتهاكات حقوق اإلنسان والشكاوى اليت تقدمها منظمات حقوق              •
  .                   اإلنسان إىل أمني املظامل

  .                                                                    عمل بشأن قضية األشخاص املشردين بسبب الرتاع القائم بني السنغال وموريتانيا •

  .                                                    نسق عمل املستشارين الدارسني للعالقات بني املصارف وزبنائهم •

                                                                                                       أعد دليال عمليا بشأن الوساطة وعددا من املذكرات بشأن تنظيم ديوان املظامل وبشأن تنفيذ القرارات                •
  .                                           القضائية، وأيضا بشأن مؤسسات الضمان االجتماعي

              مهام التدريس

    –      ١٩٩٦      أغسطس  /  آب

     ٢٠٠٠      يوليو  /   متوز

                                                 القضاء؛ درس القضاة املتدربني تسوية منازعات العمل          مركز تدريب

  –      ١٩٨٦         نـوفمرب    /            تشرين الثاين 
     ٢٠٠٠      يوليو  /   متوز

                                                                       مركز التكوين والتكوين املتقدم؛ درس القـانون التجـاري، واجلرميـة           
  .                                االقتصادية وتنظيم احملاكم يف السنغال
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                             اخلربة يف األمم املتحدة، نيويورك

    –      ٢٠٠٤      يونيو  /        حزيران  ١٥

     ٢٠٠٤      ديسمرب  /        نون األول    كا  ١٥

                            مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية

                                                                    عمل يف جمال القضايا املتعلقة باإلسالم والقانون اإلنـساين الـدويل؛           
                                                                     ومحاية السكان املدنيني؛ وسيادة القانون؛ والعالقـات بـني املـدنيني           
                                                                  والعسكريني والقانون اإلنساين الدويل؛ ودليل اإلجراءات ملوظفي األمم        

                      مناطق الرتاع وخارجها؛            املتحدة داخل 

                           يف الدورة التاسعة واخلمسني      "                              فرع وضع السياسات والدراسات    "      مقرر  
  .                                            للجمعية العامة ولعمل الس االقتصادي واالجتماعي

              تدريبات أخرى

       مـايو   /       أيار –       أبريل   /     نيسان
١٩٩١     

   .                                                      مكتب الواليات املتحدة إلدارة شؤون األفراد يف واشنطن العاصمة

                                                       ا التوظيف يف سلك اخلدمة املدنية بالواليات املتحـدة،                             عمل يف جمال قضاي    -  
                                                                          وبشأن التقييم، والتدريب والتدريب املتقدم للموظفني واإلجراءات واجلزاءات        

  .         التأديبية

ــشرين األول ــوبر  /            ت   –         أكت
     ١٩٩٠      يناير  /           كانون الثاين

                             البنك الدويل، واشنطن العاصمة

       ديون؛                                            عمل يف جمال برامج التكييف اهليكلي، والفقر وال-  

  .                                                  كتب وثيقة بشأن استصواب تعديل قانون العمل السنغايل-  

                 األنشطة التطوعية

                                                                                                                      بصفته مستشارا قانونيا، تناول مجيع القضايا القانونية لشبكة منع وفيات النفساء والرضع والرابطـة الـسنغالية                
   .                  يات النفساء والرضع                                                                       للصحة اإلجنابية، وقدم عددا من العروض بشأن احترام حقوق اإلنسان يف جمال منع وف

          املنشورات

• “Introduire la Conciliation en droit du Travail au Centre d’Arbitrage, de Médiation et de 
Conciliation de la Chambre de Commerce et d’Agriculture de Dakar”, Performance Magazine, 

November to December 2000. 

 
• “Women and Access to Justice”, Le Diplomate, 15 December to 15 January 2000. 

 
• “Rôles du Pouvoir Judiciaire dans les Nouvelles Démocratie Africaines”, Le Diplomate, 15 May 

to 15 June 1999. 
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• “Transparence et Régularité dans le processus électoral au Sénégal”, Le Diplomate, 15 February 
to 15 March 1999.  

                 الدراسات واألحباث

• Islam and International Humanitarian Law (2004). 

 
• Comparative Study on how Juveniles are handled by International Criminal Courts (2004). 

 
• Criminal Liability of Juveniles involved in the commission of the Crimes targeted by 

International Criminal Laws  (2004). 

 
• The Youth and the Laws in Senegal (1999). 

 
• Guide de Procédure de Conciliation (1994). 

 
• Structural Adjustment Programs, A Critic to deal with Poverty (1991). 

 
• The right to die (1991). 

 
• Le Principe de l’Indivisibilité de l’Aveu judiciaire (1984). 

 
• La Protection des Consommateurs au Sénégal (l982). 

                                    عروض ذات صلة بالقانون اجلنائي الدويل
• The most serious crimes which face our world today: context and description – The Hague, 

Netherlands, 26-27 October 2007.  

 
• Ethics Conference, Florence, Italy, 7-9 December 2006: Training of Judges and Prosecutors in 

Senegal. 

 
• “Protection des droits humains dans la lutte pour la prévention de la mortalité maternelle” 

(Protection of Human Rights in the Campaign for the Prevention of Maternal Mortality), 
Abidjan, Côte d’Ivoire, March 2002. 

 
• Criminal Justice and Crime Prevention, Seoul, South Korea, October 2001: “Criminal Justice 

and Crime Prevention in Senegal”. 

 
• The African Commission for Human and Peoples’ Rights, Dakar, Senegal, September 1999: 

“The Right to a Fair Trial”. 

           عروض أخرى
• Dakar, Senegal, February 2006 - La loi et le HIV/SIDA (The law and HIV/AIDS). 

 
• Dakar, Senegal, November 2000 - Typologie, prévention, gestion et règlement des conflits 

(Typology, prevention, management and resolution of conflicts). 
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• Dakar, Senegal, May 1998 - Les créances de salariés et les procédures simplifiées de 
recouvrement des créances (Debts of wage-earners and simplified debt recovery procedures). 

 
• Dakar, Senegal, August 1998 - La Justice du future (The justice of the future). 

 
• Lisbon, Portugal, May 1997 - La lutte contre la corruption en matières économique et financière 

au Sénégal (Fighting Corruption in Economic and Financial Management in Senegal). 

 
• Accra, Ghana, November 1994 - Démocratie et règlement des conflits au Sénégal (Democracy 

and conflict resolution in Senegal). 

 
• Dakar, Senegal, March 1997 - L’arbitrage, la conciliation et la médiation au Sénégal 

(Arbitration, Conciliation and Mediation in Senegal). 

 
• Madrid, Spain, August 1997 - Les origines des Etats modernes en Afrique: prévention, gestion 

et règlement des conflits (The Origins of Modern States in Africa: Prevention, Management and 
Settlement of Conflicts). 

 
• Dakar, Senegal, July 1997 - La Charte Africaine des Consommateurs (The African Consumers’ 

Charter). 
  
• Dakar, Senegal, April 1997 – Conciliation in Labour Law in the field of insurance within the 

airbitration, mediation and conciliation Centre of the Chamber of Commerce, Industry and 
Agriculture of Dakar. 

 
• Dakar, Senegal, November 1993 - Pour une alternative de procédure en matière de licenciement 

pour motif économique (Alternative procedure for economic layoffs). 

 
• Saint Louis, Senegal, December 1992 - Les enjeux du recours à l’appareil judiciaire (The risks 

of recourse to judicial settlement). 

 
• Dakar, Senegal, March 1992 - Les relations entre les banques et leur clientèle au Sénégal 

(Relations between banks and their clients in Senegal). 

 
• Washington, DC, May 1991 - Considerations on the modification of the Senegalese labor code. 

 
• Washington, DC, May 1991 - The Social Dimension of Structural Adjustment Programs. 

 
• Dakar, Senegal, April 1989 - Les Tribunaux du Travail au Sénégal (Labour Tribunals in 

Senegal). 

                                    املشاركة يف املؤمترات واحللقات الدراسية
• Droits Humains et Prévention de la Mortalité maternelle, Abidjan, Côte d’Ivoire, March 2002. 
 
• Criminal Justice and Crime Prevention, Seoul, Republic of Korea, October 2001. 
 
• Evaluation des Conférences nationales et autres processus de transition politique en Afrique, 

Cotonou, Benin, February 2000. 
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• Les Manœuvres pour le Renforcement des Capacités Africaines de Maintien de la Paix 

(RECAMP), Libreville, Gabon, 27 and 28 January 2000. 
 
• First meeting of Foreign Ministers of the ECOWAS Council for Mediation and Security, 

Bamako, Mali, 29 December 1999. 
 
• La Cour de Justice de l’UEMOA, ses rapports avec les juridictions nationales, Dakar, Senegal, 

21 and 22 December 1999. 
 
• Seminar for High-Ranking Officials of the Centre for Strategic Studies in Africa, Dakar, 

Senegal, 1 - 12 November 1999. 
 
• Institutionalisation de la Démocratie en Afrique (Coalition mondiale pour l’Afrique),       Dakar, 

Senegal, 29 - 30 October 1999. 
 
• Le droit à un procès équitable en Afrique, Dakar, Senegal, 9 - 11 September 1999. 
 
• Problématique de l’indépendance du pouvoir judiciaire en Afrique, Ndjamena, Chad, May 1999. 
 
• Access to justice and fair trial, Johannesburg, South Africa, 11 - 13 December 1998. 
 
• La création d’une Cour pénale internationale, Dakar, Senegal, 5 - 6 February 1998. 
 
• Tendances africaines actuelles, Madrid, Spain, August 1997. 
 
• Lutte contre la corruption dans la gestion économique financière, Lisbon, Portugal, May 1997. 

                                         
• Lutte contre la criminalité transnationale organisée et la corruption, Dakar, Senegal, July 1997. 

                                         
• L’Etat africain à l’aube du troisième millénaire, Dakar, Senegal, April 1997. 
 
• Judicial Reform Roundtable II, Williamsburg, Virginia, 19 - 22 May 1996. 
 
• Global Peace and Conflicts Resolution, Accra, Ghana, 21 - 23 November 1994. 
 
• Art de gouverner et processus de développement économique et social, Dakar, Senegal, 24 - 26 

April 1992. 
 
• Restructuring Industrial Enterprises, Washington, D.C., 11 - 15 March 1991. 
 
• Debt, Poverty, Equity, Global Challenges, Local Solutions, Washington and Minneapolis, 

December 1990 and June 1991. 
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   )       إيطاليا (           فوسر، كونو    تار  -  ١٧

   ]          باإلنكليزية  :     األصل [

  مذكرة شفوية

حتياا إىل أمانة مجعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية سفارة إيطاليا دي   
 أن ،٢٠٠٨ نيسان أبريل ١٥املؤرخة  ICC-ASP/7/S/19 بإبالغها، باإلشارة إىل املذكرة رقم الدولية وتتشرف

     ً   قاضيا  يف نتخابه                                                  ً   كونو تارفوسر، رئيس النيابة العامة يف بولزانو حاليا ، القررت ترشيح السيد إليطالية اكومة احل
  الدول األطرافاالستئناف األول للدورة السابعة جلمعية أثناء ستجرىحملكمة اجلنائية الدولية يف االنتخابات اليت ا

  .٢٠٠٩يناير / الثاينكانون ٢٣ إىل ١٩يف الفترة من   نيويورك يفاليت ستعقد

ويستويف السيد كونو تارفوسر مجيع الشروط املطلوبة للتعيني يف أعلى املناصب القضائية، على النحو   
  . من نظام روما األساسي٣٦من املادة ) أ(٣املنصوص عليه يف الفقرة 

تة يف جمال القانون ويرشح السيد تارفوسر إلدراجه يف القائمة ألف املتعلقة باملرشحني ذوي الكفاءة الثاب  
اجلنائي واإلجراءات اجلنائية، واخلربة املناسبة الالزمة، سواء كقاض أو مدع عام أو حمام، أو بصفة مماثلة أخرى، 

  . من نظام روما األساسي٣٦ من املادة ٥والفقرة ‘ ١’)ب (٣      ً        ، وفقا  للفقرة اجلنائيةيف جمال الدعاوى 

 من نظام روما األساسي والسرية ٣٦من املادة ) أ(٤الفقرة ومرفق ذه املذكرة البيان املطلوب يف   
    .الذاتية للسيد كونو تارفوسر

* * *  

  بيان املؤهالت

 ٦ من نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية والفقرة ٣٦ من املادة ٤              ً        بيان مقدم وفقا  للفقرة   
-ICC)ة احملكمة اجلنائية الدولية من قرار مجعية الدول األطراف بشأن إجراءات ترشيح وانتخاب قضا

ASP/3/Res.6).  
قررت احلكومة اإليطالية ترشيح السيد كونو تارفوسر، وهو من كبار رجال النيابة العامة يف إيطاليا   

حملكمة اجلنائية الدولية يف االنتخابات                                               ً               ً    ويشغل منصب رئيس النيابة العامة يف بولزانو حاليا ، النتخابه قاضيا  يف ا
يف الفترة من   نيويورك يف اليت ستعقد الدول األطرافاالستئناف األول للدورة السابعة جلمعية أثناءد اليت ستعق

  .٢٠٠٩يناير /كانون الثاين ٢٣ إىل ١٩

  .ومرفق طيه السرية الذاتية للسيد تارفوسر  

 جمال ذوي الكفاءة الثابتة يف"ويرشح السيد تارفوسر إلدراجه يف القائمة ألف املتعلقة باملرشحني   
القانون اجلنائي واإلجراءات اجلنائية، واخلربة املناسبة الالزمة، سواء كقاض أو مدع عام أو حمام، أو بصفة مماثلة 

  ). من نظام روما األساسي٣٦ من املادة ٥والفقرة ‘ ١’)ب (٣الفقرة " (أخرى، يف جمال الدعاوى القضائية
قة بالكفاءة واخلربة املناسبة الالزمة للتعيني يف أعلى ويستويف السيد كونو تارفوسر مجيع الشروط املتعل  
  . من نظام روما األساسي٣٦من املادة ) أ(٣، على النحو املنصوص عليه يف الفقرة اجلنائيةاملناصب 
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  .                                                                  وكر س السيد تارفوسر حياته الوظيفية للقانون اجلنائي واإلجراءات اجلنائية  

شرين عاما األنشطة القضائية وعمل وكيال للنيابة العامة مث ومارس السيد تارفوسر طوال ما يزيد على ع  
وباشر . ولديه خربة واسعة يف التحقيق يف األنواع املختلفة من اجلرائم.       ً              رئيسا  هلا يف بولزانو٢٠٠١       ً    اعتبارا  من 

بة ضد السيد تارفوسر التحقيق يف اجلرائم املرتكبة ضد األطفال، واستغالل األطفال، واجلرائم اجلنسية املرك
                  ً                                                          وباشر التحقيق أيضا  يف جرائم االجتار باملخدرات، وحيازة األسلحة بوجه خمالف للقانون، . النساء واألطفال

                       ً                          وركز السيد تارفوسر أيضا ، لدى عمله يف بولزانو، على . واملفرقعات واألسلحة الصغرية، واألنشطة اإلرهابية
واكتسب السيد تارفوسر أثناء عمله .                 ً لألنشطة القضائية إدارة اهلياكل القضائية واجلوانب التنظيمية املختلفة

وأجرى يف إطار عمله عدة . كوكيل للنيابة العامة مث كرئيس هلا خربة واسعة يف التعاون القضائي الدويل
  .اتصاالت مع السلطات القضائية للدول األخرى

 يف املسائل املتعلقة بارتكاب ، مبا يف ذلكالقضايا اجلنسانيةويتمتع السيد تارفوسر خبربة قضائية يف   
  .، على سبيل املثال ال احلصرالعنف ضد املرأة

وجييد السيد تارفوسر اللغتني اإليطالية واألملانية، ويتحدث اإلنكليزية بطالقة، ولديه معرفة جيدة باللغة   
  .الفرنسية

  .والسيد تارفوسر ذكر، وإيطايل اجلنسية، وال ميلك جنسية أي دولة أخرى  
  

  * **  

  البيانات الشخصية

  كونو جاكوب تارفوسر    :االسم

  ١٩٥٤أغسطس / آب١١  :تاريخ امليالد

  إيطايل    :اجلنسية

  :التعليم

  األملانية يف بولزانو   Humanistischesثانوية   ١٩٧٤ -١٩٦٩

  جامعة ايرتبروك، كلية احلقوق  ١٩٧٥ -١٩٧٤

   درجة الليسانس يف احلقوق–جامعة بادوا   ١٩٧٩ -١٩٧٥
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    القضائية واخلربة املهنيةالوظائف

  .حمام يف مكتب أحد احملامني يف بادوا، إيطاليا  ١٩٨٥ -١٩٨٠

  .وكيل نيابة عامة باحملكمة احمللية ملدينة بولزانو  ٢٠٠١ -١٩٨٥

قام السيد تارفوسر كوكيل للنيابة العامة بعدد كبري من التحقيقات واحملاكمات املتصلة جبرائم 
  :خمتلفة منها

خاصة العنف اجلنسي، واالغتصاب، واالعتداء (رتكبة ضد األفراد واحلرية الفردية اجلرائم امل -
اجلنسي على األطفال، واستغالل األطفال وإساءة معاملة األطفال، والعنف املرتيل، واالعتداء 

  ؛)على األشخاص والسرقة والقتل

 ؛)اإلرهاب(جرائم أمن الدولة  -

 ؛)اد، إساءة استعمال السلطة، االختالس، الفساالبتزاز (ضد اإلدارةاجلرائم  -

 االجتار باألشخاص واملخدرات واألسلحة؛ -

 اجلرائم املالية واإلفالس؛ -

 التهريب ومكافحة االحتيال يف إطار االحتاد األورويب؛ -

اجلرمية املنظمة، مبا يف ذلك اجلرائم االقتصادية مثل غسل األموال وتزييف النقود واإلرهاب  -
 .يسرت هذه األنشطة بشبكة حتقيقات فعالة أقامها السيد تارفوسر يف عدة بلدانوت. والفساد

  . رئيس النيابة العامة باحملكمة احمللية ملدينة بولزانو   ٢٠٠٨ -٢٠٠١

              ً                                                 ، وبصفته رئيسا  للنيابة العامة، شرع السيد تارفوسر يف تنظيم العمل ٢٠٠١يوليه / يف متوز
وخيتص أحد األفرقة املذكورة، .  على أفرقة عمل متخصصةبالنيابة وقام بتوزيع وكالء النيابة

 من أفراد الشرطة الذكور واإلناث، بالتحقيق يف ١٢ويتكون من ثالثة من وكالء النيابة و
اجلرائم املتصلة حبقوق اإلنسان، وبوجه خاص يف اجلرائم املتعلقة باستغالل األطفال ومجيع 

  .أنواع العنف اجلنسي ضد النساء واألطفال

، وبتوجيهات من السيد تارفوسر، شرعت النيابة العامة يف تنفيذ مشروع ٢٠٠٤يف عام و
معقد ومتكامل إلعادة تنظيم العمل بأسلوب حديث وموثوق لالستفادة من املوارد بأفضل 

. ، أصدرت النيابة العامة أول ميثاق لتقدمي اخلدمات للمواطنني٢٠٠٥ويف عام . وجه ممكن
.       ً      ً                                       بيانا  سنويا  للخدمات االجتماعية اليت تقدمها للمواطنني٢٠٠٥منذ عام وتقدم النيابة العامة 

 حصلت النيابة العامة، والدائرة القضائية األوىل، على شهادة املنظمة الدولية ٢٠٠٧ويف عام 
  .ISO 9001: 2000لتوحيد املقاييس 
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ارتفاع مستوى                ً    يف املائة تقريبا ، و٧٠وأسفر كل ذلك عن ختفيض التكاليف القضائية بنسبة 
                                                                            ً اخلدمات وجودا، وبالتايل عن حتسني العالقة بني اجلمهور واملسؤولني الذين يتعاملون يوميا  

  ).نون والشرطة واملواطنوالقضاة واحملام(مع النيابة العامة 

منوذجا لإلدارة القضائية بأكملها يف  وأصبح النظام الذي وضع يف النيابة العامة يف بولزانو
  . أفضل املمارسات اليت ينبغي تطبيقها باهليئات القضائية األخرىإيطاليا ومن 

  .خبري يف إدارة احملاكم بوزارة العدل  ٢٠٠٨-٢٠٠٧

  التدريس

  .تدريس اإلجراءات اجلنائية بأكادميية الشرطة يف بولزانو      ١٩٨٨

  ). أملانيا( الشرطة يف مونستر حماضرات يف التشريع اإليطايل ملكافحة اجلرمية املنظمة بأكادميية ١٩٩٦فرباير /شباط
حماضرات يف بعض املسائل املتعلقة باإلجراءات اجلنائية للطلبة اإليطاليني بكلية احلقوق جبامعة  ١٩٩٧-١٩٩٦

  .اينسربوك

  .تدريس تقنيات التحقيق والتعاون الدويل يف إدارة اجلمارك بوزارة املالية  ٢٠٠٠ و ١٩٩٦

  . نائية مبدرسة التخصصات للمهن القانونية، جامعة ترينتو، فريوناحماضرات يف اإلجراءات اجل  ٢٠٠٤-٢٠٠١

حماضرات يف إدارة احملاكم بكلية احلقوق جبامعة باري؛ وأكادميية الشرطة املالية يف روما؛   ٢٠٠٨-٢٠٠٧
     .وكلية احلقوق جبامعة مسينا

  .فريونابكلية احلقوق جبامعة ) مستوى املاجستري(حماضرات يف إدارة األعمال    ٢٠٠٨

  .افتنظيم أساليب العمل وإدارة املوارد البشرية بكلية علم النفس جبامعة بادو حماضرات يف   ٢٠٠٨

حماضرات يف تنظيم األعمال القضائية واستخدام املوارد بأفضل وجه ممكن بكلية العلوم    ٢٠٠٨
  .، بولونياافالسياسية جبامعة بادو

  جاخلربة القضائية والبعثات والتمثيل باخلار

اضطلع بأعمال اإلنابة القضائية يف عدة بلدان منها أسبانيا، وأملانيا، وبيالروس، واجلمهورية الدومينيكية، 
  .وليختنشتاين، واململكة املتحدة، والنمسا، وهولندا والدامنرك، وسويسرا، وفرنسا،، ولكسمبورغ،

  ". ة املنظمةالتشريع اإليطايل ملكافحة اجلرمي"فيينا،    ١٩٩٥أكتوبر /تشرين األول

  ".أساليب التحقيق التقنية اخلاصة"غراتز،     ١٩٩٧سبتمرب /أيلول

  ".املركز القانوين لوكيل النيابة اإليطايل"، أكادميية القضاة، )أملانيا(وسترو    ١٩٩٨يوليه / متوز–يونيه /حزيران
      ٢٠٠١سبتمرب /وأيلول

  ".جراءات اجلنائية اإليطاليةالتحقيقات التمهيدية يف اإل"اينسربوك،     ٢٠٠٠يونيه /حزيران
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غسل األموال وإعادة االستثمار يف األنشطة "بادن، عرض بشأن    ٢٠٠٠سبتمرب /أيلول
  ".االقتصادية واملالية املشروعة

مصادرة احلصائل من "ميونيخ، املكتب الضرييب للمفوضية األوروبية،   ٢٠٠١نوفمرب /تشرين الثاين
  . يف إيطاليااألساس القانوين واملمارسة: اجلرمية

التحقيقات "ميونيخ، املكتب الضرييب للمفوضية األوروبية، عرض بشأن   ٢٠٠١نوفمرب /تشرين الثاين
  ".العابرة للحدود يف جمال اجلرمية املنظمة

  ". تعزيز النيابة العامة يف بلغاريا"صوفيا، خبري ألجل قصري يف برنامج التوأمة،   ٢٠٠٢نوفمرب /تشرين الثاين
   ٢٠٠٣ل أبري/ونيسان
  ٢٠٠٤مارس /وآذار

قاضي الصلح يف النظام "تراير، أكادميية القضاة األملانية، عرض بشأن   ٢٠٠٦يونيه /حزيران
  ".القانوين اإليطايل

محاية املصاحل االقتصادية لالحتاد األورويب عن طريق "ميونيخ، مؤمتر بشأن    ٢٠٠٨يناير /كانون الثاين
  ". التشريع اإليطايلاألدوات القانونية يف: مكافحة الفساد

 ISOاملعيار"لكسمربغ، املعهد األورويب لإلدارة العامة، عرض بشأن    ٢٠٠٨أبريل /نيسان

  ".جتربة النيابة العامة يف بولزانو: كإطار إلدارة اجلودة 2000 :9001

  استضافة الوفود األجنبية

من بلدان ناطقة باللغة األملانية مثل أملانيا استضاف السيد تارفوسر عدة وفود بالنيابة العامة يف بولزانو، السيما 
 .                                                            ً        وسويسرا والنمسا، ولكن من بلدان أخرى أيضا مثل بلغاريا، ومؤخرا  من الصني

  اللغات

  .جييد السيد تارفوسر اللغتني اإليطالية واألملانية، ويتحدث اإلنكليزية بطالقة، ولديه معرفة جيدة باللغة الفرنسية

  

 * * *  
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   )      هولندا (        لهلمينا           توماسن، وي  -  ١٨
  

   ]        النكليزية ا      األصل ب [                  
            ذكرة شفوية م

                               لمحكمـة اجلنائيـة الدوليـة                          النظام األساسي ل                                                                دي وزارة اخلارجية حتياا إىل أمانة مجعية الدول األطراف يف         
                             ، بابالغ األمانة أن حكومة        ٢٠٠٨       أبريل /        نيسان   ١٥           املؤرخة   ICC-ASP/7S/19   ،   ة                           وتتشرف، باإلشارة إىل املذكر   

                                                                                                                هولندا قررت تسمية السيدة ويلهلمينا توماسن، اليت حتتل حاليا منصب قاض باحملكمة العليا هلولنـدا، مرشـحة                 
                                                                                                               النتخاا قاضية باحملكمة اجلنائية الدولية أثناء االنتخابات اليت ستجري خالل االستئناف األول للدورة الـسابعة               

   .    ٢٠٠٩      يناير   /     لثاين         كانون ا  ٢٣   إىل     ١٩                               للجمعية يف نيويورك، يف الفترة من 

                     مـن نظـام رومـا      ٣٦             من املـادة   ’ ٢ ‘ ) أ   ( ٤                                                         وترشيح السيدة توماسن لالنتخابات يندرج ضمن احكام الفقرة    
                                                                اإلجراء املنصوص عليه لتسمية املرشحني حملكمة العدل الدوليـة            ضى                                           األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، أي مبقت     

   .                                 والوارد يف النظام األساسي هلذه احملكمة

والسي           املرشحني ذوي املؤهالت املشهود             در                               دة توماسن مرشحة على أساس ا اج امسها يف القائمة ألف، اليت تغطى                                                                   
                                                                                                       ا يف جمال القانون اجلنائي واإلجراءات اجلنائية، وما يقترن به هذا التأهيل من اخلربة الالزمة سـواء كقـاض أو      

   .                االجراءات اجلنائية                                                   مدع أو حمام أو غري ذلك من ضروب التأهيل املماثلة يف جمال 
                                       من نظام روما األساسـي للمحكمـة          ٣٦           من املادة     )  أ ( ٤                                                         ويرفق طي هذه املذكرة البيان الذي أعد وفقا للفقرة          

   .                        ة الذاتية للقاضية توماسن                          اجلنائية الدولية وكذلك السري
  
 ***    

            يان املؤهالت ب

          وانتخـاب               جراء ترشيح        بشأن إ        الطراف                 جلمعية الدول ا    ICC-ASP/3/Res.6        القرار       من  ٦                          بيان يقدم وفقا للفقرة     
  .                          قضاة احملكمة اجلنائية الدولية

                                                                                   السيدة ويلهلمينا توماسن،اليت حتتل حاليا منصب قاض باحملكمة العليا يف هولنـدا،                   ترشيح                       قررت حكومة هولندا    
ـ                              دورة الـسابعة                                                                                                    النتخاا قاضية باحملكمة اجلنائية الدولية خالل االنتخابات اليت ستعقد أثناء االستئناف األول لل

  .           يف نيويورك    ٢٠٠٩      يناير   /              كانون الثاين  ٢٣     إىل   ١٩      رة من  ت     يف الف                                  جلمعية الدول األطراف املقرر انعقاده

        مـن    ٥            والفقرة     ٣٦              من املادة     ‘ ١ ’  )  ب   ( ٣                                  يف القائمة ألف وفقا للفقرة            تندرج                               وتسمية السيدة توماسن مرشحة     
       .                                              نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية     

                               ، قاضية متمرسة وهلـا خـربة             سبانية                                                                         يدة توماسن، اليت ترفق سريا الذاتية باللغات االنكلزية والفرنسية واإل             والس
                 وقد بدأت حياا     .   ٣٦              من املادة     ‘ ١ ’  )  ب ( ٣                                                                      واسعة يف جمال القانون اجلنائي طبقا ملا هو منصوص عليه يف الفقرة             

  -    ١٩٨٦ (                              مـة أول درجـة يف الهـاي                                   و أصبحت الحقا قاضية مبحك       ).     ١٩٨٦-      ١٩٧٥ (                 املهنية كمحامية   
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  .                                           وعينت يف كلتا احملكمتني نائية للـرئيس        ٠ )    ١٩٩٧-      ١٩٩٤ (                                    مث قاضية مبحكمة االستئناف يف الهاي         )     ١٩٩١
   .                                           عبة اجلنائية التابعة للمحكمة العليا يف هولندا ش    يف ال      ٢٠٠٤  ة               وهي عضو منذ سن

                                 وقد ترأست جلسات الكثري منـها        .        القضايا                                                                  وقد نظرت السيدة توماسن، خالل حياا املهنية كقاضية، يف عديد           
                                     وبناء عليه، اكتسبت خربة كـبرية يف         .                                             ّ                        وعملت طيلة سنوات متعددة قاضية حتقيق يف قضايا متّس اجلرمية املنظمة          

   .                          جمال القانون اإلجرائي اجلنائي

وعر                    ال الدويل حيث شغلت، يف مجلة أمور، منصب قـاض باحمليدة توماسن كذلك بعملها يف افت الس                                                                                               كمـة      
            اسـتاذة       ٢٠٠٦                                      ا الدولية عامال يف تعيينها سـنة         رب            وقد كانت خ    )     ٢٠٠٤-    ١٩٩٨ (                        األوروبية حلقوق اإلنسان    

   .                               الدويل جبامعة ايرامسوس يف روتردام               نون حقوق اإلنسان ا  لق

                                                                                                           وفضال عن القانون اجلنائي وقانون حقوق اإلنسان الدويل، شاركت السيدة توماسن مشاركة حثيثة على الدوام               
                        وكانـت قاضـية لـشؤون       .                                            قانون األحداث، وعلى حنو أخص وضع املرأة والطفـل  و                ال قانون األسرة        يف إعم 

                                            واشتركت، بصفتها حمامية وقاضية يف النظر يف        .                                                                األحداث ملدة ثالث سنوات تعىن بالقضايا املتعلقة حبماية الطفولة        
   .                               القضايا املتعلقة بالعنف ضد املرأة

                                              ميع الشروط املتعلقة باخللق واحليادية والرتاهة      جب                                    تمتع ا السيدة توماسن فهي تفي                                         وبالنظر إىل اخلربة الطويلة اليت ت     
        مـن     ٣٦           من املادة     )  أ   ( ٣              يف الفقرة      يه                                                                      واجب ان تتوفر للتعيني يف أعلى املناصب القضائية كما هو منصوص عل             ال

   .                                        نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية

   ٣                                          تفي باملعيار املنصوص عليه يف الفقرة         ّ ثّم                                 سية واالنكليزية بطالقة وهي من                                          وجتيد السيدة توماسن التحدث بالفرن    
   .                                             من نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية  ٣٦         من املادة   )  ج (

    .                                  والسيدة توماسن هولندية اجلنسية     

***  

                  لبيانات الشخصية  ا

                 يليزابيث توماسن إ                ويلهلمينا ماريا   :    السم ا

          هولندا ،         ، روتردام    ١٩٤٩     بتمرب  س  /        أيلول ٨  :            تاريخ امليالد

         هولندية  :       اجلنسية
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   املهنة القضائية 

، Hoge Raad der Nederlanden)) قاضية باحملكمة العليا يف هولندا   حىت اآلن-٢٠٠٤
  . عضو الشعبة اجلنائية

 رغوباحملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان، استراس            قاضية خاص ة ب

  رغ، نائبة لرئيس وستراسبابية حلقوق اإلنسان، قاضية باحملكمة األورو  ٢٠٠٤-  ١٩٩٨

/ مايو إىل تشرين الثاين/القسم األول باحملكمة خالل الفترة من أيار
  .٢٠٠١نوفمرب 

 .عضو الفرقة العاملة املعنية بقواعد احملكمة

  قاضية مبحكمة االستئناف ونائبة لرئيسها  ١٩٩٨ -١٩٩٧

 .قضايا محاية الطفولة وقانون األسرة

١٩٩٧ -١٩٩٤  

  

قاضية حتقيق أقدم معنية بالقضايا . نائبة رئيس حمكمة أول درجة بالهاي 
 .اجلنائية ذات الصلة باجلرمية املنظمة

  .العدلمستشارة تشريعية، وزارة         ١٩٩٤ -١٩٩١

 .محاية الطفولة ومحاية البيانات

  . بالهاي االبتدائيةكمةاحملقاضية ب      ١٩٩١ – ١٩٨٦

 لقانون اجلنائي وقانون األسرةقضايا ا

  حمامية، عضو نقابة احملامني بروتردام والهاي  ١٩٨٦ -١٩٧٥

 .                                           القانون اجلنائي والقانون اخلاص  وقانون األسرة

  يف احلقوق، جامعة اليدندرجة املاجستريت  ١٩٧٤
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  األنشطة واملناصب اخلارجة عن املهنة

 .ق اإلنسان الدويل، جامعة ايرامسوس روتردامستاذة يف قانون حقوأ      حىت اآلن-  ٢٠٠٦

 .نائبة رئيس جلنة هلسنكي اهلولندية      حىت اآلن-  ٢٠٠٦

، الة اهلولندية لقانون NJCM bulletinعضو الس االستشاري هليئة      حىت اآلن– ٢٠٠٦
 .حقوق اإلنسان

 ستشاري اهلولندي املعينعضو جلنة حقوق اإلنسان التابعة للمجلس اال     حىت اآلن– ٢٠٠٦
 . بالشؤون الدولية، وهو هيئة استشارية حكومية مستقلة

  عضو هيئة التحرير، الة اهلولندية املعنية بالسوابق القضائية الوطنية       ٢٠٠٧ -٢٠٠٥

 .Nederlande Jurisprudentieواألوروبية 

 .نائبة رئيس جملس الصحافة اهلولندي      ٢٠٠٧ -  ٢٠٠٤

  عضو اللجنة التوجيهية اهلولندية املعينة بتعزيز النظم القضائية والتشريعية       ١٩٩٨ -  ١٩٩٦

 ).وهو مشروع يرعاه برنامج األمم املتحدة اإلمنائي(يف مولدوفا 

عضو هيئة حترير الة اهلولندية املعنية بقانون األسرة واألحداث       ١٩٩٨ -  ١٩٩٤
Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht, 

 .رئيسة اجلمعية اهلولندية لقضاة التحقيق  ١٩٩٧-١٩٩٤

 . اهلولندي لربابنة السفنلس التأدييبانائبة رئيس   ١٩٩٦-١٩٩٢

                                                الدورات التدريبية اليت نظمت واحملاضرات اليت القيت

حماضرة ): دار ديكارت/القانونمعهد الهاي لتدويل (الهاي،   أكتوبر/تشرين الثاين
أفضل املمارسات يف " قيت بشأن لأ" تكافؤ وسائل الدفاع"عن
     ". كيفية الفصل يف أخطر اجلرائم:جراءات اجلنائيةاإل

        حماضـرة    :  )        غـالن              جامعة سـان   /                  احملفل األورويب الباك (      لزبرغ ا س   ٢٠٠٧مايو / أيار
                  ن والدول األطراف                                            العالقات بني احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسا      "  عن

                                مستقبل احملكمة األوروبية حلقـوق       "                    يف نطاق ندوة عن       "            يف االتفاقية 
   ".      اإلنسان
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                       العالقات بـني احملكمـة      "           حماضرة عن      ):            جملس أوروبا  (             سان مارينو    ٢٠٠٧مارس / آذار
          يف نطـاق     "                           الدول األطراف يف االتفاقية     .                       األوروبية حلقوق اإلنسان  

   ".                  وروبية حلقوق اإلنسان               مستقبل احملكمة األ  "         ندوة عن 

  "                   الشرعية والعقالنية  "           حماضرة عن      ):                     كلية احلقوق ايرامسوس   (         روتردام    ٢٠٠٧يناير /كانون الثاين
   ".                  شرعية احملاكم العليا  "                يف إملار ندوة عن 

         حماضرة عن فرز): حمكمة النقض/جملس أوروبا(باريس    ٢٠٠٦أكتوبر /تشرين األول
 من منظور االتفاقية األوروبية  احملاكم العلياضايا اليت ترفع إىلالق

ندوة رؤساء احملاكم العليا األوروبية يف إطار" حلقوق اإلنسان
 ".االجتاهات واإلحتماالت: الوصول إىل إىل احملكمة العليا"بشأن

           االتفاقيـة    "                حماضـرة عـن        ):                            معهد الهاي لتدويل القانون    (      الهاي     ٢٠٠٦يونيو / حزيران
              يف ندوة الهاي     "                                    قوق اإلنسان وموقف القاضي الوطين                 األوروبية حل 
  ٠                الرئيسية للقانون           عن املبادئ

هامش التقدير يف السوابق "حماضرة عن ): وترختأجامعة (وترخت أ   ٢٠٠٦مايو /أيار
                                                          القضائية لدى احملاكم األوروبية حلقوق اإلنسان فيما خيص  التعبري عن 

 ".ين وحقوق اإلنسان   الد "يف إطار ندوة عن " املشاعر الدينية

                                   التحديات املؤسسية اليت تواجه احملكمة   "          حماضرة عن   :      الهاي    ٢٠٠٥يوليه /متوز

                                    القيت أثناء الندوة املشتركة يف الهاي   "                    ألوروبية حلقوق اإلنسان ا

  .                                        بشأن القضايا املعاصرة يف جمال القانون الدويل

                            احملكمة العليا يف هولندا        ): "        القضائي        النادي   (            م يف الهاي        السال     قصر    ٢٠٠٥   فرباية/ شباط
                                                                      وتطبيق االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان من قبل احملكمة العليـا يف           

  .      هولندا

                  يف إطار ندوة عن      "   ية                  تطور البنية األسر      ): "           جملس أوروبا  (      بورغ   س    سترا   ٢٠٠٤أكتوبر / تشرين األول
   ".                 التأثريات واحلداثة   :                     القانون املدين وأوروبا "

                                    نا، لنـدن، بـاريس، سـاراييفو،                                    نقرة، قربص، الهـاي بريـستي      أ  ٢٠٠٤-  ١٩٩٨
                                                 حلقات تدريبية وحماضرات عن احملكمـة األوروبيـة          :     بورغ     ستراس

                                             ّ                        حلقوق اإلنسان، تنظيمها وسوابقها القانونية اليت ّم القضاة واملدعني         
  .                                         العامين واحملاكمني واالكادمييين واملوظفني املدنيني
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                         حماضرة عن التعايش يف كنف   :  )          جملس أوروبا (     الهاي   ٢٠٠٣نوفمرب /تشرين الثاين

                                                     يف إطار حلقة دراسية عن احلقوق األساسية يف جمتمـع            "         االختالف  
   ".     تعددي

يف احملفل " اجلرمية املنظمة وحقوق اإلنسان"حماضرة عن : ثيناأ   ٢٠٠٣مايو /ايار
 .األورويب الثاين للقضاة

يف " نوعية األحكام " حماضرة عن) املفوضية األوروبية(ل يبروكس   ٢٠٠٢مارس /آذار
 ".لنوعية العدالة" إطار حلقة دراسية مكرسة 

 ".عوملة األدلة يف القضايا اجلنائية"حماضرة عن : جامعة اليدن   ٢٠٠١سبتمرب /أيلول

" األحكام نوعية"حماضرة عن ): البنك الدويل(سانت بيترسربغ    ٢٠٠١يوليه /متوز
اإلقليمي ألوروبا وآسيا الوسطى املعين باإلصالح القانوين باحملفل 

 .والقضائي

السوابق مفهوم التناسب يف ): " املدرسة الوطنية للقضاة(باريس    ٢٠٠١يونيو /حزيران
يف إطار حلقة دراسية " القضائية للمحكمة األوروبية حلقوق اإلنسان

 ".فعل احملاكمة"مكرسة ملوضوع 

لقيت أ" احلياة األدلة يف القضايا املتعلقة باحلق يف"حماضرة عن : الهاي   ٢٠٠١ أبريل/نيسان
 . املوظفني العاملني يف احملكمة اجلنائية الدولية ليوغسالفيا السابقةيف

حماضرة عن ): معهد القانون العاملي، الكلية اجلامعة، لندن(لندن   ٢٠٠٠نوفمرب / تشرين الثاين
 وميثاق احلقوق ١٩٩٨ سان لعاماالتفاقية، وقانون حقوق اإلن"

 "األساسية لالحتاد األورويب، وفرة الصكوك املتعلقة حبقوق اإلنسان؟ 

القضاة حلقة تدريبية لفائدة ) :جملس الدراسات القضائية(لندن   ٢٠٠٠ أبريل/ نيسان
نيني بشأن السوابق القانونية للمحكمة األوروبية حلقوق االربيط

 .قانون حقوق اإلنساناإلنسان مبناسبة بدء نفاذ 

 مولدوفا، هولندا، ،، فرنسا، ليتوانياةتشيكيالمهورية اجل ،بلغاريا  ١٩٩٧-  ١٩٩٤
ائدة القضاة، فحلقة تدريبية وحماضرات ل: سلوفاكيا واوكرانيا

                                                     واملد عني العامني واحملامني واألساتذة واملوظفيني املدنيني والطالب 
اإلنسان يف النظم القانونية بشأن تطبيق االتفاقية األوروبية حلقوق 

 .احمللية هلذه البلدان



ICC-ASP/7/33/Add.1 
Page 181 

 

   أومسة الشرف

سند إليها وسام كتيبة الشرف الوطين من قبل اجلمهورية الفرنسية أ  ٢٠٠٧أكتوبر / تشرين األول
 .ة يف جمال تعزيز حقوق اإلنسان يف أوروبالخلدماا اجللي

  املنشورات 

 
• “De rol van de rechter in het internationale recht” (The role of courts in international law) in: 

Liber Amicorum Bert van Delden (The Hague, Boom, 2007). 

• “Publication of judgments on the internet” (with Willibrord Davids) in: Human Rights, 
Democracy and the Rule of Law. Liber Amicorum Luzius Wildhaber (Zurich/Sankt Gallen, 
Nomos, 2007). 

• “Fundamentele waarden in het recht” (Fundamental values and the law) (Rotterdam, Boom, 
2007). 

• “Het geheim van de raadkamer en de dissenting opinion” (The secret of courts’ deliberations 
and the dissenting opinion) in: Nederlands Juristenblad, vol. 81. no. 12 (2006). 

• “Een stage bij de Cour de cassation in Parijs” (a report of two weeks’ participation in the 
deliberations of the French Court of Cassation) in: Trema (2006, no. 7).  

• “Six Years as a Judge in the European Court of Human Rights 1998/2004” in: Netherlands 
Quarterly of Human Rights, vol. 22, no. 4 (2004). 

• “Samenleven met verschillen” (Living together with differences) in: Gelijkheid en (andere) 
Grondrechten (Kluwer, Deventer 2004). 

• “Pour le droit de recours individuel” (with Josep Casadevall, Marc Fischbach and Françoise 
Tulkens) in: La réforme de la Cour européenne des droits de l’homme. Droit et Justice, vol. 
48 (2003). 

• “Het individuele klachtrecht moet behouden blijven!” (The right of individual petition should 
be protected) in: NJCM-bulletin, vol. 28, no. 1 (2003). 

• “Het Europese Hof voor de Rechten van de Mens in de 21e eeuw” (The European Court of 
Human Rights in the 21st century) in: NJCM-Bulletin, vol. 25, no. 3 (2000). 

• “De bijdrage van de rechter aan de menselijke samenleving in Europa” (The contribution of 
the courts to a humane society in Europe) in: Trema, vol. 18, no.2 (1999). 

• “Recht op een rechter” (Access to court) in: Ars Aequi Libri Prinsengrachtreeks (1999). 

• “Ontwikkeling van de taak en de plaats van de kinderrechter in het civiel recht en het 
strafrecht” (The powers of the childrens’ judge) in: De kinderrechter, reden tot vreugde? 
(Kluwer, Deventer 1998). 

• “Adoptie en medegezag” (Adoption and joint custody) in: Tijdschrift voor Familie en 
Jeugdrecht, no. 4 (1996). 

• “Minderjarigheid en ouderlijk gezag” (Minors and parental custody) in: Nederlands 
Juristenblad, no. 38 (1994).  
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• “De juridische afstammings-relatie tussen moeder en kind” (Parentage between mother and 
child) in: Nemesis, no. 3 (1994).  

• “Adoptie in het licht van de mensenrechten” (Adoption and human rights) in: Tijdschrift voor 
Familie en Jeugdrecht (1994).  

• “De grenzen van interventie in familierelaties” (The limits of state intervention in family life) 
in: Nederlands Juristen Blad (1993). 

  املهارات اللغوية

  م األاللغة: اهلولندية

  )ونطقا قراءة وكتابة(إجادة : الفرنسية

  )قراءة وكتابة ونطقا(إجادة :االنكليزية

  )قراءة وكتابة ونطقا(معرفة حسنة : األملانية
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  )سرياليون(طومسون، روزولو جون بنكول   - ١٩

  ]باإلنكليزية: األصل[

             مذكرة شفوية

دي البعثة الدائمة جلمهورية سرياليون لدى األمم املتحدة حتياا إىل أمانة مجعية الدول األطراف يف   
شيح القاضي نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية وتتشرف بإبالغها أن حكومة سرياليون قررت تر

                                     ً                                                     روزولو جون بنكول طومسون النتخابه قاضيا  يف احملكمة اجلنائية الدولية يف االنتخابات اليت ستعقد أثناء 
 ٢٣ إىل ١٩ يف الفترة من  املقرر عقدهااالستئناف األول للدورة السابعة جلمعية الدول األطراف يف نيويورك

من املادة ‘ ٢’و‘ ١’) أ(٤ول طومسون بناء على الفقرة ويقدم ترشيح القاضي بنك. ٢٠٠٩يناير /كانون الثاين
  . من نظام روما األساسي٣٦

 ٥وبينما يستويف القاضي بنكول طومسون الشروط املطلوبة لكلتا القائمتني املنصوص عليهما يف الفقرة   
 من املادة ٥للقائمة ألف، ألغراض الفقرة   من نظام روما األساسي، فإن حكومة سرياليون ترشحه٣٦من املادة 

وشغل القاضي بنكول طومسون مناصب قضائية عليا يف بلده األصلي، سرياليون، وهو مرشح عن املنطقة . ٣٦
 ٤          ً                        ومرفق أيضا  البيان املطلوب يف الفقرة . ومرفق طيه بيان مؤهالت وخربة القاضي بنكول طومسون. األفريقية

  .ICC-ASP/3/Res.6رار مجعية الدول األطراف  من ق٦ من نظام روما األساسي والفقرة ٣٦من املادة ) أ(

* * *  

  بيان املؤهالت

 ٦ من نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية والفقرة ٣٦من املادة ) أ(٤              ً        بيان مقدم وفقا  للفقرة   
  . ICC-ASP/3/Res.6من قرار مجعية الدول األطراف 

. نتخابه قاضيا باحملكمة اجلنائية الدوليةالقاضي روزولو جون بنكول طومسون هو مرشح سرياليون ال  
          ً                                                      ً                           هدفه دائما  طوال حياته الوظيفية وعمله يف جمال القانون، القتناعه متاما  بضرورة وجود جمتمع مدين منظم  وكان

لتحقيق ما يصبو إليه اإلنسان، هو اإلسهام يف توعية العامل بأن حضارتنا احلديثة، بكافة جوانبها التعليمية والعلمية 
لتكنولوجية املتقدمة، ال ميكن أن تدوم بدون سيادة القانون وإقامة العدل بطريقة منصفة وحمايدة، على وا

  .املستويني الوطين والدويل

وساهم يف هذا الصدد يف دراسة وتقييم .                              ً                  وعمل القاضي بنكول طومسون أيضا  يف األوساط األكادميية
راث الفكري والثقايف واالجتماعي للجنس البشري من آثار على ما ترتبه التعقيدات والعقبات واالختالفات يف الت

          ً            ً                                                 وساهم كثريا  بصفته قاضيا  يف الدائرة االبتدائية األوىل للمحكمة اخلاصة لسرياليون . تطوير وتطبيق سيادة القانون
  .يف السوابق القضائية هلذه احملكمة وبالتايل يف القانون الدويل اإلنساين وقانون حقوق اإلنسان
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                                        ً                                ً              توافر يف القاضي بنكول طومسون، بصفته قاضيا  يف احملكمة العليا لسرياليون وأستاذا  للقانون يف كل وت
وتتوافر فيه . من سرياليون والواليات املتحدة األمريكية، كفاءة ثابتة يف جمال القانون اجلنائي واإلجراءات اجلنائية

  .ءة ثابتة يف القانون الدويل    ً             ً                            أيضا ، بصفته قاضيا  يف احملكمة اخلاصة لسرياليون، كفا

  .                                                ً                        و القاضي بنكول طومسون شخص الئق ومناسب ليكون قاضيا  يف احملكمة اجلنائية الدولية

* * *  

  البيانات الشخصية

  التعليم

القانون ونظام : موضوع الرسالة). كلية كرست(من جامعة كيمربدج ) ١٩٧٦(دكتوراه يف القانون   •
  ).١٩٧٣ - ١٩٦١ (احلكم يف سرياليون

  .، جامعة كيمربدج)١٩٧١(ماجستري يف القانون   •

  .، جامعة كيمربدج)١٩٦٩) (مرتبة الشرف الثانية(بكالوريوس يف القانون   •

  ).كلية فوره باي، سرياليون(، جامعة دورهام )١٩٦٥(ماجستري يف الفلسفة   •

  ). سرياليونكليه فورهام باي،(، جامعة دورهام )١٩٦١(بكالوريوس يف اآلداب   •

  التدريب املهين

، جملس العلوم القانونية، لندن، اململكة املتحدة، والقبول بعد ذلك يف )١٩٧٠(دبلوم العلوم القانونية   •
  .نقابة احملامني الربيطانية

  ).كلية فوره باي، سرياليون(، جامعة دورهام )١٩٦٢(دبلوم التربية   •

  اجلوائز وشهادات التقدير

من ألفا فيتا سيغما، وهي مجعية مرموقة للعدالة اجلنائية بوالية ) ١٩٩٣( التعليم جائزة الشرف يف  •
  .كنت، جامعة والية كنت، كنت، أوهيو

من المبدا ألفا إبسيلون، وهي مجعية مرموقة للعدالة اجلنائية، جامعة ) ١٩٩١(جائزة االمتياز يف التعليم   •
  .والية كنت، كنت، أوهايو

، جامعة أكرون، مدرسة القانون، )١٩٨٨(ان وتعيينه أستاذ كرسي للقانون برين. جائزة دافيد ل  •
  .أكرون، أوهايو
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  .من جملس النواب يف أوهايو مبناسبة حصوله على جائزة برينان) ١٩٨٨(شهادة تقدير   •

 من والية متشيغان لريادته وتفانيه يف العمل القانوين والعدالة من أجل) ١٩٨٦(شهادة اجلهود املتميزة   •
  .حتسني األحوال املعيشية لإلنسان

  بنيويورك للقيام جبولة دراسية.Operation Crossroads Africa Incمن شركة ) ١٩٨٦(منحة تعليمية   •
  .للمؤسسات القانونية يف الواليات املتحدة األمريكية

  .لدراسة القانون يف إنكلترا) ١٩٦٦(منحة دراسية من كومنولث اململكة املتحدة   •

  املقدمة يف اللقاءات األكادميية واملهنية تالورقا

 

 Human Rights Violations in Africa: Challenges to“  ٢٠٠٠مارس /آذار
International Criminal Justice”, guest lecture delivered to 
the Ohio State Student Bar Association, College of Law, 

Ohio State University, Columbus, Ohio. 

 Criminal Law Systems in Africa: Modernization Efforts“  ٢٠٠٠فرباير /شباط
and Prospects”, at a joint meeting of the Centre for African 
Studies and the College of Law, Ohio State University, 

Columbus, Ohio. 

 Britain’s Constitutional and Juridical Legacies in“  ٢٠٠٠فرباير /شباط
Commonwealth Africa”, meeting of the Centre for African 

Studies, Central State University, Wilberforce, Ohio. 

 Judicial Independence and Protection of Human Rights in“  ٢٠٠٠فرباير /شباط
Africa”, guest lecture delivered to an International Law 

class, Ohio State University, Columbus, Ohio.  

 Jury Nullification: Its Uses and Perils in American and“  ١٩٩٩ مارس/آذار
English Criminal Laws: A Socio-Legal Historical 
Perspective”, annual meeting of the Academy for Criminal 

Justice Sciences, Orlando, Florida. 

 Community Policing: Conceptual Problems and“  ١٩٩٧مارس /آذار
Implications for the Institution of Legality” (co-authored 
with Vic Bumphus), annual meeting of the Academy of 

Criminal Justice Sciences, Louisville, Kentucky. 

 Press Freedom and Right to Fair Trial: A Study of Two“  ١٩٩٦سبتمرب /أيلول
Jurisdictions”, annual meeting of the Midwestern Criminal 

Justice Association, Indianapolis, Indiana. 

 Juvenile Justice in Sierra Leone”, annual meeting of the“  ١٩٩٣سبتمرب /أيلول
Midwestern Criminal Justice Association, Chicago, 
Illinois. 
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 Crime and Justice in Sierra Leone: An Agenda for“  ١٩٩٢مارس /آذار
Research”, annual meeting of the Academy of Criminal 

Justice Sciences, Pittsburgh, Pennsylvania. 

 Social Justice in the United States: Problems, Challenges“  ١٩٩١ فرباير/شباط
and Responses”, to faculty and students, Kent State 

University, Salem Campus, Salem, Ohio. 

 Constitutionalism in Sierra Leone: Past, Present and“  ١٩٩٠نوفمرب /ين الثاينتشر
Future”, a keynote address, Association of Sierra Leoneans 
Abroad and the Howard University African Students 

Association, Washington, D.C. 

 :Trafficking and Disposal of Hazardous Wastes  ١٩٩٠أكتوبر /تشرين األول
International Law Implications”, presentation made to the 
International Law Society, University of Akron, School of 

Law, Akron, Ohio. 

 Legal Problems of Economic Integration in the West“  ١٩٩٠مارس /آذار
African Sub-Region”, Second Annual Conference of the 
African Society of International and Comparative Law, 
Annaba, Algeria. 

 Rape in Traditional African Society” (co-authored with“  ١٩٨٨نوفمرب /تشرين الثاين
Dr. Edna Erez), presented in absentia at the American 
Society of Criminology Annual Meeting, Chicago, Illinois. 

 ,”Legal Pluralism in Sierra Leone: Some Anachronisms“  ١٩٨٨ أبريل/نيسان
Faculty Symposium, University of Akron, School of Law, 

Akron, Ohio. 

 Law and Development in West Africa”, guest“   ١٩٨٨ أبريل/نيسان
lecture delivered to a Political Science class, Kent State 
University, Kent, Ohio. 

 The Law of Constitutional Breakdowns: Judicial“  ١٩٨٨ أبريل/نيسان
Innovation: Its Uses and Perils - Commonwealth 
Experience”, Faculty Colloquium, Political Science 

Department, Kent State University, Kent, Ohio. 

 General Defenses to Criminal Liability: Judicial“  ١٩٨٨ مارس/آذار
Perspectives”, guest lecture delivered to a class on 
Criminal Law at the University of Akron, School of Law, 

Akron, Ohio. 

 Drug-Testing: Some Fundamental Conceptual and“  ١٩٨٨مارس /آذار
Juristic Problems”, guest lecture delivered to a 
Constitutional Law Class, University of Akron, School of 

Law, Akron, Ohio. 

 ,The Law, the State and the Individual”, keynote speech“  ١٩٨٦ أبريل/نيسان
Ninth Annual Conference of the Sierra Leone Bar 

Association, Freetown, Sierra Leone. 

 Legal Rights of Women in Sierra Leone”, presented at a“  ١٩٨٤ أبريل/نيسان
meeting of the Sierra Leone United Nations Association, 

Freetown, Sierra Leone. 
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  ١٩٨٤ أبريل/نيسان

 

 “The Judicial Function in the Sierra Leone Society”, 
presented at the Sixth Annual Conference of the Sierra 

Leone Bar Association, Freetown, Sierra Leone. 

١٩٨٤  “Human Values: Legislative and Legal Aspects”, presented 
at a meeting of the Sierra Leone Association of University 

Women, Freetown, Sierra Leone. 

 Law Reform in a Developing Country: Sierra Leone“   ١٩٨٣ أبريل/نيسان
Reflections”, presented at the Fifth Annual Conference of 
the Sierra Leone Bar Association, Freetown, Sierra Leone. 

  ١٩٧٩ أبريل/نيسان

 

 “Legal Aspects of Economic Integration: The Mano River 
Union Experience”, presented at the First Annual 
Conference of the Sierra Leone Bar Association, 

Freetown, Sierra Leone. 

 

 )تحكيمجلنة ال(املقاالت الصادرة 

• “Drug-testing: Fundamental Conceptual and Juristic Problems”, Akron Law Review, vol. 22, no. 
2, Fall 1988, pp.123-132, Ohio, United States of America. 

• “Internal Conflicts in Marriage and Inheritance Laws in Sierra Leone: Some Anachronisms”, 
African Journal of International and Comparative Law, vol. 1, Part 3, June 1991, pp. 346-360, 
London, England. 

• “Legal Problems of Economic Integration in the West African Sub-Region”, African Journal of 
International and Comparative Law, vol. 2, part 1, March 1990, pp. 85-102, London, England. 

• “Rape in Sierra Leone: Conflict Between the Sexes and Conflict of Laws” (co-authored with Dr. 
Edna Erez), International Journal of Comparative and Applied Criminal Justice, vol. 2 (Winter 
issue), December 1990, pp. 201-210, Kansas, United States of America. 

• “Married Women's Property Rights in Sierra Leone: Legislative and Judicial Trends Towards 
Liberalization - A Historical Survey”, African Journal of International and Comparative Law, 
vol. 3, part 1, June 1991, pp. 346-360, London, England. 

• “Africa's Charter on Children's Rights: A Normative Break with Cultural Traditionalism”, 
International and Comparative Law Quarterly, vol. 41, Part 2, April 1992, pp. 432-444, 
London, England. 

 

• “Spatial Diffusion of the Ombudsman Institution: African Adaptations of a European Innovation 
- The Consolidation Problem”, The Ombudsman Journal, No. 10, 1992, pp. 57-66, Alberta, 
Canada. 

• “Illegitimacy in Sierra Leone Law: A Lingering Anachronism - Comparative Perspectives”, 
African Journal of International and Comparative Law, vol. 4, part 3, October 1992, pp. 728-
738, London, England. 

• “Economic Integration Efforts in Africa: A Milestone - The Abuja Treaty”, African Journal of 
International and Comparative Law, vol. 5, part 4, December 1993, pp. 743-767, London, 
England. 
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• “Emerging Trends and Influences in African Organized Crime” (co-authored with Dr. Gary 
Potter), Criminal Organizations, vol. 11, 1997, pp. 4-9, United States of America. 

• “Prosecutorial Misconduct in Capital Cases in the Commonwealth of Kentucky: A Research 
Study (1976 - 2000)” (co-authored with Professor Roberta Harding), The Advocate, Kentucky, 
vol. 25, No. 1, January 2003, pp. 14-25. 

  الكتب الصادرة

• “The Constitutional History and Law of Sierra Leone (1961 - 1995)”, The University Press of 
America Inc., Lanham, Maryland, 1997. 

• “The Criminal Law of Sierra Leone”, The University Press of America Inc., Lanham, Maryland, 
1999. 

• “American Criminal Procedures”, Carolina Academic Press, Durham, North Carolina, 2007, co-
authored with Dr. James Anderson. 

  دليل منشور

• “Gentium Lex Lux”, A Ministry of Education publication on the radio broadcast series of the 
same author entitled “Law for Six”, Freetown, Sierra Leone, 1977. 

   فصول يف كتب معينة

• “The Criminal Justice System in Sierra Leone”, in: Obi Ebbe [ed.], Comparative and 
International Criminal Justice Systems, published by Butterworth-Heinemann, Boston, 
Massachusetts, 1996, pp. 83-102. 

• “Due Process and Legal Pluralism in Sierra Leone: The Challenge of Reconciling 
Contradictions in the Laws and Cultures of a Developing Nation”, in: Fields, C. and Richter 
Moore Jr. (eds.), Comparative International Criminal Justice Systems, Waveland Press Inc., 
Prospect Heights, Illinois, 1996, pp. 344-361. 

• “Victimization of Women in African Society: Conflict Between the Sexes and Conflict of 
Laws”, in: Fields, C. and Richter Moore Jr. (eds.), Comparative and International Criminal 
Justice Systems, (2nd ed.) Waveland Press Inc., Prospect Heights, Illinois, 2005, pp. 33-54. 

  )املهنية واألكادميية(اخلربة العملية 

 .مدير بالنيابة ملدرسة القانون يف سرياليون، سرياليون   حىت اآلن٢٠٠٧يناير /كانون الثاين

 اخلاصة لسرياليون عضو بالدائرة االبتدائية األوىل للمحكمة   حىت اآلن٢٠٠٣مارس /آذار
 ).تابعة لألمم املتحدةجرائم حرب حمكمة (

 . رئيس الدائرة االبتدائية األوىل للمحكمة اخلاصة لسرياليون  ٢٠٠٧يونيه / حزيران- ٢٠٠٦يونيه /حزيران

ممتحن خارجي مبدرسة القانون يف سرياليون للحصول على   ٢٠٠٦ -٢٠٠٤
 ).لشرفمع مرتبة ا(درجة البكالوريوس يف القانون 
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 .ممتحن خارجي مبدرسة القانون يف سرياليون، سرياليون  ٢٠٠٧يوليه / متوز-٢٠٠٥يوليه /متوز

عميد كلية الدراسات العليا جبامعة كنتاكي الشرقية،   ٢٠٠٣مارس / آذار- ٢٠٠١يونيه /حزيران
 .الواليات املتحدة األمريكية

العدالة اجلنائية والشرطة، كلية العدالة بقسم ) متفرغ(أستاذ   ٢٠٠٣مارس / آذار- ١٩٩٥أغسطس /آب
والسالمة، جامعة كنتاكي الشرقية، الواليات املتحدة 

  ).          ًجازة حاليا يف إ(األمريكية 

مسؤول عن تدريس القضايا احلساسة يف العدالة ‘ ١’: املهام
اجلنائية، والعدالة اجلنائية املقارنة، والقانون اجلنائي 

مسؤول ‘ ٢’ى اجلامعي؛ وواإلجراءات اجلنائية على املستو
عن تدريس القضايا القانونية يف إقامة العدالة اجلنائية، 

إدارة ‘ ٣’من الدراسات العليا؛ و) أ(املستويني األول واألول 
 .تقدمي املشورة للطلبة‘ ٤’البحوث؛ و

بقسم الدراسات اخلاصة بالعدالة ) متفرغ(أستاذ مساعد   ١٩٩٥يوليه / متوز- ١٩٩٤أغسطس /آب
  .ائية جبامعة والية كنت، الواليات املتحدة األمريكيةاجلن

مسؤول عن تدريس القانون اجلنائي، وقانون ‘ ١’: املهام
اإلجراءات اجلنائية وقواعد اإلثبات، والقانون املدين، وقانون 
اإلجراءات املدنية، ونظام احملاكم على املستوى اجلامعي 

‘ ٣’ وإدارة البحوث؛‘ ٢’ومستوى الدراسات العليا؛ و
 .تقدمي املشورة للطلبة

بقسم الدراسات اخلاصة بالعدالة ) شبه متفرغ(أستاذ مساعد   ١٩٩٤مايو / أيار– ١٩٩٠أغسطس /آب
  .اجلنائية جبامعة والية كنت، الواليات املتحدة األمريكية

مسؤول عن تدريس القانون اجلنائي، وقانون ‘ ١’: املهام
والقانون املدين، وقانون اإلجراءات اجلنائية وقواعد اإلثبات، 

اإلجراءات املدنية، ونظام احملاكم، والقانون واتمع على 
املستوى اجلامعي، ودورة بشأن القانون والعدالة واتمع على 

تقدمي ‘ ٣’إدارة البحوث؛ و‘ ٢’و مستوى الدراسات العليا؛
 .املشورة للطلبة
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ام الدراسات األفريقية، والعدالة اجلنائية، أستاذ زائر بأقس  ١٩٩٠مايو / أيار– ١٩٨٧أغسطس /آب
والعلوم السياسية جبامعة والية كنت بالواليات املتحدة 

  .األمريكية

حماضرات يف املشاكل القانونية يف أفريقيا، ‘ ١’: املهام
واجلرمية والعقاب يف أفريقيا، والنظم السياسية يف أفريقيا، 

دخل للعدالة والقضايا احلساسة يف العدالة اجلنائية، وامل
اجلنائية، والقانون الدستوري، والقانون واتمع، والقانون 

‘ ٢’املقارن على املستوى اجلامعي ويف دورات منفصلة؛ و
 ٠إدارة البحوث

برينان للقانون الدستوري املقارن، جامعة . جائزة دافيد ل  ١٩٨٨ربيع 
  .أكرون، مدرسة القانون، أكرون

ة دراسية للخرجيني بشأن حماضرات يف حلق‘ ١’: املهام
أستاذ زائر ملواضيع خمتلفة وإدارة : القانون الدستوري املقارن

 . إدارة البحوث‘ ٢’إحدى الندوات باجلامعة؛ و

  . قاض باحملكمة العليا لسرياليون، غرب أفريقيا  ١٩٨٧ يوليه - ١٩٨١أكتوبر /تشرين األول

النظر يف . دائيةالفصل يف القضايا املدنية واجلنائية االبت: املهام
 .الطعون املرفوعة ضد القرارات الصادرة من قضاة الصلح

 .ممتحن خارجي، جامعة سرياليون، سرياليون، غرب أفريقيا  ١٩٨٧ -١٩٨٥

 .عضو يف جلنة إصالح القانون يف سرياليون  ١٩٨٧-١٩٨٤

مسؤول عن تدريس . حماضر غري متفرغ، جامعة سرياليون  ١٩٨٤-١٩٨٢
على (وري والسوابق القضائية الدستورية القانون الدست

 ). املستوى اجلامعي ومستوى الدراسات العليا

 - ١٩٧٧ديسمرب /كانون األول
 ١٩٨١أغسطس /آب

، وهي منظمة )غرب أفريقيا(موظف قانوين، احتاد ر مانو  
  .حكومية دولية تشمل سرياليون وليبرييا وغينيا

 بشأن اجلوانب تقدمي املشورة والرأي القانونيني: املهام
                              ً                      املختلفة لنشاط املنظمة وقام أيضا  بصياغة اتفاقات دولية 

قام برحالت كثرية على املستوى .                 ً     كانت املنظمة طرفا  فيها
 .الدويل
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  .بلغ مرتبة رئيس النيابة. وكيل نيابة، النيابة العامة، سرياليون  ١٩٧٧-١٩٧١

كمة التحقيق يف اجلرائم اجلسيمة املعروضة على حم:  املهام
اجلنايات ومتثيل الدولة يف املسائل الدستورية واجلنائية املعقدة 

حكم لصاحله . املعروضة على حماكم االستئناف يف سرياليون
 .يف بعض القضايا اجلنائية والدستورية اهلامة

حماضر غري متفرغ للقانون، كلية كيمربدج شاير لآلداب   ١٩٧١-١٩٧٠
مسؤول عن تدريس . تحدةوالتكنولوجيا، كيمربدج، امللكة امل

 .النظام القانوين االنكليزي وقانون املسؤولية املدنية

. مدرس مبدرسة أمري ويلز الثانوية، فريتاون، سرياليون  ١٩٦٦-١٩٦٢
مسؤول عن تدريس اللغة اإلنكليزية، واألدب، واللغة 

املسؤول عن مجعيات . الالتينية، واملنطق لطلبة املرحلة الثانوية
 .قد والدراما باملدرسةاألدب والن

                                          ًاحللقات الدراسية القضائية اليت حضرها مؤخرا 

احملكمة اخلاصة لسرياليون، احللقة الدراسية املعقودة   ٢٠٠٥مايو / أيار١ -أبريل/ نيسان٣٠
لقضاة احملكمة اخلاصة لسرياليون واملعنية بالفوارق بني 

املساواة بني اجلنسني يف القانون : "املوضوع. اجلنسني
 .، فريتاون، سرياليون"الدويل واحملاكم

احملكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة، الهاي،   ٢٠٠٤يونيه / حزيران٢٨-٢٥
تبادل القضاة بني احملكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا 

زيارة : "املوضوع. السابقة واحملكمة اخلاصة لسرياليون
إىل احملكمة اجلنائية عمل لقضاة احملكمة اخلاصة لسرياليون 

 .، الهاي، هولندا"الدولية ليوغوسالفيا السابقة

. جامعة برنديس، معهد برنديس للقضاة الدوليني  ٢٠٠٣يوليه / متوز٢٦-٢٠
بناء الشرعية للمحاكم : القضاء الدويل اجلديد: "املوضوع
 .، سالزبورغ، النمسا"الدولية
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  العضوية يف الرابطات واجلمعيات املهنية

  . املوقرة، لندن، اململكة املتحدة املعبد الداخليمجعية  •

  .اجلمعية األفريقية للقانون الدويل والقانون املقارن، لندن، اململكة املتحدة  •

  .اجلمعية الدولية لقانون األسرة، كيمربدج، اململكة املتحدة  •

  .مريكيةرابطة الغرب األوسط للعدالة اجلنائية، إلينوي، الواليات املتحدة األ  •

* * *  
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    )       بلجيكا (                      فان دان ونغرت، كريستني   -  ٢٠

  ]بالفرنسية:األصل[

  مذكرة شفوية

                                                                                         ت هدي املمثلية الدائمة لبلجيكا لدى املنظمات الدولية يف الهاي حتياا إىل أمانة مجعية الدول األطراف   
 ة البلجيكية قررت تسمية السيدة                  ّ       وتتشر ف بإبالغها أن  احلكوم للمحكمة اجلنائية الدوليةيف نظام روما األساسي

ٍ                                                        مرشحة ملنصب قاض  باحملكمة اجلنائية الدولية، أثناء االنتخابات اليت ستجري خالل  كريستني فان دان ونغرت              
 كانون ٢٣ىل إ ١٩االستئناف األول للدورة السابعة جلمعية الدول األطراف يف مدينة نيويورك يف الفترة من 

  .٢٠٠٩يناير /الثاين

 من نظام روما األساسي، حتدو بلجيكا الرغبة ٥ والفقرة ‘١’) أ (٣، الفقرة ٣٦          كام املاد ة وعمال بأح  
  .يف أن تكون السيدة كريستني فان دان ونغرت مرشحة مدرجة على القائمة ألف

                                                                                         وكما يت ضح من سريا الذاتية املرفقة طي ه، وفضال عن التدريب القانوين الذي تلقته وعن شهرا دوليا   
                                                                                             ميية متمي زة يف جمال القانون اجلنائي، ت عد  احلياة املهنية للسي دة كريستني فان دان ونغرت فريدة من نوعها كأكاد

وهذه اخلربة تنطلق من حمكمة العدل الدولية لتشمل صفتها . من حيث متتعها باخلربة الدولية يف اال القضائي
        ّ                                             لسابقة مث  قاضية تقوم بالفصل يف املنازعات اعتبارا من عام قاضية خمصصة باحملكمة اجلنائية الدولية ليوغسالفيا ا

  . ٢٠٠٥ وقاضية دائمة منذ ٢٠٠٣

                                                                                    والسي دة كريستني فان دان ونغرت متميزة أكادمييا يف العديد من ااالت وعملت مر ات عديدة خبرية   
ان ووصوال إىل مكافحة وق اإلنسلدى املنظمات احلكومية وغري احلكومية يف مجلة من امليادين ابتداء من حق

                                                                             وهذه اخلربات والن هج املتكاملة لديها يف جمال القانون الدويل شاهد على إمتالكها لناصية  .حتيال واإلرهاباال
  .           ّ                         القوانني بكل  ما تنطوي عليه من تعقيدات

ندية                         إجادة تام ة فضال عن اهلول اللغتني الفرنسية واإلنكليزية                                 والسيدة كريستني فان دان ونغرت ت جيد  
واستخدامها لإلنكليزية والفرنسية يف جمال عملها األكادميي إىل جانب األعمال واملقاالت .                 اليت هي لغتها األم 

  .                           ّ                               ُ                         اليت حر را ونشرا يف هاتني الل غتني دليل على معرفتها العميقة بل غىت العمل املعتمدتني يف احملكمة

***  

  بيان املؤهالت 

                                                      من نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية،          ٣٦           من املادة     )  أ ( ٤     قرة                                 وثيقة مفصلة تقدم تطبيقا للف    
                                                              الصادر عن مجعية الـدول األطـراف ذات الـصلة بطرائـق تقـدمي      ICC-ASP/3/Res.6            من القرار  ٦         وللفقرة  

   .                                             الترشيحات وانتخاب قضاة باحملكمة اجلنائية الدولية
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                                                    بعة للمجلس األعلى للعدالة الذي يـسمي املرشـحني                                                            وبناء على اقتراح من جلنة التسمية والتعيني التا         
                                                                                              ألعلى املناصب يف سلك القضاء البلجيكي، والذي هو مكلف أيضا بوضع ترتيب للمرشـحني البلجيكـيني إىل       
                                                                                                            منصب قاض باحملكمة اجلنائية الدولية قررت احلكومة البلجيكية تسمية السيدة كريستني فان دان ونغرت الـيت                

                                                                                   باحملكمة اجلنائية الدولية ليوغسالفيا السابقة، مرشحة ملنصب قاض باحملكمة اجلنائيـة              ٍ                      تشغل حاليا منصب قاض   
                                                                                                             الدولية، أثناء االنتخابات اليت ستجري خالل االستئناف األول للدورة السابعة جلمعية الدول األطراف يف مدينة               

   .    ٢٠٠٩      يناير  /             كانون الثاين  ٢٣     إىل   ١٩                    نيويورك يف الفترة من 

                                                من نظام روما األساسي للمحكمـة اجلنائيـة          ٥         والفقرة    "  ١   ) " أ   ( ٣           ، الفقرة     ٣٦     ادة                  وعمال بأحكام امل    
   .                                                                الدولية يندرج ترشيح السيدة كريستني فان دان ونغرت إطار القائمة ألف

                                                                                                        وكما يتضح من سريا الذاتية املرفقة طيه، وفضال عن التدريب القانوين الذي تلقته وعن شهرا دوليا                  
                       ُ                                                                             يف جمال القانون اجلنائي،ُ تعد احلياة املهنية للسيدة كريستني فان دان ونغرت منقطعة النظري من                                كأكادميية متميزة 

                                                                                                                  حيث ما اكتسبته من اخلربة الدولية يف اال القضائي، ابتداء من عملها مبحكمة العدل الدوليةوانتهاء بـصفتها                 
                                                       م قاضية تقوم بالفصل يف املنازعات اعتبارا من عـام                                                              ّ        قاضية خمصصة باحملكمة اجلنائية الدولية ليوغسالفيا السابقة ثّ       

   .    ٢٠٠٥                   وقاضية دائمة منذ     ٢٠٠٣

                                                                                                  والسيدة كريستني فان دان ونغرت متميزة أكادمييا يف العديد من ااالت وعملت مرات عديدة خبرية                 
             إىل مكافحـة                                                                                                لدى املنظمات احلكومية وغري احلكومية يف مجلة من امليادين ابتداء من حقوق اإلنسان ووصـوال                

    .                اإلحتيال واإلرهاب

                            ُ                                                                             والسيدة كريستني فان دان ونغرتُ جتيد إجادة تامة اللغتني الفرنسية واإلنكليزية فضال عن اهلولندية اليت                 
  هي لغتها األم                .               واستخدامها لإلنكليزية والفرنسية يف جمال عملها األكادميي إىل جانب األعمال واملقاالت الـيت                                                                                           

   .                        يت العمل املعتمدين يف احملكمة     ّ                                ني اللّغتني دليل على معرفتها العميقة بلغ                حررا ونشرا ات

    .                                    السيدة فان دان ونغرت بلجيكية اجلنسية و 

***  

  البيانات الشخصية

  كريستني فان دان ونغرت: االسم

  ١٩٥٢أنتوارب، بلجيكا، : مولودة يف

  بلجيكية: نسيةاجل

  .سالفيا السابقة، الهايولية ليوغقاضية، احملكمة اجلنائية الدو: املنصب احلايل
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  التعليم القانوين 

  ).متيازا، بدرجة ١٩٧٤(ل يإجازة يف احلقوق من جامعة بروكس

  ).، مرتبة الشرف١٩٧٥(ل يإجازة يف علم اجلرمية من جامعة بروكس

  ).١٩٧٩(       ل احلر ة يدكتوراه يف احلقوق مبرتبة الشرف من جامعة بروكس

     ّ    الل غات 

  .         جادة تام ةإ: ية والفرنسية              لندي ة واإلنكليزاهلو

  .             ّ   إملام حسن بالل غتني: اإليطالية واألملانية

  .           معرفة أو لية: اإلسبانية

   املهنة القضائية الدولية

  ).بلجيكا-قضية الكونغو(                               قاضية خمص صة، حمكمة العدل الدولية     ٢٠٠٢-٢٠٠٠

  .يوغسالفيا السابقةقاضية تعىن بالفصل يف اخلصومات، احملكمة اجلنائية الدولية ل    ٢٠٠٥-٢٠٠٣

  .قاضية دائمة، احملكمة اجلنائية الدولية ليوغسالفيا السابقة    حىت اآلن-٢٠٠٥

   األنشطة األكادميية

  . زميلة باحثة، الصندوق الوطين للبحوث العلمية ١٩٨٤-١٩٧٤

جلنائي القانون ا( القانون اجلنائي واإلجراءات اجلنائية يرب، كرسيأستاذة حقوق، جامعة أنتو ٢٠٠٥-١٩٨٥
البلجيكي واإلجراءات اجلنائية البلجيكية، القانون اجلنائي الدويل والقانون اجلنائي اإلجرائي 

 ).املقارن والقانون اجلنائي األورويب

، ويف )١٩٩٦-١٩٩٤(مركز الدراسات القانونية األوروبية (زميلة زائرة يف جامعة كيمربدج  ١٩٩٧-١٩٩٦
  ).مركز حبوث القانون الدويل

  ).جنوب أفريقيا(                  ّ                         أستاذة زائرة يف كل ية احلقوق جبامعة ستالنبوش       ٢٠٠١
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  اجلوائز األكادميية 

 .١٩٩٧ل، يجائزة جانني سيجار، بروكس •

 .١٩٨٠ل، يجائزة وينكالر ترنس، بروكس •

 .١٩٨٥ل، يجائزة هنري رولن، بروكس •

 .٢٠٠١دكتوراه شرفية، جامعة أبسال، السويد، •

 .٢٠٠٧رب ي اإلنسان، أنتوجائزة رابطة حقوق •

   لدى املنظمات احلكومية وغري احلكومية اخلربة

، جنوب أفريقيا، جوهنسربغ،  بتهمة اخليانةهيلن باستورس حماكمةيف  رابطة حقوق اإلنسان وعنمراقبة  •
١٩٨٦. 

ال باتفاقيات                              قائمة باألشخاص املؤهلني املعد ة عم(             ّ                               خبرية، لدى الل جنة اخلاص ة مبسائل القانون اإلنساين  •
 .ل، وزارة الشؤون اخلارجيةي، بروكس٦                            جنيف، الربوتوكول األو ل، املاد ة 

، بروكسال، وزارة العدل، )جلنة فرانشي مون(نائبة رئيس اللجنة البلجيكية إلصالح اإلجراءات اجلنائية  •
١٩٩٨-١٩٩١. 

القسم (الدويل املعين باجلرمية املنظمة                     ، مقر رة عامة، املؤمتر العقوباتخبرية، لدى الرابطة الدولية لقانون  •
 .١٩٩٩، بودابست، )الرابع

                                        األوروبية ولدى وحدة تنسيق مكافحة الغش ، للمفوضيةخبرية، لدى اإلدارة العامة العشرين التابعة  •
مثل (            ت حاد األورويب                 بشأن الغش  يف اال                                                     واملكتب األورويب ملكافحة الغش  شاركت يف إعداد خمتلف الدراسات

يف حتاد األورويب اية اجلزائية للمصاحل املالية لالواحلم) ٢٠٠٠-١٩٩٣                              نة قمع الغش  عرب الوطين يف أوروبا    مدو 
 .)٢٠٠٢- ٢٠٠٠ (    ت حاد                         الدول املرش حة للعضوية يف اال

 .٢٠٠٨-٢٠٠٧، الهاي، وزارة العدل ووزارة الداخلية، "سيادة القانون"خبرية، لدى جلنة •

؛ )١٩٨٩-١٩٨٥(اللجنة املعنية باإلرهاب التابعة لرابطة القانون الدويل (يل خبرية، رابطة القانون الدو •
واللجنة املعنية باحملكمة ) ١٩٩٨-١٩٩٢(                                                    مقر رة القانون املدين لدى جلنة تسليم ارمني وحقوق اإلنسان 

 ).٢٠٠٨- ٢٠٠٥(اجلنائية والتابعة لرابطة القانون الدويل 
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   مؤمتراتيف                             ت ألقتها مؤخ را وورقات قد متها اكلم

  ".                             يورو دجست واملدعي العام  األورويب"زول، املعهد األورويب، في      ٢٠٠٢يوليه /متوز

من جمال قانوين أورويب إىل نظام أورويب للعدالة "بروج، معهد أوروبا،   ٢٠٠٢أكتوبر /          تشرين األو ل
  ".اجلنائية؟

التحديات اليت تواجه وزراء العدل "ورويب،  األل، الربملانيبروكس  ٢٠٠٢نوفمرب /تشرين الثاين
  ".تفاقية           ّ      املهام املتعل قة باال: ن اجلنائيية يف ميدان القانووالداخل

الوالية القضائية العاملية "سرياكيوز، املعهد العايل للعلوم اجلنائية   ٢٠٠٢ديسمرب /          كانون األو ل
القانون اجلنائي الدويل، إىل أين بعد احلكم الذي أصدرته : واحلصانات

  ".حمكمة العدل الدولية يف قضية إيروديا

احلصانة، "فريق مناقشة، اجلمعية األمريكية للقانون الدويل، واشنطن،   ٢٠٠٣أبريل /سانني
  ".                                     ّ               الوالية القضائية العاملية واألحكام املتعل قة بأوامر القبض
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: الواليات القضائية العاملية" الدولية، ة اجلنائيةلاالهاي، شبكة العد    ٢٠٠٣يونيو /حزيران
  ".التجربة البلجيكية

  ". يار البلجيكي خبصوص قانون جرائم احلرباال"جامعة لوفن،    ٢٠٠٣أكتوبر /  و لتشرين األ

القانون اجلنائي الدويل يف األلفية ، رابطة العالقات الدولية، ليبروكس  ٢٠٠٣أكتوبر /          تشرين األو ل
  ".الثالثة

، احملاكم الواليات املتحدة األمريكية، جامعة سانت لويس(سانت لويس   ٢٠٠٤نوفمرب /تشرين الثاين
من منظور : الدولية والنظم املنسقة أو اهلجينة لإلجراءات اجلنائية

  ".املمارسة

الهاي، شبكة العدالة اجلنائية الدولية، عدم الرغبة يف مقاضاة األشخاص   ٢٠٠٤ديسمرب /كانون األول
  ".    ّ                                      يف ظل  النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية

                    التحد يات اليت تطرحها "، الكليات اجلامعية سانت لويس، ليبروكس  ٢٠٠٥أكتوبر /          تشرين األو ل
  ".العدالة اجلنائية الدولية

جتماع خرباء دعى إىل عقده وزير العدل ااململكة املتحدة، كيمربدج،   ٢٠٠٦يناير /كانون الثاين
  ".تدوين اإلجراءات اجلنائية يف بلجيكا"أولد 

                              ة احملاكم اخلاص ة الدولية يف تنمية مسامه"جامعة غانت، حماضرات دلفا،   ٢٠٠٦مارس /آذار
  ".القانون اجلنائي الدويل واإلجراءات اجلنائية الدولية

احملاكم "فريق مناقشة، اجلمعية األمريكية للقانون الدويل، واشنطن،   ٢٠٠٦أبريل /نيسان
الفصل يف جرائم .                                 ّ         الدولية واحملاكم باعتبارها جهات حلل  الصراعات

أمام حمكمة العدل الدولية، واحملاكم اجلنائية احلرب واإلبادة اجلماعية 
  ".الدولية وحماكم حقوق اإلنسان

                               م، الذكرى السنوية الست ون إلنشاء              ّ            الهاي، ندوة نظ مها قصر السال  ٢٠٠٦أبريل /نيسان
                                                               حمكمة العدل الدولية، تدخ ل بشأن إمكانيات التباين يف ما بني القرارت 

  ".الصادرة عن احملاكم واهليئات الدولية

فتتاح السنة القضائية حملكمة التجارة، ارب، أستاريث هاوس، يأنتو   ٢٠٠٦أكتوبر/          تشرين األو ل
  ".احملاكم اجلنائية الدولية وتطوير القانون اجلنائي الدويل"
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جنيف، املعهد العايل للدراسات الدولية، الدميقراطية، الفصل بني   ٢٠٠٦نوفمرب/تشرين الثاين
دور احملاكم اجلنائية الدولية يف مكافحة "السلطات ومكافحة اإلرهاب، 

  ".اإلرهاب

حقوق اإلنسان بني "رب، حفل تسليم جائزة رابطة حقوق اإلنسان يأنتو  ٢٠٠٦ديسمرب /          كانون األو ل
  ".السيف والدرع

واجلمعية /الهاي، ندوة مشتركة عقدا اجلمعية األمريكية للقانون الدويل  ٢٠٠٧يونيا /حزيران
لدويل بشأن قضايا معاصرة يف جمال القانون اجلنائي اهلولندية للقانون ا

حصانات رؤساء الدول بالنسبة للقادة السابقني، حالة أمر بإلقاء "الدويل 
سجل املالحقات القضائية للوزراء املشتبه يف إرتكام جرائم /القبض
  ".حرب

  ".والطريق إىل غوانتانام"رب، مهرجان األفالم، يأنتو  ٢٠٠٧نوفمرب /تشرين الثاين

أمهية احملاكم اجلنائية الدولية بالنسبة "Order of de Prinse رب،يأنتو  ٢٠٠٨فرباير /سباط
  ".لتطوير القانون اجلنائي الدويل واإلجراءات اجلنائية الدولية

تركة احملاكم "الهاي، مركز غروتيس، احللقة الدراسية ماري كوري،    ٢٠٠٨مارس/آذار
  ".     اخلاص ة

  ".احلصانات والوالية القضائية العاملية" كرا، حلقة دراسية تدريبيةغانا، أ  ٢٠٠٨مارس /آذار

استقالل ونزاهة "ربون، ونتيون، الساباريس، جامعة باريس الثانية الب  ٢٠٠٨مايو /أيار
  ".واإلختصاصات القضائية اجلنائية الدولية. القضاة الدوليني

، حلقة دراسية تدريبية                                   الهاي، حمفل الهاي اخلاص  باخلرباء القضائني  ٢٠٠٨مايو /أيار
                 تركة احملاكم اخلاص ة "                                   مكرسة لقضاة احملكمة اخلاص ة لكمبوديا، 

  ".الدولية

  

*** 
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  )البوسنة واهلرسك(فوكويي، دراغومري   - ٢١

  ]باإلنكليزية: األصل[

  مذكرة شفوية

وتتشرف دي سفارة البوسنة واهلرسك لدى مملكة هولندا حتياا إىل أمانة مجعية الدول األطراف   
  :بإبالغها مبا يلي

رشح الس العايل للقضاء واالدعاء يف البوسنة واهلرسك السيد دراغومري فوكويي، قاضي حمكمة   
  .البوسنة واهلرسك، ملنصب قاض يف احملكمة اجلنائية الدولية

 من نظام ٣٦ من املادة ٤ويوجد رفقته بيان السرية الذاتية للسيد فوكويي والبيان املقدم وفقا للفقرة   
 من قرار مجعية الدول األطراف بشأن إجراء ترشيح وانتخاب ٦روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية والفقرة 

  ).ICC-ASP/3/Res.6(قضاة احملكمة اجلنائية الدولية 

***  

  بيان املؤهالت

   ٦                 ولية والفقـرة                                                    من نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الد         ٣٦              من املادة     ٤                          بيان مقدم وفقا للفقرة       
-ICC (                                                                                                     من قرار مجعية الدول األطراف بشأن إجراء ترشيح وانتخـاب قـضاة احملكمـة اجلنائيـة الدوليـة                   

ASP/3/Res.6.(    

  :٣٦من املادة ) أ(٣نظرة عامة مفصلة عن استيفاء املرشح ملتطلبات الفقرة   - ١

اضي دراغومري فوكويي يف منصب مبا أن الس العايل للقضاء واالدعاء يف البوسنة واهلرسك قد عني الق  
قاضي حمكمة البوسنة واهلرسك، وهو منصب يقتضي أيضا، إىل جانب املؤهالت املهنية، أن يكون الشخص 

  . قد استويف٣٦من املادة ) أ(٣نزيها يف مهنته رفيعا يف أخالقه، فإن شرط الفقرة 

  :٣٦ملادة من ا) ب(٣حملة عامة مفصلة عن استيفاء املرشح ملتطلبات الفقرة   - ٢

يتبني من بيان السرية الذاتية، كما من منصب قاضي حمكمة البوسنة واهلرسك الذي يشغله السيد   
                                       ً              إىل اليوم، فاصال يف القضايا اجلنائية حصريا ، وقام أثناء ١٩٩٤فوكويي، أن املرشح املعين زاول مهنة القضاء منذ 

بتدائية يف القضايا اليت تشمل اجلرائم ضد اإلنسانية عمله يف حمكمة البوسنة واهلرسك مبهام رئيس الدائرة اال
وكان أيضا قاضيا يف إدارة . والقيم اليت حيميها القانون الدويل، وذلك من أصعب ميادين القانون اجلنائي

ويتبني مما سلف . االستئناف، بالقسم األول جلرائم احلرب يف حمكمة البوسنة واهلرسك، يف القضايا اجلنائية أيضا
  . ميدان القانون اإلنساين الدويل– ٣٦من املادة ’ ٢‘)ب(٣رشح يستويف املعايري املنصوص عليها يف الفقرة أن امل

  :٣٦من املادة ) ج(٣نظرة عامة مفصلة عن استيفاء املرشح ملتطلبات الفقرة   - ٣
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عمل يف احملكمة، وللدليل على أن للمرشح معرفة ممتازة باللغة الفرنسية وأنه يتحدثها بطالقة، إذ أا لغة   
ويرد رفقته أيضا نسخة من شهادة تفيد . ترد رفقته نسخة من شهادة تثبت استيفاء الشرط املتعلق بالفرنسية

  .بالنجاح يف إكمال دروس اللغة اإلنكليزية

  :٣٦من املادة ) أ(٤نظرة عامة مفصلة عن استيفاء املرشح ملتطلبات الفقرة   - ٤

ر يف الس العايل للقضاء واالدعاء يف البوسنة واهلرسك، السلطة جرت تسمية املرشح للمنصب املذكو  
املختصة بتعيني القضاة جلميع املستويات يف البوسنة واهلرسك، على النحو املنصوص عليه يف قانون الس العايل 

ناصب القضائية يف للقضاء واالدعاء يف البوسنة واهلرسك واستنادا إىل إجراء اقتراح املرشحني لتعيينهم يف أعلى امل
 من نظام ٣٦من املادة ’ ١‘) أ(٤                                                                  البوسنة واهلرسك، وبالتايل ت ستوىف معايري االنتخاب املنصوص عليها يف الفقرة 

  .روما األساسي

  :٣٦ من املادة ٥معلومات متعلقة بالقائمة اليت تقدم ضمنها املرشح عمال بالفقرة   - ٥

، فإن املرشح يتقدم ٣٦من املادة ’ ١‘)ب(٣يها يف الفقرة مبا أن املرشح يستويف املتطلبات املنصوص عل  
  .ضمن القائمة ألف

  : من نظام روما األساسي٣٦من املادة ’ ٣‘إىل ’ ١‘من ) أ(٨معلومات هلا صلة بالفقرة   - ٦

عند تسمية املرشح، كان الس العايل للقضاء واالدعاء يف البوسنة واهلرسك مستحضرا ألحكام الفقرة   
  .من النظام األساسي’ ٣‘إىل ’ ١‘من ) أ(٨

، من النظام ٣٦من املادة ) ب(٨معلومات عما إذا كان املرشح ميتلك اخلربة املنصوص عليها يف الفقرة   - ٧
  :األساسي

يتبني من السرية الذاتية للمرشح أن القاضي فوكويي، يضطلع يف عمله اليومي مبهام قاضي حمكمة   
املتعلقة باالنتهاكات اجلسيمة للقانون اإلنساين الدويل اليت تتطلب البوسنة واهلرسك، ويفصل يف القضايا 

ويتبادل حبكم منصبه اآلراء مع زمالئه . استعراض العديد من املنشورات القانونية والقانون العريف يف هذا امليدان
 فوكويي أيضا وشارك القاضي. الذين هم قضاة دوليون، وبذلك يوسع من معرفته بتجربة النظم القانونية األخرى

يف العديد من احللقات الدراسية اليت تتناول مجلة قضايا منها تطبيق االتفاقية األوروبية حلماية حقوق اإلنسان 
واحلريات األساسية، باإلضافة إىل ميدان القانون اإلنساين الدويل وتابع تدريبا متقدما يف احملاكم بفرنسا، 

  .الدولية ليوغوسالفيا السابقةوبريطانيا العظمى ويف احملكمة اجلنائية 

 من النظام ٣٦ من املادة ٧معلومات تتعلق بالدولة اليت يتقدم املرشح جبنسيتها وفقا ألحكام الفقرة   - ٨
  :األساسي

  .القاضي دراغومري فوكويي مواطن من البوسنة واهلرسك ويرشح باسم هذا البلد  

***  
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  البيانات الشخصية

  ١٩٥١أغسطس / آب٢٧    :تاريخ امليالد

  تريبينيي، البوسنة واهلرسك    :مكان امليالد

  البوسنة واهلرسك      :اجلنسية

  اللغات

  )من غري طالقة(، واإلنكليزية )كتابة ونطقا(الفرنسية 

  العمل

 شعبة االستئناف، القسم األول –، ساراييفو )حمكمة الدولة(قاضي حمكمة البوسنة واهلرسك  :املنصب احلايل
  .ين للجرائم املنظمةجلرائم احلرب، القسم الثا

  . يف تريبينييElektodistribucijaموظف الشؤون القانونية يف شركة    ١٩٩٣ – ١٩٧٦

  قاضي احملكمة األساسية يف تريبنيي     ١٩٩٨ – ١٩٩٣

  قاضي احملكمة احمللية يف تريبنيي     ٢٠٠٥ – ١٩٩٨

  ).حمكمة الدولة(قاضي حمكمة البوسنة واهلرسك        اآلن– ٢٠٠٥

  التعليم

  مدرسة النحو يف تريبنيي    ١٩٧٠يونيو /رانحزي

  مدرسة القانون، بلغراد، صربيا    ١٩٧٤نوفمرب /تشرين الثاين

  امتحان النقابة، بودغوريتشا، اجلبل األسود    ١٩٩٣سبتمرب /أيلول

شاركت . جولة دراسية يف جملس أوروبا واملؤسسات القضائية الفرنسية  ١٩٩٧يونيو /حزيران
  .ن األوروبية والدولية يف وزارة العدل بفرنسايف تنظيمها دائرة الشؤو

 ١٩٩٧نوفمرب /تشرين الثاين
  ١٩٩٨يونيو /حزيران

 

   الوطنية ستة أشهر من التدريب املهين يف باريس، فرنسا، يف املدرسة
وكان اجلانب النظري والتطبيقي ). لدى إدارة الشؤون الدوليةللقضاء 

  .االستئناف، يف تارب يتم يف حمكمة
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   ٢٤ –سبتمرب /ول أيل٣٠
 ٢٠٠٢أكتوبر /تشرين األول

تدريب مهين ملدة شهرين يف املدرسة الوطنية للقضاء، وممارسة يف حمكمة 
العرض يف املؤسسات "االستئناف، سانت إتيني، فرنسا، بشأن موضوع 

 ".القضائية الفرنسية

  دورات أخرى

 التوجهات الرئيسية إلعادة –كا القانون اجلنائي اجلديد جلمهورية صربس"حلقة دراسية مبوضوع  •
 ).٢٠٠٠ديسمرب / كانون األول٢-١تيسليتش، " (اهليكلة

القانون اإلنساين الدويل قبل احملكمة اجلنائية الدولية "حضر احللقة الدراسية الدولية بشأن موضوع  •
 احملاضرين وكان من بني. ، اليت نظمها معهد اتمع املفتوح"ليوغوسالفيا السابقة واحملاكم الوطنية

، وأرييه نايري )قاض سابق يف احملكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة(الدوليني أملريو رودريغيس 
أمني مظامل حقوق اإلنسان يف البوسنة (، وفرانك أورتن )رئيس معهد اتمع املفتوح يف نيويورك(

، ")ICTY Practice and Procedure"مؤلفا كتاب (أكرمان . ، وأوجني أوسوليفان وجون إ)واهلرسك
حمامي الدفاع لدى احملكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة، (وجون ريتشارد ويليام داي جونز 

 ).٢٠٠٢فرباير / شباط١٢ - ١١ساراييفو، (، وآخرون )لندن، اململكة املتحدة

كمة ومكتب املدعي العام للبوسنة  احللقة الدراسية املتعلقة جبرائم احلرب اليت نظمتها لفائدة احملحضر •
واهلرسك وزارة العدل بالواليات املتحدة، واحملكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة، ومكتب 
املدعي العام للبوسنة واهلرسك، ومراكز تدريب القضاة واملدعني العامني الحتاد البوسنة واهلرسك 

-طوانيت إيسا، غابرييل ماكإنتاير، كاثرين مارشيدميوت غروم، أن: امليسرون. ومجهورية صربسكا
 ).٢٠٠٥مارس / آذار٨ -  ٤ساراييفو، (أوهيل وفريدريك هارهوف 

، نظمتها وزارة العدل بالواليات املتحدة ومراكز "اإلجراءات اجلنائية"حلقة دراسية بشأن موضوع  •
 - ٢٧(دعي العام ستيفن كيسلر القاضي مانويل رينت وامل: امليسرون. تدريب القضاة واملدعني العامني

 ).٢٠٠٥سبتمرب / أيلول٢٩

القاضي أزرا ميليتيتش والقاضي أملريو : امليسرون". جرائم احلرب"حلقة دراسية بشأن موضوع  •
 ).٢٠٠٥نوفمرب / تشرين الثاين١٧ساراييفو، إيليدجا، (رودريغيس 

 واملدعوين ميلوزوفيتشبقة، حضرت حماكمة زيارة دراسية إىل احملكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السا •
واالجتماع مع كارال ديل بونيت، وديفيد ) مركزيتش، راديتش، سليفانتشانني (ثالثي فوكوفار

 ).٢٠٠٦يناير / كانون الثاين٢٥ - ٢٣الهاي، (تولبريت، وهوغو هولتيوس وفاوستو بوكار 

ار املؤسسات القضائية إلنكلترا شارك يف جولة دراسية لقضاة حمكمة البوسنة واهلرسك، حيث ز •
 ).٢٠٠٦فرباير / شباط١٨ -  ١١لندن، (وساوث ويلز، نظم اجلولة الفريق العاملي ملنع الرتاعات 
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محاية حقوق اإلنسان يف البوسنة واهلرسك والقانون اجلنائي يف البوسنة واهلرسك، اجتماع استشاري  •
العامني الحتاد البوسنة واهلرسك ومجهورية نظمته رابطة القضاة ومراكز تدريب القضاة واملدعني 

 ).٢٠٠٦مايو / أيار٢١-  ١٨نوم، (صربسكا 

دعم إنشاء دائرة جرائم احلرب يف البوسنة "قائد فريق يف االجتماع االستشاري للقضاة بشأن موضوع  •
ور زوران الربوفيسور الدكت: من بني احملاضرين املتميزين".  تدريب العاملني يف جمال القانون- واهلرسك 

بازيتش، كينغز كوليدج يف لندن، والربوفيسور الدكتور ويليام شاباس، مدير املركز اآليرلندي حلقوق 
 ٢٠ - ١٨فالجيتش، البوسنة واهلرسك، (اإلنسان، اجلامعة الوطنية آليرلندا، غاالواي، آيرلندا 

 ).٢٠٠٦سبتمرب /أيلول

 القيام بالدور -كمات الوطنية جلرائم احلرب احملا"مقدم عرض يف املؤمتر اإلقليمي بشأن موضوع  •
، الذي نظمته وزارة العدل بالواليات املتحدة، ومركز املعونة الدويل للتدريب املهين للمحاكم، "الرائد

ومكاتب املدعني العامني والشرطة، سفارة الواليات املتحدة يف بلغراد، مكتب سفري الواليات املتحدة 
 تشرين ٢٠ - ١٧ميلتشري، اجلبل األسود، (قانون اإلنساين لدى صندوق جرائم احلرب وال

سفري الواليات املتحدة لدى (كلينت ويليامسون : من احملاضرين املتميزين). ٢٠٠٦أكتوبر /األول
، )املستشار القانوين الدائم لوزارة العدل بالواليات املتحدة(سرين نازارو ) صندوق جرائم احلرب

قليمي لشؤون أوروبا الوسطى وأوروبا الشرقية بوزارة العدل يف الواليات املدير اإل(نيكوالس أكرمان 
نائب كبري املدعني (، ديفيد تولبريت )مدير صندوق القانون اإلنساين(، ناتاشا كانديتش )املتحدة

 )مارشاالت الواليات املتحدة(، جو بونيزا )العامني يف احملكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة

قضاة احملاكم العليا يف احتاد البوسنة واهلرسك "رر ومشارك يف احللقة الدراسية املتعلقة مبوضوع مق •
ومجهورية صربسكا، حمكمة االستئناف يف مقاطعة بريكو، وشعبة االستئناف يف حمكمة البوسنة 

 ٣٠ -  ٢٩ساراييفو، (، نظمها مركز تدريب القضاة واملدعني العامي " القانون اجلنائي- واهلرسك 
 ).٢٠٠٧مايو /أيار

، الذي نظمته "استقالل اجلهاز القضائي وحتديات املرحلة االنتقالية"حضر املؤمتر الدويل املتعلق مبوضوع  •
رابطة القضاة يف صربيا، والقضاة األوروبيون من أجل الدميقراطية واحلريات، ورابطة املدعني العامني 

 ).٢٠٠٧يونيو / حزيران٢ بلغراد،(ونواب املدعني العامني يف صربيا 

يونيو / حزيران١٠ -  ٦نوم، (االجتماع االستشاري السادس والسابع يف ميدان التشريع اجلنائي  •
 ).٢٠٠٨ و٢٠٠٧

، مركز األحباث والتوثيق بساراييفو، "٩٥- ٩١اخلسائر اإلنسانية يف البوسنة واهلرسك "عرض مشروع  •
 ٢١ساراييفو، (ك بال، وفيليب فريوميب وإيوا تابو                                     قي م املشروع ثالثة خرباء مستقلني هم باتري

 ).٢٠٠٧يونيو /حزيران

 . حلقة دراسية إضافية٢٠ •
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  املنشورات

القانون اإلنساين الدويل قبل احملكمة اجلنائية الدولية "حضر احللقة الدراسية الدولية بشأن موضوع  •
وكان . تمع املفتوح يف البوسنة واهلرسك، اليت نظمها معهد ا"ليوغوسالفيا السابقة واحملاكم الوطنية

، وأوجني أوسوليفان )رئيس معهد اتمع املفتوح يف نيويورك(من بني احملاضرين الدوليني أرييه نايري 
، والربوفيسور بيتر موريف، ")ICTY Practice and Procedure"مؤلفا كتاب (أكرمان . وجون إ

ليام داي جونز، والسيد رودين ديكسون، وآخرون والربوفيسور زوران بازيتش، وجون ريتشارد وي
 ).٢٠٠٢فرباير / شباط١٢ - ١١ساراييفو، (عديدون 

قضايا الساعة يف "مقرر يف املؤمتر السنوي الثالث يف ميدان القانون املوضوعي اجلنائي بشأن موضوع  •
نة واهلرسك، ورابطة ، من تنظيم رابطة قضاة احتاد البوس"تطبيق القانون اجلنائي يف البوسنة واهلرسك

املدعني العامني يف احتاد البوسنة واهلرسك، ورابطة القانون اجلنائي وعلم اإلجرام يف مجهورية 
صربسكا، واحملكمة االستئنافية يف مقاطعة بريكو، وجملس احملامني يف احتاد البوسنة واهلرسك، ورابطة 

 القضاة واملدعني العامني يف مجهورية القضاة واملدعني العامني يف مجهورية صربسكا، ومركز تدريب
صربسكا، ومركز تدريب القضاة واملدعني العامني يف احتاد البوسنة واهلرسك بالتعاون مع رابطة 

احللول القانونية "املبادرة املتعلقة بقوانني بلدان وسط وشرق أوروبا، بشأن موضوع /احملامني األمريكية
                                              ن شر التقرير يف جملة القانون والعدالة، ساراييفو، ".  اجلنائيةاجلديدة املسامهة يف فعالية اإلجراءات

 .٩-١الصفحة 

اتصال احملكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة باتمعات احمللية يف البوسنة واهلرسك "حضر مؤمتر  •
، "سربينيي/وتشي عمل احملكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة بشأن جرائم احلرب املرتكبة يف ف-

الذي نظمه برنامج االتصال التابع للمحكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة وجلنة هلسنكي 
 ).٢٠٠٤أكتوبر / تشرين األول٩(حلقوق اإلنسان يف مجهورية صربسكا 

ت يف مدرسة يف احللقة الدراسية اليت عقد" الداللة التارخيية للقانون املدين وتدوين القانون"مقرر تقرير  •
أكتوبر / تشرين األول١٥، يف "القانون املدين والقانون األورويب"القانون بساراييفو بشأن موضوع 

٢٠٠٤. 
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