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 ةرتفلل يلودلا نوناقلا ةنجلل انتحشرمك اوكوا يبيف ةذاتسألا رخفب اينيك ةموكح مدقت
 هاندأ حضوم وه امك اهتالهؤمو اهتافص نإف ، ةروهشم ةيلود ةينوناق ةثحابو ةمهلم ةأرما يه .2023-2027
.اهسفن نع ثدحتت

 تاعماج يف اًماع 25 نم رثكأل ماعلا يلودلا نوناقلا يف ثحبلاو سيردتلاب اوكوا ةروسفوربلا ت
 تاموكحلل ةمهم ةيراشتسا لامعأب اًضيأ تماق ، يميداكألا اهلمع ىلإ ةفاضإلاب .ملاعلا لوح ةفلتخم
 تلثم دقو ، ياهال يف ةمئادلا ميكحتلا ةمكحم يف ةوضع اوكوا ةذاتسألا .ةيموكحلا ريغ تامظنملاو
 لوح (”ةمكحملا ءاقدصأ“) amicus curiae تاصخلم تدعأ امك .ةيلودلا لدعلا ةمكحم مامأ ةراشتسمك
 ةيلمعلا لئاسملا لوح تارضاحم تقلأو ، ةيلحملا مكاحملا مامأ نيماحملل يلودلا نوناقلا لئاسم
ايقيرفأ يف يلودلا نوناقلا لوح ةيميلقإلا اهتارود يف ةدحتملا ممألل يلودلا نوناقلل

 ةيساسأ ةميق يه نيسنجلا نيب ةاواسملا نأ اينيك كردت ، اوكوا ةروسفوربلل انحيشرت يف
 ، اًقح نيديج صاخشأ رايتخا ىلع دمتعت تاسسؤملا ةدوج نأ دقتعن .2010 ماعل انروتسد اهمعدي
 ةئيهلا هذهل يئانثتسا لكشب ةلهؤم ةحشرم حيشرت يف هب ىذتحي ًالاثم نوكن نأ يف بغرنو
 ؤفاكتلا نأب ،شيرتيوغ وينوطنا ةدحتملا ممألل ماعلا نيمألا تاملك ددرن ، ددصلا اذه يف .ةمهملا
 نم ديزي رارقلا عنص يف ةأرملل فداهلا جامدإلا نإ .ةيلمع ةرورضو يقالخأ بجاو“ وه نيسنجلا نيب
 ززعيو ربكأ دراوم حتفيو ، ةلواطلا ىلإ ةديدج لولحو رظن تاهجو بلجيو ، ةيجاتنإلاو ةيلاعفلا
.“ دوهجلا

 عتمتت ةبوهوم ةفرتحمو ةثحاب يهو .حضاو يلودلا نوناقلا ةدايسب اوكوا ةروسفوربلا مازتلا
 اًجهن ذختتس و ،ءارآلا يف قفاوت ءانب ىلإ ىعست اهنإ .يلودلا نوناقلا ةنجل لمعل قيمع مهفب
 ةلباقمل ةصرفلا ةدحتملا ممألا ءاضعأل حاتت نأ ةلبقملا رهشألا يف لمأن .اًينواعتو اًيعامج
 ةبسانملا ةأرملا اهنإ .مكسفنأب تافصلا هذه مييقتل ًاينورتكلا وأ اًيصخش اوكوا ةروسفوربلا
 ةماعلا ةيعمجلل نيعبسلاو ةسداسلا ةرودلا يف اهل تيوصتلا مكنم بلطنو يلودلا نوناقلا ةنجلل
.2021 ربمفون يف ةدحتملا ممألل

 قاثيم يف ةاواسملا أدبم لعج وحن ةمهم ةوطخ هتاذ دح يف نوكيس اوكوا ةروسفوربلل تيوصتلا نإ
ةعقاو ةقيقح ةدحتملا ممألا

يناميك نترام .د ريفسلا
كرويوين ،ةدحتملا ممألا ىدل اينيك ةيروهمجل مئادلا لثمملا
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My Personal Vision Statement
 يتامامتها نم لازي الو ، ةئيبلا ةيامح لاجم يف ريبك دح ىلإ ركبملا يميداكألا يلمع ناك .1

 اًرود بعلأ نأ دوأ .ةنجللا لامعأ لودج ىلعو لح نود لاجملا كلذ يف لكاشملا لازت الو .ةيميداكألا
 .خانملا ريغتل رشابملا ديدهتلل ةباجتسالل ، يلود عمتجمك ، لبسلا لضفأ داجيإ يف اًمهم
 يلودلا نوناقلا يف ثحبلاو سيردتلا يف ةربخلا نم اًماع 25 نم رثكأ اهيدل ةيميداكأ يتفصب
 نوناقلا عنص بيلاسأو تايلمعلاو تاينقتلل اًقيمع اًمهف يلودلا نوناقلا ةنجلل مدقأس ، ماعلا
 ةيامح اهحرطت يتلا ةديرفلا تايدحتلاب ةيعوضوم ةفرعم ىلإ ةفاضإلاب ، لاجملا اذه يف
.يلودلا نوناقلا يف ةدئاسلا تاباطخلل ةئيبلا

 قلعتت ةبعص ةلئسأ ةماعلا ةحصلل ةيملاعلا ئراوطلا تالاح لثم ةرصاعملا لكاشملا ريثت .2
 طيلست مت دق .ةنجللا اهيف رظنت نأ قحتست ةلأسم هذهو .ةبسانملا ةيلودلا تاباجتسالاب
 انوروك سوريف اهلثمي يتلا ةميظعلا تايدحتلا لالخ نم هب قلعتملا حاحلإلا ىلع ءوضلا
 لمعلا ىلع ةصيرح نوكأس عورشم هنإ .ايقيرفأ ءازجأ ضعب يف الوبيإلا راشتنا راركتو
.ةنجللا لامعأ لودج يف هينبت مت اذإ هيلع

 ةدحتملا ممألل ةماعلا ةيعمجلا فرصت تحت ءاربخلا نم ةئيه يلودلا نوناقلا ةنجل لظت .3
 فدهأ يننإف ، يباختنا مت اذإ .يجيردتلا هريوطتو يلودلا نوناقلا نيودت يف ةدعاسملل
 عورشم يأل ةيئاهنلا ةجيتنلا نأب فارتعالا عم ، راطإلا اذه نمض ةنجللا لمع يف ةمهاسملا ىلإ
 .لودلل ةيلمع ةدئاف تاذو يسايسلا عقاولا يف ةرذجتم تناك اذإ الإ ةلاعف نوكت نأ نكمي ال
 اًمهف ينحنمي امم ، يلودلا نوناقلل ةسراممو ةيميداكأك ةجودزملا يتبرجت ىلإ يلمع دنتسيس
.ةيلمعلاو ةينقتلا رصانعلا نم لكل اًيوق

 ةزيمتم ةجيرخ يه .ندنل ةعماج ،يرام نيوك ةعماجب ماعلا يلودلا نوناقلا ةذاتسأ يه اوكوا يبيف
 لحارلا روتكدلا تحت ةرم لوأل ماعلا يلودلا نوناقلا تسرد .دروفسكأو يبورين يتعماج نم
Bonaya Godana، ىلوالا تجرخت .2001-1998 نم اينيك ةيجراخ ريزو دعب اميف ناك يذلا 
 ةيلك خيرات يف ىلوألا ةجردلا نم فرشلا ةبترم ىلع لصحت ةأرما لوأ يهو ، اهتعفد ىلع
 ىلع تلصحو ، ثلونموكلاو ةيجراخلا ةرازو نم ةثعب ىلع دروفسكأ ةعماجب تقحتلا .قوقحلا
 هاروتكدلا ةحورطأ كلذ دعب تلمكأ .1990 ماع يف (BCL) يندملا نوناقلا يف سويرولاكبلا
(DPhil) ذاتسأ فارشإب ، ماعلا يلودلا نوناقلا لاجم يف دروفسكأ يف Chichele يلودلا نوناقلل 
.Ian Brownlie QC لحارلا يلودلا نوناقلا ةنجل يف قباسلا وضعلاو

 ةعماج ةعبطم لبق نم دودحلل رباعلا ءاوهلا ثولت نع ةلودلا ةيلوؤسم نع دئارلا اهباتك رشُ
 قرطلل يئيبلا ررضلا اهلثمي يتلا ةينوناقلا تايدحتلا نأشب مساحلا لمعلا لظيو ،دروفسكأ
 ةيئيبلا ةلادعلا نع ، ىرخأ رومأ نيب نم ، تبتك دقو .يلودلا نوناقلا يف ةلءاسملل ةيديلقتلا
 تزكر يتلا ةينوناقلا اياضقلاو ، ةيلودلا ةيئيبلا تاقافتالا يف ةيئارجإلا تامازتلالاو ،
 ينوناقلا راطإلاو ، 2003-1996 نيب ةيطارقميدلا وغنوكلا ةيروهمج يف حلسملا عازنلا اهيلع
 ةدحتملا ممألل عباتلا نمألا سلجم نيب ةقالعلاو ، عارصلا قطانم يف ةيعيبطلا دراوملا ةيامحل
 نم يلودلا ءاضقلا يف ىواعدلا ةيلوبقم لوح اهلمعب داهشتسالا مت دق و .ةيميلقإلا تائيهلاو
.يلودلا نوناقلا لئاسم يف رظنت يتلا ةيلحملا مكاحملا لبق

 يلودلا نوناقلاو يروتسدلا نوناقلاو ماعلا يلودلا نوناقلا سيردتب اوكوا ةروسفوربلا تماق
 يف ةرئاز ديعاوم تلغش دقو .لوتسيرب ةعماجب قوقحلا ةيلك يف ةمئاد ةوضعك صاخلا
 ةرودلا يف ةدحتملا ممألل تارضاحم تقلأ امك ، ملوهكوتسو يكنسلهو ليلو بريوتنأ تاعماج
 يماع يف .ايبويثا ،ابابأ سيدأ يف ايقيرفأل يلودلا نوناقلا لوح ةيميلقإلا ةيبيردتلا
 ةيلك ،كرويوين ةعماجب نوناقلا يف ةيملاع ةرئاز ةذاتسأ تناك -20152016 و -20112012
 ريغ تامظنملاو تاموكحلل ةراشتسمك تلمعو ،اينيك يف ايلعلا ةمكحملا يف ةيماحم يه .قوقحلا
 يف ةوضع يهو .ةيلحملا مكاحملاو ةيلودلا لدعلا ةمكحم مامأ يلودلا نوناقلا لئاسم نأشب ةيموكحلا
.2016 ماع ذنم ةمئادلا ميكحتلا ةمكحم
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Qualifications, Positions and Career Highlights
 ،(DPhil) هاروتكد
(1994) دروفسكأ ةعماج
 ،يندملا نوناقلا يف سويرولاكب
.(1990) دروفسكأ ةعماج
 ، (ىلوألا فرشلا ةبترم عم) نوناقلا يف سويرولاكب
.(1987) يبورين ةعماج
ربوتكأ ذنم) ةينيكلا نيماحملا ةباقن وضع ،ةيماحم
( 1990)

 ،يرام نيوك ةعماج ، ماعلا يلودلا نوناقلا ةروسفورب
ندنل ةعماج
ندنل ةعماج ،يرام نيوك ةعماجب ايلعلا تاساردلا ةريدم
(رضاحلا تقولا ىلإ 2016) ةمئادلا ميكحتلا ةمكحم وضع

 ةعماج ةعبطم)ماعلا يلودلا نوناقلا سسأ ، كرتشم ررحم
.(دروفسكأ
 نوناقلل ةيلودلا ةيعمجلل ةيذيفنتلا ةنجللا وضع
ماعلا
 نوناقلل ملوهكوتس زكرمل يراشتسالا سلجملا وضع
ةلادعلاو يلودلا
نوناقلا ءاملع ةيعمج وضع 

 ةدابإلا ةميرج عنم ةيقافتا قيبطتب قلعتت ةيضق يف ، ةيلودلا لدعلا ةمكحم يف كراشم ٍماحم
صاصتخالا ىلع ةيلوألا تاضارتعالاو ةتقؤملا ريبادتلا ، اهيلع ةبقاعملاو ةيعامجلا
ةيرحبلا دودحلا ميسرت نع ةيضق يف ، ةيلودلا لدعلا ةمكحم يف كراشم راشتسم
 قيبطتلا ىلع اهراثآو ةيدهاعتلا تامازتلالا نيب براضتلا لوح ”ةمكحملا ءاقدصأ“ تاصخلم
يلحملا
 نيلوؤسملاو نييسامولبدلل) ايقيرفأل ةيميلقإلا ةدحتملا ممألا ةرود ، يلودلا نوناقلا يف ةرضاحم
2020 ، ابابأ سيدأ ، (نييموكحلا
 ةيعمسلا ةدحتملا ممألا ةبتكم ، حلسملا عازنلا تالاح يف ةيعيبطلا دراوملا ةيامح لوح ةرضاحم
2019 ،يلودلا نوناقلل ةيرصبلاو
 ليبخرأ لصفل ةينوناقلا تاعبتلا يف ةيلودلا ةمكحملا مامأ لخدتلل اهدادعتسا عم ةلودل ىوتف
2018 سطسغأ ، ةيلودلا لدعلا ةمكحم مامأ ىوتف ، 1965 ماع يف سويشيروم نع سوغاش رزج

2020 ،نراقملاو يلودلا نوناقلل يقيرفألا يونسلا باتكلا ، ةيراشتسالا ريرحتلا ةئيه وضع
2015 ، يلودلا نوناقلل ةيقيرفألا ةطبارلا ، يراشتسالا سلجملا وضع
 ياهال ، ةيئيبلا تاعزانملا ةيوستو بنجتب ينعملا ةدحتملا ممألا ءاربخ قيرف يف صصخم وضع
2006
2006-1997 ، دودحلا ربع يئيبلا نوناقلا ذافنإب ةينعملا ILA ةنجل وضع
ةيلودلا تاساردلل يرام نيوك (Malgosia Fitzmaurice ةذاتسألا عم) كرتشم ررحم
2018-2002 .نوناق
2016-2015 و 2012-2011 ، قوقحلا ةيلك ، كرويوين ةعماجب ةيملاع ةرئاز ةذاتسأ
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Selected Publications 
 دودحلل رباعلا يوجلا ثولتلا نع ةلودلا ةيلوؤسم“)
 دروفسكأ ،دروفسكأ ةعماج ةعبطم ،”يلودلا نوناقلا يف
2000).

 ناتسارد :يلودلا نوناقلا يف يداحألا عيرشتلا رطاخم“)
 ،69 .دلجملا ، ةيلصفلا نراقملاو يلودلا نوناقلا ، ”ةلاح
(717-685 ص ،(2020) 3 ددعلا

 يف ”حلسملا عارصلا تالاح يف ةيئيبلا ةلادعلا)
Jonas Ebbesson (ناررحم)، ةلادعلاو يئيبلا نوناقلا 
 (2009 ،جديربماك ،جديربماك ةعماج ةعبطم) قايسلا يف
عم

 فوسليف ايبوتوي مأ يجيردتلا حالصإلا لجأ نم ءادن
 دعاوقلاو فنعلاو ةاغطلا“ ،Leif Weinar لوح ةودن :”؟
 شيتيرب ةعماج (OUP، 2015) ”ملاعلا ريدت يتلا
(2019 سرام 5) ، Jamesgstewart.com ،ايبمولوك

 يف ةيعيبطلا دراوملا لالغتساو ةدايسلا تاقباسم“
 .دلجملا ،ةيلاحلا ةينوناقلا لكاشملا ،”عارصلا قطانم
(73-33 ص (2013) 1 ددعلا ،66

 ،”يسورلا / يجروجلا عازنلاو ةيلودلا لدعلا ةمكحم“)
 (2011) 4 ددعلا ،11 .دلجملا ،ناسنإلا قوقح نوناق ةعجارم
(757-739 ص

 ةقالع دودح :ةيلخادلا تاعازنلا يف ةلودلاو درفلل
 ،يلودلا نوناقلل يدنلنفلا يونسلا باتكلا ،”روطتت
(188 – 143 ص (2009) 20 .دلجملا

 ةيروهمج دض اينيغ ةيروهمج) وللايد ويداس ودمحأب
 نراقملاو يلودلا نوناقلا ”(ةيطارقميدلا وغنوكلا
(224-219 ص ،(2008) 1 ددعلا ،57 .دلجملا ، ةيلصفلا

 ”دمألا ليوط عارصل ينوناقلا دعبلا :وغنوكلا برح“)‘
 .دلجملا ،يلودلا نوناقلل يناطيربلا يونسلا باتكلا
(255 – 203 ص ،(2006) ،1 ددعلا ،77

 يضارأ يف ةحلسملا ةطشنألاب ةقلعتملا ةيضقلا
 .دلجملا ،ةيلصفلا نراقملاو يلودلا نوناقلا ،”وغنوكلا
753-742 ص ،(2006) ،3 ددعلا ،55

 ”ةيلودلا ةيئيبلا تاقافتالا يف ةيئارجإلا تامازتلالا
 .دلجملا ،يلودلا نوناقلل يناطيربلا يونسلا باتكلا
(336-275 ص ، (1996) ،1 ددعلا ،67

 ،”ةيلودلا ةيئيبلا تايقافتالاو يبوروألا داحتالا
 ددعلا ،15 .دلجملا ، يبوروألا نوناقلل يونسلا باتكلا
(192-169 ص ، 1994) ،1

 فقوملا :ةبجاولا ةينوناقلا تاءارجإلاو دحاولا فرطلا ةلود
 نوناقلل ةيقيرفألا ةلجملا ، ”نراقم راطإ يف ينيكلا
205 – 177 ص ،(1999) 1 .دلجملا ،نراقملاو يلودلا

  يف ”يلودلا نوناقلا يف يوجلا فالغلا ثولت“) 
Jacqueline  Peel و Lavanya Rajamani (ناررحم)، ليلد 
 ةعماج ةعبطم) ،يلودلا يئيبلا نوناقلل دروفسكأ
(2020 دروفسكأ

 يف ”ئراوطلا ةلاح يف ةدعاسملاو راطخإلا :18 أدبملا“)
Jorge E Vanuales (ررحم)، ةئيبلا نأشب وير نالعإ 
(492-471 ص ،(2015 ،دروفسكأ) قيلعت :ةيمنتلاو

  ”نشكارت ةنولشرب ةيضق ثرإو ةيلودلا ةمكحملا“)
 ةيامح ،(ناررحم)  Olufemi Elias  و  Charles Jalloh يف
 يضاقلل اميركت يلودلا نوناقلا يف تالاقم :ةيناسنإلا
(132-104 ص (2015 ،ليرب) اموروك لودبع

 ةيئانجلا ةمكحملاو يقيرفألا داحتالاو نمألا سلجم
 ،Jonas Ebbesson يف ،”ةيلاكشإ ةقالع حيرشت :ةيلودلا
Maries Jacobsson et al. (ناررحم)، يلودلا نوناقلا 
 Liber Amicorum Said :نمألل ةريغتملا تاروصتلاو
Mahmoudi (2014 فوهجين ليرب)، 234-228 ص 

 Malgosia يف ”ةيئيبلا رارضألا نع ةيلوؤسملا“)
Fitzmaurice et al. (نوررحم)، نوناقلا يف ثحبلا بيتك 
-303 ص (2010 ماهنتلش ،راغلإ دراودإ) ،يلودلا يئيبلا
319)

 ةيئانجلا مكاحملل ةيسيسأتلا كوكصلا ريسفت“)
  يف ،”نويلاريسل ةصاخلا ةمكحملا يف تالمأت :ةيلودلا
Malgosia Fitzmaurice et al(نوررحم)، تادهاعملا ريسفت 
 سنويترام) اًماع 30 :تادهاعملا نوناقل انييف ةيقافتاو
(355-333 ص (2010 ،فوهجين

 يف ”ةيلودلا ةيلوؤسملا نوناقو ةيلوبقملا اياضق“)
M.D. Evans، (ررحم)، ةعماج ةعبطم)  يلودلا نوناقلا 
-472 ص (2010 ،ةثلاثلا ةعبطلا ،دروفسكأ ،دروفسكأ
503)

  يف ”حلسملا عارصلا تالاح يف ةيئيبلا ةلادعلا
Phoebe Okowa و Jonas Ebbesson (ناررحم)، نوناقلا 
 ،جديربماك ةعماج ةعبطم) قايسلا يف ةلادعلاو يئيبلا
)252-231 ص ،(2009 ،جديربماك

 يف ”مييقت ةداعإ :ةيلودلا ةيئيبلا تاعزانملا ةيوست“)
Malcolm D. Evans (ررحم)، نوناقلا يف فاصتنالا لبس 
 ،دروفسكأ ،رشنلل تراه) ةيسسؤملا ةلضعملا :يلودلا
(172-157 ص ،(1998

@Phoebe_Okowa


