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الدكتورة بينيلويب ريدينغز، الحاصلة عىل وسام االستحقاق النيوزيلندي MNZM، هي واحدة 

من املحامني الدوليني األكرث متيزا يف نيوزيلندا. وقد شغلت خالل سريتها املهنية الطويلة مع وزارة 

الخارجية والتجارة النيوزيلندية منصبي كبري املستشارين القانونيني الدوليني وسفرية يف آن واحد، 

وقد طورت فهام عميقا للجوانب األكادميية والدبلوماسية للقانون الدويل.

وقد دعت بينيلويب إىل إيجاد حلول قانونية عادلة ودامئة للمشاكل الصعبة، وقدمت املشورة 

بشأن مجموعة كاملة من قضايا القانون الدويل ابتداءاً بحقوق اإلنسان والبيئة إىل التجارة 

واألمن. وقد أتاح لها ذلك اكتساب وتطوير خربة واسعة يف متثيل الدول وإيجاد أرضية مشرتكة 

وحلول لقضايا قانونية معقدة.

ويف لجنة القانون الدويل )ILC(، فإنها سوف تنرش خربتها كقائدة ومامرسة قانونية ودبلوماسية 

لتوضيح وتطوير القانون الدويل لصالح مجتمعنا العاملي.

"النزاهة واملسؤولية واإلنصاف 
هي القيم األساسية التي تقوم 

عليها وتسرتشد بها تجربتي 

العملية الواسعة يف تطوير 

 القانون الدويل وتنفيذه 

والفصل فيه".

نيوزيلندا ولجنة القانون الدويل

القانون الدويل وسيادته ويعكس هذا الرتشيح ذلك. دور  لدعم  كبرية  أهمية  نيوزيلندا  تويل 

تعد نيوزيلندا أحد األبطال طوييل األمد لدى لجنة القانون الدويل. أولويتنا هي ضامن مؤمتر أعامل 
دويل قوي ومتثييل وشامل، مع برنامج عمل معارص ومالئم مستجيباً للقضايا الحاسمة للدول.  

بينيلويب ريدينغز هي املرشحة املناسبة للقيام بذلك.

وهذه هي املرة األوىل منذ 20 عاماً التي تقدم فيها نيوزيلندا مرشحاً يف لجنة القانون الدويل - 
ونهجنا هو أن نقوم بذلك فقط عندما يكون لدينا مرشحاً من مكان مرموق، مثل الدكتورة ريدينغز.

بينيلويب ريدجز رشحت باالشرتاك مع أسرتاليا وكندا وسرياليون

بينيلويب ريدينغز

حقوق الصورة: ساسب / املحكمة الجنائية 

الدولية - مؤرش أسعار املستهلك



رؤية بينيلويب ريدنغز بكلامتها الخاصة
إن لجنة القانون الدويل لديها الكثري لتفخر به: فقد لعبت عىل مدى أكرث من 70 عاما دورا مركزيا يف حل 

بعض أصعب املشاكل القانونية الدولية يف العامل. وأنا ملتزمة بضامن استمرار دورها. وستكون أولويايت هي:

ضامن وجود برنامج عمل معارص ومالئم  •
إننا نعيش يف عرص تتقدم فيه التكنولوجيا الجديدة بخطى رسيعة. يجب أن تكون املنظامت 

الدولية الحديثة الناجحة قابلة للتكيف. وهي بحاجة إىل تحديد القضايا الناشئة واالستجابة لها 
املعارصة سواء كانت  للتحديات  ودامئة  عملية  قانونية  حلوال  تجد  أن  لها  وينبغي  برسعة. 

ناجمة عن تأثري األوبئة العاملية الرسيعة الخطى، أو اآلثار املتوارثة بني األجيال بسبب ارتفاع 
مستوى البحار عىل مجتمعات الجزر الصغرية. 

التخصصات  املتعددة  القانونية  القضايا  من  العمل عرب مجموعة  املتنوعة يف  وسأجلب خربيت 
والقضايا القانونية الناشئة لضامن تركيز عمل لجنة القانون الدويل عىل املشاكل واالحتياجات 

املعارصة.

تنشيط العالقة بني لجنة القانون الدويل والدول  •
يعتمد تأثري لجنة القانون الدويل عىل ضامن أن يعكس عملها مصالح الدول ووجهات نظرها. 

ر قدرايت يف فهم مجموعة متنوعة من وجهات نظر الدول والتوفيق بينها. وسوف  ويف هذا أسخِّ
أعطي األولوية للعالقة بني لجنة القانون الدويل والدول لضامن أن يشمل عمل لجنة القانون 

الدويل هذه اآلراء املتنوعة واالستفادة منها.

تعزيز الفهم واملشاركة عىل نطاق أوسع  •
إن عمل لجنة القانون الدويل مهم للغاية بحيث ال ميكن أن يكون حكراً عىل األكادمييني والخرباء 
وحدهم. يجب أن تكون مساهمة اللجنة يف القانون الدويل يف متناول يد الدول واملجتمع املدين 

والشعوب التي تخدمها يف نهاية املطاف. 

وبصفتي عضواً يف لجنة القانون الدويل، أود أن أقدم مهارايت كقائد ومتواصل لتعزيز الفهم 
واملشاركة بشكل أكرب يف عمل اللجنة. و أود أن أدعو إىل تيسري الوصول إليها عىل نطاق واسع 

وتسهيل استخدامها، من أجل التوصل إىل فهم واسع ألهمية عمل لجنة القانون الدويل و قيمة 
القانون الدويل.

"يعد القانون الدويل أمراً محورياً للتصدي للتحديات 
العاملية املعارصة مثل تغري املناخ والتهديدات األمنية، 

مبا يف ذلك السالمة واألمن عرب اإلنرتنت. سأجلب الخربة 

والتجربة وااللتزام القوي لهذه املهمة."



إنجازات هامة

أستاذة فخرية، لدى جامعة أوكالند، نيوزيلندا: 2021 - لحد اآلن  •

تم تعيينها يف منظمة التجارة العاملية "ترتيب التحكيم يف االستئناف املؤقت متعدد األطراف": 2020 - حتى اآلن   •

محامية قضائية ومحامية دولية: 2015 — حتى اآلن  •

مستشارة قانونية للجنة مصائد األسامك يف غرب ووسط املحيط الهادئ: 2015 - حتى اآلن   •

)MNZM(: 2015 حاصلة عىل وسام االستحقاق النيوزيلندي للخدمات املقدمة للدولة  •

كبري املستشارين القانونيني الدوليني، وزارة الخارجية والتجارة النيوزيلندية: 2015-2011  •

سفرية نيوزيلندا لدى بولندا وإستونيا والتفيا وليتوانيا: 2008 — 2011  •

مستشارة قانون التجارة الدويل ورئيسة القانون التجاري، وزارة الخارجية والتجارة النيوزيلندية: 2007-2004  •

املفوض السامي لنيوزيلندا لدى ساموا: 2004-2001  •

دبلوماسية ومستشارة قانونية، مبا يف ذلك تعيينات يف ساموا وأملانيا، وزارة الخارجية والتجارة النيوزيلندية: 2001-1988  •

مستشارة قانونية، مكتب النائب العام، ساموا: 1980  •

محارض يف كلية الحقوق، بجامعة الحقوق أوكالند، نيوزيلندا: 1979  •

دكتوراه يف العلوم السياسية، من جامعة هاواي يف مانوا: 1987  •

بكالوريوس يف القانون املدين )بتميز(، من جامعة أوكالند يف نيوزيلندا: 1979  •

بكالوريوس يف الحقوق )مع مرتبة الرشف(، جامعة أوكالند، نيوزيلندا: 1978  •

الدكتورة بينيلويب ريدينغز متثل نيوزيلندا أمام املحكمة 

الدولية لقانون البحار ITLOS فيام يتعلق بطلب للحصول 

عىل مشورة مقدم من اللجنة الفرعية اإلقليمية ملصائد 

ITLOS :حقوق الصورة .)SRFC( األسامك
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