
 

 

Biografia  

O diplomata e juiz Mohamed Bennouna é natural do Marrocos, 
doutor em Direito Internacional pela Academia de Direito 
Internacional de Haia, professor na mesma área e membro do 
Instituto de Direito Internacional. Seus estudos foram iniciados 
na área de jurisprudência e Ciências Políticas pela Universidade 
de Nancy e Sorbonne na França. Sua tese de doutorado sobre 
Intervenções Militares e Conflitos não-Internacionais o rendeu 
um posto de professor na Sorbonne, na Universidade 
Mohammed V, e em 1974 ocupou seu primeiro cargo na ONU 
como delegação, e, em 2001 como membro representativo 
permanente.  

Defensor não só de seu país, mas também de sua região, 
Bennouna foi diretor geral do Instituto do Mundo Árabe, uma 
organização fundada em 1980 em Paris pelo acordo da França 
com 18 países árabes com o objetivo da disseminação de 
informação do mundo árabe e seus valores culturais e 
econômicos. Em 2003 foi presidente do Grupo dos 77, que foi 
uma união de 77 países em desenvolvimento com o objetivo de 
promover os interesses coletivos econômicos e políticos e 
fortalecer a capacidade de negociação destes países nas Nações 
Unidas. Esta função representa seu forte conhecimento em 
cooperações internacionais principalmente na área de ciência, 
tecnologia e democratização de recursos o que acabou 
influenciando seu posicionamento na Corte Internacional de 
Justiça (CIJ), onde foi admitido como juiz em 2006 e exerce a 
mesma função até os dias atuais.  

Representou o Marrocos junto às Nações Unidas de 1998 a 2001 
no Tribunal Penal Internacional para Yugoslavia, e no mesmo 
ano conquistou sua cadeira permanente na ONU como 
embaixador da delegação permanente. Seu caráter cooperativo 
incentivou seu posicionamento como membro de comitês como 
a Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e  

  

 

Cultura (UNESCO) em assuntos como bioética, democracia e 
desenvolvimento social. Devido a especialização ao longo de sua 
carreira, Mohamed Bennouna é autor de inúmeras obras, ensaios e 
artigos tanto sobre Direito Internacional em si tanto com sua ligação 
com recursos naturais, matérias primas, economia, recursos 
humanos e desenvolvimento regional principalmente do Marrocos e 
países árabes. Em resultado de seu grande prestígio, o juiz é 
merecedor de diversos prêmios, incluindo o Prêmio Nacional de 
Cultura do Marrocos, Medalha pela Cultura do Iêmen e Cavalheiro na 
Ordem Nacional de Legião de Honra na França.  
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