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17-A-121112 

  ادية عشرةالدورة احل

  الهاي
    ٢٠١٢ نوفمرب/تشرين الثاين ٢٢-١٤
 
 

  انتخاب نائب املدعي العام للمحكمة اجلنائية الدولية
     

    مذكرة من األمانة العامة
 من نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية ٤٢ من املادة ٤مبوجب أحكام الفقرة   - ١

 عن اإلجراءات ICC-ASP/3/RES.6اف  من قرار مجعية الدول األطر٣٢الدولية والفقرة 
املتبعة لترشيح وانتخاب القضاة، واملدعي العام، ونواب املدعي العام للمحكمة، يقوم املدعي 

 .العام بترشيح ثالثة أشخاص لكل منصب من مناصب نواب املدعي العام اليت يتعني شغلها

للمحكمة إىل رئيس ، أحال املدعي العام ٢٠١٢سبتمرب / أيلول٤ويف رسالة مؤرخة   - ٢
مجعية الدول األطراف ترشيحه لألشخاص الثالثة لشغل منصب نائب املدعي العام للمحكمة 

  ):انظر املرفق(
  )أستراليا(السيد بول روتليدج 

  )كندا (السيد جيمس ستيورت
 ).فنلندا(السيدة راجا توافيانن 

). املرفق، التذييل األولانظر (وصفت الرسالة اإلجراءات املتبعة يف اختيار املرشحني   - ٣
 وفقا قُدمتو) انظر املرفق، التذييل الثاين(وعرضت جمموعة من البيانات عن املؤهالت 

  . من القرار املذكور أعاله٣٧للفقرة 
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 من نفس القرار، تنطبق اإلجراءات املتبعة يف انتخاب ٤١ومبوجب أحكام الفقرة   - ٤  
، مع التعديل الالزم حسب االقتضاء، على  القرار والواردة يف اجلزء هاء من ذلكاملدعي العام

  .انتخاب أي نائب من نوابه
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  رفقامل  
  معيةاجلرسالة مقدمة من املدعي العام إىل رئيس 

  ٢٠١٢سبتمرب / أيلول٢٤
  

  صاحب السعادة،
  

 رئيسا جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية كميشرفين أن أبلغكم بوصف
، أنه مت وضع اللمسات األخرية لعملية اختيار مرشحني لشغل منصب نائب املدعي العام الدولية

  ).التحقيقات(
 شخصا تقدموا بطلبات وردت من دول أطراف ودول ١٢٠وقد مت اختيار املرشحني من جمموعة مؤلفة من 

فرباير / شباط٩ك من تسعة أسابيع وفقا لنظام احملكمة، وذلمعلناً ملدة ملنصب الشاغر اظلت و. غري أطراف
  .٢٠١٢أبريل / نيسان١٥إىل 

 يجيب أن يكون األشخاص املرشحون من ذو،  من نظام روما األساسي٤٢ من املادة ٣لفقرة وعمالً با
أخالق رفيعة وكفاءة عالية، وجيب أن تتوافر لديهم خربة عملية واسعة يف جمال االدعاء أو احملاكمة يف 

  .ية املقابالت الطويلة إىل حتديد املرشحني الذين يفون ذه الشروطوقد سعت عمل. القضايا اجلنائية
 عشر مرشحا ةاختار فريق الفرز، املتكون من ثالثة أعضاء وبرئاسيت، مخس وبعد استعراض مجيع الطلبات،

 عشر من هؤالء املرشحني الدعوة للمشاركة يف عملية ةوقبل ثالث. يف املقابلة األولية وزيارة ملقر احملكمة
إضافة إىل مقابلة طويلة للفرز قام أثناءها الفريق باختبار املرشحني بشأن مهارام وقدرام و. الفرز األويل

وقدم . ملناقشات متعمقة  املدعي العامالقانونية واإلدارية، قابل املرشحون بشكل فردي كبار موظفي مكتب
منحوا نفس الفترة الزمنية لالطالع على هذه مجيع املرشحني أيضا ردوداً كتابية على األسئلة نفسها، وقد 

وكان القصد من االجتماعات مع كبار املوظفني اختبار مهارات املرشحني الشخصية . األسئلة والرد عليها
وكذلك السماح هلم بقدر أكرب من احلرية التعبري عن رؤيتهم ملكتب املدعي العام، ولدور نائب املدعي 

 .عات عن تقارير اطّلع عليها فريق الفرزوأسفرت هذه االجتما. العام
 ١٤يوليو و/ متوز٢٤-٢٣يف ختام املقابالت األولية، مت اختيار ستة مرشحني إلجراء مقابالت كاملة، واليت جرت يف 

وقام الفريق املكون من األعضاء اخلمسة املكلف بإجراء املقابالت الفريق، وكان يشمل شخصني من . ٢٠١٢أغسطس /آب
وأعقب ذلك . املدعي العام، مبساعديت يف إجراء مزيد من اختبار صفات املرشحني وقدرام ومعرفتهم بالقانونخارج مكتب 

  .اجتماعات مع جمموعة من احملامني الرئيسيني الذين طرحوا أيضا جمموعة من األسئلة القانونية وغريها، وقدموا يل انطباعام
رئيسيني على أن مجيع املرشحني كانوا من ذوي الكفاءات العالية، وأن لديهم وقد أمجع كل من الفريق وجمموعة احملامني ال
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مع مراعاة . وقد نظرت بعناية يف وجهات نظر أعضاء الفريق وكذلك يف آراء احملامني. مواطن قوة ومواطن ضعف بشكل فردي

مرشحني ميلكون اخلربة واملؤهالت  من نظام روما األساسي، وقررت ترشيح ثالثة ٤، الفقرة ٤٢رؤييت للمكتب وفقا للمادة 
، )أستراليا(السيد بول روتليدج ): بالترتيب األجبدي(ويف ما يلي أمساؤهم . املطلوبة ملساعديت يف إدارة املكتب بفعالية وكفاءة

ازاً وميتلك كلٌّ منهم قدرات وصفات ليكون نائبا ممت). فنلندا(، والسيدة راجيا توافيينان )كندا(والسيد جيمس ستيوارت 
وسوف نرحب بأي منهم لكي يكون مكمال . للمدعي العام ويستوفون أيضا بصورة كاملة الشروط الدقيقة للنظام األساسي

  .للمكتب
أرجو من سعادتكم أن حتيلوا أمساءهم إىل مجعية الدول األطراف للنظر يف الدورة احلادية عشرة القادمة يف تشرين 

ايل عدد املتقدمني وكذلك العدد اإلمجايل من الذين أُجريت معهم املقابالت يف التذييل وترد إحصاءات إمج .٢٠١٢نوفمرب /الثاين
  .، لتنظر فيها اجلمعية)بالترتيب األجبدي(وترد السري الذاتية للمرشحني يف التذييل الثاين . األول هلذه الرسالة

  
  وتفضلوا بقبول فائق االحترام،

  فاتو بنسودة، املدعي العام

  لالتذييل األو  

  إحصاءات بشأن اختيار مرشحني لشغل منصب نائب املدعي العام

  يف مكتب املدعي العام للمحكمة اجلنائية الدولية) التحقيقات(

  إحصاءات بشأن الطلبات الواردة  –ألف 

 وفيما يلي توزيع الطلبات حبسب اجلنس، وحبسب). التحقيقات( طلبا لشغل منصب نائب املدعي العام ١٢٠ورد ما جمموعه  
 .ما إذا كان البلد الذي حيمل صاحب الطلب جنسيتها قد صدق على نظام روما األساسي، وحبسب املنشأ اجلغرايف

 ١٢٠  جمموع عدد الطلبات الواردة
 النسبة املائوية من اموع الفرعي  اموع الفرعي  النسبة املئوية من اموع

 

  )   يف املائة٢٣(    ٢٨          طلبات النساء
 ) يف املائة٧٧         (  ٩٢          طلبات الرجال

 ) يف املائة٦٥   (  ٧٨  أصحاب الطلبات من الدول األطراف
 ) يف املائة٢٧(    ٢١        من النساء
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 ) يف املائة٧٣(    ٥٧        من الرجال

 ) يف املائة٣٥(     ٤٢  أصحاب الطلبات من الدول غري األطراف
 ) يف املائة١٧(    ٧        من النساء
 ) املائة يف٨٣(    ٣٥        من الرجال

 ) يف املائة٢٦(  ٣١        أصحاب الطلبات األفريقيني
 ) يف املائة١٠(  ١٢        أصحاب الطلبات اآلسيويني

 ) يف املائة٢(  ٢      أصحاب الطلبات من أوروبا الشرقية
 ) يف املائة٩(  ١١ أصحاب الطلبات من أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب

 ) يف املائة٣٣(  ٦٤  ودول أخرىأصحاب الطلبات من أوروبا الغربية 
  

   جمموع عدد املرشحني الذين متت مقابلتهم-باء 

 ١٥     أصحاب الطلبات من الدول األطراف
  ٣    أصحاب الطلبات األفريقيني اآلسيويني 
  ١      أصحاب الطلبات من أوروبا الشرقية

  ١أصحاب الطلبات من أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب 
  ٩  من أوروبا الغربية ودول أخرى أصحاب الطلبات 

  
  ) نساء٣/ من رجاال١٢ً( مرشحا ١٥    القائمة القصرية  -١
 ) نساء٣/ رجاال١٠( مرشحا ١٣  عملية االختيار األولية  -٢
 ) نساء٣/ رجاال٤ً( مرشحا ٦    املقابالت الفردية  -٣
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  التذييل الثاين

  

يف مكتب املدعي العام للمحكمة اجلنائية ) قيقاتالتح(قائمة مصنفة أجبديا للمرشحني لشغل منصب نائب املدعي العام 

  الدولية

  

  احملتويات
  )أستراليا(بول روتليدج  -١
 )كندا(ستيورت . جيمس ك -٢
 )فنلندا(راجيا توافينني  -٣

 

  )أستراليا(بول روتليدج  -١

  ]األصل باإلنكليزية[
  املوجز التنفيذي للخربات ذات الصلة

  :اخلربة اإلدارية على املستوى الرئيسي -١

وخالل هذه الفترة كنت أقوم بدور مدير االدعاء ) أستراليا( سنوات خربة نائبا ملدير االدعاء العام يف كويرتالند مثاين) أ(
  موظف؛٣٠٠وهو مكتب كبري يتضمن أكثر من . العام يف بعض األحيان

العامة جلزر سليمان، يف السنوات األخرية، عملت مستشارا للمدعي العام يف بابوا غينيا اجلديدة ومديراً للنيابة ) ب(
 وعملت أيضا نائبا ملدير االدعاء العام يف جزر سليمان؛. فكنت أسدي املشورة هلم فيما يتعلق باملسائل اإلدارية

يف والية كويرتالند كما يف مكاتب الكومنولث ملدير " املتوسطة"وقبل ذلك، اكتسبت خربة واسعة يف اإلدارة ) ج(
 االدعاء العام يف أستراليا،

 :من مجلة أمور أخرى، أثناء أداء املهام املذكورة أعاله، اكتسبت خربة كبرية يف ااالت التالية) د(
  إدارة املوظفني واإلشراف عليهم؛‘ ١‘
  تصميم وتنفيذ املمارسات واإلجراءات؛‘٢‘
  إدارة عبء العمل يف القضايا، واإلشراف عليه؛‘ ٣‘
  وسائل اإلعالم ويف املنتديات العامة واملهنية؛متثيل مكتيب على املستوى احلكومي، ويف ‘ ٤‘
  .إدارة موارد االدعاء العام إدارة فعالة من حيث التكلفة‘ ٥‘
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  :اخلربة يف جمال القانون اجلنائي -٢

 أمتتع خبربة أزيد من ثالثني سنة بصفيت مدعٍ عام؛) أ(
جلنائية يف أستراليا، وذلك حىت شاركت يف اإلجراءات اجلنائية يف كل مستوى من مستويات نظام العدالة ا) ب(

 احملكمة العليا يف أستراليا؛
 شاركت على مستوى احملاكمة واالستئناف يف جزر سليمان وبابوا غينيا اجلديدة،) ج(
  .لدي خربة واسعة يف مقاضاة احملاكمات والطعون األكثر تعقيدا) ج(
  
  

  بيان املؤهالت
  البيانات الشخصية

  ١٩٥٣ل أبري/ نيسان٢: تاريخ امليالد
  

  التحصيل الدراسي
  .١٩٧٩جامعة كويرتالند : مرتبة شرف يف احلقوق  -١
  .٢٠١٢جامعة ملبورن : ماجستري يف القانون العام والدويل -٢
  

  املؤهالت املهنية
  
  .١٩٧٩يناير / كانون الثاين٣٠عينت كمحام يف احملكمة العليا يف كويرتالند   -١
  .١٩٨٥مارس / آذار٢٠راليا سجلت كمحام يف احملكمة العليا ألست -٢
  .سجلت سابقا كمحام يف جزر سليمان  -٣
  .خول يل أن أمارس مهنة احملاماة يف بابوا غينيا اجلديدة -٤
  

  املنصب احلايل
  

  .املستشار الرئيسي للمدعي العام ورئيس فريق االدعاء يف بابوا غينيا اجلديدة
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  )منذ تاريخ بداية العمل تقريبا(اخلربة املهنية 

  
  .٢٠١٠أبريل / نيسان١مكتب املدعي العام يف بابوا غينيا اجلديدة، املستشار الرئيسي ورئيس فريق االدعاء،   -١
  .٢٠١٠مارس/ إىل آذار٢٠٠٢مارس /مكتب مدير النيابة العامة يف كويرتالند، من آذار  -٢
 إىل كانون ٢٠٠٨أغسطس / مكتب مدير النيابة العامة، جزر سليمان، نائب مدير النيابة العامة، من آب  -٣

  .(آنذاك) ٢(كنت يف إجازة ابتداء من : مالحظة(، ٢٠٠٨ديسمرب /األول
 كانون ٤مكتب مدير النيابة العامة، جزر سليمان، مستشار املدير معين باإلدارة االستراتيجية، من   -٤

  .(آنذاك) ٢(كنت يف إجازة ابتداء من : مالحظة(، ٢٠٠٨مارس / آذار٢١ إىل ٢٠٠٧ديسمرب /األول
 ٢٨ إىل ١٩٩١فرباير /مكتب مدير النيابة العامة، كويرتالند، مستشار مدعي عام التاج، من شباط  -٥

  .٢٠٠٢مارس /آذار
 إىل ١٩٨٨يونيو /مكتب مدير النيابة العامة للكومنولث، بريسبان، موظف قانوين رئيسي، من حزيران  -٦

  .١٩٩١فرباير /شباط
  
، حمامي )حتقيق فيتجريالد( غري القانونية احملتملة وسوء سلوك الشرطة ذي الصلة جلنة التحقيق يف األنشطة  -٧

  .١٩٨٨يونيو / إىل حزيران١٩٨٧مايو /مساعد، من أيار
مايو / إىل أيار١٩٨٥مايو /شعبة الدستور والتشريع، مكتب املدعي العام، بريسبان، مسؤول قانوين، من أيار  -٨

١٩٨٧.  
أغسطس /ملدعي العام، بريسبان، موظف قانوين ومدعي عام التاج، من آبشعبة االدعاءات، مكتب ا  -٩

  .١٩٨٥مايو / إىل أيار١٩٧٩
أغسطس / إىل آب١٩٧٨يونيو /مكتب الدفاع العام، بريسبان، موظف معين باالستجواب، من حزيران  -١٠

١٩٧٩.  
وفورا قبل هذا . ٢٠١٠أبريل / نيسان١عينت يف منصب مستشار رئيسي للمدعي العام يف بابوا غينيا اجلديدة يف 

وخالل السنتين . التعيني شغلت منصب نائب مدير النيابة العامة يف كويرتالند، استراليا ملدة مثاين سنوات
األوليني السابقتني لتاريخ تعييين كمستشار رئيسي للمدعي العام يف بابوا غينيا اجلديدة عملت أيضا 

  .مة يف جزر سليمان ملدة مثاين سنواتكمستشار رئيسي ونائب مدير النيابة العا
  

 سنة يف ممارسة القانون اجلنائي حيث عملت أغلب هذه السنوات كمدعي سواء يف والية ٣٠لدي جتربة تفوق 
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  .كويرتالند أو كومنولث أستراليا

  
وسلطات حضرت يف احملكمة يف سائر املستويات مبا فيها احملكمة العليا يف أستراليا عالوة على خمتلف احملاكم 

كما عملت أيضا يف احملكمة العليا وحمكمة الطعون يف جزر سليمان واحملكمة الوطنية يف . وجلان التحقيق
  .بابوا غينيا اجلديدة

  
وطيلة عدة سنوات . وحضرت املئات من احملاكمات والطعون كما حضرت آالف احملاكمات اجلنائية األخرى

 واسعا من الدالئل الشرعية مبا فيها الدالئل ختصصت يف حماكمات معقدة بشكل خاص مشلت نطاق
  .املرتبطة باحلمض النووي

  
  :وفضال عن جتربيت كمدعي عام لدي جتربة شاملة يف امليادين التالية

  إدارة املوظفني، ) أ(
  متثيل مكتيب يف االجتماعات واملفاوضات ما بني الوكاالت وتلك الوطنية والدولية، ) ب(
  ونية والسياسية والعملية،توفري املشورة القان )ج(
  توفري التدريب، )د(
  تقدمي التوجيه، )ه(
  .إجراء تغيريات تشريعية والتحقيق يف اجلرائم اجلنائية وتقدمي املشورة بشأن اإلدارة االستراتيجية )و(
  

النيابة العامة اقتضى مين منصيب كنائب ملدير النيابة العامة يف كويرتالند أن ألعب دورا رياديا يف إدارة مكتب مدير 
وعالوة على ذلك حضرت .  مكاتب إقليمية٩ موظف، ومكتبا رئيسيا و٣٠٠الذي يشمل ما يزيد عن 

  .يف احملاكمات األكثر تعقيدا وصعوبة والطعون اليت تعامل معها مكتيب
  

لقضايا وهي دف ملنح القارئ فكرة عن أنواع ا. وقد أرفقت ملخصات لبعض القضايا اليت توليت املقاضاة فيها
وسيبدو أنين قاضيت يف نطاق واسع من اجلرائم وتعاملت مع أنواع خمتلفة جدا من . اليت حضرتـها

  .الدالئل
  

  .وتشري الطعون اليت ذكرت فقط إىل الطعون اليت أعيد فتحها يف التقارير القانونية
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  حملة عن اخلربة
  :تشمل خربيت ما يلي

  
  .ههمإدارة املوظفني واإلشراف عليهم وتوجي  -١

لدي ما يزيد عن عشرات السنوات من اخلربة يف اإلدارة على أعلى املستويات والعديد من سنوات اخلربة يف 
  .اإلدارة على مستوى متوسط

  
وعندما شغلت منصب نائب املدير لعبت دورا رياديا يف إدارة مكاتب مدير االدعاء العام يف كويرتالند ويف جزر 

  .ملدعي العام يف بابوا غينيا اجلديدة فيما يتعلق بإدارة مكتبهوأقوم حاليا بتوجيه ا. سليمان
  

وقبل شغل منصيب احلايل توافرت لدي جتربة شاملة يف اإلدارة كعضو يف جلان اإلدارة يف مكتب مدير النيابة العامة 
  .للكومنولث يف بريسبان ومكتب مدير النيابة العامة يف كويرتالند

  
ي املهين توافرت لدي جتربة شاملة يف اإلشراف املباشر على أعداد قليلة من وخالل السنوات األوىل من مسار

 مدير نيابة ١٦فعلى سبيل املثال، أشرفت على فريق عمل مؤلف من . املوظفني القانونيني وغري القانونيني
سلسلة كما ترأست فريقا من املدعني يف احملاكمات املتعلقة ب) مسؤولني عن حتضري القضايا لالدعاء(عامة 

وأثناء عملي يف جلنة التحقيق أشرفت على حتقيقات شاركت فيها فرق من . من اجلرائم ذات الصلة
  .رجال الشرطة واحملاسبني واحملامني

  
تقدمي املشورة القانونية والعملية والسياسية ملديري النيابة العامة يف كويرتالند وجزر سليمان واملدعي العام يف   -٢

  .(كويرتالند(ة عالوة على وزير العدل واملدعي العام بابوا غينيا اجلديد
  

ووزير العدل واملدعي العام حول ) الكومنولث والوالية(وقدمت على حنو منتظم املشورة ملديري النيابة العامة 
نطاق واسع من املسائل مشلت ممارسة سلطة املقاضاة ومنح التعويضات مقابل املقاضاة وكفاءة األدلة 

كما قدمت هذا النوع من املشورة ملدير . علقة بالسياسات والتعديالت اليت تطرأ على القانونواملسائل املت
  .النيابة العامة يف جزر سليمان واملدعي العام يف بابوا غينيا اجلديدة
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  تقدمي املشورة لسلطات التحقيق  -٣

كويرتالند والشرطة الفيدرالية خالل مساري املهين تعاملت مع نطاق واسع من سلطات التحقيق مبا فيها شرطة 
وجلنة اجلرمية االسترالية وسابقتها السلطة الوطنية للجرمية وجلنة اجلرمية وسوء السلوك وحمققوها التابعون 

وقدمت أيضا هذا النوع من املشورة لقوات الشرطة امللكية يف . ألجهزة قانونية مثل مكتب الضرائب
ملشاركني واملنتمني لبعثة العون اإلقليمية يف جزر سليمان جزر سليمان فضال عن رجال قوات الشرطة ا
وأثناء تعاملي مع هذه السلطات قدمت املشورة حول . وقوات الشرطة امللكية يف بابوا غينيا اجلديدة

نطاق واسع من املسائل تشمل املشورة املتعلقة بالتحقيقات اجلارية وسلسلة املوجزات اخلاصة بالدالئل 
  .وكفاءة الدالئل

  
  تقدمي التوجيه حملامني آخرين  -٤

وزيادة على . قدمت املشورة واالرشاد لعدة سنوات ملدعني آخرين وموظفني قانونيني مسؤولني عن حتضري القضايا
عملي يف أستراليا قدمت املشورة واالرشاد للمدعني واملوظفني يف مكتب مدير النيابة العامة يف جزر 

  .بوا غينيا اجلديدةسليمان ومكتب املدعي العام يف با
  
  إجراء التحقيق واإلشراف عليه بشأن اجلرائم املشبوهة  -٥

كما قدمت . أثناء عملي يف جلنة التحقيق كنت مسؤوال عن بدء التحقيقات واإلشراف عليها وإجنازها شخصيا
ما يتعلق على حنو منتظم املشورة للشرطة يف كويرتالند بأستراليا وجزر سليمان وبابوا غينيا اجلديدة في

  .بالتحقيقات اجلارية
  
  إعداد التشريعات واملساعدة على تـمريرها يف الربملان  -٦

عندما كنت أعمل يف شعبة الدستور والتشريع التابعة ملكتب املدعي العام كنت مسؤوال عن صياغة تعديالت 
وقد اقتضى مين هذا . ملانالتشريع وإرشاد املستشارين الربملانيني وتقدمي الدعم بشأن العملية عن طريق الرب

كما . املنصب التواصل مباشرة مع املدعي العام ووزير العدل وأعضاء آخرين يف برملان كويرتالند
. شاركت طيلة سنوات يف نطاق واسع من اإلصالحات التشريعية املتعلقة بالقانون واإلجراءات اجلنائية

يهدف ) السلطات والوظائف( العام وقمت يف اآلونة األخرية بصياغة قانون جديد خيص االدعاء
  .الستبدال التشريع احلايل املرتبط بعمل مكتب املدعي العام يف بابوا غينيا اجلديدة

  متثيل مدير النيابة العامة ووالية كويرتالند  -٧
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سترالية اللجنة الربملانية األ(وفضال عن متثيل املكتب كما ذكر آنفا يف هذا املوجز حضرت أمام جلنتين برملانيتني 

كما ). املشتركة املعنية بالسلطة الوطنية للجرمية واللجنة الربملانية الفكتورية املشتركة املعنية باملخدرات
فعلى سبيل املثال، . الوالية/مثلت املدعي العام يف خمتلف املؤمترات واملفاوضات على صعيد الكومنولث

الوالية ملناقشة تنفيذ الدعم املتبادل حول /كنت ممثال للمدعي العام يف اجتماعات مكتب الكومنولث
كما كنت عضوا يف عدد من اللجان البارزة ضمن النظام القضائي اجلنائي يف . معاهدة املسائل اجلنائية

) ارمني اجلنسيني(كويرتالند ومسؤوال عن خمتلف اجلوانب املرتبطة ذا النظام مثل السجناء اخلطريين 
  .ة بيانات األحكام يف كويرتالندوجلنة املراجعة وجلنة قاعد

  
  التحدث يف املؤمترات واملنتديات العامة األخرى  -٨

  :قدمت مسامهات يف عدة مؤمترات بارزة مثل
  
بانكو القانونية، - احتضنتها حمكمة سوساييت٢١قضايا القانون والنظام يف القرن : ٢٠٠٨أبريل /نيسان ) أ(

  بان حولكويرتالند، جممع احملاكم القانونية بريس
“Case Management-¬Early Resolution”؛ 

احتضنت شبكة العدالة الكندية مؤمترا دوليا يف أوتاوا بكندا حول ارمني : ٢٠٠٦نوفمرب /تشرين الثاين ) ب(
 The Prosecutor and the Dangerous" اخلطريين حيث قدمت ورقة حول

Offender"؛  
ظمته جامعة جريفيث حول استعمال احلمض النووي يف اإلدانات شاركت يف منتدى ن: ٢٠٠٦يوليو /متوز) ج(

  اخلاطئة؛
 Rediscovering"  : برملان كويرتالند حول– ٢٠٠٦املؤمتر االفتتاحي حول القانون اجلنائي )  د(

Criminal Discovery and the Challenges of Disclosure"؛  
  حول٢٠٠٥يوليو / عني يف كوريا اجلنوبية يف متوزاملؤمتر الدويل الذي استضافه مكتب كبار املد) هــــ(

“The use of pre recorded evidence in criminal proceedings” ؛  
  حول٢٠٠٤أغسطس /املؤمتر السنوي التاسع للرابطة الدولية للمدعني نظم يف سيول، كوريا اجلنوبية يف آب) و(

“Sentencing Guidelines and the role of prosecutors”؛  
 The use“  حول٢٠٠١سبتمرب /املؤمتر السنوي السادس للرابطة الدولية للمدعني نظم يف سيدين يف أيلول) ز(

of inter active crime scene technology in court"؛  
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  حيث حتدثت حول٢٠٠٠الندوة الدولية اخلامسة عشرة لعلوم الطب الشرعي نظمت يف جولد كوست يف ) ح(

"Forensic science in trials" ؛ وكذلك  
 The criminal justice system and“ حول) نظمها جمتمع القانون يف كويرتالند (٢٠٠٠ندوة ) ط(

proposed changes to it”.  
ال سيما وفود املدعني وموظفني قانونيني : قدمت العديد من العروض ذات الصلة باالدعاء لوفود املنطقة اآلسيوية

  . اجلنوبية واليابانآخرين من الصني وكوريا
  

  :كما قدمت يف العديد من املناسبات خمتلف العروض للعموم حول املسائل املتعلقة بالنظام القضائي اجلنائي مثالً
حول استعمال دليل احلمض النووي يف احملاكمات وحول مساري  ABC  أجريت مقابلة مع إذاعة ) أ(

  املهين؛
 ا ملسلسالت تلفزيونية وطنية استرالية حتت عنوان قضايا حكمت فيها موضوعأربعشكلت  ) ب(

"Forensic Investigators"  كما شكلت إحدى احملاكمات اليت . ٢٠٠٦ و٢٠٠٥يف عامي
يف  "Hours ٤٨"سلسلة   CBS  قناة–أجريتها موضوعا حللقتني يف الواليات املتحدة األمريكية 

وقد أجريت مقابلة خالل هذين . يكا وكذلك موضوعا يف برنامج كندي مت بثه يف مشال أمر٢٠٠٦
  .الربناجمني

دعيت ألكون املتحدث الذي سيفتتح اللقاء الذي دار يف مكتبة الوالية يف كويرتالند خالل العرض املتعلق )   ج(
  باحملاكمات بشأن اجلرائم يف كويرتالند؛

الدعاءات يف جامعة شاركت يف عرض عام حول الطب الشرعي قدمته الشرطة وأخصائي الطب الشرعي وا) د(
  كويرتالند؛

أنتجته قناة ديسكفري يف اململكة  ”Future Tense“ شاركت يف إجناز برنامج علمي حتت عنوان) ه(
املتحدة كي يوزع يف العامل حيث مت استعراض تكنولوجيا أجنزت يف كويرتالند بشأن مسرح اجلرمية 

  .ر استعمال هذه التكنولوجيا يف احملكمةوقد عملت بشكل وثيق مع شرطة كويرتالند لتطوي. التفاعلي
  ؛٢٠٠١كنت متحدثا يف مؤمتر ضحايا االعتداء اجلنسي يف الكنيسة ومؤسسات الوالية الذي نظم يف ) و(
  قدمت عدة عروض لفائدة الطلبة يف جامعيت جريفيث وبوند؛) ز(
  أنا متحدث بشكل منتظم لدى خمتلف املنظمات املعنية بضحايا اجلرائم؛ و) ح(
 The CSI“  قدمت ورقة تمع الطب الشرعي يف أستراليا ونيوزلندا حول٢٠٠٧مايو /يف أيار) ط(

effect.”؛  
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  :قدمت التدريب للشرطة وموظفي النيابة العامة والشهود اخلرباء واملختصني؛ كاآليت -٩
  
دريب رجال الشرطة فيما يف أكادميية ت: مثال(لفائدة شرطة أستراليا وجزر سليمان وبابوا غينيا اجلديدة  ) أ(

  ؛)يتعلق بتحضري املوجز  وإجراء االدعاء خالل املؤمترات اخل
) عروض يف شكل التعليم القانوين املستمر(لفائدة موظفي النيابة العامة واملختصني على نطاق واسع  ) ب(

 يف حماضرة من فعلى سبيل املثال، قدمت ورقة حول االدعاء. حول املسائل املرتبطة بالتحقيقات واالدعاء
نوع التعليم القانوين املستمر لفائدة جمتمع احلقوق مشلت مواضيع مثل فتح مرافعة االدعاء أو إغالقها 

  وإجراء الفحص الرئيسي واستجواب الشهود واالعتبارات األخالقية؛
  لفائدة طلبة جامعة بوند فيما يتعلق بتقدمي شهادة اخلبري؛ وكذلك) ج(
ومن مجلة أمور أخرى، قدمت التدريب بالتعاون مع املعهد الوطين للطب : ب الشرعيلفائدة أخصائيي الط) د(

الشرعي واإلدارة الصحية يف كويرتالند فيما يتعلق بتقدمي شهادة اخلبري يف احملكمة وكذلك خالل برنامج 
  .تدريب أجنزه أخصائيو الطب الشرعي يف مكتب مدير النيابة العامة

  
يم القانوين املستمر لفائدة املدعني يف مكتب مدير النيابة العامة يف جزر سليمان ويف وقدمت أيضا حماضرات التعل

  .مكتب املدعي العام يف بابوا غينيا اجلديدة
  

  إدارة املشاريع  -١٠
  

  .صممت ونفذت نظام إدارة مرافعات االدعاء وهو يستعمل من قبل مكتب مدير النيابة العامة يف كويرتالند
  

ن حيث أشرفت على خمتلف املشاريع البارزة واليت شاركت فيها وكاالت خارجية مثل عملت مع عدة جلا
مشروع قاعدة بيانات اإلدانات يف حماكم كويرتالند ومشروع اإلنترنت الالسلكي يف احملاكم العليا 

  .عالوة على عدة جلان مشتركة بني الوكاالت مثل جلنة مراجعة ارمني اجلنسيني اخلطريين
  

  واصل مع السلطات الدولية والوطنيةالت  -١١
  .أقمت عالقات مع جمموعة من السلطات الدولية واألسترالية البارزة فضال عن األفراد



 

17-A-121112 15 
 

 ICC-ASP/11/17 

  
وعلى الصعيد الدويل تعاملت مع مثل هذه السلطات مثل احملكمة اجلنائية الدولية والرابطة الدولية للمدعني العامني 

 الصينية –ومراكز التنمية األسترالية ) الواليات املتحدة األمريكية(نية ورابطة املدعي العام يف املقاطعة الوط
ومعهد البحث للمدعني العامني األمريكيني واملركز الوطين لالدعاء العام املعين باالعتداء على األطفال 

صني وجمموعة من سلطات االدعاء والقضاء يف مجهورية كوريا ومجهورية ال) الواليات املتحدة األمريكية(
  .الشعبية واليابان وتايوان

  
ويف أستراليا أقمت عالقات داخل سلطات االدعاء األسترالية عالوة على سلطات التحقيق واحملاكم والوكاالت 

  .القضائية األخرى وعدد من اجلامعات
  

  لـمحة عن املناصب اليت شغلتها
  
أبريل / العام، بابوا غينيا اجلديدة، نيسانمستشار رئيسي للمدعي العام، بابوا غينيا اجلديدة، مكتب املدعي -١

  . حلد اآلن٢٠١٠
  

كما أنين . وأقدم املشورة والتوجيه للمدعي العام وموظفيه فيما يتعلق بسائر جماالت العمل بدًء باإلدارة إىل احملاماة
أشارك يف نطاق واسع من األنشطة مع وكاالت أخرى ذات الصلة بسري نظام العدالة يف بابوا غينيا 

  .ويتمثل دوري يف تعزيز مؤسسة مكتب املدعي العام، ال سيما عن طريق بناء قدرات موظفيه. اجلديدة
  
 ٢٨نائب مدير النيابة العامة، كويرتالند، استراليا، مكتب مدير النيابة العامة، كويرتالند، عينت يف  -٢

  .٢٠٠٢مارس /آذار
) كويرتالند(ويناط نائب مدير النيابة العامة . كويرتالنديعد هذا املنصب ثاين أكرب منصب يف جمال االدعاء يف 

مبسؤولية توفري الزعامة واإلدارة ملوظفي مدير النيابة العامة عالوة على حضور احملاكمات والطعون املعقدة 
وكنت مطالباً بأن أمثل على حنو منتظم . وتقدمي املشورة ملدير النيابة العامة ووزير العدل واملدعي العام

  .كما عملت أيضا كمدير للنيابة العامة يف عدة مناسبات.كتب يف خمتلف املنتدياتامل
  
 ٢٠٠٨أغسطس /نائب مدير النيابة العامة، جزر سليمان، مكتب مدير النيابة العامة، جزر سليمان، من آب -٣

  ٢٠٠٨ديسمرب /إىل كانون األول
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وركزت آنذاك أكثر على عمل . ستشار للمديروقد دعيت للقيام بالدور أعاله جمددا بعد عملي يف السابق كم

  .احملكمة وتوجيه املوظفني واملساعدة على إحراز تقدم يف عملية التغيري الذي بدأته منذ بداية تعيين
املستشار الرئيسي ملدير النيابة العامة، جزر سليمان، مكتب مدير النيابة العامة، جزر سليمان، من كانون   -٤

  .٢٠٠٨مارس / آذار إىل٢٠٠٧ديسمرب /األول
وقمت مبراجعة عمل . كنت مكلفا بتقدمي املشورة والتوجيه ملدير النيابة العامة وبناء قدرات املكتب واملوظفني

كما أجريت تدريبا للموظفني مرتبطا . املكتب وأنشأت بنية جديدة للمكتب فضال عن إدارة القضايا
  .باالدعاء

فرباير /ستراليا، مكتب مدير النيابة العامة، كويرتالند، من شباطمستشار مدعي عام التاج، كويرتالند، أ  -٥
  .٢٠٠٢مارس / آذار١٨ إىل ١٩٩١

وبفضل هذا املنصب . يعد منصب مستشار مدعي عام التاج أعلى منصب حمام يف مكتب مدير االدعاء العام
نية للموظفني وفضال عن ذلك، شاركت يف بناء اخلربات امله. حضرت أكثر احملاكمات والطعون تعقيدا

وحبكم منصيب، مارست دون إشراف، حسب االقتضاء، سلطة بدء التهم اجلنائية . وصقل مهاراتـهم
كما قدمت بشكل منتظم املشورة للشرطة ومدير النيابة العامة ووزير العدل واملدعي .وتنويعها ووقفها

  .العام
 ١٩٨٨يونيو /ة العامة يف الكومنولث، من حزيراناملوظف القانوين الرئيسي، كويرتالند، أستراليا مدير النياب  -٦

  .١٩٩١فرباير /إىل شباط
ومتثلت مهام هذا املنصب، من منظور واسع، يف مقاضاة مرتكيب اجلرائم ضد قانون الكومنولث وتقدمي املشورة 

مملدير النيابة العامة وسلطات التحقيق ومتثيل املكتب وإدارة املوظفني واإلشراف عليهم وبناء قدرا.  
مساعدة احملامي، كويرتالند، أستراليا، جلنة التحقيق يف األنشطة غري القانونية احملتملة وسوء سلوك رجال   -٧

  .١٩٨٨يونيو / إىل حزيران١٩٨٧مايو /الشرطة ذي الصلة، من أيار
ساد لدى كنت أحد املوظفني اخلمسة األوائل الذين عينوا ملساعدة السيد فتجريالد كاي سي يف حتقيقه حول الف

  .الشرطة والفساد السياسي يف كويرتالند
كنت مسؤوال بصفة شخصية عن بدء التحقيقات حول أنشطة األشخاص املرتبطني باختصاصات اللجنة 

ومن مجلة أمور أخرى، حققت شخصيا يف بعض القضايا ووجهت فرق . واإلشراف عليها وإجنازها
ت املشورة للمفوض امللكي وتواصلت مع جمموعة من شرطة التحقيق واحملامني واحملللني املاليني وقدم

  .السلطات اخلارجية وحضرت يف احملكمة وأمام اللجنة املعنية باملسائل املنضوية حتت اختصاص اللجان
 ١٩٨٥مايو / مكتب املدعي العام، من أيار–موظف قانوين، كويرتالند، أستراليا، شعبة الدستور والتشريع  -٨
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  . ١٩٨٧مايو /إىل أيار

كنت مسؤوال عن تقدمي املشورة حول القانون الدستوري والقانون اجلنائي ومسائل أخرى وتقدمي املشورة حول 
ومتثل ذلك، من مجلة أمور أخرى،  يف . مترير التغيريات املقترحة على تشريع الوالية واالشراف عليها

لس الربملاين وتقدمي املشورة لوزير توفري املشورة القانونية والسياسية للحكومة وصياغة التشريع وإرشاد ا
كما مثلت املدعي العام يف خمتلف . العدل واملدعي العام خالل سائر مراحل مترير التشريع مبا فيها الربملان

الوالية حول الدعم املتبادل املعين مبعاهدة /مثال مفاوضات الكومنولث(الوالية / مؤمترات الكومنولث
وشاركت يف اجتماعات املكتب املتعلقة باللجنة الدائمة )  ذات الصلة بـهااملسائل اجلنائية والتشريعات

  .للمدعي العام
املوظف القانوين واملدعي العام للتاج، كويرتالند، أستراليا، شعبة االدعاءات، مكتب املدعي العام، من   -٩

  .١٩٨٥مايو / إىل أيار١٩٧٩أغسطس /آب
  

امة وكانت شعبة االدعاءات مسؤولة عن إجناز االدعاءات يف حالة االام آنذاك مل يكن مثة مكتب ملدير النيابة الع
  .واالدعاءات بالنسبة ملختلف ملخصات اجلرائم

  
وكنت أترافع على حنو منتظم بشأن نطاق واسع وعدد كبري من اجلرائم اجلنائية . لقد كانت هذه بداييت مع االدعاء

  .اجلرائميف حالة االام فضال عن عدد واسع من ملخصات 
  

أنذاك كما ترأست فريق املدعني العامني " الطعون"خالل هذه الفترة عملت أيضا كموظف مسؤول عن دائرة 
  .وكنت مطالبا على حنو منتظم بتوفري املشورة ووجهات النظر. أثناء الترافع بشأن اجلرائم

  
أغسطس / إىل آب١٩٧٨يونيو /مستشار الدفاع، كويرتالند، أستراليا، مكتب الدفاع العام، من حزيران -١٠

١٩٧٩.  
  

كنت مسؤوال عن حتضري قضية الدفاع وبعد تعييين يف كانون . كانت هذه بداييت مع ممارسة القانون اجلنائي
  . حضرت يف حمكمة املقاطعة نيابة عن خمتلف املتهمني١٩٧٩يناير /الثاين
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  (كندا(ستيوارت . جيمس ك -2

  [باإلنكليزية: األصل]
  ربة ذات الصلةموجز تنفيذي للخ

اخلربة املتراكمة يف املالحقات اجلنائية، حمليا ) االدعاء(من بني املزايا اليت أود إضافتها إىل وظيفة نائب املدعي العام 
ودوليا؛ واملهارات املكتسبة بصفة حمام لدى احملكمة االبتدائية مث لدى حمكمة االستئناف؛ والنجاح احملقق 

لغتا . درة على العمل يف بيئة متعددة الثقافات والتخصصات؛ ومرونة الفكربصفة مدير قانوين أقدم؛ والق
  .عملي مها اإلنكليزية والفرنسية

فقد تعلمت من . يف كندا، كنت ناجحا يف نظام قانوين يقدر سيادة القانون ويتوقف على كفاءة احملامي ونزاهته
 أيضا كيفية التعامل مع الناس حبكمة ولباقة، خربة السنني الثالثني سعة االطالع يف القانون؛ لكنها علمتين

  .سواء أكانوا ضحايا أم شهوداً، أم أفراد شرطة، أم حمامي دفاع، أم قضاة، أم حملفني بل حىت متهمني
أما خربيت الدولية فقد اكتسبتها على مدى مثاين سنوات من اخلدمة يف احملكمة اجلنائية الدولية لرواندا واحملكمة 

يف احملكمة الدولية لرواندا أتاح يل عملي بصفة حمام ابتدائي أقدم يف أثناء . اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا
وقد جنح . حديات اليت متثلها احملاكمات اجلنائية الدوليةاأليام األوىل من احملكمة اكتساب معرفة أولية بالت

  .فريق االدعاء الذي ترأسته يف معاجلة القضايا األوىل املعروضة على الدوائر االبتدائية يف أروشا
وبفضل العمل بصفة أول رئيس لالدعاء يف احملكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا، مث رئيساً ناجحاً لشعبة االستئناف 

خلدمات االستشارية القانونية يف احملكمة اجلنائية لرواندا، متكنت من تطوير مهارات القيادة واكتساب وا
  .جتربة يف اإلدارة ستكون قيمة بالنسبة للمدعية العامة لدى االضطالع بواليتها يف احملكمة اجلنائية الدولية

اف يف احملكمة اجلنائية الدولية لرواندا، غرست يف ومن خالل القيادة بضرب املثل يف العمل الدؤوب رئيساً لالستئن
فوضعنا برناجما تدريبيا بشأن احملاماة . فريق االستئناف الذي ترأسته رغبةً يف االمتياز واعتزازا باملنجزات

يف مرحلة االستئناف لفائدة حمامي االستئناف العاملني يف احملكمة الدولية لرواندا، واحملكمة الدولية 
وال تزال هذه الدورة منوذجاً يعمل به يف التدريب على احملاماة يف . ا واحملكمة اجلنائية الدوليةليوغوسالفي

وبصفيت مديراً أقدم، كنت أحرص على وضع خطط العمل . مرحلة االستئناف باحملكمة اجلنائية الدولية
ألهداف التنظيمية، وتقييم األداء يف الوقت املناسب، ساعيا سعيا حثيثا على إشراك موظفي يف وضع ا

  .وحظي حمامينا يف االستئناف بسمعة ممتازة لدى دائرة االستئناف. وأهدافهم
يف احملكمة الدولية ليوغوسالفيا، كانت مسؤولييت بصفيت رئيسا لالدعاء اإلشراف على مجيع عمليات شعبة 

ئب املدعي العام وبالتعاون مع احملامي األقدم، والسيما مع رئيس التحقيقات، ساعدت نا. االدعاء
وبصفيت موظفا أقدم يف مكتب املدعي العام، تعاملت . واملدعي العام يف اإلدارة العامة ملكتب املدعي العام
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  .أيضا مع احلكومات والوكاالت اخلارجية بشأن مسائل حساسة

ريا تقريباً على  وعملي يركز حص٢٠٠٧بيد أنه منذ أواخر . ممارسيت القانونية لدى التاج يف كندا طويلة ومتنوعة
وبصفيت حماميا عاما يف . االستئناف اجلنائي لدى حمكمة االستئناف يف أونتاريو واحملكمة العليا يف كندا

مكتيب، أقدم أيضا آراء قانونية إىل مديري، وأشرف على حمام أقل جتربة، وأقوم بدور املشرف على 
  .الطالب املتدربني

  السرية الشخصية
  التعليم
  .، يف تورونتو١٩٧٧-١٩٧٦ل يف سلك احملاماة، دورة القبو -1
  .، كلية احلقوق، جامعة تورونتو، تورونتو١٩٧٥-١٩٧٢اإلجازة يف احلقوق،  -2
  .، جامعة الفال، سانت فوا، كيبيك١٩٧١دبلوم الكفاءة يف تعليم الفرنسية باألساليب السمعية البصرية،  -3
  .، جامعة الفال، سانت فوا، كيبيك، كلية اآلداب١٩٧١-١٩٦٩املاجستري يف اآلداب،  -4
  .، كلية اآلداب، جامعة كويرت، كينغستون، أونتاريو١٩٦٧-١٩٦٤اإلجازة يف اآلداب،  -5

  املؤهالت املهنية
  .١٩٧٧مارس / آذار٢٩حمام، عضو منتظم يف مجعية القانون يف كندا، انضم إىل نقابة أونتاريو يف 

  اللغات
  اإلنكليزية والفرنسية بطالقة

  رات احلاسوبيةاملها
  .كفاءة أساسية يف برامج مايكروسوفت وورد، ومايكروسوفت آوتلوك، ولوتس نوتس

  اخلربة املهنية
 الشؤون اجلنائية، وزارة النيابة –حمام عام يف املكتب القانوين للتاج :  حىت اآلن٢٠٠٧أغسطس /آب 27 -1

  .العامة، يف تورونتو
 االستئناف، واجيب األول هو حبث قضايا االستئناف يف حمكمة بصفيت حماميا عاميا يف فريق املمارسة لدى

ولدي ممارسة مكثفة يف جمال االستئناف، إذ . االستئناف بأونتاريو واحملكمة العليا لكندا باسم املدعي العام
وباإلضافة إىل حجم العمل العادي، ميكنين مكتيب من مساعدة . أعمل باللغتني اإلنكليزية والفرنسية

  .كمة اخلاصة لسرياليون يف جمال أعمال االستئنافمدعي احمل
 يف املدرسة ٢٠١١يوليه /كنت مديرا مشاركا لدورة احملاماة يف مرحلة االستئناف، اليت جرت بنجاح يف متوز

  .الصيفية لرابطة مدعي التاج يف أونتاريو اليت عقدت يف لندن، بأونتاريو
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  . أوجه الطلبة املتدربني يف مكتبناوملدة ثالث سنوات اآلن، وأنا أعمل مشرفا مدربا

رئيس شعبة االستئناف واخلدمات : ٢٠٠٧يوليه / متوز٣١ إىل ٢٠٠٤يناير / كانون الثاين٣١من  -2
االستشارية القانونية، وحمام أقدم سابقاً لدى االستئناف ورئيس قسم االستئناف، يف مكتب املدعي العام 

  .شا، ترتانياللمحكمة اجلنائية الدولية لرواندا، يف أرو
حتت املسؤولية املباشرة للمدعي العام، طورت قدرة مكتبه على تناول قضايا االستئناف، اليت كان يبحثها حىت ذاك 

وكنت مسؤوال عن إدارة مجيع عمليات االستئناف باسم املدعي العام، مبا يف ذلك . احلني حمام يف الهاي
ومثُلت بصفة حمام رئيسي لدى . مي دورة الريادة للشعبةالتخطيط، والتوظيف، وتقييم أداء املوظفني، وتقد
  .دائرة االستئناف يف احملكمة اجلنائية الدولية لرواندا

ونظرا إىل ضرورة بناء كفاءة وثقة حمامي االستئناف مبختلف اخللفيات والتجارب، واحلاجة إىل وضع ج 
 مرحلة االستئناف لفائدة حمامي شعبة متماسك إزاء االستئناف، صممت برناجما تدريبيا على احملاماة يف

واستفاد من الدورة التدريبية . االستئناف واخلدمات االستشارية القانونية وساعدت يف تقدمي الربنامج
. أيضا حمامي االستئناف العامل يف احملكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة واحملكمة اجلنائية الدولية

اف واخلدمات االستشارية القانونية بسمعة ممتازة لدى دائرة االستئناف يف وحظي حمامي شعبة االستئن
  .احملكمة الدولية لرواندا

وأسديت املشورة القانونية والسياساتية إىل . وبصفيت حماميا أقدم، شاركت يف اإلدارة العامة ملكتب املدعي العام
وكانت شعبتنا مسؤولة أيضا عن تقدمي . ة احملاكمةاملدعي العام واإلدارة العليا، واملشورة القانونية إىل أفرق

يناير إىل /ومن كانون الثاين. التعليم القانوين املتواصل لفائدة موظفي الفئة الفنية يف مكتب املدعي العام
  .، كنت رئيس االدعاء بالنيابة٢٠٠٧مايو /أيار

  .استعملت كال من اإلنكليزية والفرنسية لدى االضطالع مبهامي
حمامي عام ورئيس فريق ممارسة االدعاء : ٢٠٠٤يناير / إىل كانون الثاين٢٠٠١أكتوبر /ين األولمن تشر -3

  . الشؤون اجلنائية، وزارة املدعي العام، يف تورونتو–يف املكتب القانوين للتاج 
م وتقدمي من مهامي بصفيت حماميا عاما تناول قضايا االستئناف يف حمكمة االستئناف ألونتاريو باسم املدعي العا

  .املشورة القانونية إىل دوائر الشرطة ومكتب مدعي التاج يف أونتاريو
 كانون ١٥ حىت ٢٠٠٢أبريل / نيسان١٥وبصفيت رئيسا لفريق ممارسة االدعاء يف العدالة، يف الفترة من 

، كنت مديرا لعمل فريق من حمامي التاج، كانت واليته الوحيدة االدعاء يف ٢٠٠٣ديسمرب /األول
ايا اليت تعرضها وحدة التحقيقات اخلاصة، تتعلق بإطالق النار من قبل الشرطة، أو غري ذلك من القض

األحداث اليت تنطوي على عنف خطري يشمل أفراد الشرطة، وكذا املسؤولية عن حاالت حساسة أخرى 
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 هلذا الفريق، وبصفيت رئيسا. تتعلق مبالحقة أفراد شرطة ومسؤولني يف العدالة يدعى أم ارتكبوا جرائم

  .أجريت حماكمات جنائية وشاركت يف اإلدارة العليا للمكتب
رئيس االدعاء، احملكمة اجلنائية الدولية : ٢٠٠١سبتمرب / إىل أيلول١٩٩٩يناير /من كانون الثاين -4

  .ليوغوسالفيا السابقة، يف الهاي، هولندا
مليات شعبة االدعاء داخل مكتب املدعي العام حتت مسؤولية نائب املدعي العام، كنت مسؤوال عن إدارة مجيع ع

وأجرت هذه الشعبة مجيع احملاكمات وما يتصل ا من إجراءات لدى . للمحكمة اجلنائية ليوغوسالفيا
  .الدوائر االبتدائية، وكذا تقدمي املشورة القانونية والسياساتية إىل نائب املدعي العام واملدعي العام

 نائب املدعي العام واملدعي العام بشأن القضايا احلساسة، وشاركت يف اجتماعات دأبت على إسداء املشورة إىل
  .عقداها مع ممثلني حكوميني ووكاالت خارجية

وشاركت أيضا يف . من مسؤوليايت العديدة املتعلقة باالدعاء، املساعدة يف التدريب على احملاماة لدى احملاكمة
امني األقدمني، وحمامي االستئناف األقدم، ساعدت نائب وإىل جانب رئيس التحقيقات، واحمل. التوظيف

  .املدعي العام واملدعي العام يف جمال اإلدارة العامة ملكتب املدعي العام
  .مل يكن قسم االستئناف حتت قياديت، لكن كثريا ما أسديت املشورة بشأن قضايا استئنافية

حمامي أقدم، يف مكتب املدعي العام، احملكمة : ١٩٩٨ديسمرب / إىل كانون األول١٩٩٧فرباير /من شباط -5
اجلنائية الدولية لرواندا؛ كان مقر عملي يف كيغايل، رواندا، لكنين قضيت معظم وقيت يف مهمة بأروشا، 

  .ترتانيا، مقر احملكمة
ما يف قضية السي(جنحت يف قيادة أول فريق حماكمة يف أول أدعاء أمام الدائرة االبتدائية للمحكمة اجلنائية لرواندا 

وبصفيت قائدا للفريق، ساعدت، إىل جانب عضو ). أكاييسو، وكاييشيما، وروزيندانا، وقضية روتاغاندا
آخر أكثر خربة يف فريقي، يف تصميم وتنفيذ برنامج تدرييب بشأن احملاماة لدى احملاكمة لفائدة فريقي 

ا رئيسياً، شاركت كثريا يف مجيع وبصفيت حمامي. املعين باحملاكمة، السيما بشأن مهارات االستجواب
  .اجلوانب املتعلقة مبسؤولياتنا يف جمال التقاضي بأروشا

ويف هذه الفترة، كنت أيضا املمثل األقدم يف مكتب املدعي العام بأروشا، يف غياب نائب املدعي العام أو املدعي 
 من كبار املسؤولني يف العام، واضطلعت مبهام إدارية، وبتخطيط عملنا، والتعامل مع الرئيس وغريه

كنت أُبقي نائب املدعي العام املقيم بكيغايل على علم تام . احملكمة، والرد على االستفسارات الصحفية
  .وكنت أعمل باللغتني اإلنكليزية والفرنسية. جبميع جوانب بعثتنا

 عام، يف مكتب التاج حمامي التاج مث حمام أقدم، مث حمام: ١٩٩٧فرباير / إىل شباط١٩٨٥فرباير /من شباط -6
  . الشؤون اجلنائية، وزارة النيابة العامة، يف تورونتو–القانوين 
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متثلت مسؤوليايت األولية يف تناول القضايا اجلنائية على مجيع مستويات احملكمة يف أونتاريو، سواء يئة حملفني أم 

.  العليا لكندا باسم املدعي العامبدوا، وحاالت االستئناف لدى حمكمة االستئناف يف أونتاريو واحملكمة
  .وكنت أعمل باللغتني اإلنكليزية والفرنسية

وبصفيت موظفا عينه املدعي العام كتابة، أسديت املشورة إىل أفراد الشرطة بشأن إعداد املواد لدعم طلبات اإلذن 
وأسديت املشورة . بالتنصت على املكاملات اهلاتفية، وتقدمي هذه الطلبات أمام قاض، يف حاالت مناسبة

  .إىل أفراد الشرطة بشأن أوامر التفتيش وغري ذلك من املسائل املتعلقة بالتحقيق
شاركت أيضا يف تقدمي التدريب على احملاماة يف مرحلة االستئناف لفائدة حمامي التاج والدفاع، ويف تدريس 

  .القانون اجلنائي يف دورة القبول يف سلك احملاماة
مساعد مدعي التاج يف مكتب مدعي : ١٩٨٥يناير / إىل كانون الثاين١٩٧٩سمرب دي/من كانون األول -7

  .التاج بتورونتو وسط املدينة، يف تورونتو
من مهامي تناول املالحقات اجلنائية باسم التاج على مجيع مستويات احملكمة يف أونتاريو، سواء أكانت مبحلفني أم 

، شاركت يف تبادل بني أونتاريو وكيبيك، ١٩٨٤سبتمرب /أيلول-أغسطس/ويف آب. من دون حملفني
أتاح يل تناول القضايا اجلنائية يف احملكمة اجلنائية غري ذات حملفني، باسم نائب املدعي العام، يف مدينة 

وبصفيت حماميا مزدوج اللغة يف تورونتو، رافعت يف حماكم . كيبيك، حيث عملت بالفرنسية حصرياً
  .يو أيضا، للعمل بإجراءات فرنسيةابتدائية يف مدن أخرى بأونتار

موظف شؤون قانونية، مكتب أمني : ١٩٧٩نوفمرب / إىل تشرين الثاين١٩٧٧نوفمرب /من تشرين الثاين -8
  . يف تورونتواملظامل

كان من مهامي إسداء املشورة إىل أمني املظامل وموظفيه، فيما يتعلق التحقيق والبت يف الشكاوى املقدمة ضد 
  .وساعدت يف إدارة املوظفني غري العاملني يف اال القانوين. مية ألونتاريواملنظمات احلكو

. طالب متدرب لدى حمامي امللكة روبرت ج: ١٩٧٦أغسطس / إىل آب١٩٧٥أغسطس /من آب -9
وكان مدريب حمامي دفاع رائدا يف القضايا اجلنائية، ذا قضايا كثرية يف االبتدائي . كارتر، يف تورونتو

  .واالستئناف
  مسؤوليات وأنشطة مهنية أخرى

  .عضو يف رابطة حمامي التاج بأونتاريو والرابطة الدولية للمدعني العامني -1
قدمت عرضا عن القانون اجلنائية واإلجراءات اجلنائية يف كندا لفائدة وفد للجنة القضائية يف اجلمعية  -2

  .٢٠١١نوفمرب / تشرين الثاين٢٨الوطنية الفييتنامية يف أوتاوا، يوم 
صممت وقدمت دورة بشأن الكتابة القانونية لدى االستئناف لفائدة مكتب املدعي العام للمحكمة  -3
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 ١٠ إىل ٧اخلاصة لسرياليون، متهيدا حملاكمة تايلور املعلقة، يف الهاي، هولندا، يف الفترة من 

  .٢٠١١سبتمرب /أيلول
ية على احملاماة يف مرحلة االستئناف يف إطار ساعدت بصفة ،مدير مشارك، يف تصميم وتقدمي دورة تدريب -4

املدرسة الصيفية لرابطة حمامي التاج يف أونتاريو، واليت عقدت يف جامعة ويسترن أونتاريو، لندن، 
باالرتباط مع هذه الدورة، قمت بدور رئيسي يف إجناح . (٢٠١١يوليه / متوز٢١-١٨أونتاريو، يف الفترة 

اريو ملنحة إىل مؤسسة القانون ألونتاريو من أجل متويل مشاركة أربعة طلب رابطة حمامي التاج يف أونت
  (.حمامني لدى االستئناف يف حمكميت األمم املتحدة الدوليتني ليوغوسالفيا ورواندا

شاركت يف تصميم وتقدمي دورة بشأن الكتابة القانونية لدى االستئناف لفائدة شعبة االستئناف  -5
ونية ملكتب املدعي العام للمحكمة اجلنائية الدولية لرواندا، يف أروشا، ترتانيا، واخلدمات االستشارية القان

  .٢٠١١مارس / آذار٩ و٨يومي 
، ٢٠١١فرباير / شباط٢٥عملت قاضيا للمحكمة الصورية السنوية يف إطار كأس غيل، يف تورونتو، يوم  -6

  .املذكرات مسبقاً] موجز[حيث قمت بتصحيح 
مة الدولية لرواندا شاركت يف امللتقى اخلامس للمدعني العامني، الذي عقد يف بدعوة من مدعي احملك -7

، حيث قدمت ورقة بشأن اإلشعار ٢٠٠٩نوفمرب / تشرين الثاين١٣ و١١كيغايل، رواندا، يومي 
  .القضائي يف احملاكمات الوطنية عن الوقائع الثابتة يف احملاكم اخلاصة، مثل احملكمة الدولية لرواندا

منوذج أم منوذج : احملكمة اجلنائية الدولية لرواندا’’: ت إىل املشاركة يف الندوة الدولية بشأن موضوعدعي -8
-٩، اليت نظمت يف جنيف، بسويسرا، يف الفترة ‘‘مضاد للعدالة اجلنائية الدولية؟ آفاق أصحاب املصلحة

  .٢٠٠٩يوليه / متوز١١
: ، يف مشروع الروابط القضائية بني كندا والصنيشاركت يف تورونتو، بصفة مرشد يف جمال احملاماة -9

  .٢٠٠٧نوفمرب / تشرين الثاين١٥-١٤التبادل التقين لألدلة اجلنائية، بإدارة الس القضائي الوطين، يف 
بدأت وصممت وساعدت يف تقدمي دورة تدريبية على احملاماة يف مرحلة االستئناف لفائدة حمامي  -10

 اجلنائية الدولية لرواندا، واحملكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة، واحملكمة االستئناف العامل باحملكمة
اجلنائية الدولية، بوسائل منها الربنامج التدرييب للمحاماة لدى االستئناف املشترك بني احملكمة اجلنائية 

اجلنائية الدولية، يف كانون الدولية لرواندا، واحملكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة، واحملكمة 
 ٢٠٠٨ يف الهيا؛ ويف ٢٠٠٧ بأروشا، ترتانيا؛ ويف ٢٠٠٦، يف الهاي، هولندا؛ ويف ٢٠٠٥يناير /الثاين

  .يف أروشا
أدرت حلقة دراسية بشأن بناء القدرات لفائدة شعبة االستئناف واخلدمات االستشارية القانونية يف  -11
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من أجل دمج حمام جديد يف الشعبة وإنشاء دليل ألفضل املمارسات احملكمة اجلنائية الدولية لرواندا، 

وجاء هذا . (٢٠٠٧يونيه / حزيران٩-٧يتناول مجيع عمليات االستئناف، يف تنجريو، بترتانيا يف الفترة 
  (.الربنامج متهيدا ملرحلة انتقالية، نظرا إىل قرب انتقايل بصفيت رئيس الشعبة عائدا إىل كندا

ة بالفرنسية عن املفاهيم القانونية الدولية األساسية يف دورة نظمها املعهد الدويل للتحقيقات ألقيت حماضر -12
اجلنائية لفائدة احملققني واملدعني العامني والقضاة الكونغوليني برعاية األمم املتحدة، يف كينشاسا، 

  .٢٠٠٧مارس /جبمهورية الكونغو الدميقراطية، يف آذار
يم حلقة دراسية يف الهاي، ولندا، لتمكني حمامي االستئناف بكل من احملكمة بدأت وساعدت يف تنظ -13

الدولية لرواندا واحملكمة الدولية ليوغوسالفيا من مناقشة طائفة من القضايا القانونية اليت حتظى باالهتمام 
  .٢٠٠٦نوفمرب / تشرين الثاين٦-٢واألمهية لدى اجلانبني، يف الفترة 

، يف مؤمتر برعاية ‘‘من الواقع التارخيي إىل الدليل القانوين’’قاش حول موضوع شاركت يف حلقة ن -14
 كانون ٩-٧الوزارة االحتادية الكندية للعدل قسم جرائم احلرب واجلرائم ضد اإلنسانية، يف الفترة 

  .٢٠٠٣ديسمرب /األول
ماة، مبدرسة أوسغود هول شاركت بصفة مراقب ومدرب على احملاماة يف حلقة العمل املكثفة بشأن احملا -15

  .٢٠٠٣يوليه / متوز٧-٦للقانون، تورونتو، يف الفترة 
يف ‘‘ املركز والوسائل والسرية:املدعي العام املثايل: املالحقات اجلنائية الدولية’’:قدمت ورقة بعنوان -16

ونتريال املعهد الذي عقده يف م‘‘ كل الطرق تؤدي إىل روما: الطريق إىل احملكمة اجلنائية الدولية’’مؤمتر
نشرت . (٢٠٠٣مايو / أيار٢-١الكندي إلقامة العدل وكلية احلقوق يف جامعة مونتريال يف الفترة 

 La voie vers la Cour pénale internationale : tous les chemins ’’ ورقيت يف
mènent à Rome -The Highway to the International Criminal 

Court: all roads lead to Rome (2004 : Editions Thémis, 
Montréal).‘‘.  

 ٢٢ و٢١عملت قاضيا مزدوج اللغة للمحكمة الصورية السنوية يف إطار كأس غيل، يف تورونتو، يومي  -17
  .١٩٩٦-١٩٨٩، وكذا فعلت طيلة الفترة ٢٠٠٣فرباير / شباط٢٥

عي اجلارية يف إطار احملكمة اجلنائية التجارب املكتسبة يف حتقيقات الطب الشر’’ألقيت كلمة يف موضوع  -18
إنشاء احملكمة اجلنائية ’’يف مؤمتر الشبكة الدولية للقانون اجلنائي حول موضوع ‘‘ الدولية لرواندا

  .٢٠٠٢ديسمرب / كانون األول٢٠-١٨الذي عقد يف الهاي، هولندا، يف الفترة ‘‘الدولية
قيادة األركان يف الكلية العسكرية للجيش الفرنسي،  خلرجيي الدورة العليا ل١١٤ألقيت كلمة يف الفوج  -19
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 حزيران،يونيه ١١يف باريس، فرنسا، عن عمليات احملكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة، يف 

٢٠٠١.  
 ٣٠عملت قائدا حللقة عمل يف دورة كلية القوات الكندية بشأن قانون القوات املسلحة، يف تورونتو، يف  -20

، حيث حتدثت أيضا عن قانون قضايا الرتاعات ٢٠٠٠نوفمرب / تشرين الثاين٣ –أكتوبر /تشرين األول
املسلحة اليت صودفت يف احملكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا، بعدما حضرت بصفة مشاة الكلية يف 

  .١٩٩٩نوفمرب / تشرين الثاين٥-١الفترة 
نائية يف دورة القبول بسلك احملاماة، يف تورونتو، عملت مدربا يف حلقة دراسية يف درس اإلجراءات اجل -21

  .١٩٩٦-١٩٨٦سنوياً يف الفترة 
ساعدت يف ختطيط ووضع مواد تدريبية، والتدريب باللغة الفرنسية يف إطار برنامج التعليم القانوين  -22

 Formation permanente des juges de paix) املستمر لقضاة الصلح يف أونتاريو
bilingues)١٩٩٦-١٩٩٣ الفترة ، يف.  

عملت مدرباً يف حلقة دراسية يف إطار برنامج احملاماة يف مرحلة االستئناف من تنظيم مركز التدريب  -23
  .١٩٩٤أبريل /على احملاماة يف تورونتو، يف نيسان

 

  (فنلندا(رايا تويفيانني  -3

  [باإلنكليزية: األصل]
  موجز تنفيذي باخلربة ذات الصلة

  سيديت أو سيدي،
  . عاماً ولدي أسرة٥٧أنا حمامية فنلندية أبلغ من العمر . لتمس منكم النظر يف طليب لشغل الوظيفة املذكورة أعالهأ

أشغل هذه الوظيفة ألزيد من . أعمل بصفة مدعية الدولة وأنا أيضا رئيسة الوحدة الدولية يف مكتب املدعي العام
 دائرة االدعاء بفنلندا وهي منظمة خبرية تضمن ويعد مكتب املدعي العام السلطة الرئيسية يف.  سنة١٤

من مهامي التعاون مع املدعني العامني وتدريبهم يف القضايا اجلنائية اليت هلا صالت .  حماميا٣٠٠ًأزيد من 
  .دولية، ويتضمن اجلزء األكرب من مهامي اإلدارة االستراتيجية ألنشطة االدعاء، وتوجيهها وتطويرها

وحكم على . ١٩٩٤وأنا أعمل مدعية رئيسية بشأن جرمية اإلبادة اجلماعية يف رواندا يف  ٢٠٠٧مارس /منذ آذار
 بالسجن املؤبد الرتكابه جرمية اإلبادة ٢٠١٢مارس / آذار٣٠املدعى عليه يف حمكمة االستئناف يوم 

  .اجلماعية
، وقاضيةً يف حمكمة  سنوات٦باإلضافة إىل ذلك، عملت مدعية يف مكتب املدعي العام يف هلسنكي ألزيد من 
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  . سنوات٨مقاطعة هلسنكي ألزيد من 

عالوة على ذلك، لدي سجل للعمل يف وزارة، ألنين كنت حمامية يف الوحدة الدولية بوزارة العدل ملدة سنتني 
  .تقريباً
يف بلدان الشمال، ومنطقة حبر البلطيق، :  سنة، شاركت باستمرار يف خمتلف املنتديات الدولية١٦وعلى مدى 
لذا لدي شبكة دولية واسعة من . االحتاد األورويب، وجملس أوروبا، والرابطة الدولية للمدعنيو

  .االتصاالت
  .وطيلة مشواري املهين دربت مدعني وقضاة وحمامني وسلطات للتحقيق التمهيدي

  مع فائق احترامي
  رايا تويفيانني

  بيانات السرية الشخصية
  املعلومات الشخصية

  ننيرايا تويفيا :االسم
  ١٩٥٤سبتمرب /أيلول ٢ :تاريخ امليالد

  فنلندية :اجلنسية
  أنثى :اجلنس
  التعليم

  .١٩٨١، تدربت على احملاماة عام ١٩٨٠دبلوم الدراسات العليا، ماجستري يف القانون، جامعة هلسنكي 
  تعليم وتدريب إضافيان

  .١٩٩٠تدريب على تسيري اإلجراءات واختاذ القرار،  -1
  .١٩٩٤-١٩٩٢ادة هيكلة نظام احملاكم، تدريب متعلق بإع -2
التدريب على القيادة القائمة . ٢٠١٢-٢٠٠٩ ويف الفترة ٢٠٠٢فترتان تدريبيتان قياديتان طويلتان يف  -3

  .على األخالق والقيم ويف إطار العمل اجلماعي التنفيذي
  .٢٠٠٦حتديث التدريب املنظم لفائدة مدعني ذوي جتربة،  -4
احلضور امليداين للمنظمات الدولية، اخلط : املواضيع. ٢٠٠١ملدنية إلدارة األزمات، دورة عن اجلوانب ا -5

السياسي لفنلندا إزاء قضايا الدميقراطية وحقوق اإلنسان، وإدارة اإلجهاد، والرعاية الصحية والسالمة 
وفو، الشخصية، والوعي باأللغام، واالتصاالت، ودراسات حاالت إفرادية يف البوسنة واهلرسك وكوس

  .واجلوانب الثقافية، واالتفاقات القانونية الدولية واملمارسة القانونية
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استهدف التدريب مسؤولني بارزين يف السياسات اخلارجية واألمنية . ٢٠١٠دورة يف الدفاع الوطين،  -6

يم والدفاعية الفنلندية، وقدرة خمتلف قطاعات اتمع على العمل والتصرف يف حاالت الطوارئ، من تنظ
  .قوات الدفاع الفنلندية

  املهارات اللغوية
  .معرفة وفهم جيدان للغة اإلنكليزية حديثاً وكتابةً

  اخلربة املهنية
  .١٩٩٧ديسمرب / كانون األول١رئيسة الوحدة الدولية يف مكتب املدعي العام لفنلندا، هلسنكي، منذ   -١

 حمام، ووكالتها اإلدارية املركزية هي مكتب املدعي ٣٠٠تعد دائرة االدعاء يف فنلندا منظمة خبرية تضمن أزيد من 
  .العام

  .القيادة والتطوير )أ(
. ولنائب املدعي العام سلطة املدعي العام وينوب عنه. يرأس دائرة االدعاء يف فنلندا املدعي األعلى، املدعي العام

  .وأنوب عن نائب املدعي العام
وبصفيت . ير واإلشراف بشكل عام على أنشطة االدعاء يف فنلندايقوم مكتب املدعي العام بدور القيادة والتطو

ويتعلق جزأ كبري من مهامي بالقيادة . مدعية الدولة ورئيسة للوحدة الدولية، أشارك يف هذه العمليات
كنت عضوا يف فريق اإلدارة . االستراتيجية لألنشطة وتوجيهها وتطويرها ومتابعتها، وكذا بقياس النتائج

وتتمثل املهمة الرئيسية لفريق اإلدارة .  سنة١٤ي العام منذ تأسيس املكتب أزيد منذ أزيد من ملكتب املدع
. يف القيام بدور اهليئة االستشارية يف املسائل املتعلقة  بكل من دائرة االدعاء ومكتب املدعي العام

سناد األنشطة، ويتابع إجناز وباستثناء قضايا التسلسل اإلداري ألنشطة االدعاء، يتناول فريق اإلدارة أيضا إ
  .األهداف، واستخدام املوارد

وكنت من بني . ٢٠٢٠-٢٠١٤ أُقرت استراتيجية دائرة االدعاء الفنلندية للسنوات ٢٠١٢فرباير /ويف شباط
  .واضعيها، وسأكون مسؤولة عن تنفيذها

. ولية لدائرة االدعاء يف فنلنداوبصفيت رئيسة للوحدة الدولية، أنا مسؤولة عن االستراتيجية وتطوير األنشطة الد
فبدأت . ، ملا اختذت دائرة االدعاء شكلها احلايل، مل يكن هناك نشاط دويل جدير بالذكر١٩٩٧ففي 

 أصبحت هذه األنشطة فعال جزءا من سري العمل األساسي لدائرة ١٩٩٨بتطوير أنشطة دولية، ومنذ 
ويعد مدعونا على علم . ولية الكربى يف أي قارةولدينا قنوات للتعاون مع مجيع املنظمات الد. االدعاء

  .بالصكوك واإلجراءات القضائية الدولية
، قمت بالتدريس واإلشراف على األنشطة وتطويرها داخل املكتب الفنلندي لوحدة التعاون القضائي ٢٠٠٠ومنذ 
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قات فيما بني وتنسيق يوروجست التحقيقات واملالح. يف الهاي، ولندا) يوروجست(لالحتاد األورويب 

السلطات القضائية املختصة التابعة للدول األعضاء يف االحتاد األورويب ملا تتناول قضايا اجلرمية العابرة 
ومثلت حكومة فنلندا يف املفاوضات اليت جرت يف بروكسيل عندما أنشئت . للحدود واملنظمة اخلطرية

  .يوروجست
ت اإلدارية لفائدة املدعني، والقضاة، وسلطات التحقيق ، أسست فريقا من اخلرباء متعدد التخصصا٢٠٠٣ويف 

ويرصد هذا الفريق املمارسة القانونية لتسليم ارمني . التمهيدي، واملشرعني العاملني حتت توجيهي
وحيلل الفريق أيضا املواد، ويطور األنشطة التنفيذية للمدعني وسلطات التحقيق . واستعادة األصول

  .نالتمهيدي يف هذا امليدا
  .وتقوم الوحدة الدولية اليت أرأسها برصد أخطار اإلجرام املنظم الدويل، وترفع تقارير بشأا إىل املدعي العام

  النشاط التنفيذي بصفة مدعية الدولة )ب(
بصفيت رئيسة للوحدة الدولية، أساعد املدعني الفنلنديني وسلطات التحقيق التمهيدي يف القضايا اإلجرامية اليت هلا 

وخربيت القضائية ضرورية يف القضايا املتعلقة بالقانون الدويل لإلجراءات اجلنائية، من قبيل . ت دوليةصال
  .التسليم واملساعدة القانونية

واملدعى عليه رجل رواندي . ١٩٩٤، وأنا مدعية مكلفة بقضية إبادة مجاعية وقعت يف رواندا عام ٢٠٠٧ومنذ 
كم الواقع بصفة قائد أدت أوامره إىل إحراق العديد من منازل وحسب التهمة، تصرف حب. يقيم يف فنلندا

وجرى احلصول على مجيع األدلة، وجرت التحقيقات يف . التوتسي، وقتل العديد منهم بطريقة وحشية
وتعاونت على نطاق واسع مع سلطات رواندا، ومع دول أخرى أيضا . هذه القضية خارج حدود فنلندا

ومن بني أمور أخرى، نتج عن ذلك إقاميت ألسابيع عديدة . ومرحلة احملاكمةخالل التحقيقات التمهيدية 
وتتألف مواد التحقيق التمهيدي من آالف الصفحات، وأزيد من مائة شاهد جرى . يف البلدان املعنية
وأخذ كل من حمكمة املقاطعة وحمكمة االستئناف .  شاهداً يف احملكمة٧٨واستمع إىل . االستماع إليه

ويف حمكمة املقاطعة حكم على املدعى . دلة الشخصية يف رواندا وترتانيا بالتعاون مع سلطامامعظم األ
وتوجد حمكمة االستئناف بصدد إصدار قرارها يف . عليه بالسجن املؤبد الرتكابه جرمية اإلبادة اجلماعية

  .٢٠١٢مارس /اية آذار
 أخرى بشأن الشكاوى اليت قُدمت فيما خيص أنشطة وعند النيابة عن نائب املدعي العام أقرر من مجلة أمور

  .(أي املتعلقة بقرارام، أو إجراءام أو سلوكهم(املدعني 
  .أنشطة أخرى )ج(

.  سنة وأنا عضو يف خمتلف املنظمات الدولية، وأمثل دائرة االدعاء يف فنلندا يف العديد من املنتديات الدولية١٤منذ 
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  :لية ووطنية، من أمهها ما يليوأنا أيضا عضو يف عدة شبكات دو

االجتماعات التعاونية لدوائر االدعاء التابعة للبلدان االسكندنافية، مثل شبكة بلدان الشمال للتحقيق  ‘1’
  واملالحقة فيما خيص اإلبادة اجلماعية، واجلرائم ضد اإلنسانية وجرائم احلرب؛

البلدان االسكندنافية، والبلطيق، وأملانيا وبولندا (ق االجتماعات السنوية للمدعني العامني لدول حبر البلطي ‘2’
  ؛)وروسيا

  عضو يف الشبكة القضائية لالحتاد األورويب؛ ‘3’
  االجتماعات االستراتيجية واجتماعات أخرى ليوروجست؛ ‘4’
عضو شبكة االحتاد األورويب للتحقيق واملالحقة فيما خيص اإلبادة اجلماعية، واجلرائم ضد اإلنسانية  ‘5’

  وجرائم احلرب؛
  عضو املنتدى االستشاري لالحتاد األورويب؛ ‘6’
عضو الس االستشاري للمدعني األوروبيني، جملس أوروبا، وباإلضافة إىل ذلك عضو الفريق العامل  ‘7’

  ؛)إعداد اهليئات(واملكتب 
  ممثل فنلندا يف فريق مكافحة الفساد، جملس أوروبا؛ ‘8’
  ونيا، وروسيا ومجهورية الصني الشعبية؛التعاون القضائي بني إست ‘9’

  .رابطة املدعني العامني الدوليني عضو اللجنة التنفيذية، ونائبة رئيس أوروبا ‘10’
  .١٩٩٧ديسمرب /كانون األول-١٩٩٦أبريل /حمامية بالوحدة الدولية يف وزارة العدل الفنلندية، نيسان -٢

أعددت أيضا مشاريع . ال اجلنائي واملدين، واختطاف األطفالتتعلق مهامي بالتسليم، واملساعدة القانونية يف ا
مثلت وزارة . قضائية تعاونية بني وزارة العدل ومنطقة البلطيق، ومجهورية الصني الشعبية وقمت بتنفيذها
  .العدل يف اجتماعات جملس أوروبا، وساعدت إدارة الوزارة يف الترتيب للزيارات الدولية

  .١٩٩٦-١٩٨٨ة لسنكي، قاضية، حمكمة مقاطع  -٣
عملت قاضية يف الشعبة اجلنائية حيث أصدرت مجلة قرارات بشأن جرائم اقتصادية وأخرى متعلقة بالعنف 

ويف الفترة . وامللكية ومحاية العمل، وكذا جرائم يف مكان العمل، وجرائم متعلقة جبنوح األحداث
ومتثلت مهميت يف األمر بالسجن، و . ، كنت قاضية رئيسة فيما خيص التدابري القسرية١٩٩١- ١٩٨٩

ويف أثناء الفترة املذكورة عملت أيضا قاضية يف . املصادرة، والتجميد وغري ذلك من التدابري القسرية
مث بدأت أبت يف القضايا التعاقدية والتجارية واملتعلقة بقوانني الشركات، وكذا قضايا . القضايا املدنية

  .ملرياثمتصلة بقوانني العمل واألسرة وا
  .١٩٨٨-١٩٨٢مدعية، مكتب املدعي لسنكي،   -٦
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عملت مدعية يف خمتلف القضايا اجلنائية، من قبيل جرائم العنف وألزيد من أربع سنوات يف قضايا خمتلف جرائم 

ويف هذه القضايا األخرية كان من التحدي للغاية احلصول على أدلة، وإدارة قضايا كربى . املخدرات
يف تلك الفترة مل تكن تستخدم أفرقة االدعاء بعد يف القضايا . جد عصابات من ارمنيإجرائياً حيث تو

  .الكربى ولكن كان مدع واحد فقط هو املسؤول عن إدارة قضية يف كل مرحلة
  مدرسة  -٦

وستجري الدورة . أثناء مشواري بكامله عملت مدرسة للمدعني والقضاة وسلطات التحقيق التمهيدي واحملامني
وهي دورة يف قانون اإلجراءات اجلنائية الدولية . نوفمرب/قبلة اليت سأشرف عليها يف تشرين الثاينامل

  .وتستهدف املدعني
  مهام أخرى -٦

لعدة سنوات عملت خبرية يف مشاريع قانونية يف شؤون العدل والداخلية باالحتاد األورويب، وعضوا يف أفرقة عاملة 
  .ت نشرت أساسا يف النشرة اإلخبارية لدائرة االدعاءوكتبت أيضا مقاال. وطنية ودولية

  البيانات الشخصية
وحسب ذلك، أنا شخص مهين . اختربت مهارايت اإلدارية واملهنية يف اختبار للكفاءة ويف إطار تقدير شخصي

. لدي طموح يف العمل واملشوار املهين، وأنا ملتزمة وواضحة ومنتظمة. مسؤول وذو ضمري وأعمل جبد
ولدي الشجاعة يف تناول مسائل . موقفي إجيايب ومفتوح. وأعرب عن آرائي، وأدافع عنها. عاونةأعد مت

  .جديدة، والقدرة على االستماع والتشجيع، والعمل اجلماعي
  .أسريت مهمة جدا بالنسبة إيل. وأعتين بنفسي ولدي مواهب ودائرة واسعة من األصدقاء. أنا بصحة وعافية

  وتقبلوا فائق احترامي
  ايا توفياننير

 


