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 اجتماع الدول األطراف
 رابعاالجتماع ال
 2017حزيران/يونيه  20نيويورك، 

 من جدول األعمال املؤقت 5البند 
الختفاا  السسار و ويساا  انتخاب خمسة أعضاا  ياا النة اة المة باة با

( مااا االافاةبااة الدولبااة لجماعااة جمبااع األ ااخا  مااا 4)26لنمااا   
االختفااااا  السساااار و لبجنااااءا مجاااات األعضااااا  الاااا عا  اااات ت ا مااااد  

 2017حزعران/عءنبه  30عضءعت م يا 

انتخاااب خمسااة أعضااا  يااا النة ااة المة بااة بجاااالر االختفااا  السساار    
 حزعااران/ 30لبجنااءا مجاات األعضااا  الاا عا  اات ت ا مااد  عضااءعت م يااا 

 2017عءنبه 
 م كر  ما األمبا الةام  
 إضاية  

اتختانا  السرنر ، منن اتفااقينا الدولينا يماينا اينخ األمن ا  منن  26عماًل باملادة  -1
 20سنننيد سد اتجتمننناب الرابنننخ لاننندول األقنننرام ر اتفااقينننا ر مسنننر األمننن  املت ننندة ينننو  ال ال نننا  

بغنر  انت نامخ ةرنا اع نا  ر الااننا امل نينا الناتا اتختانا  السرنر   2017حزيران/يونيه 
 ل األع نا  من قائما األم ا  الذين رم ته  الندول األقنرام منن بنا مواقنيهنا ون   انوا  ن

 .2017حزيران/يونيه  30الذين ستنته  مدة ع ويته  ر 
منننن اتفااقينننا، دعنننا األمنننا ال نننا ، ر منننذورة مننناويا  26منننن املنننادة  3وعمننناًل بنننالاسرة  -2

، الدول األقرام إىل فسدمي فرمي اهتا تنت امخ اع ا  2017فشرين األول/اوتوبر  27مؤرخا 
م اومنننناا عننننن ةرننننا  CED/SP/4/2وفت ننننمن الو يسننننا . 2017مننننباا/ر اير  3الاانننننا الاننننول 

:  منننند عيننننناا 2017منننننباا/ر اير  3وقنننند ورد فرمننننني ا الش نيننننا التننننناليا ب نننند  مرمنننن ا.
 بويوريتش )صربيا(. - )املغرمخ( وميايتشا ووتووريتش

وفرد ر مررق هذه الو يسا الرريفان الذافيتان لامرم ا املنذوورين اعناله، ومنا قندمتهما  -3
  كومتا باديهما.ح
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 المريق

 *السبر  الشخصبة  
 السبد مجمد عباط )المغرب(  

 ر الرباا )املغرمخ( 1950وانون ال اين/يناير   1 :اارعخ ومكان المبال 
 اإلنكايزيا وال ربيا والارنريا لغار الةمت:

  الم صب الجالا/الءظبفة الجالبة:  
  ال دل الدوليا، مكاف بالت ناون منخ منةسنا مرتشار خا  لدى املدع  ال ا  حملكما

 الشرق األوسط ومشال ارريسيا
  خبننري مرننتس ل بشننءن بنننا  السنندراا والت نناون التسننر مننخ وننوا دياننوار ر  ننال حسننوق

 اإلنران
 ع و ر اجملاس الوقر يسوق اإلنران ر املغرمخ 

 األنشطة الم  بة الرئبسبة  
   لامدع  ال ا  لام كما اجلنائيا لرواندامرتشار قانوين اقد  ومم  ل خا 
 استاذ ر ر  لاسانون ر جام ا  مد اخلامس، الرباا، املغرمخ 
 )ا  لدى احملكما ال ايا املغربيا )نسابا احملاما بالرباا  
  ،رئيس مبكا الب وث املت اسا بال دالا اجلنائيا الدوليا، جام نا  مند اخلنامس، الربناا

 املغرمخ
  ب عا قا  سابق ونائب مد 
  اضننر وخبننري استشننار  وباحنند بشننءن عنندة مواضننيخ: اإلبننادة اجلماعيننا واتنتهاونناا 

اجلرنيما يسننوق اإلنرننان وال دالنا اتنتساليننا،  ننا ر ذلنف حنناتا اتختاننا  السرننر ، 
ومحايا املدار ا عنن حسنوق اإلنرنان واجلرانا املنومنا وحناتا منا ب ند الننزاب وايانا  

 اتحتااز الت را  واإلرالا من ال سامخعاى الذاورة والت ذيب و 
  فنننندريب الس نننناة واحملنننناما واجلهنننناا الااعاننننا ايكوميننننا واملؤسرنننناا الوقنيننننا يسننننوق

 اإلنران واجملتمخ املدين ر  ال ال دالا وحسوق اإلنران
 المؤهالر الةنمبة  

 ،دوتننننننننوراه ر السننننننننانون مننننننننن وايننننننننا السننننننننانون  ام ننننننننا ال اننننننننو  اتجتماعيننننننننا ر فولننننننننوز            
 (1979ررنرا )

__________ 

   فنيدر الرري الش نييا دون حترير رمس . * 
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  ،دباننننننو  دراسنننننناا عايننننننا ر ال اننننننو  اجلنائيننننننا، جام ننننننا ال اننننننو  اتجتماعيننننننا ر فولننننننوز          
 (1976ررنرا )

 ( 1982دباو  دراساا عايا ر عا  اتجتماب، جام ا فولوز لومريا ، فولوز، ررنرا) 
 ع و خرجي  برنامج رول ايت، جام ا روفغرز، نيوجريز ، الوتياا املت دة األمريكيا 

 نشطة رئبسبة أخرى يا المةال ال   ع م والعة هبئة المةاهد  المة بةأ  
 ( 2010-2009ع و سابق ر الاانا امل نيا السوق اإلنران التاب ا لألم  املت دة) 
  ع و ر الاريق ال ام ل امل ر بت زيز  سارا حسوق اإلنرنان وبننا  الداسراقينا ر اجملانس

اقرتاح فوصياا ورتوى عاى ايكومنا وال ملنان بغينا الوقر يسوق اإلنران ر املغرمخ )
 ف زيز حسوق اإلنران من خالل الت اي  والتدريب واتفنيال والتوعيا(

   باحنند بشننءن اتنتهاونناا اجلرننيما يسننوق اإلنرننان،  ننا ر ذلننف حنناتا اتختاننا
 السرر  وعواقبها وسب ل اتنتنيام وضماناا عد  التكرار

 ب ا لاام يا الدوليا ل ا  اجلرااع و ر الاانا ال اميا التا 
  رئيس املنتدى الدويل امل ر باإلبادة اجلماعيا ومن ها: "رهن  عمايناا اإلبنادة اجلماعينا

، جام نننننا  مننننند اخلنننننامس، 2016ايار/منننننايو  6-5واملرننننناراا املؤدينننننا إىل من هنننننا"، 
 الرباا، املغرمخ

 ومشننال ارريسيننا( بشننءن   اضننر مننخ املنننالري اإلقايميننا )منةستننا ارريسيننا والشننرق األوسننط
 حسوق اإلنران وال دالا وحاتا ما ب د انتها  النزاب

 ةائمة بأحدث الم شءرار يا ه ا المةال  
 كتب  

 "A la recherche des racines biopsychologiques du crime" " ر  موعناSavoir 

criminologique  1998الربناا مةب نا امل نارم اجلديندة  3" )حترير  مد عياا( رقن 
 صا اا( 208)

 المساالر  
• “TheMoroccan Experience in Transitional Justice” in The Pursuit of Justice of

International Criminal Justice, A World Study on Conflicts, Victimization, and 

Post-Conflict Justice, M. Cherif Bassiouni (ed.) Intersentia. January 2010, p. 5-25 

(English) 

• “The Algerian Experience in Transitional Justice” in The Pursuit of Justice of

International Criminal Justice. A World Study on Conflicts, Victimization and 

Post-Conflict Justice. M. Cherif Bassiouni (ed.) Intersentia, January 2010, p. 26-45 

(English) 

• “ShouldtheMilitarybegrantedimmunityforcoreCommentsonaDraft?crimes

Law”publishedinin(Arabic),www.Lacom.com,2013 

• “Justice Internationale pour la paix et la reconciliation” International Criminal

Law Review, The Hague, 2006, vol. 7 pp. 391-424. (in French) 
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 بءعءيبتش )صرببا( - مبنبتشا كءالكءيبتش  
 (، باغراد )صربيا1984مباا/ر اير  17 :اارعخ ومكان المبال 

 اإلنكايزيا والنيربيا لغار الةمت:
  المسار الم  ا  

 10  اتنتسننال. وخنن ة واسنن ا ر: إصننالح سنننواا خنن ة ر صننربيا وبانند نننا   ور قننور
نوننننا  ال دالننننا اجلنائيننننا، وحسننننوق اإلنرننننان، وامل ننننايري الدوليننننا، واإلصننننالح الس ننننائ ، 

 وإدماج اتحتاد األورويب؛
  فنريق وضخ الرياساا وفسيني  اإلصنالح شامنياً منخ م نايري األمن  املت ندة وفشنري اا

ح الس نننننائ ، وإدمننننناج اتحتننننناد اتحتننننناد األورويب ر  نننننال ال دالنننننا اجلنائينننننا، واإلصنننننال
حننننن: انن: منرنننننسا و/او ع نننننو خبنننننري ر ال ديننننند منننننن األررقنننننا  - 2012األورويب )

ال امانننننا منننننن اجنننننن ل صنننننيا ا الو ننننننائق اتسنننننرتافيايا الرئيرننننننيا والسنننننوانا واإلجننننننرا اا؛ 
: اخنيننائيا ر إصننالح اتدعننا  ال ننا ، النيننندوق اتسننت ماين املت نندد 2012-2014

 وزارة ال دل(؛ -ال دل  املاحنا لدع  قةاب
 (  2012-2009ال منننن ل األوننننادا) ورسنننن  السننننانون اجلنننننائ ،   -:  اضننننرة جام يننننا

م هننند  -حننن: انن: باح نننا مرننناعدة/زمياا  - 2008جام نننا باغنننراد، واينننا ايسنننوق؛ 
ورقنننا ودراسنننا قانونينننا  50الب نننوث اجلنائينننا واتجتماعينننا، باغنننراد؛ مؤلانننا ألو نننر منننن 

 ر اجلم يا النيربيا ل ا  اجلراا والسانون اجلنائ (؛وحتايالا منشورة؛ ع و 
  ،بنننننا  قنننندراا مؤسرنننناا الدولننننا ر  ننننال إصننننالح نوننننا  ال دالننننا، وحسننننوق اإلنرننننان

ح: انن( وضنخ منواد التندريب  - 2012وعماياا اتن ما  إىل اتحتاد األورويب: )
 ا املدنيا.وفنريق حاساا عم ل ودوراا فدريبيا لاس اة واملدعا ال اما واملولا

 الم صب الجالا/الءظبفة الجالبة:  
 2015 -  23حنننن: انن: رئيرننننا اجملاننننس لتنايننننذ خةننننا ال منننن ل  وجننننب الانينننن ل - 

)هي ننا خنن ا  انشننءهتا حكومننا اهوريننا صننربيا لرصنند  23ايسننوق الس ننائيا واألساسننيا 
وفسينننني  انشننننةا اإلصننننالح املت اسننننا باإلصننننالح الس ننننائ ، ومكار ننننا الارنننناد، ومحايننننا 

 ايسوق األساسيا(؛
 2008- م هد الب وث اجلنائيا واتجتماعيا، باغراد؛ -ح: انن: زمياا االاث 
 2012-منرننسا إصننالح وحنندة -حنن: انن: اخنيننائيا إصننالح نوننا  ال دالننا اجلنائيننا

فيرنننري اتن نننما ، وحننندة فيرنننري اإلصنننالح واتن ما /النينننندوق اتسنننت ماين املت ننندد 
 زارة ال دل، اهوريا صربيا.املاحنا لدع  قةاب ال دل، و 

 المؤهالر الةنمبة  
 وايننننننا السننننننانون -دوتننننننوراه ر السننننننانون واإلجننننننرا اا اجلنائيننننننا، جام ننننننا باغننننننراد  2016

 )إشا  اإلجرا اا اجلنائيا ر   ون ررتة زمنيا م سولا(؛
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 - منننهادة ماجرنننتري ر السنننانون اجلننننائ  واإلجنننرا اا اجلنائينننا، جام نننا باغنننراد  2008
 وايا ايسوق )ق ا  األحداث(؛

إجنننازة ر السنننانون، إدارة نونننا  ال دالنننا، جام نننا باغنننراد، واينننا السنننانون )اإلدارة   2007
 الس ائيا(؛

، املماكنننننننا املت ننننننندة، لنننننننندن )فنوننننننني  الرننننننناةا الس نننننننائيا: الكانننننننا ة، 2014 زياراا دراسيا:
، ايرلننندا، 2015واملرنناعدة السانونيننا اجملانيننا، وفرنناي ل اإلجننرا اا الس ننائيا؛ 

، هولننننننندا )محايننننننا ودعنننننن  ال نننننن ايا 2016دباننننننن )نوننننننا  دعنننننن  ال نننننن ايا(؛ 
 والشهود(.

 أنشطة رئبسبة أخرى يا المةال ال   ع م والعة النة ة المة بة بجاالر االختفا  السسر   
   منرنننسا وع نننو ر اررقنننا خننن ا  منننن اجننن ل صنننيا ا الو نننائق اتسنننرتافيايا الرئيرنننيا الننن

ال دالننا اجلنائيننا، واإلصننالح الس ننائ ، ومحايننا حسننوق اإلنرننان، فتننناول إصننالح نوننا  
ور اهوريا صنربيا )اتسنرتافيايا الوقنينا لام اومنا عانى جنرائ  اينرمخ، واسنرتافيايا 
اتدعنننا  ال نننا  لات سينننق ر جنننرائ  اينننرمخ ومساضننناة مرفكبيهنننا، خةنننا ال مننن ل  وجنننب 

 ، اتسرتافيايا الوقنيا لإلصالح الس ائ (؛23الاني ل 
 ؤلاا آليا رصد اإلصالحاا وفسييمها ر  ال املالحسا الس ائيا جلرائ  ايرمخ؛م 
   ع ننننو ر اجملاننننس التننننوجيه  ملنومننننا األمننننن والت نننناون ر اوروبننننا بشننننءن مشننننروب دعنننن

 ح: انن(؛-2016ال  ايا والشهود )
  متةوعنننننا ر إدارة دعننننن  ال ننننن ايا، اجلم ينننننا النينننننربيا لادراسننننناا املت اسنننننا بال ننننن ايا

(2007-2009.) 
 أنشطة رئبسبة أخرى يا المةال ال   ع م والعة النة ة المة بة بجاالر االختفا  السسر   

• Kolaković-Bojović, M. (2017) Enforced Disappearances in Serbian Criminal

legislation, Journal of Criminology and Criminal Law, No. 1; 

• Kolaković-Bojović,Place of the UN Committees’ Recommendations in(2017).M 

strengthening professional capacities of judges and public prosecutors, Journal of 

the Institute of Criminological and Sociological Research, No. 1; 

• Kolaković-Bojović, M. (2016) Achieving EU standards regarding support to 

victims of crime: Serbian approach, in: Preventing Victimization in Vulnerable 

Communities, Institute of National Economy & General Inspectorate of Romanian 

Police, Bucharest; 

• Kolaković-Bojović,.M (2016)Victims’ and witnesses’ support in the context of 

the accession negotiations with EU, in: European Integration: Justice, Liberty and 

Security, Vol. 2, Belgrade: police Academy & Hanns Seidel Stiftung: pp. 355-366; 

• Kolaković-Bojović, M. (2015) Efficiency of war crimes proceedings before

Serbian courts, Journal of the Institute of Criminological and Sociological 

Research, No. 1, pp. 155-167. 

    


