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 (إسبانيا) ،كارلوس  -كاستيساان فرياننديز  -1
: ابإلنكليزية[صل]األ  

 ويةشفرة كمذ 
معّية الدول جلألمانة العامة ل أبطيب الّتمّنياتائمة لدى األمم املّتحدة الدّ بانيا تتقّدم بعثة إس

-ICCالوثيقة رقم و انتخاب املّدعي العام التايل عملّية  وفيما خصّ  .األطراف للمحكمة اجلنائّية الدولّية

ASP/R19/SP/20   ارلوس  سّيد كنيا ترّشح الباإسغكم أّن شرّفنا أن نبلشباط/فرباير، ي   5املؤّرخة
 املّدعي العام لدى احملكمة. كاسرتيساان فرياننديز ملنصب

من نظام  42.3فرياننديز يلّّب متامًا الشروط احملّددة يف املاّدة  تعترب إسبانيا أّن السّيد كاسرتيساان
يز يساان فرياننداسرت لسّيد كصفات ا أّماروما األساسي، ومن هنا فهو أفضل مرّشح لتويّل هذا املنصب. 

هي فاملنشورة الّشروط املرجعّية يف ّية اليت تستجيب للمتطّلبات احملّددة يف نظام روما األساسي و ئيسالر 
 لّتالية: ا

بنزاهة شخصّية ومهنّية ال حّلى ، كما أنّه يتخالقأبرفع األ السّيد كاسرتيساان فرياننديزحّلى يت 
خالل حياته املهنّية، برهن عن و  ويف اخلارج. بانيايف إسز مرموقة ومسة وجوائانل عّدة أ لقدتشوهبا شائبة. 

عن  ،القانون اإلنساين الّدويل والقانون اجلنائي الّدويل، وبذلكابت ابلّدفاع عن العدالة وقيم التزامه الثّ 
ٍم كما أّن له كمدٍّع عا  بسرية مهنّية ابرزة السّيد كاسرتيساان فرياننديزيتمّتع املبادئ الّتوجيهّية للمحكمة. 

 يف الّتعامل مع مسائل حّساسة ودقيقة يف حاالت تطلّبت مواجهة الكثري من الضغوط وحّت  سعةاو خربة 
   املخاطر الّشخصّية. 

خربة ذو . فهو ومتمّيزة عالية ةكفاءب السّيد كاسرتيساان فرياننديز اّتسماملهنّية،  مسريتهطوال   
لّنجاحات يف ابحافل سجّله أّن  مادة. كة معقّ يف قضااي جنائيّ ٍع عاٍم دّ كمعملّية واسعة معرتف هبا  

جرائم واقعة  هاويل )مبا فيدّ الوطين و على الّصعيدين الصعبة، وإداانت حتقيقات وحماكمات واستئنافات 
يئات يف إدارة املوارد البشريّة يف بطويل  ابع  السّيد كاسرتيساان فرياننديز ولدىضمن اختصاص احملكمة(. 

تلك اليت يتواّلها مكتب املّدي حتاكي مالّية كبرية ومهّمة، ذات موارد نيّات زاارة ميويف إددة اإلثنيّات، متعدّ 
استخدام هذه املوارد على عن قدرته على  السّيد كاسرتيساان فرياننديزقد أثبت و العام لدى احملكمة. 

يتمّتع ، ىل ذلكضافة إيق الّنتائج. إزامات وحتقفعالّية القصوى يف احرتام االلتأفضل وجه وعلى حتقيق ال
 .  ابرزةاصل تو مبهارات قيادة و  السّيد كاسرتيساان فرياننديز

خبربة عملّية واسعة وعميقة يف اإلجراءات القضائّية اجلنائّية ويف  فرياننديزالسّيد كاسرتيساان يتمّتع 
. ومن هنا، الّدويلوطين و املستويني الى علخلربة ا منسنة  40متمّرس ذو مدٍّع عاٍم فهو اجلنائّية.  املرافعات

احملاكم الوطنّية لدى سنة من املمارسة املهنّية كمدّع عاٍم  30مع احملاكم فهو يتمّتع خبربة ابرزة يف عمل 
فهي تشمل خربته الّدولّية، أما اجلنائّية الّدولّية.  واإلجراءاتسنة من املمارسة املهنّية يف الّتحقيقات  15و

وجب ، وهي هيئة دولّية مستقّلة أنشئت مبيف غواتيماال لعقابمن ا فالتإلانة مناهضة جل كرئيسته  يوال
كمدٍّع عاٍم، استلم   املرموقة. طوال مسريته املهنّية 2007يف العام  اتّفاق بني األمم املتحدة ودولة غواتيماال

األدلّة مبا أنواع كافة   ّفاته معيف مل وتعاملّية صى من القضااي اجلنائعدداً ال ي   السّيد كاسرتيساان فرياننديز
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متمّرس قانوين  السّيد كاسرتيساان فرياننديز فإنّ  ومن جّهة أخرى،لرّقمّية. العلمّية واإللكرتونّية وااألدلّة فيها 
   لعام.نون االقا نظاملّم إملاماً واسعاً بي  ، فهو الطويلةة يّ خربته الدولبفضل يف نظام القانون املدين، إالّ أنه و 

احملكمة )اإلجنليزيّة والفرنسّية(؛  لّغيت عمل يف وطالقة ممتازة معرفة ذو رياننديزف انيساكاسرت السّيد  
 لغّته األم هي اإلسبانّية.

 .لسّيد كاسرتيساان فرياننديزأن ت رفق ربطاً الّسرية الّذاتّية ل هذه البعثة الدائمةي شّرف و 
تأكيد على فائق احرتامها الد ة لتعيالفرص م املّتحدة هذهة لدى األمبعثة إسبانيا الّدائمتغتنم كما 

 ولّية.ول األطراف للمحكمة اجلنائّية الدّ لألمانة العامة جلمعّية الدّ 
 املؤهالت بيان 

-ICC، بصيغته املعدلة ابلقرار ICC-ASP/1/Res.2عمال بقرار اجلمعيةوفقا ي قّدم هذا البيان 

ASP/3/Res.6  روما األساسي ن نظامم 42من املادة  3ابلفقرة ، فيما يتعلق. 
سبانيا أن السيد  ابعملية انتخاب املدعي العام للمحكمة اجلنائية الدولية، تعلن  صلفيما يت

من  42من املادة  3لشروط املنصوص عليها يف الفقرة اابلكامل  تويفسيكارلوس كاسرتيساان فراننديز 
خص يتمتع مبكانة أخالقية ز شانندير فاسرتيساان سيد كأن اليا اسباننظام روما األساسي. ولذلك تعلن 

 ويتمتع .أو احملاكمة يف القضااي اجلنائيةجمال اإلدعاء وخربة عملية واسعة يف عالية كفاءة لديه  و رفيعة، 
 .حملكمةابلغة واحدة على األقل من لغات العمل طالقة يف مبعرفة ممتازة و أيضا  فراننديز كاسرتيساان  يدلسا
 روما نظام يف عليها املنصوص ابملتطلبات يتعلق فيما فراننديز كاسرتيساان  للسيد الرئيسية ؤهالتتمثل املتو 

 :يليفيما  األساسي
 شخصيةال نزاهةلديه سجال انصعا من الو . أخالقية رفيعة مبكانة فراننديز كاسرتيساان  السيديتمتع 

 كاسرتيساان  السيد دىبأو  .واخلارج الداخل يف قةرمو امل واألومسة اجلوائز من العديد على وحصل هنية،املو 
 اجلنائي والقانون الدويل اإلنساين القانون وقيم العدالة عن ابلدفاع اكبري   ماالتزا املهنية حياته طوال فراننديز
 كمدع  مرموقة حبياة مهنية فراننديز كاسرتيساان  السيد يتمتعو . للمحكمة التوجيهية ابملبادئ وابلتايل الدويل،

 .الشخصية واملخاطر بل الضغط حاالت يف واحلساسةالدقيقة  املسائل مع لماعالت يف واسعة ةوخرب  عام
 واسعة عملية خربة لديهو . الكفاءة من ازاممت مستوى املهنية حياته طوال فراننديز كاسرتيساان  السيد وأبدى
 الفحا سجال حقق وقد. عقدةملا اجلنائية القضااي يف عام كمدع  والدويل الوطين الصعيدين على ومثبتة

 والدويل الوطين الصعيدين على واالستئناف واحملاكمات، االهتام، ولوائح الصعبة، التحقيقات يف حنجا ابل
 يف كبرية  خربة أيضا فراننديز كاسرتيساان  وللسيد(. احملكمة اختصاص يف تدخل اليت اجلرائم ذلك يف مبا)

 لتلك مماثلة كبرية  وموارد بالغالية ملامل دارةاإل ويف ،واألعراق اتقافالث عددةاملت البيئات يف البشرية املوارد إدارة
ته وكفاء، املوارد هلذه األمثل االستخدام علىقدرته أثبت و  ،للمحكمة العام املدعي مكتب ميلكها اليت

 يف ةسعوا راتهامب أيضا فراننديز كاسرتيساان  السيد يتمتعو . النتائج وحتقيق اباللتزامات الوفاء يفالعالية 
 .للتواصاو  القيادة
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أو احملاكمة يف القضااي جمال اإلدعاء يف ومتعمقة ربة عملية واسعة خب فراننديز كاسرتيساان  السيد يتمتعو 
  لسيدول. والدويل الوطين الصعيدين على املمارسة من ماعا 40 لديه رتفحم عام مدع وهو .اجلنائية

 عام كمدع  املهنية اخلربة من ماعا 30 ا، منهاحملكمة اتقاعل بعمال يف واسعة خربة فراننديز كاسرتيساان
 خربته تشملو . القضائية واملالحقة الدويل اجلنائي التحقيقجمال  يف املهنية اخلربة مناما ع 15و ،وطين

 أنشئت مستقلة دولية هيئة وهي غواتيماال، يف العقاب من اإلفالت مكافحة للجنة كرئيس  واليته الدولية
 على كان  عام، كمدع  خربته وطوال. 2007 عام يف غواتيماال ودولة املتحدة األمم بني اتفاق مبوجب
 مبا األدلة، أنواع مجيع واستخدام يةاجلنائ القضااي من يصى ال عدد مع التعامل فراننديز كاسرتيساان  السيد

 من زفرانندي ساانرتيكاس  سيدلا أخرى، انحية منو . ملفاته يف والرقمية واإللكرتونية العلمية األدلة ذلك يف
 بنظام واسعة دراية على الطويلة، الدولية خلربتهه، نظرا ولكن املدين، القانون نظامالعاملني ب قانونال لارج

 .العام القانون
، ولغته األم هي اللغة (والفرنسية ليزيةاإلنك) حملكمةاب العمل لغيت فراننديز كاسرتيساان  السيد جييدو 
 .اإلسبانية

 ةلتعليميت اؤهالامل 
الذي خترجت فيه من   1979حت عام  1974ل الفرتة املمتدة من عام الخ ونانلقدرست ا

يف املعهد الدويل  برانجمًا دراسياً اتبعت  1978مبدريد. ويف عام  كمبلوتنسيكلية القانون يف جامعة  
 تالتحق، 1989عام  حت 1986يف فرنسا. وخالل الفرتة املمتدة من عام  حلقوق اإلنسان بسرتاسبورغ

األمر الذي اإلسبانية إثر االستعداد خلوض االختبار التنافسي الوطين واجتيازه بنجاح، ائية القض ةليلكاب
يف عام  مدعياً أقدم مث، 1990عيِّّنت مدعياً مساعداً يف عام فأاتح يل االلتحاق بسلك املدعني العامني. 

 .2020عام  يف مة احملاسباتحمكعي مد مث، 2005مدعي احملكمة العليا يف عام  مث، 1996
  عامع  النشاط املهين كمد  

يف برشلونة أواًل مث يف مدريد، يف احملاكم االستئنافية  1990بدأت مسرييت الوظيفية يف عام 
تعلق ابلقضااي اجلنائية. وتوليت يف هذا اإلطار مهمة التحقيق واملقاضاة وإجراء احملاكمات فيما ي

 الدولية.د ومقرتيف اجلرائم فساوالمة ظ  ملنني يف اجلرمية املنخرطوختصصت يف مقاضاة ا
اختارين املدعي العام ألكون عضوًا يف مكتب املقاضاة اخلاص مبكافحة االجتار  1993ويف عام 

تنظيمات إجرامية عابرة لألوطان  حماكمةواملقاضاة و ابملخدرات. واكتسبت خربة واسعة يف التحقيق 
. واكتسبت  الوطنية حمكمة العدلأمام  الاألمو بغسل  لقةمتع وجنحالدويل خدرات مسؤولة عن هتريب امل

 واسعة يف التعاون القضائي الدويل. خربةكذلك 
، عّينين املدعي العام يف منصب آخر، انقاًل إايي إىل مكتب املقاضاة اخلاص 1995ويف عام 

عة رفياد فس اايقض قاضاة فيما خيصيق واملالفساد وع هد إيل يف هذا اإلطار إبجراء عمليات التحقمبكافحة 
وأشرفت ل الدولية )مبا فيها مرحلة احملاكمة ومرحلة االستئناف ومرحلة النقض(. املستوى أمام حمكمة العد

من أجل وذلك  ، والشهود اخلرباءوشهود التشريح احملققني من الشرطة على عمل املوظفني، وعملت مع 
إلنفاق العامني ومسائل الصريفة وغريها واة يزانملياسبة وائب واحمللضراا لتاالضطالع بتحقيقات معقدة تناو 
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تناول عملي مسائل مهمة متعلقة ابلفساد واحلصانة الدبلوماسية وحصانة الدول حني و  من املسائل املالية.
 تسليممن إيطاليا. وخالل هذه الفرتة، اكتسبت كذلك خربة يف جمال إىل السيد برلوسكوين  وجهت التهم

 ورويب والدويل واسرتداد األصول.األ نونلقاوا لدولة أخرى وبنيلاملط
 20الصادر يف  727يف احملكمة العليا مبوجب املرسوم امللكي رقم  عاماً مدعيًا وعيِّّنت 

كلِّّفت ابلعمل يف قسم الشؤون اجلنائية وأجريت أنشطة التحقيق واملقاضاة . و 2005حزيران/يونيو 
وأعضاء يف على مسؤولني حكوميني رفيعي املستوى  وعةرفامل ئيةالقضااي اجلنا يف اكمةاملداخلة يف قاعة احملو 

 .طعون النقض الربملان، وتناول عملي كذلك
، عيِّّنت مدعياً 2020الثاين/نوفمرب تشرين  10يف الصادر  994ومبوجب املرسوم امللكي رقم 

سوء  يق يفتحقال عن ولةسؤ هبذا الشأن، امل ملعنيةوهي اهليئة الدستورية العليا ااحملاسبات، لدى حمكمة  عاماً 
 اإلسبانية واألوروبية. العامةإدارة األموال 

 
 وكمحام   إقامة العدلخدمات أخرى يف 

، عامالً معظم الوقت كمدافع عمومي، 1980املنازعات ألول مرة يف عام التحقت بسلك حمامي 
دادي خلوض عتاسمع من )ابلتزا قليميةاإل ريدمد حمكمةابإلانبة يف  قاضياً  1986يف عام  حت عيِّّنت

قاضياً مؤقتاً معنياً ابلتحقيق على مستوى املقاطعة  1987. وأعمل منذ عام (اختبار دخول كلية القضاء
 اإلجراءات املدنية واجلنائية.يف 

يتعلق فيما  –توقفت عن العمل ومل أعد أتقاضى راتبًا  –طلبت إجازة عمل  2014يف عام و 
)شركة خدمات  Ejaso ETL Globalًا لدى شركة ممارس امياً ت حمغدو . مث ة كمدعٍ لوظيفيمبسرييت ا

اجملموعة األملانية األوروبية املعنية ابلضرائب  تنتمي إىلقانونية ذائعة الصيت مقرها يف إسبانيا والربتغال 
 الوظيفية  مسرييت الذي استأنفت فيه 2020مقدمًا دوليًا للخدمات االستشارية، حت عام مث  ،والقانون
 .ماع كمدعٍ 

 2010-2007. غواتيماال يف العقاب من اإلفالت ملناهضة الدولية نةلجال
)ما يناظر منصب مساعد  مفوضاً  2007أيلول/سبتمرب  14عي نين األمني العام لألمم املتحدة يف 

 وهي هيئة قضائيةماال، األمني العام لألمم املتحدة( للجنة الدولية ملناهضة اإلفالت من العقاب يف غواتي
ريد للجنة أن تكون آلية ابتكارية خمتلطة من آليات األمم املتحدة معاهدة. وأ   قوم علىة تتقلمس ليةدو 

 . غواتيماالاملعنية بدولة القانون من أجل تعزيز مؤسسات إنفاذ القانون يف 
تصاص م االخوحدات الشرطة اخلاصة، وهي مكتب مقاضاة خاص، وحماكوبدأان مهمتنا إبنشاء 

 ومجع املعلومات.ة أيضاً قاعدة بياانت خاصة ابلتحليل لجنال تشأأنو املوس ع. 
وهنضنا بعمليات التدقيق يف املؤسسات العمومية. ففيما يتعلق ابلشرطة املدنية الوطنية، أيدان إقالة 

العام، فط لب  املدعيأما فيما يتعلق مبكتب يف املئة من املوظفني؛  10احلكومة للمدير وانئبه وما نسبته 
 منام وعشرة مدعني رئيسيني التنحي؛ أما يف القضاء؛ فأزيح ثالثة قضاة وثالثة مرشحني الععي ملدن ام
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وأقالت احملكمة الدستورية مدعيًا عامًا اثنيًا يف احملكمة العليا وأزيح عشرون قاضيًا من حماكم االستئناف. 
 بناء على طلبنا. 2010عام 

ها اقرتاحات تتعلق ابلقوانني اخلاصة في مباس، نغر لكو القوانني إىل ا تعديل وتقدمت ابقرتاحات
ألسلحة والذخائر، ومقاضاة املنخرطني يف اجلرمية املنظمة، والتفاوض لتخفيف العقوبة، ومحاية بضبط ا
 .ةاملنطوية على خماطر مجّ  القضااي، والتنصت، وإنشاء حماكم االختصاص املوس ع فيما خيص الشهود

الجتار تتعلق القضااي اب وجنري أنشطة املقاضاة يف إطارها )أثريالتية عال قضية 27قق يف ان حندأوب
، وفك البىن اإلجرامية السرية التابعة للشرطة احملرتفني ت القتلة املأجورينابملخدرات العابر لألوطان، وشبكا

 فاءإلخوعمليات ا نون،اار القاملدنية واجليش، والفساد القضائي والسياسي، وعمليات القتل خارج إط
وعمليات التبين غري القانونية، وشبكات االجتار ابلبشر؛ وز عم أن معظم املتهمني اقرتفوا جرائم  سري،قال

مطلوبني  105لى مطلوبني )اعت قل أمرًا ابلقبض ع 139اضي(. وأصدران دولية خالل النزاع املسلح امل
تجز من غري كفالة( مبن 74منهم   ،الدفاع واملالية السابقانيرا ووز  ،ةوريسابق للجمهرئيس فيهم  متهمًا ي 

وأعضاء الكونغرس وغريهم من  ،عدة وغريهم من ضباط اجليش جنراالتو  ،وأربعة وزراء سابقون للداخلية
خدرات. وخالل فرتة عملي ، ومتجرون ابملورجال أعمال ،ن، وحمامو رفيعي املستوىال املسؤولنيالسياسيني و 
هذا ما مثل نسبة إدانة و احملاكمة، وأدين سبعة متهمني،  ة إىلألمهياية عال قضااي ت سبعأحيل ،لدى اللجنة

 ئة(.ايف امل 2 يف ذلك احلني يف املئة )يف حني كان يبلغ معدل اإلدانة يف هذا البلد 100بلغ ت
 واجهت وفريقي طائفة واسعة من خمتلف األوضاع الصعبة جدًا وعملنا يف ظل خماطر مستمرة،

ت جهودًا حثيثة للحفاظ على استقاللية اللجنة وعدم حتيز أنشطة ذلوب اح.بنجأمتمنا مهامنا  لكننا
ة، انئلني بذلك للضغوط السياسية، وحتملنا املسؤولية عن أداء اللجن الرضوخاملقاضاة اليت أجريناها برفضنا 

 اصرعون وحمامون وعنون ومدمهين ملتزم، هم حمقق 200احرتام فريق متماسك متعدد البلدان متكون من 
لبناء تلفاً. وعملت معهم بلدًا خم 27اقتصاد وحمللون وخمتصون يف اإلدارة ينحدرون من  ماءوعلطة شر 

يف  ك البىن غري القانونية، وضامناً واضعًا خطط عمل واسرتاتيجيات انجحة لفالثقة والدعم املتبادل؛ 
عمال وما األ قطاعو  ليةمات الشعوب األصت ومنظالتآزر مع األحزاب السياسية والنقااب الوقت نفسه

  منظمة من منظمات اجملتمع املدين والتواصل مع ممثلني دبلوماسيني. 35يقارب 
اضطلعنا هبا ضمن احلدود الصارمة وبذلت قصارى جهدي إلبقاء حتقيقاتنا وأنشطة املقاضاة اليت 

ووقعت  ون.لطعه اور فضت مجيع هذ يماال.مرة أمام حماكم غوات 16لوالية اللجنة. وط عن يف اختصاصنا 
وخالل فرتة إلنشاء صندوق استئماين للبلدان املاحنة.  اإلمنائي املتحدة األمم برانمجعلى مذكرة تفاهم مع 

 20إىل  15دول املاحنة، جامعني تعهدات تراوح متوسطها من ال دامت ثالث سنوات، التقينا مبمثلي
اصة إبعارة العاملني وأبرمت ت خاقااتفوقعت على ذلك،  ًة إىلمليون دوالر أمريكي كل سنة. وإضاف

التابع للجنة، وضمنت نقل معدات مشرتية بفضل اتفاقات خاصة ابلتنفيذ احلر لربانمج محاية الشهود 
وحظيت اللجنة على الدوام ابلتمويل واإلدارة املالية املناسبني.  الغواتيمايل. مسامهات الدول إىل نظريان

، حضرت ما يناهز ألف اجتماع عمل مع خمتلف 2010 عام تح 2007متدة من عام ة املوخالل الفرت 
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الغواتيمالية ، تناولت وسائل اإلعالم 2009، وذلك بصفيت مفوض اللجنة. ويف عام الفاعلةاجلهات 
 مرة على الرغم من أن اللجنة مل تتمتع مبيزانية خاصة ابإلعالن. 4 485عمل اللجنة 

ة تعييين مفوضًا للجنة لفرتة إضافية حدتملم األماألمني العام ل أعاد 2009ويف آب/أغسطس 
 اإلسبانية.وعدت إىل احملكمة العليا  2010مدهتا سنتان. واستقلت يف حزيران/يونيو 

 
 2010االستشارية بعد عام  املهام  

يات والتوص دعاين الربانمج، إثر أحداث الربيع العريببرانمج األمم املتحدة اإلمنائي.  -البحرين
، إىل تدريب املدعني البحرينيني. ويف عام احلقائق لتقصي املستقلة البحرينية نةلجال ريرتق الواردة يف

التدريب إىل التوقيع على اتفاق تعاون بني الربانمج اإلمنائي ومكتب املدعي العام من ، أفضى 2014
 دعية لدى مكتب املق اخلاصوحدة التحقي أجل االضطالع مبشروع خاص بتعزيز املؤسسات وإنشاء

كبرياً نت  . وعيِّّ املهينةأو  الالإنسانيةأو  القاسيةاضاة مقرتيف التعذيب وغريه من أشكال املعاملة ملق لعاما
ود عِّمت بوحدة شرطة ملستشاري املشروع. وأ سنِّدت إىل الوحدة إثر إنشائها وظيفتا التحقيق واملقاضاة، 

تذى هبذه التجربة يف أبو حوسي  ل. حليالتمع املعلومات و خاصة جبوخدمات طبية ونفسية وقاعدة بياانت 
 كويت.ظّب وال

 2017أ نشئت حمكمة السالم اخلاصة يف أيلول/سبتمرب حكومة سويسرا االحتادية.  -كولومبيا
لح حتقيق العدالة اجلزائية/التصاحلية لضحااي النزاع املسوأ سنِّدت إليها والية إثر التوقيع على اتفاق السالم، 

 ا، ابلتنسيق مع احملكمة اجلنائية الدولية.لتابعني للدولة وغري التابعني هلا لنيفاعال من يد مسؤوليات كلوحتد
واقرتحت وزارة اخلارجية  اجلسيمة قدراهتا. الوالية االضطالع هبذهوواجهت احملكمة اخلاصة خطر أن يفوق 

نذ . وم2018يل أبر لصدد يف نيسان/ هذا االسويسرية توفري خبري استشاري للمحكمة. وأ برِّم اتفاق يف
وكذلك فيما خيص مسائل  يوية والتنظيميةذلك احلني، أسدي املشورة للمحكمة فيما خيص املسائل البن

، للقضاايومتطلبات العفو والعقوابت البديلة، ومعايري إيالء األولوية مهمة متعلقة بطبيعة اجلرائم، 
 واسرتاتيجية املقاضاة.

تيسر احلوار  2017ية السويسرية يف عام اخلارجوزارة  ذتأخاالحتادية.  راسويس حكومة -نيبال
 لتناولمبختلف آليات العدالة االنتقالية  املتعلقبني حكومة نيبال واملعارضة السياسية واجملتمع املدين، 

 متون ظِّّ د. البل انتهاكات حقوق اإلنسان املرتكبة خالل النزاع املسلح الذي وضع أوزاره مؤخرًا يف هذا
، دعيت 2018ويف متوز/يوليو . زائركخبري اثت يف ابنكوك يف ذلك العام، وحضرهتا  دااحمل من جولة أوىل

 الذي أشاركيف سويسرا،  التطرق إىل املاضينفس اجلهات الفاعلة إىل حضور برانمج التعلم املتقدم بشأن 
 رئاز ضر حاكم  حضرته ابنكوك ع آخر يفع قد اجتما  2018ويف تشرين الثاين/نوفمرب . زائركمحاضر فيه  

 وضع خريطة طريق لتنفيذ عملية العدالة االنتقالية. من أجل
رافقت وزارة اخلارجية عملية السالم بعد التوقيع على االتفاق حكومة سويسرا االحتادية.  -الفلبني
واملصاحلة،  نتقالية. وأصدرت اللجنة املعنية ابلعدالة اال2014يف عام  ابجنسامورومنطقة الشامل بشأن 

يف برانمج  زائراً وبصفيت حماضرًا  .2015األول/ديسمرب  سويسري، تقريرها يف كانون بريا خأسهيرت يت ال
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 ابجنسامورو منطقة بشأن الشامل االتفاق أدرب ممثلي املوقعني على، ابلتطرق إىل املاضياص التعلم اخل
 املعنية جنةاللات وصيولة عن تنفيذ تت املسؤ وشاركت أيضًا يف حلقة عمل مع اهليئامنذ بضع سنوات. 

احلكومة السويسرية.  دعتهكخبري   2019يف حزيران/يونيو  مانيالأ جريت يف  واملصاحلة االنتقالية ابلعدالة
، بل تتمثل أيضًا يف بناء فحسب وال تتمثل التحدايت الرئيسية يف مقاضاة مقرتيف جرائم النزاع املسلح

ويف دمج تطبيق القانون املدين احلكم،  اتيةالذ روامو ابجنسيف منطقة ل عليه قضاء جديد وفعال ويعو  
، أو إقامة التوازن بينهما ابجنساموروالفلبيين وتطبيق الشريعة اإلسالمية، اليت تسري على اجلالية املسلمة يف 

 على األقل.
، 2014 يف عام استهل االحتاد األورويب، بعد احتجاجات ميداناالحتاد األورويب.  -أوكرانيا

الفساد، دعمًا جلهود أوكرانيا الرامية إىل إنشاء مؤسسات جديدة وسن قوانني  اربةحمب ةاصاخل مبادرته
أنشأ االحتاد األورويب اجمللس االستشاري الدويل حملاربة الفساد  2017حملاربة الفساد بفعالية. ويف عام 

إىل اجمللس   نضمام االىلإت عيالقوانني. ودلق بسن إسداء املشورة للكونغرس فيما يتع الغرض الرئيسي منهو 
احلكومة، واملعارضة السياسية، عضاء فزرت كييف مراراً، والتقيت أب، للمجلس اً عيِّّنت رئيسمث كخبري، 

 ووسائل اإلعالم، وعربت عن رأي اجمللس، أمام الكونغرس يف املقام األول. ع املدين،واجملتم
 2017 املشروع يف عام ائمون علىلقا مين طلب يقة والعدالة.ص ابحلقاملشروع الدويل اخلا -سري النكا

يف جيش سري النكا القرتافه املزعوم جرائم حرب وجرائم ضد اإلنسانية خالل  جنرالإىل توجيه التهم 
قد  اجلنرالوكان هذا (. 2009حت عام  2008النزاع املسلح )الذي دار خالل الفرتة املمتدة من عام 

يف أمريكا الالتينية. فأعددت دعوى قضائية وأودعتها ة عد دانبل لدىرب سفريًا تهاء احلعنيِّّ بعد ان
إيداعًا متزامنًا يف الربازيل وشيلي وكولومبيا وبريو، منسقًا مع املدعني يف اهليئات القضائية األربع. وهذا ما 

 ي.ه األصلأفضى إىل استقالة سفري سري النكا وهروبه من املنطقة وطلبه اللجوء يف بلد
إىل العمل حماضراً  2010االحتادية للشؤون اخلارجية منذ عام  الوزارة تدعوين -احكومة سويسر 

، املصمم لتدريب موظفيها الدبلوماسيني التطرق إىل املاضييف برانمج التعلم املتقدم التابع هلا بشأن  زائراً 
عداد رج يف ينداالنتقالية. و  العدالةاألمن البشري وشركائها الدوليني بشان مسائل  قسمالعاملني يف 

يف ملشاركني غري السويسريني ممثلو احلكومة واجملتمع املدين من بلدان معظمها خترج من نزاعات مسلحة ا
وكذلك النرويج  ،ومقدونيا الشماليةسنة واهلرسك وروسيا وصربيا وأوكرانيا أورواب )كوسوفو وجورجيا والبو 

نية )املكسيك وبريو وكولومبيا الالتيمريكا وأ نمسا وهولندا(،نيا والوفرنسا واململكة املتحدة وإسبا
وغواتيماال(، وأفريقيا )مايل وبوروندي والكامريون وليبرياي وجنوب أفريقيا وتشاد وتونس وليبيا ومجهورية 
الكونغو الدميقراطية ومصر وزميبابوي وكينيا ونيجرياي، والشرق األوسط )الكويت ولبنان وإسرائيل 

وأرمينيا والفلبني وميامنار  قريغيزستانونيبال وابكستان و نيسيا وإندو  نكاوآسيا )سري ال لسطني(،وف
 ند(. واتيل

إبيطاليا  تورينويضع املعهد الذي يقع مقره يف . والعدالة اجلرمية لبحوث األقاليمي املتحدة األمم معهد
نائي جلن اانو القها بشأن مسائل من املتحدةبرامج أكادميية وحبثية ابلشراكة مع الدول األعضاء يف األمم 

بني التنظيمات يف إطار مكافحة اإلرهاب، ومنع التآزر  الدويل وحمو النزعة املتطرفة لدى املتشددين
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والنووية.  واإلشعاعيةواملراقبة البيولوجية والكيميائية  اإلرهابية وتنظيمات اجلرمية املنظ مة، واجلرمية السربانية،
بوضع السياسات اجلنائية العاملية الكفيلة  ملتحدة املعينا مملأل فكرمركز الن يضحي لمعهد ألذا، ي راد ل

 أمناء. ودعيت إىل االنضمام إىل جملس لألوطانابلتصدي ألخطر األنشطة اإلجرامية الدولية والعابرة 
وأعيد  ،2019م مث أعاد انتقائي يف عا واالجتماعي االقتصادي اجمللس انتقاين، و 2014املعهد يف عام 

 ء.لس األمناجم ئيسلر  باً انئتعييين 
املكتب اإلقليمي للمكسيك وأمريكا . 2006استشارية أخرى ذات صلة مبا سبق ذكره:  م  مها

 AD/MEX/03/H32، منسق مشروع واجلرمية ابملخدرات املعين املتحدة األمم كتبالوسطى التابع مل
 األمم خبري عينه مكتب .2003 ات.لقانوين للمخدر م غري اواالستخدا املعاملة سوءو اخلاص مبنع اجلرمية 

)املكسيك( فيما خيص قتل النساء  سيوداد خواريزلالضطالع مبهمة يف  واجلرمية ابملخدرات املعين املتحدة
يف مؤمترات وبرامج ي رمى منها إىل تعزيز  ومتحدث. جملس أورواب، خبري 199002003يف هذه املدينة. 
االحتاد األورويب:  .الشرقية. أذربيجان وبلغاراي وإستونيا روابأو  دانبل ن واملساءلة يفالقانو  الدميقراطية ودولة

. 1994يف عام  الغشي الدويل اليت نظمها املكتب األورويب ملكافحة عضو يف برامج التعاون القضائ
 ملخدرات.اب املعنية شنغن. جمموعة عمل 1993-1995

أفريقياً، أجريت حبثاً عن  لداً ب 13ن م نخرباء ينحدرو ب ىل تدريإضافًة إأنشطة خبري يف أفريقيا: 
؛ وعيّنين املفتوح اجملتمع يف العدالة مبادرةاالستغالل غري القانوين للموارد البشرية يف غينيا االستوائية لصاحل 

ت اتيجيايف تونس من أجل وضع اسرت  احلقائقبرانمج األمم املتحدة اإلمنائي خبريًا إلسداء املشورة للجنة 
حل معهد االنتقال املتكامل يف إطار مشاريع خاصة ابلعدالة االنتقالية يف لصا أعملو  د؛املكافحة الفس
 نيجرياي وليبيا.

 األنشطة األكادميية
يف الوالايت املتحدة األمريكية. العدالة اجلنائية  بنسلفانيابوالية : أستاذ زائر يف جامعة هافرفورد 2014

-2003السويد.  ،أوبساال .داغ مهرشولد د معهيف ئر زا : ابحث2011ية. النتقالالدولية والعدالة ا
أستاذ القانون اجلنائي الدويل ومدير برانمج يف مركز حقوق اإلنسان من أجل القانون والعدالة : 2006

أستاذ مساعد، جامعة كارلوس الثالث : 2003-2000رانسيسكو، كاليفورنيا. العاملية، جامعة سان ف
يف برامج دراسية ومؤمترات يف اجلامعات األوروبية واألمريكية  دثمتحي. نائية القانون اجلريد، كليف مد

 وقصندبشأن حقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل والقانون اجلنائي الدويل، بدعوة من البنك الدويل و 
 ة ؤسسوم Lelio Bassoومؤسسة  ماكس بالنك ومعهد للمرأة اإلمنائي املتحدة األمم

وجامعة  بركلي يف كاليفورنيا  جامعةو الشفافية الدولية ومنظمة العفو الدولية  ظمةومن وريناسسة كونراد أدؤ م
هارفارد ومؤسسة جامعة و  نيويورك مدينة جامعةو  دريكسيلييل وجامعة ستانفورد وجامعة نيويورك وجامعة 

 .اجملتمع املفتوح ووزارات الدفاع والعدل واخلارجية األمريكية
 تطوعيةطة الاألنش

وهي املنظمة غري احلكومية املعنية حبقوق  ،ًا يف مجعية حقوق اإلنسان اإلسبانيةبت عضو انت خ -2019
 األذيع صيتاً يف بلدي.اإلنسان 
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 عيِّّنت عضواً يف اجمللس التنفيذي للشعبة اإلسبانية من املنظمة. العاملية. الشفافيةمنظمة  -اآلن-2017
 سة اخلاصة ابلقانون والسالم.مار ة املوعمجماملتكامل. عضو نتقال معهد اال -اآلن-2017
 . ستوكهومل، السويد. عضو جملس األمناء.هارالد إدلستاممؤسسة  -اآلن-2011
 حلقوق األمريكية البلدان حمكمةأمام  اإلنسان حلقوق األمريكية البلدان جلنةخبري عينته  -2009
لنيابة عن النساء اللوايت اب بيةكتاال بريكاتب شهادة اخلكسيك. قضية كامبو ألغودونريو ضد امل. اإلنسان

املكسيكية، األمر الذي أدى إىل إصدار حمكمة البلدان  سيوداد خواريزتعرضن للعنف اجلنساين يف مدينة 
كية أهم أحكامها املتعلق حبق النساء يف حياة خالية من العنف وواجب الدولة املتمثل يف التحقيق األمري
و يداير تهم وتعويض اجملين عليهم. شاهد خبري يف قضييت قبمعاه و فيمقرت نساين ومقاضاة عنف اجليف ال

 ابالسيو دي جوستيسيا ضد كولومبيا.وميليتار ضد غواتيماال 
كاتب الدعاوى القضائية األوىل املرفوعة على أعضاء الطغمتني العسكريتني . بينوشيهقضية  1996

مة العدل الوطنية اإلسبانية )قضية كم حمأماات راءت إىل بدء اإلجليت أفضالسابقتني لألرجنتني وشيلي، ا
رائم ضد واجل ،واإلخفاء القسري ،والتعذيب ،واإلرهاب ،كاتب تقارير عن اإلابدة اجلماعية(.  بينوشيه

 ،والتقادم ،وتسليم املطلوبني ،واالختصاص الدويل ،واحلصانة ،اإلنسانية وضد األشخاص احملميني دولياً 
والتعاون القانوين  ،والعفو ،والطاعة الواجبة ،رم ذاته مرتنياجل علىخص الش ةحماكمم جواز مبدأ عدو 

وبناء على طلب جملس مدعي احملكمة العليا  العامنيابلنيابة عن االحتاد التقدمي للمدعني  ،الدويل
 أوغستو نرالجلاحتجاز يف األرجنتني وا خورخي رافائيل فيديال اجلنرالمن أجل ضمان احتجاز  ،إلسبانيا

 لندن. يف هوشيبين
 منشورات خمتارة

  “Corruption, organized crime and international crimes. Lessons for prevention” 

Politorbis,  ،2020، وزارة اخلارجية السويسرية  
  “Una Nueva Política Criminal para México”.2018 ملكسيك،. املعهد الوطين للعلوم اجلنائية، ا . 
 "Justicia Transicional en Chile ،2016". اجلامعة الكاثوليكية، شيلي . 
 "Hipergarantismo: el caso de Guatemala ."2011 املكسيك، اجلنائية، للعلوم الوطين املعهد. 
 "Torture as a Greater Evil ،" الوالايت املتحدة األمريكية، هوبكنز جونزمنشورات جامعة ،

2007. 
 "De Nüremberg a Madridتشرين الثاين/نوفمرب 54أجل الدميقراطية، العدد القضاة من لة ". جم ،

2005. 
 "The Legacy of the Pinochet Case بركلي للدراسات اخلاصة أبمريكا الالتينية.  استعراض"، يف

 .2005جامعة كاليفورنيا، بركلي، 
 " The Role of Civil Society and the Media in Building a Culture against 

Corruption: the Experience of Spain" في " Global Action against Corruption, the 

Mérida papers ."2004، فيينا، واجلرمية ابملخدرات املعين املتحدة األمم مكتب. 
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 " La Jurisdicción Universal en la Jurisprudencia de la Sala II del Tribunal 

Supremo73لقضائية، العدد ا طةلسلة ا" يف جمل .CGPJ. 2004. 
 "Corrupción, Globalización y Delincuencia Organizada .يف "الفساد يف ظل العوملة ،"

 .Ed. Ratio Legis ،2004. "حتليل جامع للتخصصات
 "La Corrupción Económica en las Comunidades Europeasتصادية حل االق" يف محاية املصا

 .Trotta ،2001ة. وبيور األ للجماعة
 " El Juicio en Cortes Extranjeras a los Miembros de las Juntas Militares Argentina 

y Chilena 2001. اجلامعية اإلسبانية األمريكية، "العدالة اجلنائية الدولية"" يف. 
 " Il caso Pinochet. I Crimini Contro l’Umanitá fra Politica e Diritto ."لية ة الدو املؤسس

Lelio Basso ،1999. 
 " Fundamentación de la Competencia de la Justicia Española en Los Delitos de 

Lesa Humanidad عن حقوق اإلنسان مكافحة اإلفالت من العقاب دفاعاً "" يف" .Icaria ،1998. 
 

 األومسة واجلوائز أهم  
 ا.بانيإس، نة حلقوق اإلنساالوطني اجلائزة -1997
 ، املكسيك.غواداالخارادكتوراه فخرية، جامعة  -2003
 . جملس بلدية سان فرانسيسكو، كاليفورنيا.شهادة شرفية -2004
 دكتوراه فخرية، جامعة سانتياغو دي شيلي املركزية. -2006
 منحتها نيابة رائسة جملس الشيوخ الشيلي.ميدالية شرف  -2006
 رتبة ضابط.، بنسافر  رية. مجهو قة الشرفوسام جو  -2010
 جنمة التضامن. اجلمهورية اإليطالية، برتبة قائد.وسام  -2010
 . مجهورية غواتيماال، برتبة الصليب األكرب.Quetzalوسام  -2010
 إسبانيا، برتبة قائد.وسام االستحقاق املدين. مملكة  -2010
منظمة عي إسبانيا و دم مللعاس الاليت مينحها اجملالفساد جائزة الشفافية والنزاهة ومكافحة  -2016

 الشفافية الدولية.
 دكتوراه فخرية، املعهد الوطين للعلوم اجلنائية، املكسيك. -2018
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 غاينور ،فرغال -2
: ابإلنكليزية[صل]األ  

 ويةشفرة مذك
 ماو ر  نظام يف األطراف لدو ال مجعية أمانة إىل حتياهتا املتحدة األمم لدى أليرلندا الدائمة البعثة تقدم
 املعدلة بصيغته) ICC-ASP/1/Res.2ة اجلمعي قرار إىل وابإلشارة الدولية، اجلنائية للمحكمة سياألسا

 ونوابّم العا عيللمدّ  وانتخاهبم، القضاة ترشيح إجراءات" ناملعنو ( ICC-ASP/3/Res.6 القرار مبوجب
 مكتب اعتمدها يتال معاال املدعي انتخاب تصاصاتخا وكذلكة" الدولي اجلنائية للمحكمة العام املدعي
 السيد برتشيح ويتشرف ( ICC-ASP/18/INF.2) 2019يل نيسان/أبر  3 يف األطراف الدول مجعية
 اليت االنتخاابت يف الدولية، اجلنائية للمحكمة العام املدعي ملنصب النتخابه أيرلندا، من غاينور، فرغال

 .نيويورك يف رافطاأل لدو لل العامة للجمعية نفةستأامل الثانية الدورة خالل ستجري
 جاينور السيد يتمّتع ة. الدولي اجلنائية للمحكمة األساسي روما نظام من 42 ابملادة أيرلندا واسرتشدت

 واسعة ربةخب غاينور السيد يتمّتع  كما املمتازة.  ومسعته مرجعياته من يتضح كما عالية أخالقية شخصيةب
 ذلك يف مبا الدولية، اجلنائية احملاكم من العديد يف لعم دوق الدويل، اجلنائي القانون جمال يف ةوهامّ 

 اإلسبانية ابللغتني ممتازة عمل معرفة ولديه ليزيةكناأل اللغة جييد وهو ة. الدولي اجلنائية احملكمة يف محامك
 نظراً  غاينور، السيد أن راسخاً  اعتقاداً  أيرلندا وتعتقد ة. الذاتي سريته من نسخة طيه ومرفق ة. والفرنسي
َي اً  مدعياً  سيكون الصلة، ذات وخربته واملهنية، العامة النيابةجمال  املثبتة يف ومهاراته األكادميية، ملؤهالته  مم 

 .ممتازاً 
 يف األطراف الدول مجعية ألمانة لتجّدد الفرصة هذه املتحدة األمم لدى أليرلندا الدائمة البعثة وتغتنم 

 .اتقديره أمسى لية،دو ال ئيةاناجل للمحكمة األساسي مارو  نظام
 املؤهالت بيان

 30-28( من نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية والفقرات 3) 42بيان مقدم وفقا للمادة 
التابع هلا واملدعي العام  هتارتشيح قضاب فيما يتعلق حملكمةامن قرار مجعية الدول األطراف بشأن إجراءات 

 بصيغته املعدلة(.  ،ICC-ASP/3/Res.6) موانتخاهب هبواون
إنه لشرف أليرلندا أن ترشح القاضي فريغال غاينور النتخابه مدعيا عاما. ويتمتع  القاضي غاينور خبربة 

يف  قضااي شديدة التعقيد نظرت  عَ مهنية متتد على اثين عشر عاماً عمل فيها كمدٍع عام دويل متفرغ ورافَ 
لتقين يف تفوقه ابفضل  ستطيعماة. ويفيها احملا رسات ماو نس ذلك عشر الدولية وسبق فيها احملاكم

استنادا إىل سجل وذلك ، أكرب مصداقية ذيقادر على حتقيق أتثري رادع مكتب  إدارةاملالحقة القضائية 
الدوائر  االستئناف. وهو املدعي العام االحتياطي الدويل املشارك يفيف  أتييدهامت حافل من اإلداانت 

 ؛مدينيف أغلبه اختصاص  لالثننييف كوسوفو، و بوداي وقاض يف الدوائر املتخصصة كمحماكم   االستثنائية يف
  .نكليزيةة، أما لغته األم فهي األيتازة ابللغتني الفرنسية واإلسبانعلى دراية عملية مم والقاضي
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 وه رتام.حاملة مجيع زمالئه بلطف و اوذاع صيت القاضي غاينور بفضل حتقيقاته وحماكماته املمتازة ومع
وتعتقد أيرلندا اعتقادا راسخا أن القاضي غاينور يتمتع ابلشخصية واخلربة التفاوضية  يتمتع أبخالق رفيعة؛

إجراءها بشكل الالزمتني الستحداث بيئة  داخل مكتب املدعي العام تدعم التغيريات اليت يتاج املكتب 
 اف.طر ل األو داجلهات الفاعلة ومع ال علبناء عالقة عمل بناءة مملح، و 

 
 الذاتية ةري الس بيان

 ركمة اخلمري احلم، حمالدوائر االستثنائية يف حماكم كمبوداي احتياطيمد ع عام  
 .املتخصصة كوسوفو دوائر يف قاض
 علىد رؤية وطاقة وخربة قانونية تزيية ذو فعالشديد ال ع عاممدّ  قانونية خبربة يتمتع وفعال متمرس عام مدع
 حتقق اليت األفرقة يف قيادي عضو ة.القضائي واملالحقة الدويل التحقيق جمال يف ةنس 18 منها عاما، 22

 سورية وقيادة لرواندا، املؤقتة واحلكومة احلمر، اخلمري وقيادة البوسنة، صرب قيادة أعضاء كبار وحتاكم
 أوهورو الكيين سالرئي ضد الدولية ائيةناجل احملكمة قضية يف للضحااي رئيسي مستشار .والعسكرية األمنية

 من وجمموعة أفغانستان، يف الدولية اجلنائية احملكمة وضع يف األفغان الضحااي من وجمموعة كينياات،
 .فلسطني يف الدولية اجلنائية احملكمة وضع يف الفلسطينيني الضحااي

 املهنية اخلربة
 الدولية اجلنائية كمة: احملاآلن حىت - 2012 الثاين/نوفمرب تشرين 
  للضحااي رئيسي مستشار 

 لقضية ضحية ألف 20 حنو مصاحل لتمثيل رئيسي كمستشار 2012 عام يف ابتدائية ال دائرال عينته
حاليا هو احملامي الرئيسي و . 2015 إىل 2012 من الفرتة يف ومثلهم الدولية، احملكمة اجلنائية يف كينياات
 200 من أكثر تضم ولفئة ئناف،االست دائرة أمام جراءاتإلا يف األفغان الضحااي من 82 من جملموعة
 ية.التمهيد الدائرة أمام اإلجراءات يف فلسطينية ضحية

  وإعداد امليزانية، طلبات وإدارة املالية، واإلدارة والتكتيكية، االسرتاتيجية التقاضي قرارات مجيع عن ؤولمس 
 واحملاكمة التمهيدية الدوائر أمام كينياات قضية يف اياحالض عن ابلنيابة واخلطية الشفوية املذكرات وتقدمي

 والفريق الهاي، يف العاملني املوظفني أداء وإدارة امليداين، واألمن كينيا، داخل والبعثات ،واالستئناف
 له.مقرا نريويب من يتخذ الذي امليداين

  من األدلة، إىل للوصول الدولة ةلقعر  ذلك يف مبا مسبوقة، غري ولوجستية وقانونية أمنية حتدايت إدارة 
 ة.الدولي اجلنائية احملكمة قضاة على الكينيني الضحااي نظر وجهات عرض أجل

  20 عددهم البالغ الضحااي متثيل أجل من الدولية اجلنائية احملكمة يف الضحااي لتمثيل منوذج اخرتاع إعادة 
 ة.العدال سري عرقلة لوقف ايكين حكومة على الضغط مواصلة مع فعاال، متثيال ضحية ألف
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   مراجعة إلجراء مثيل له يسبق مل طلب إلعداد نيويورك يف مشروع غري فريق مع منسقة حبوث اءإجر 
 إجراء يف 54 املادة مبوجب العام املدعي واجب على الرتكيز مع للتحقيق، العام املدعي لوقف قضائية
 ع.وسري كامل بشكل ومقاضاة حتقيق

  على واإلشراف امليزانية، على واإلشراف ،فعالة نتائج لضمان خمتلفة مواقع يف املوظفني تنسيق 
 احلكومية غري واملنظمات الضحااي مع كينيا أحناء مجيع يف االجتماعات لعشرات اللوجستية التحضريات

 ة.لوماسيياألوساط الديو 
  املسجل طلب على ءبنا مبادرات يف وشاركت ابمليزانية، املتصلة املسائل على احملكمة قلم مع تفاوضت 

 الضحااي، ملشاركة كفاءة أكثر متويل وأتمني هيكلة إلعادة ReVision املسجل روعشم من كجزء
 ة.الدولي التجارة لغرفة التابعة واملالية امليزانية جلنة أعدهتا اليت الربانمج ميزانيات واستعرضت

  جرائم يف صرامة أكثر حتقيقات راءجإ لجأ من والضغط وكتابًة، شفوايً  العام املدعي مكتب مع التواصل 
 ة.الكيني الشرطة ترتكبها اليت واجلرائم كينيا، يف اجلنسي العنف

 الدولية املطبوعة اإلعالم ووسائل والتلفزيون اإلذاعة مع ومسجلة مباشرة مقابالت يف بفعالية التواصل 
 يعومج 24 وفرنسا واجلزيرة، ميز،ات ونيويورك واإليكونوميست، ولوموند، سي، يب يب ذلك يف مبا واحمللية
 ة.ئيسيالر  الكينية اإلعالم وسائل

   التابع األمن جملس وأعضاء واملاحنني املدين واجملتمعة الدبلوماسياط إىل األوسو  احملكمة، يفالتحّدث 
 ا.كيني غرب يف املواقع من العديد يف القرى قاعات يف الضحااي مئاتأمام  وكذلك املتحدة، لألمم

 كينيا، وحكومة العام، املدعي مكتب على والضغط ،حاايالض أصوات مساع نلضما رتاتيجيةسا وضع 
 .األساسي روما نظام مبوجب اللتزاماهتما لالمتثال

 احملاكمة فرتيت يف املشاركة يف الضحااي حقوق اجلنسي؛ ابلعنف املتعلقة التقارير صياغة على اإلشراف 
 روما نظام من 9 الباب وجبمب كينيا التزامات وشامل؛ سريع قحتقي إجراء يف الضحااي حق واحملاكمة؛
 املشروعة غري األفعال عن الدول مبسؤولية املتعلقة واملواد املعاهدات، لقانون فيينا واتفاقية األساسي،

 ة.املتعمد
 باتوالواج الدولة، تعاون عدم بشأن الكيين والدفاع كينيا، حكومة قدمتها اليت احلجج على شفواي ودردال 

 .للرئيس الدستورية
 من يوما 55 ذلك يف مبا كينيا، غرب أحناء خمتلف يف والقرى املدن يف النطاق واسعة ميدانية لماأع إدارة 

 على إعالمية إحاطة كل وركزت ة. ضحي ألف من أكثر مع ونصف عامني مدى على االجتماعات
 تتعلق أسئلة الضحااي على اهلخال طرح مكثفة وأجوبة أسئلة جلسات وتضمنت القضية، يف التطورات

 دة.مع القضااي يف قضة واحجب
 يف الوضع يف ابلتحقيق العام املدعي إذن رفض قرار ضد الضحااي قبل من مسبوق ادة نداء غريقي 

 والدولة القضائية الوالية بشأن مذكرات مشارك، فلسطيين حمام مع وصياغة،، 2019م عا يف أفغانستان
 .2020م عا يف فلسطينية يةضح 200 من أكثر عن نيابة
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 ،واملساءلة العدالة الدولية: جلنة 2019ديسمرب كانون األول/  – 2017يناير ثاين/ن الكانو 
 فريق ميامنارورئيس    ،فريق النظام السوري رئيس

 يف سوراي وميامنار.املرتكبة اجلرائم  ادة اسرتاتيجية لفرق التحقيق يفيق •
من يف الفرتة  رائم النظام السورياملعين ابلتحقيق يف ج واملساءلةالدولية  جلنة العدالة فريق يادةق •

 لشرقاب بلدانمن احملققني امليدانيني يف ثالثة  فريًقا فرعًيا أدرتحيث ، 2019إىل  2017
 املوجودينابللغة العربية  رعي من احملللني الناطقنيالقائد امليداين لفريق ف على ترفوأشاألوسط، 

 أورواب. يف املقر الرئيسي يف
جنائية بشأن اجلرائم  وإعداد مذكرات الشهودوإفادات  املستنديةة حتليل األدل على تأشرف •

 استيفائهالضمان  يةاجليش والقوات اجلوية السور وحدات من قبل األجهزة األمنية و املرتكبة 
أو خمتلطة استخدامها يف هناية املطاف من قبل حمكمة جنائية دولية هبدف ري املهنية، ألعلى املعاي

 وراي.يف ساملرتكبة رائم جلا البت يفهلا اختصاص 
من أجل  ماحنةحكومة ساب حل 2018ميزانية عام على على دراسة جدوى و  تأشرف •
د األقليات العرقية والدينية يف أفراد القوات املسلحة مليامنار ض ارتكبهالتحقيق يف اجلرائم اليت ا

 نائية الدولية. ق املتوقع أن جتريه احملكمة اجل، وذلك لدعم التحقي2011ميامنار منذ عام 
من إقليم ميامنار  االرتباطخطة تنفيذية أولية لضمان مجع وحتليل أدلة  إعداد على تأشرف •

املوظفني املاليني املكلفني ع م تتواصلمة اجلنائية الدولية، و كحدعما للتحقيقات املتوقعة للم
 يزانية لسنتني من العمليات. املإبعداد 

وآلية األمم املتحدة الدولية  اتاحلكوم ن عنممثلو هم مبن في يناور العديد من احمل تلعأط •
سورية وآلية األمم املتحدة جلرائم الدولية املرتكبة يف اجلمهورية العربية الاب املعنيةاحملايدة واملستقلة 

 امنار. قلة للتحقيق يف مياملست
 عاميآسيا ات تدريبية ملدة أربعة أايم يف موظفني حمليني ودوليني يف تقدمي دور على  تأشرف •

 من منظمات اجملتمع املدين البورمية.  فئاتمع  2019و  2018
نظام ال واثئق من فالاآل على حتليل املعلومات الواردة يف مئات الشهادات وعشرات تأشرف •
 .القضااياملنظمة هلذا التحليل يف خريطة  املسامهةى لعو سوري، ال
، الدقيقة فيهم ئيإليهم آرا توقدم هموظيفعلى ت تأشرفو  للنيمع حم مقابالت يتأجر  •

 أداء مجيع احملللني يف األفرقة.  رتوأدتوصيات بشأن الرتقية؛  توقدم
 . نكليزيةمن العربية إىل اإل ئق اإلثباتيةاختيار وترمجة آالف الواثعلى  تأشرف •
 املطبوعةئي للواثئق مع وحدة إدارة األدلة من أجل ضمان أعلى جودة للمسح الضو  تقنسّ  •

لتحليل  املناسبة قرارات تكتيكية على  أساس منتظم بشأن أفضل الطرق  تليد، واختذابكتوبة وامل
؛ احلريفالنقل دة؛ وبروتوكوالت يلية حمدو موارد حتلابستخدام كميات كبرية من املواد املكتوبة 

 .القضاايوإدارة ومسائل التعرف الضوئي على احلروف؛ واستخدام برامج إدارة األدلة 
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وحتليل  ،اجلرائمتقنيات حتديد املوقع اجلغرايف لتحديد مواقع خدام للني ابستعلى احمل تأشرف •
واثئق النظام السوري  يفائهم مل يكشف عن أمس الذين شخاصة توقيعات األملطابق اتالتوقيع

 من املستوى املتوسط والعايل. هوية أفراد النظام السوري ديدأجل حتمن 
 نسي واجلرائم ضد األطفال.  جلنائية حول العنف اجلأقسام من  املوجزات ا صياغةعلى  تأشرف •
راي منذ تسليم مذكرات جنائية معقدة تتعلق ابجلرائم املرتكبة يف سو لة ول زمنياجدعلى  توافق •

 السورية. والشرطة اجلويةقوات الو  راد من أجهزة األمن واجليشفأمن قبل  2011آذار/مارس 
ائية لألسد وسبعة آخرين سؤولية اجلنصفحة يوضح امل 400موجز من  إعدادعلى  تأشرف •

 ضد املعتقلني.املرتكبة النظام السوري عن اجلرائم  مسؤويلمن كبار 
لكبار أعضاء إدارة  ةاجلنائي ةسؤولياملوضح فيه أصفحة  350على إعداد موجز من  تأشرف •

كثر من ضد املعتقلني، مبا يف ذلك قتل أاملرتكبة االستخبارات العسكرية السورية عن اجلرائم 
 ة العسكرية صوراً جلثثهم.معتقل التقطت الشرط 8000

ل صفحة، تتعلق، على سبي 200على إعداد موجزات أخرى، كل  منها من حوايل  تأشرف •
ياكل قيادة اجليش هلعام  ستعراضابالقوات اجلوية العربية السورية؛ و  اارتكبتهاملثال، ابجلرائم اليت 

 لذين ينفذون سياسة النظام على مستوى احملافظات يفلية ملسؤولية اجلنائابريب السوري؛ و الع
 .تحمافظاثالث 

ن تقدم ييم، على ألرصد والتقاعلى مجع بياانت  كل ثالثة أشهر  توأشرفاألهداف  توضع •
 .العدالة الدولية واملساءلةجلنة   متول عملياتملاحنة اليتاحلكومات اإىل 

طبيعة املوجزات و األدلة  أنشطة مجع يصللماحنني، وتلخ ر فصليةاد تقاريعلى إعد تأشرف •
 ن حتت إشرايف. و ن العاملو اجلنائية اليت أعدها احمللل

 املاحنة عية وقانونية إىل ممثلي احلكوماتقدمت شفواي، يف شكل موجز، استنتاجات وقائ •
 .ةاخلارجي الرقابة جملس ، وإىلعن اسئلتهموأجبت 

، من أجل ضمان ابملقررائم النظام املعين جب يقفر الاتيجية إجناز إلهناء عمل رت اسأقررت ونفذت  •
 . احملايدة املستقلةتسليم مجيع املنتجات التحليلية إىل اآللية السالسة يف 

ق األوسط للتدرب يف الشر  لية واملساءلةعدالة الدو يف جلنة الفريق من احملققني باي دور  يتالتق •
موسعا بشأن ثنائيا معهم حوارا يت ر هم على آخر التطورات، وأجتوأطلععلى تقنيات املقابالت، 

 قابالت يف املستقبل. املإجراء مجع الواثئق و 
   

ستثنائية يف حماكم  االدوائر لا: 2016كانون األول/ديسمرب   - 2015أيلول/سبتمرب 
 دايكمبو 

 مدعي العام أقدم لل مساعد
اخلمري  دةقام الذي ياك2016 و 2015 ييف عام نيالعام يف مكتب املدعنياً أقدم عضو بصفيت •

(، شاركت يف صنع 003( وماس  موث )القضية 002احلمر نوون شيا وخيو سامفان )القضية 
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. وصياغتها وحتريرها كتوبةامللفات امل واستعراضليل األدلة، القرار االسرتاتيجي، واإلشراف على حت
ق يف لتحقيواب، 002/02القضية  يف اكمةاحملو ، 002/01ابستئناف القضية  امللفاتوتتعلق هذه 

 .، أساساً 003القضية 
بشأن العديد من جماالت القانون اجلنائي الدويل  003موقف االدعاء يف القضية أعلنت عن • 

 اجلماعيةابدة اإللتهم، و واج القسري، وإعادة توصيف ااجلنائية الدولية، مبا يف ذلك الز واإلجراءات 
 للفيتناميني. 

املكلف   لمدعي العامي مساعدا أقدم ل. و ابعتبار 003 إعداد القضيةما كبريا يف ت تقدحقق• 
إدارة مشاريع النهائية" لالدعاء. ومشل ذلك  املذكرةابلقضية، أشرفت على حتليل األدلة وإعداد "

امهة سواملوجود خطة مشرتكة؛ و وهـدفـه(؛  ومدته، ،هامي املشرتك )عضويتجر اإل العملورقات بشأن 
 تنفيذو الزواج القسري؛ و (؛ القتالالنزاع املسلح الدويل )عتبة شدة و خطة مشرتكة؛  إعمالكبرية يف ال

اجلهات مسؤولية و  ؛اجلماعيةاإلابدة و  ؛املساعدة والتحريضو  إجرامية؛وسائل السياسات الوطنية ب
ية )اجلرائم يف ائية اإلقليمالوالية القض؛ و الوالية القضائية الشخصيةو لقتل; يف اسوء النية  ومعيار؛ العليا

 نام(.فيت
  تدئنيبامل املدعني العامنيفائدة احملكمة ل يفدورية للدفاع الشفوي  متاريننظمت وأجريت • 

 .هم ممثلونر بدو  ميقو الشهود الذين  قاط القانونية واستجوابمناقشة الناملشاركني طالباً إىل واملتدربني، 
زائري  إىلنائية الدولية ن اجلنائي الدويل واإلجراءات اجلقدمت عروضا عديدة عن جماالت القانو • 

 .للقانون واالقتصادامللكية  امعةاجل، وإىل طالب يف حماكم كمبوداي الدوائر االستثنائية
  
 للضحااي  حمام رئيسي الدوليةجلنائية حملكمة ااحىت اآلن:  - 2012نوفمرب تشرين الثاين/ 

ضحااي قضية كينياات يف احملكمة  من 20 000سًا لتمثيل مصاحل حنو دائرة ابتدائية حماميًا رئي ينعينت
م جملموعة من الضحااي األفغان يف إجراءات أمامن دون مقابل ًا رئيسي حمامياً عملت اجلنائية الدولية. 

 . 2019سمرب ديكانون األول/ثالثة أايم يف   دامت ة استماعدائرة االستئناف، مبا يف ذلك جلس
ة طلبات اتيجية والتكتيكية، واإلدارة املالية، وإدار رات التقاضي االسرت د عن مجيع قرااملسؤول الوحي •

دائرة ال قضية كينياات أمام ابلنيابة عن الضحااي يف والكتابيةامليزانية، وإعداد وتقدمي املذكرات الشفوية 
ارة واألمن امليداين، وإدالبعثات داخل كينيا، عن و  ،االستئنافدائرة و  ،والدائرة االبتدائية يدية،التمه
 تخذ من نريويب مقرا له.ملوظفني العاملني يف الهاي، والفريق امليداين الذي يأداء ا

ل إىل دون الوصو  الدول حيلولةمبا يف ذلك حتدايت أمنية وقانونية ولوجستية غري مسبوقة،  أدرت  • 
قضاة احملكمة اجلنائية  أمامظر الضحااي الكينيني بشكل فعال األدلة، من أجل تقدمي وجهات ن

 الدولية.
ضحية متثيال  20000تطوير منوذج متثيل الضحااي يف احملكمة اجلنائية الدولية من أجل متثيل  ت  أعد •

 ة.عرقلة سري العدال للكف عنمة كينيا فعاال، مع مواصلة الضغط على حكو 
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عداد طلب مل يسبق له والية قضائية إل 70البحوث، مع الفريق اخلريي يف نيويورك، يف  نّسقت   •
ة قضائية لوقف املدعي العام للتحقيق، مع الرتكيز على واجب املدعي العام اء مراجعمثيل إلجر 

 وسريع.بشكل كامل  املالحقةتحقيق و اليف  54مبوجب املادة 
على امليزانية، وعلى  ت  خمتلفة لضمان نتائج فعالة، وأشرفواقع يف م نّسقت شؤون املوظفني• 

اء كينيا مع الضحااي واملنظمات غري مجيع أحن اللوجستية لعشرات االجتماعات يفالتحضريات 
 احلكومية والدبلوماسيني. 

، وشاركت يف ابمليزانية ت الصلةالقضااي ذا سجل احملكمة اجلنائية الدولية بشأن تفاوضت مع •
عادة املسجل إل أطلقه" الذي ReVisionلب املسجل كجزء من مشروع "درات بناء على طمبا

 لمحكمة اجلنائيةية لجمانرب اليزانيات امل ت  كفاءة ملشاركة الضحااي، واستعرضلة وأتمني متويل أكثر  هيك
 محكمة اجلنائية الدولية.للاليت تضعها جلنة امليزانية واملالية التابعة الدولية 

م صرامة يف جرائحتقيقات أكثر إجراء مشدداً على مع مكتب املدعي العام شفوايً وكتابًة،  ت  تواصل •
 . ومالحقة اجلناة ةكينيا، واجلرائم اليت ترتكبها الشرطة الكيني  العنف اجلنسي يف

اإلعالم  طن ووسائالتلفزيو إلذاعة و اقنوات عرب  حّية ومسجلةيف مقابالت بشكل فعال  ت  تواصل• 
اجلزيرة، و ميز، رك اتنيويو و وميست، اإليكونو لوموند، و مبا يف ذلك يب يب سي، الدولية واحمللية  املطبوعة

 ئل اإلعالم الكينية الرئيسية. ومجيع وسا 24فرنسا و 
تابع لألمم مع الدبلوماسيني واجملتمع املدين واملاحنني وأعضاء جملس األمن ال، و يف احملكمة ت  تواصل• 

 غرب كينيا.بااي يف قاعات القرى يف العديد من املواقع الضح مئات معاملتحدة، وكذلك 
كومة  ، والضغط على مكتب املدعي العام، وحة لضمان مساع أصوات الضحااياتيجياسرت  ت  وضع• 

 هتما مبوجب نظام روما األساسي. كينيا، المتثال التزاما
فرتيت ما قبل  كة يف يف املشار حقوق الضحاايو تعلقة ابلعنف اجلنسي؛ على صياغة التقارير امل ت  أشرف• 

من  9مبوجب اجلزء كينيا والتزامات  ء حتقيق سريع وشامل؛ احملاكمة واحملاكمة؛ وحق الضحااي يف إجرا
لقانون املعاهدات واملواد املتعلقة مبسؤولية الدول عن األفعال غري اتفاقية فيينا و نظام روما األساسي، 

ن، وحمكمة البلدان ائية للمحكمة األوروبية حلقوق اإلنسشروعة املتعمدة؛ واالجتهادات القضاامل
ة احلقيقة الكاملة بشأن اجلرائم املرتكبة ضدهم، إلنسان بشأن حق الضحااي يف معرفاألمريكية حلقوق ا

 باملسؤولني، واحلصول على تعويض عادل وفوري عن الضرر الذي حلق هبم؛ وواجحماسبة  ويف
 لتحقيق واحملاكمة.احملاكمة؛ وواجب الدول يف احضور 

عدم  بشأن يف قضية كينياات، والدفاع حكومة كينياكل من احلجج اليت قدمها   علىشفواي  رددت •
 تعاون الدولة، والواجبات الدستورية للرئيس. 

ما من يو  55 قضاء غرب كينيا، مبا يف ذلكب يف املدن والقرىة واسعة ميدانيمال أعأدرت • 
أكثر من ألف ضحية. وركزت كل إحاطة إعالمية  قابلت فيهاصف ون سنتنياالجتماعات على مدى 

خالهلا على  ترحأسئلة وأجوبة مكثفة ط   يف القضية، وتضمنت جلساتاصلة حلاعلى التطورات 
 الضحااي أسئلة تتعلق ابهنيار القضية.
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و  2013ابعة للمحكمة اجلنائية الدولية يف يف أحداث جانبية يف مجعية الدول األطراف الت ت  حتدث• 
 .2016و  2014

  
فيا كمة اجلنائية الدولية ليوغوسال: احمل2012كانون األول/ديسمرب   - 2009أيلول/سبتمرب 

 السابقة
 يتش ز مكتب املدعي العام، يف حماكمة رادوفان كاراد ،حمامي ادعاء

الدعاء بشأن السرتاتيجية والتكتيكية إىل فريق اعضوا رئيسيا يف فريق احملاكمة، قدمت املشورة ا بصفيت
 سري الدعوى، وشاركت مشاركة كاملة يف احملاكمة نفسها. 

 لة وصياغة مذكرات االدعاء. مهم لألديف تقيي على حمامني مبتدئني ت  فأشر • 
 هنية والنقد البناء فيما يتعلق ابلنواتج.املشورة امل مقدماً احملامني املبتدئني،  وجهت• 
املتعلقة ابلقانون و  الوقائعية واإلجرائية املسائل اكمة بشأنإحاطات واضحة وفعالة لفريق احمل مت  قد• 

 تقدم القضية.كارادزيتش مع   ليت نشأت يف قضيةاملوضوعي ا
، مبن فيهم الضحااي واملطلعون، والشهود اخلرباء الواقعلعشرات من شهود واستجوبت  ا ت  فحص• 

مرافعة شفوية  أعددت  وقدمت  • ص. ملقذوفات واملتفجرات والقنعلقة ابتمتقنية للغاية  جوانببشأن 
 ئل اإلجرائية.موجزة يف احملكمة بشأن جمموعة من املسا

إعداد األقوال و ؛ واألجوبةحاكمة، مبا يف ذلك صياغة الطلبات والردود حضري للمعلى الت ت  أشرف• 
 شهود يف احملكمة. الستخدامها مع ال األدلة املستنديةواختيار  ؛املختلطة

 اسع مع الدفاع يف الهاي ويف سراييفو بطريقة تعاونية.طاق و على نتواصلت  • 
 دعم احملاكمات،أعضاء اء األخرى، و قة االدعيقي وأفر اق واسع مع أعضاء فر نط علىتواصلت  • 

 ، والدعم اللغوي، وموظفي القضاة وموظفي التحقيقات، واملكتب املباشر للمدعيالقضاايودعم 
 عسكري.يل الع ملكتب املدعي العام، وفريق التحلالعام، وفريق البحث القيادي التاب

كارادزيتش. وبعد أن رفض حماكمة   هادته يفء بشري شاهد رفض اإلداليف مفاوضات مع خب دخلت  • 
عليها؛ وتقدمت  وأشرفت احملكمة ازدراءمذكرة بشأن ابستمرار اإلدالء بشهادته، قمت بصياغة 

 يف البوسنة ونقله إىل الهاي. ن اعتقالهن أجل ضماول على أمر ابلقبض عليه مبطلب للحص
استدعاؤهم  سيتمالذين آخرين، ابلشهود  وحمققني دعاءا يي، بعد التشاور مع حمامأوصيت  • 

 لبلدايت اليت سيتم إسقاطها من الئحة االهتام. ابو 
شاهد عن طريق  وحتليلها وتوثيقها رتاضهاحمادثة مت اع 700بتحديد  مت تكليفه فريًقا فرعًيا أدرت  • 

 احملكمة كدليل.   لتقدميها يف من الدولةمن أ
جتماعات بطريقة وأجريت  االاالدعاء، شهود مي الدفاع و راييفو بني حمااجتماعات يف س نظمت  • 

 الدفاع والشهود. حظيت ابرتياح عادلة وفعالة 
وتعديلها، مبا يف بشأن صياغة لوائح االهتام  سابقاً  املدعني العامني احملليني من يوغوسالفيا أحطت  • 

 ة اجلماعية. ابدإلابو  املشرتكابلعمل اإلجرامي  الصحيحالدفع  ذلك كيفية
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يف الهاي بشأن اإلجراءات اجلنائية الدولية واحلق يف حماكمة  ئيسي الذي عقدر الر املؤمت ت  خاطب• 
 هاء حماكمات رئيسية للقيادات على وجتوصيات إجرائية حمددة هتدف إىل إجر  ت  قدمعاجلة، و 

 السرعة.
  

، العاليةحملكمة دائرة، اال: حمكمة 2009أغسطس آب/ – 2008أكتوبر تشرين األول/
 حمام ا يف أيرلنداواحملكمة العلي

، واحملكمة اجلنائية العاليةالدائرة، واحملكمة حمكمة أمام احملكمة بشكل شبه يومي أمام  ترافعت• 
املدعى عليهم يف املالحقات  حيث مثلت  دا، حملفني( واحملكمة العليا يف أيرلن من دوناخلاصة )

احملكمة، واإلرهاب،  زدراءرمني، وااجلرائم غري املميتة، وتسليم اجملالقضائية املتعلقة مبجموعة من 
 ومصادرة األصول اجلنائية. 

                                                                                   
 : احملكمة اجلنائية الدولية2008تشرين األول/أكتوبر  - 2007نوفمرب تشرين الثاين/

 دالروان
 عام مكتب املدعي الحمامي ادعاء، 

 نرياماسوهوكو قضية يفالستة  املتهمنيحماكمة أمام احملكمة، على أساس يومي تقريبا، يف  ترافعت  • 
وعارضت، أخرى،  شخص يف حمافظة بواتري وجرائم ٢٠٠ ٠٠٠قتل أكثر من بشأن ، وآخرين

يدت عاً وأ  فاع الستة. وقد أ دين الستة مجيحسب االقتضاء، احلجج الشفوية اليت قدمتها مجيع أفرقة الد
 إدانتهم يف االستئناف. 

 جمموعة واسعة من اجملاالت اإلجرائية واملوضوعية. بشأن ةشفوي اتقدمت  مذكر 
القانونية املكتوبة اليت قدمتها  ملذكراتوغريها من ا وموجزات وأجوبةوردود  صياغة طلباتقمت  ب• 

 م البحوث القانونية. عدوأشرفت على انطقة ابلفرنسية.  ابللغة الفرنسية ستة أفرقة دفاع
 كميات هائلة من احملاضر وإفادات الشهود وغريها من األدلة.  تاستعرض• 
 النفي يف رواندا، وشهود ضحاايوال اجلناة شهود ت، وقيادة مقابلةإدارة التحضري إلجراء املقابالتوليت • 

 يف بوروندي ومالوي. 
 للمدعي العام. ابلنسبة  رفيع املستوى هارب ضد 61املادة جلسة مبوجب د عقإمكانية  ت  استعرض•

م اهلاربني الذين ألقي القبض عليه فيما يتعلق إبدانة هيئة االدعاءتعديالت على رئيس قرتحت ا• 
 حديثا. 

  
 الدولية  املستقلة جلنة التحقيق :2007أغسطس /آب – 2007فرباير شباط/

 مستشار قانوين
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تحقيق يف اغتيال رئيس مفوض وكبار احملامني املسؤولني عن الالسرتاتيجية والتكتيكية للورة ااملش قدمت  •
 الوزراء اللبناين السابق رفيق احلريري. 

 اللغوي. والدعم األمن امليداينأفراد و  احملامنيغريهم من للني واحملققني و مع احمل متواتربشكل  تواصلت  • 
 تعليقات عليها. وقدمتملتحدة إىل جملس األمن التابع لألمم ا قدمةاملتقارير اللجنة  تاستعرض• 
 ثالثة أايم يف سوراي.  على مدى مطلعني رئيسينيمقابلة مع  تنظيميف ت  وشارك ت  دأعد• 
  

 ليوغوسالفيا السابقة اجلنائية الدولية: احملكمة 2007شباط/فرباير  - 2001حزيران/يونيه 
 ادعاء، مكتب املدعي العام ي حمام
 واألجوبةميع االلتماسات، والردود جلاملؤلف الرئيسي  ت  كنحتت إشراف مارك ب. هارمون،  • 

 فاحلكم واالستئنا إصدارحل ما قبل احملاكمة، واحملاكمة، و ا)يف مر  االدعاء تقريباً املقدمة من 
أيضا  وقمت  . وسيسيتش ديرونيتشو  ليوبيسيتش،و  بالفسيتش،و  كرايسنك، اايقضالتمهيدي( يف 

على و  .دايننيوبر  ستانيسيتش ميكوو ،  ولوكيتش ااي لوكيتشضقة بعض املذكرات املقدمة يف  اغصيب
 ت موعًدا هنائًيا. ، مل أفوّ  اهلائلالرغم من هذا احلجم 

 موجزاتة، وصياغة داخليني بكفاءة يف حبوثهم القانونياحملامني املبتدئني واملتدربني ال أفرقة من أدرت  • 
 كمة.محا لل ةالنهائي اإلحاطةامهاهتم يف ألدلة، واستعرضت مسا
 .حقاً  املتنازَع بشأهنامن أجل تركيز احملاكمة على املسائل احلجج  لعديد مناب يتأدل •

الوقت احملدود املتاح، وركزت على املسائل املطروحة  من ل وجهعلى أفض مستفيداً الشهود  ت  استجوب• 
 كرامة الشهود.   واحرتمتيف القضية، 

يف  لفيديو واألدلة السمعية والواثئقيةاألدلة املصورة اب لتقدمي يات خاصة ابجلزاءاتبرجممت استخد• 
 .احملكمة

مة الدولية ليوغوسالفيا ، واحملكاجلنائية الدولية لرواندالمحكمة ة لاالجتهادات القضائي يف تحبث•
 لية.االجتهادات القضائية احمليف السابقة، واحملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان، و 

 لمحاكمة يف قضية مومتشيلو كرايسنك، وهو أحد كبارة النهائية لحاطاإلصياغة اً لفريقأدرت  • 
 صرب البوسنة. شنهامحلة التطهري العرقي اليت مهندسي 

الواردة وقدمت تعليقات،  املسودات راجعتو ىل كبار و صغار أعضاء الفريق، املهام إ بعض فّوضت• 
ة النهائياجلمع والتحقق ونّسقت عملية ة واخلارجية، النهائية الداخلي التقيد ابملواعيد وحرصت على

 .الطويلة وتذييالهتا ةالنهائياملتعلقة ابإلحاطة 
بشأن عشر مسائل قانونية معقدة عرضتها الدائرة  اخلتاميةقدمت مرافعة شفوية أثناء مرافعة االدعاء • 

 حماكمة كرايسنك.   ختاماالبتدائية على االدعاء يف 
، والشهود اخلرباء، وشهود اجلرمية، والعديد منهم لشهود املطلعنيأجريت عملية االستجواب الكربى •

 من الناجني من املذحبة.
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يلدز بروكهاوس ديرينغر ففريش تبمك :2001حزيران/يونيه  - 1997آب/أغسطس  
 Freshfields Bruckhaus Deringer للمحاماة

 ( 2001-1999(؛ معاون )1999-1997) متدرب
برانمج تدريب اخلرجيني أثناء  إطار يف و ظفتالرائدة يف العامل.  اماةاحمل مكاتبمن  مكتب فريشفيلدز•

يف  فرع املكتبختياري للعمل يف دز، مت افريشفيل مكتب مربيدج. خالل فرتة تدريّب يفييف ك الدراسة
 لرتا.كإن رفمص، هأقدم عمالئ للعمل لدى انت دبتطوكيو ملدة ستة أشهر، وبعد  ذلك 

اجتماعات العمالء،  تالشهود، واتفاقات التسوية، وبياانت املطالبات، وحضر  اتإفادصياغة قمت  ب• 
 ، والشهود اخلرباء. الواقعشهود أجريت مقابالت مع و 

املتعلقة  املعقدةجمموعة من اجملاالت  تتناولصياغة مذكرات مشورة قمت بقانونية و  واثحب جريت  أ• 
  وأتثريوإدراج األوراق املالية، وعمليات الشراء اإلدارية، يازة، ، وعمليات االندماج واحلابلتنظيم املايل

 مصرف انكلرتا.  يفأدوات اخلدمات املالية اجلديدة  كثرة
  

  لممارسة؛ اللغاتلالقبول   ؛دمييةاألكااخللفية 
 الفلسفة يف العالقات الدولية ماجستري  جامعة كيمربيدج  1995-1996 

 س يف احلقوق  وريو بكال  دبلن كلية ترينييت،  1990-1994

 .  2008ويف أيرلندا عام  1999لرتا وويلز عام كيف إن ق بلت للممارسة •
 سبانية والفرنسية. إلابلعمل ابمعرفة قوية  •
معرفة واسعة إبدارة األدلة، وإدارة احملاكمات، وبرجميات عرض األدلة يف قاعات احملكمة،  •

 وبرجميات النسخ. 
 عام مالوي يف ولد ن.بلبنا اخلاصة واحملكمة الدولية ةاجلنائي احملكمة يف كمستشارة لتقب •

 األيرلندية اجلنسية. سوازيالن يف شأ.ن١٩٧١
 
 
 خمتارةات منشور 

•  General Assembly Referral to the International Criminal Court, in “The Past, 

Present and Future of the International Criminal Court”, International 

Nuremberg Principles Academy (forthcoming).  

• Current Developments at the International Criminal Court, JICJ.  Co-authored 

with P. Hayden and K. Kappos, 2016.  

• Evidence, in International Criminal Procedure - Principles and Rules, edited 

by Göran Sluiter and others, Oxford University Press. Co-authored with three 

others. 2013.  
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• Uneasy partners: Evidence, Truth and History in International Trials Journal 

of International Criminal Justice, Oxford University Press (JICJ). 2012.  

• Prosecution at the ICTY: Achievements and Challenges, Südosteuropa 

Mitteilungen. 2012.  

• International Tribunals and the Right to a Speedy Trial: Problems and 

Possible Remedies, Law in Context. Co-authored with David Tolbert. 2009.  

• ICTY and ICTR pre-trial proceedings and Subpoenas: two entries in “The 

Oxford Companion to International Criminal Justice”, Oxford University 

Press. 2009.  

• Provisional Release in the Law of the International Criminal Tribunal for the 

former Yugoslavia, in “The Legal Regime of the International Criminal Court” 

Martinus Nijhoff Publishers. 2009.  

• Review of M. Cherif Bassiouni, The Legislative History of the International 

Criminal Court, JICJ. Co-authored with L. K. Morris. September 2008  

• Review of Olaoluwa Olusanya, Sentencing War Crimes and Crimes against 

Humanity under the International Criminal Tribunal for the former 

Yugoslavia,  JICJ. November 2007.  

• Ordinary Sentences for Extraordinary Crimes, JICJ. Co-authored with Mark B. 

Harmon. July 2007  

• Prosecuting Massive Crimes with Primitive Tools: Three Difficulties 

Encountered by Prosecutors in International Criminal Proceedings, JICJ. Co-

authored with Mark B. Harmon. June 2004.  

• Current Developments at the Ad Hoc International Criminal Tribunals. Co-

authored, with Daryl A. Mundis and Barbara Goy, ten instalments of periodic 

digest of international criminal law in JICJ in 2004-2008.  

 

 

http://connection.ebscohost.com/c/articles/53500534/international-tribunals-right-speedy-trial-problems-possible-remedies
http://connection.ebscohost.com/c/articles/53500534/international-tribunals-right-speedy-trial-problems-possible-remedies
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 (يرلندا الشماليةأاململكة املتحدة لربيطانيا العظمى و ) ،خان كرمي -3
 نكليزية[: ابألصل]األ

 ويةمذكرة شف
حتياهتا إىل )"السفارة"( يرلندا الشمالية لدى مملكة هولندا إطانيا العظمى و سفارة اململكة املتحدة لربي هتدي
يوليو متوز/ 1 املؤرخة   ASP/19/SP/38 األمانةكرة إىل مذ  )األمانة(، مشريةً مجعية الدول األطراف  أمانة

2020. 
 تزّكيالشمالية  يرلنداإاملتحدة لربيطانيا العظمى و  اململكة ةاألمانة أبن حكوم المعتتشرف إبسفارة إن ال

للمحكمة اجلنائية الدولية يف  اً عام اً عيمدِّ  لالنتخاب اً حمرش  بصفة  كرمي خان  مستشار امللكةهبذه املذكرة 
 هتادور اف املنعقدة يف الدول األطر جلمعية  فة يف نيويوركاملستأنَ  اجللسةجرى خالل النتخاابت اليت ست  ا

  .عشرة التاسعة
من نظام روما األساسي للمحكمة  42د وفقًا للمادة رفق هبذه املذكرة بيااًن أ عِّ تتشرف السفارة أبن تو 

إجراءات ترشيح وانتخاب لدول األطراف بشأن من قرار مجعية ا 30حت  28ائية الدولية والفقرات اجلن
، ICC-ASP/3/Res.6)القرار  وليةلمحكمة اجلنائية الدل لعاما عينواب املدّ عي العام و القضاة واملدّ 
 ."(الذاتية تَهسري )" لسيد خانا اتِّ بياَن مؤهالتِّ وخرب و  ،لة(بصيغته املعد  

مجعية الدول األطراف يف نظام روما  مانةألرها ديتقأمسى لتجدِّد إعراهبا عن السفارة هذه الفرصة  موتغتن
 .لدوليةاألساسي للمحكمة اجلنائية ا

 املؤهالت بيان
 28 والفقرات الدولية اجلنائية للمحكمة األساسي روما امنظ من( 3)42 للمادة وفقاً  ممقد   بيان

 العام واملّدعي القضاة وانتخاب ترشيح إجراءات بشأن األطراف الدول مجعية قرار من 30حت 
لة بصيغته، ICC-ASP/3/Res.6) يةالدول اجلنائية للمحكمة العام املّدعي وابنو   .(املعد 

 نظام من 42 املادة وفق خان كرمي  السيد امللكة مستشار حترشِّّ  أن الربيطانية للحكومة فَلَشر  إنه
 يف ملالع راسخة يف وافرة ومهارات وخربة عالية مبؤهالت يتمتع قانوين خان فالسيد. ألساسيا روما

أمام  همواجملين علي واالّدعاء الدفاع متثيل يف وهو ذو مراس الدولية املنظمات ضمن معق دة بيئات
 .اكم الدوليةاحملاكم الوطنية واحمل

 واملهارات العام املّدعي لوظيفة ومقنعة واضحة رؤية وله عالية أخالقية مبناقب خان يتحّلى السيد
 اململكة وتعتقد. مبصفتها لغته األ اإلنكليزية يتكلم خان إن السيد. ع هباضطاللال الالزمة واخلربة

حس املقاضاة واحلس  من املناسب جاملزي خان كرمي  السيد لدى تمعأنه جي راسخاً  اعتقاداً  املتحدة
 اليت ستواجهه على التحدايت يف غمار بنجاح العام املّدعي كتبم ليقود واحلس السياسي اإلداري
 .املقبلة التسع السنوات امتداد
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 الذاتية ةري الس
زميل يف معهد احملك مني  بلندن، كيةزميل معاون يف الكلية املل لندن(،( )الشرف بدرجة) احلقوق إجازة يف

 رفيع املستوى ، حمامٍ املعتَمد احملك مني، حائز دبلوم معهد احملك مني املعتَمدزميل يف معهد ، السنغافوري
 :يف الواثئق الدليلية نهما يرد ع

لني ،"رهيب املهارة  اسرتاتيجي خبري"و" ابرع حمامٍ "  العامل. أحناء يعمج يف الدولية احملاكم يف دافع عن موكِّّ
 اكتسب لرواندا، الدولية اجلنائية واحملكمة السابقة ليوغوسالفيا الدولية اجلنائية احملكمةمقاضياَ يف  بصفته
 ابزدراء واملنازعات املتعلقة احلرب وجرائم اإلنسانية ضد اجلرائم مثل معق دة مسائل تناول يف واسعة خربة

املقتضب والوايف  وتلخيصها تعقيداً  القانونية التحليالت أكثر اجلةمع أسطورية على غدا ذا قدرة" ؛"القضاء
 قوية دفوعه بشكيمة ينافح يفإنه . ي عتد هبا حقيقية يتمتع بقوة من الدرجة املمتازة م رافع"؛ "يف آن معاً 

 غورسرب  ومبقدوره. العاملي من الطراز وحمرِّّر حمامٍ  وهو الدويل ابلقانون فائقة دراية له" ؛"بشرف لكن
تؤدي خدمات تتمي ز جبودة  كبرية  أفرقة يدير إن كرمي. وسرعة بدقة املمكنة حلوهلا واستبانة املسائل القانونية

نة، املستوى عالية  والشركاء للدوائر القانونية القانوين الدليل". شرس م رافع وهو ال تعرتيها أي هِّ
 (2020-2016 مقتطفات،)
 يف يشمل ما جوانبها، جبميع أيضاً  بل فحسبالقضااي  بوقائع العمق الابلغةِّ  مبعرفةٍ  التمتع مضمون إنه"

 ,Legal 500 (2021) “Leading Silk”, Ranked Tier 1) واجملتمع" والثقافة السياسة اجملال هذا

International crime & Extradition) 
 األمني عي نه املتحدة، مملأل العام األمني مساعد منصب حالياً  يشغل خان أمحد كرمي  إن مستشار امللكة 

 املساءلة املعين بتعزيز التحقيق لفريق ورئيساً  خاصًا أول   مستشاراً  ،غوترييش أنطونيو املتحدة، لألمم العام
 األمن جملس قرار مبوجب ،UNITAD))تنظيم "الدولة اإلسالمية يف العراق والشام"/داعش  جرائم عن

2379 (2017). 
 يف وقد رافع ،2011 عام منذ للملكة وهو مستشار سنة، 28 ملدة اكم العلياحمامياً لدى احمل عمل كرمي

 قضااي يف إنه شارك. ولصاحل اجملين عليهم حل الدفاعولصا لصاحل االدعاء الدولية اجلنائية القضااي أكرب بعض
 الدولية نائيةاجل واحملكمة الدولية، اجلنائية احملكمة فيها مبا، املختلطة أو الدولية احملاكم مجيع أمام

 واحملكمة الكمبودية، احملاكم يف االستثنائية والدوائر لرواندا، الدولية اجلنائية واحملكمة، السابقة ليوغوسالفيا
كوسوفو   يف القانون بسيادة املعنية األورويب االحتاد وبعثة واحملكمة اخلاصة بلبنان، سرياليون،باخلاصة 

(EULEX،) يف االنتقالية املتحدة األمم شيت )إدارةلِّ  تيمور رائم اخلطرية يفة اخلاصة املعنية ابجلواهليئ 
أفريقيا  ومشال وأورواب، آسيا، يف معق دة دولية قضااي تناول لقد. الدولية العدل وحمكمة شيت(،لِّ  تيمور

 انئباً  وسبق له أن عمل وويلز، إنكلرتا يف التاج حمكمة يف غري متفرغ قاضٍ  إنه. وغرهبا ووسطها وشرقها
 اجلنائية احملكمة لدى احملامني نقابة وترأس. وويلز إلنكلرتا القانونية اللجنة ويف لندن يف رئيسيًا للتاج عاّماً 

هلذه  واليته بصفته رئيساً  فرتة انتهاء وعند. 2018 حزيران/يونيو إىل 2017 زيران/يونيوح من الدولية
 متوز/يوليو يف ك رِّم  وقد. 2018 اليت ع قدت عام امةالع هلا يف دورة مجعيتها فخري رئيسكأول   ع نيِّّ  النقابة

 ".األفارقة احملامني لنقابة عاملياً  سفرياً " ابعتباره 2018
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 : التاملؤه   
 عضو ؛(2011 يف وغدا مستشاراً للملكة ،1992 ق بل يف تشرين األول/أكتوبر)لدى احملاكم العليا  امٍ حم

 حمكمة قاٍض غري متفرغ يف لندن؛ ( يفLincoln’s Innللحقوقيني ) دار لِّنكولن مجعية هيئةفخري يف 
 بلندن؛ لكيةزميل معاون يف الكلية امل ،(الشرف بدرجة) احلقوق جماز يف (؛Crown Courtالتاج )

حائز دبلوم  لندن؛ يف( Inns of Court)جلمعيات دور احلقوقيني خريج معهد القانون التابع 
زميل  نيس ]بفرنسا[؛( يف CIFEداد يف جمال الشؤون األوربية )العالقات الدولية من املركز الدويل لإلع

؛ حائز (FCIArbملعتَمد )زميل يف معهد احملك مني ا؛ (FSIArbيف معهد احملك مني السنغافوري )
 اإلنسان ال حقوقيف جم الدراسات املتقدمة (؛ حائز دبلومCIArb)احملك مني املعتَمد دبلوم معهد 

 (Wolfson) ولفسون من كلية ،(مرش ح) دكتور يف الفلسفة ؛(بفنلندا توركو ،أبوأكادميية من ) الدولية
 بكوسوفو يف بريشتينا ( اجلامعيةFAMA) افام من كلية فخرية حائز دكتوراه أ كسفورد؛ يف جامعة

 .أبلبانيا ترياانيف  األوروبية اجلامعة من فخرية حائز دكتوراه ؛(2012)
 التحقيق على الصعيدين الدويل والوطيناخلربة يف جمال املقاضاة و  -1
 رائمج عن املساءلة بتعزيز املعين املتحدة لألمم التابع التحقيق فريق ورئيس اخلاص املستشار‘ 1’

 2018 متوز/يوليو منذ (UNITAD) تنظيم "الدولة اإلسالمية يف العراق والشام"/داعش
 قاد، (2379)قراره  2017 أيلول/سبتمرب يف مجاعالتابع لألمم املتحدة ابإل األمن جملس اختذه لقرار وفقاً 

 داعش، جرائم عن اءلةاملس بتعزيز املعين املتحدة لألمم التابع التحقيق فريق إنشاء خان اخلاص املستشار
. 2018 يوليو/متوز يف تعيينه إثر أشهر ثالثة غضون يف بغداد إىل نيويورك من الفريق نشر ساهرًا على

 الفريق بقيادته وسعى. ألعضائه سنوية نصف وأ جريت إحاطات األمن جملس إىل فق د مت مخسة تقارير
 مع أ قيمت قوية اسرتاتيجية شراكات على معتمداً  واليته، يف تنفيذ دينامي ابتكاري هنج اتّباع إىل

 األعضاء والدول احلكومية غري واملنظمات واجلماعات املتضررة، الناجني، وجمموعات العراقية، السلطات
https://www.unitad.un.org/content/multmedia  

 أهم املنَجزات
 30) األعضاء الدول مع الفعال التواصل خالل من مليون دوالر 20 بلغ مقدارها أولية  ميزانيةأتمني 

 ؛(تئماين ذي الصلةاالس يف الصندوق املسامهات إذا أضيفت دوالر مليون
 القياسية العمل وإجراءات التجهيز ابملوظفني ووضع هيكل املؤسسي، اإلطار إنشاء عملية قيادة 

 الرئيسيني؛ الشأن أصحاب مجيع بقبول مع احلظو للفريق، األولية قالتحقي واسرتاتيجية
 متنوعٍة  مجاعاتٍ  حبق عشدا تنظيم ارتكبها اليت اجلرائم لتناول خمص صة ميدانية حتقيق وحدات ست إنشاء

 العراق؛ يف وُّعنواسَع الت
 املنطلق واجلرائم حبق  يةاجلنسان املعنية ابجلرائم الوحدة منها مبواضيع معي نة متخصِّّصة وحدات إنشاء

املعنية  اجملاالت يف الفريق عمل ابرتكاز مع التكفل ومساندهتم، الشهود املعنية حبماية والوحدة األطفال
 الدولية؛ املعايري على

 بتربعات؛ ابالستعانة املايل للتتبع وحدة إنشاء 

https://www.unitad.un.org/content/multmedia
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 بياانت سجالت منها ،داعش مقاضاة إىل تسعى اليت الوطنية للسلطات يسبق أن توفرت مل أدلة مجع 
 شت يف اجلرائم وصور ملسارح داعش، لتنظيم اإللكرتونية األجهزة من مستخرجة رقمية وأدلة مكاملات،

 األبعاد؛ الثالثي الليزري الستنساخالعراق م َعّدة اب أحناء
 أمام ادةابلشه اإلدالء تسهيل ذلك يف مبا الوطنية السائرة، لإلجراءات املباشر الدعم النجاح يف تقدمي 

 بغداد؛ يف الفريق مقر عن بعد من التواصل الفيديويروابط  عرب الوطنية احملاكم
 مع أتمني سنجار، يف اجلماعية املقابر واقعم عمليات االنتباش من يف الوطنية للسلطات الدعم تقدمي 

 البحث اجلنائي العلمي؛ ألدلة الرئيسية املصادر
 دولية ومنظمات حكومية غري ومنظمات أعضاء دول مع أخرى قانونية وأطر تفاهم مذكرات إبرام 

 أكادميية؛ ومؤسسات من الناجني وجمموعات
 ب عد عن املقابالت وبدء تكنولوجيا هلذا الغرض،ال وتسخري ،19-جلائحة كوفيد التصدي أبشكال ابتكارية 

 .اللزوم عند
 العراقية السلطات مع ميثل التعاون :ويلالد واجملتمع الوطنية الفاعلة واجلهات التحقيق فريق بني شراكة إقامة
 املعين تتطلب ضمن البلد فعالية عمليات التحقيق أن إنه يتأتى من إدراك. الفريق مسات من أساسية مسة
 الغاية هلذه وحتقيقاً . الوطنيني واحمللِّّلني والرتامجة واحملققني القانونيني وخربات مواهب من الكاملة ستفادةاال

 كردستان مشاركًة فعالة،  إقليم حكومة وسلطات العراقي والقضاء العراق حكومة ملشاركة يةَ األولو  كرمي  أوىل
 أعضاء مجيع مع ابستمرار التواصل إىل ميكر   سعى وعلى حنو موازٍ . لعمل الفريق حظي بدعمهم وبذلك
 .الفريقا إىل املهام املعهود هب تنفيذ يف احملرز التقدم تبيان أجل من األعضاء وسائر الدول األمن جملس

 واحمللِّّلني واحملققِّّني القانونيني شخصًا من 154 من مكو ن فريق قيادة: واإلدارة التجهيز ابملوظفني،
إن . الدعم وموظفي السياسيني واملستشارين املعلومات تدبر يف واخلرباء سريريوأخصائي الطب النفسي ال

 التوازن  بينهما يف فيه مبا وأعضائه املعنيني ابلدعم، الفنيني أعضائه بني اجلنسني بني التوازن الفريق حق ق
 فع نيِّّ  ايف،اجلغر  التنوع مراعاة من أجل ذلك. ووجبت الصفر من التوظيف، ابداًئ ابلعمل مراتب أعلى

 الكاريّب البحر ومنطقة وأورواب الشمالية وأمريكا الالتينية وأمريكا أفريقيا من الفريق موظفون يفللعمل 
 .وآسيا

 إلقامة األولوية أوليت: الدينيني والزعماء املدين اجملتمع يف الفاعلة واجلهات احمللية اجلماعات مع واصلالت
جناح  يف النهج هذا وجتس د. الناجني وجمموعات الدينيني الزعماءو  املتضررة اجلماعات مع متينة روابط

 بشأن األداين بني املشرتك التارخيي نَ الدايانت الكربى يف العراق البياممثلي مجيع  اعتماد عملية تيسري
 وهي عملية تيسري انفرد كرمي بتوليها يف ابدئ األمر مث توالها من جرائمه، والناجني تنظيم داعش ضحااي

 ألولويةيالء الإل وجتسيداً . اجلماعية اإلابدة بدرء املعين اخلاص املستشار ،دينغ آدما السيد مع الشرتاكاب
 غري واملنظمات الفريق بني التحاور منتدى إنشاء أيضاً  كرمي  قاد الشأن، أصحاب مجيع مع لفريقلتواصل ا

 .فريقال عمل يف احلكومية غري املنظمات الخنراط مبثابة منصة احلكومية،
 االستشارية اللجنة أمام امليزانيات تربير مقادير يف الفريق رئيس بصفته كرمي  جنح :شؤون امليزانية إدارة
 دوالر مليون 30مبلغاً يقارب  سنوية تبلغ ميزانية عن مسؤول إنه. اخلامسة واللجنة وامليزانية اإلدارة ونلشؤ 
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 قرار مبوجب أ نشئ خمص ص استئماين ومن صندوق دةاملتح لألمم العادية امليزانية من مسامهات يتألف من
 أتمني يف كرمي  جنح الصندوق، هبذا يتعلق وفيما(. 2017) 2379 املتحدة لألمم التابع األمن جملس

 أسرتاليا منها دول من معارين وطنيني خرباء إىل إضافةً  األمم املتحدة، عن ميزانية خارجة كبرية  مسامهات
 لربيطانيا املتحدة واململكة والدمنرك والسويد السعودية العربية واململكة وقطر اوهولند واألردن وأملانيا

 .األمريكية املتحدة ايتوالوال الشمالية، العظمى وإيرلندا
 تركيزاً  متكاملة بصورة التكنولوجيا تسخري رك ز الفريق على :املهام تنفيذ يف واالبتكار التكنولوجيا تسخري
أن  جيب تتهيأ يف إطار عمليات التحقيق اليت اجلّمة البياانت جمموعات أبن اإلحاطة من أتتى خاصاً،
عند اللزوم  الفريقاستعان ولذلك . املناسب الوقت يف ليلهاوحت جتهيزها لضمان حديثة أبدوات ت تناول
 نهامنها املشمولة  برباءات التصميم وم وأدوات كما استعان بربجميات  يف نطاقه، حاسوبية ص مِّّمت بربامج

 .األدلة العاّمة لتدبر النظم يف ابتكارية أبساليب األخذ ضمان على تركيزاً أساسياً  لقد ر كِّز. التخصُّصية
 ليوغوسالفيا املتحدة لألمم الدولية اجلنائية للمحكمة العام املد عي مكتب يف اد عاء وكيل‘ 2’

 لرواندا املتحدة لألمم الدولية اجلنائية واحملكمة السابقة
 األمم حملكميَت  العام املّدعي مكتب يف قانونياً  مستشاراً  كرمي  عمل 2000 إىل عام 1997 معا من

 بقضااي اهتم وفيما خيص أوىل هاتني احملكمتني ولرواندا. السابقة ليوغوسالفيا يتنيالدول اجلنائيتني املتحدة
 كبري  ت االبتدائية لدىاملعين ابإلجراءا الفريق يف بصفة عضو ( وآخرينDelalicديالليك ) منها قضية

 كرمي  لقد حضر .(Grant Niemannرانت نيمان )غ( مث Eric Ostberg) أوستربج إريك عاءاالدّ  الءوك
املذكرة اليت التمس فيها الدفاع  على االدعاء رد يف إعداد كما شارك  شت، واثئق وأعد، جلسات احملكمة

 االجتماعات يف ابنتظام كرمي  وشارك. اخلتامية القضاَء أبنه ال وجه للمقاضاة إثر تقدمي االدعاء حججه
 مطروحة كانت  اليت والقانونية ياسيةالس املسائل خمتلف نوقش فيها اليت القانونيني للمستشارين األسبوعية
 1998 عام ويف. االهتام للوائح مراجعات عدة يف شارك كما.  احملكمة يف مرحلة مبكرة من عمل للتدارس

 إىل املدعي املساعدة وتقدمي إلسداء املشورة الهاي يف مقيمني اثننيادعاء  وكيَلي من واحداً  كرمي  ع نيِّّ 
 القانونية املسائل بشأن لرواندا الدولية اجلنائية السابقة واحملكمة ليوغوسالفيا الدولية اجلنائية للمحكمة العام

 وكيل مع عمل مباشرةً إذ  رمي،إن ك. والهاي وأروشا كيغايل  املقيمة يف األفرقة بني صلة وصل مبثابة والعمل
 وكيجايل، أروشا يف مبهمات قام )الذي تويف الحقاً(، مىن وبرانرد عثمان شاندي حممد الرئيسي، االّدعاء
 كرمي،  كما اهتم.  املتعلقة ابإلجراءات التمهيدية واإلجراءات االبتدائية املسائل خمتلف بشأن املشورة وأسدى

قضااي منها  يف ابرزة استئناف بدعاوى االستئناف، معين بدعاوى بصفة وكيل مث قانوين بصفة مستشار
قضية َكْمَبندا ( و Ruzindanaوروزنداان ) (Kayeshemiوقضية كاييشيمي ) (Akayesuقضية أكاييسو )

(Kambanda) ( وقضية سريوشاغوSerushagoالدولية اجلنائية ( )أمام احملكمة .)لقد قـ يِّّم أداؤه  لرواندا
  بونيت ديل مث كارال (Louise Arbourأربور ) زاً"، تقييماً صد قته املّدعية العاّمة الرئيسية لويزاابعتباره "ممت

 .اليت خلفتها يف هذا املنصب
ْبل غاردن" ) يف عضو: احلاضر الوقت - 2010 ‘3’  Temple Garden"دوائر مت 

Chambers)،  ْبل يف حملة   (Lange Voorhuit 82الهاي )بلندن ويف  (Temple)مت 
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ْبلإن "  وتسليم الدويل ياجلنائ القانون يف خلربهتا هبا معرتف رائدةقانونية  جمموعة   هي غاردن" دوائر متِّ
مزاولته اخلصوصية  توقفت 2018 عام املتحدة يف األمم تعيني كرمي عند) العامة والتحقيقات اجملرمني

 .(القانونية ملهنته
ْبل يف حملة  ،Hare Court 2دوائر  يف عضو :2010 - 2000 ‘4’   بلندن (Temple)مت 

 Old Bailey)" بيلي أولد قائمة" يف درجوأ   حملاكم،أمام ا اجلنائية القضااي يف كل طائفة املقاضاة كرمي  توىل

listاملقاضاة حمامي فريقعِّداد  يف وهو م ْدرَج. املركزية اجلنائية احملكمة أمام اجلرائم يف أخطر ( للمقاضاة 
 ممثاًل لوزير كما عمل.  األشخاص ضد وجرائم جنسي عنف قضااي توىل املقاضاة يف. العام للنائب التابع

 .والالجئني اهلجرة قضااي من العديد ثالً للطالبني يفومم الداخلية
يف النيابة العامة امللكية )فرع "تَ وَر بريج"  وكيل التاج مث كبري وكالء التاج، :1996 - 1992 ‘5’
(Tower Bridge )و"سييت( "City"و"أولد ستيت ) (Old street) )بلندن  

 ورافع يف دعاوى مراجعة. املبتدئني للحقوقيني م احملاماةوعل  . احملاكم يف بصفة حمامي مقاضاة ابنتظام ظهر
 ضد وغريها من اجلرائم اجلنائية وجرائم القتل )العمد( واالغتصاباألحكام يف طائفة واسعة من القضااي 

 .الشباب قضااي تناول ضاً مراس يفوله أي. األشخاص
 عمليات التحقيق وإجراء كماحملا  أمام اجملين عليهم متثيل يف على اخلربة أمثلة خمتارة -2
املد عني ابحلق املدين  فريق حماميرئيس  ،(كمبوداية )الكمبودي للمحاكم االستثنائية الدوائر‘ 1’

  )اجملين عليهم(
من  جمموعة )يعمل بال مقابل( الدفاع  عن أكرب رئيسياً  حمامياً  فتهبص خان و كِّل إىل كرمي 2009 عام يف

 املدعي) الكمبودية للمحاكم االستثنائية الدوائر أمام األوىل القضية يف( عليهم اجملين) املدين ابحلق املّدعني
 لقد جنحت. ((Duch) دوتش ابسم املعروف (،Kaing Geuk Eav) إيف غيوك كاينغ  ضد العام

رئيسي للمجين عليهم يف دعوى استئناف احلكم  بصفة حمامٍ  ق د ماً فعمل أيضاً  كرمي  فمضى ش،دوت مقاضاة
. مقابل بال أي لمِّ عَ  دويل فريق بتأليفِّ وقيادةِّ  احلكم. لقد قام كرمي هذا ة فتوص ل إىل القضاء بتأييدابإلدان
 وقد أ نْتِّج عن التمثيل. هذا الفريقالذي ردفوا عمل  الوطنيني لسد تكاليف احملامني متويل أتمني من ومتك ن

 (:"Brother Number One"واثئقي عنوانه "األخ ذو الرقم واحد" ) القانوين املعين فلم
one?trailer-number-/14/brotherhttps://ondemand.nzfilm.co.nz/#!/browse/film 

www.youtube.com/watch?v=39l1fBwYxIQ 

 الدفاع عن جمين عليهم ألبان رئيس فريق حمامني تو ىل‘ 2’
 االنتصاف بسبل يتعلق فيما ية،ألبان عرقية أقلية من احملامني وك لته فريقاً  أيضاً  كرمي  قاد 2016 عام حت

املّدعى  االنتهاكات يف قضااي األخرى ةالدولي والصكوك اإلنسان حلقوق األوروبية االتفاقية مبوجب املمكنة
 .واملمتلكات ابألرواحمساساً  ابرتكاهبا

 كينيا  الدفاع عن جمين عليهم يف رئيس فريق حمامني دوليني تو ىل‘ 3’
حبقوق  املطالبني من 116000 من عن أكثر الدفاع ريق حمامني تّوىلترأس ف 2018 متوز/يوليو حت

 احلصول يلتمسون ( الذينTalaiومجاعة "اتالي" ) (Kipsigis" )مجاعة "كبسيجيس من اجملين عليهم

https://ondemand.nzfilm.co.nz/#!/browse/film/14/brother-number-one?trailer
http://www.youtube.com/watch?v=39l1fBwYxIQ
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 كرمي  لقد قاد. االستعمارية الفرتة خالل ارت كبت مّدعى أبهنا اإلنسان انتهاكات حلقوق عن تعويض على
 وحملِّّلون ومؤرِّخون وحمقِّّقون حمامون منهم حمرتفاً  موظفاً  40 يضم زهاء التخصُّصات متعدد كبرياً   فريقاً 
 وكينيون. والصحة العقلية، دوليون االجتماعية - النفسية يف الصحة ءوخربا

sTSMghttps://www.youtube.com/watch?v=XhlQKO  

 سرياليون الدفاع عن جمين عليهم يف رئيس فريق حمامني توىل  ‘ 4’
 جرائم اغتصاب حمامني )يعملون بال مقابل( لتمثيل اجملين عليهم يف ريقَ ترأس ف 2016 عام بدءًا من

من مجعية أخوان القديس  قِّس   ارتكبها( غدوا اآلن ابلغني) جلرائم اغتصاب أ جنبوا نتيجةً  وأطفال سالفة
 عام وقد منحت الكنيسة موكِّليه تعويضًا يف. سرياليون ( يفFrançois Xavierْفرنسوا أْكزَفييه )ا

 فريق حمامني )يعملون بال مقابل( لتمثيل اجملين عليهم يف 2018 متوز/يوليو مث إنه ترأس حت. 2018
 عاَمي يف النزاع أثناء موجزة إبجراءات وأفعال إعدام جنسي وجرائم اعتداء جرائم تعذيب

 يف العليا احملكمة إىل القضية ور فعت. سرياليون يف انشط عمليات حتقيق فأ جريت. 1999و1998
 (:" Peacekillers"واثئقياً عنوانه "قتلة السالم" ) َتجت عنها قناة اجلزيرة فلماً وأَنْـ  سرياليون

/2018/09/peacekillers18091https://www.aljazeera.com/programmes/peopleandpower
html.801441 3060 

 ابلكامريون ايوندي يف العسكرية أمام احملكمة دوليا   رافع بصفته حماميا  ‘ 5’
 (،Felix Agbor-Bala Nkonghoانكونغو ) ابال-ورأغب فيليكس مث َل الدكتورَ  عمل دون مقابل حمامياً 

 القانوين واملسؤولَ  املتحدة، األمم يف اإلنسان قوقح عن السابق واملسؤولَ  اإلنسان، حقوق عن املدافعَ 
 خمتلفة هتماً  يواجه ابال فيليكس كان الدكتور  بسرياليون. اخلاصة احملكمة يف االبتدائية املعين ابإلجراءات

إن  . الكامريون يف اإلنسان حقوق انتهاكات ضحااي عن الدفاع يف نشاطه بسبب إلعداماب يعاَقب عليها
 الراحل لرواندا، الدولية اجلنائية للمحكمة السابق العام املدعي انئب مع العمل لخال من سعى، كرمي
يف ايوندي، فنجح  يف العسكرية احملكمة احلضور واملرافعة أمام حقوق إىل احلصول على مىن، برانرد

 يف جعل رئيس ساعد ذلك وقد. شفوية أمام هذه احملكمة دفوع عدة احلصول على هذه احلقوق، فقد م
 ابإلعدام اليت يعاَقب عليها الـَمس وقة ضده التهم وإسقاط ابال الدكتور سراح إبطالق الكامريون أيمر

(2017) . 
 عمليات التحقيق وإجراء ماحملاك أمام يف الدعاوى املرافعة يف على اخلربة أمثلة خمتارة -3
  شيتل   تيمور طرية يفاخل ابجلرائم املعنية اخلاصة املتحدة األمم حمام  رئيسي أمام هيئة ‘1’
 Cancio Lopes Deَكرفالو )عن كانثيو لوبيس دي   للدفاع رئيسي بصفةِّ حمامٍ  و كِّل 2001 عام يف

Carvalhoقائد ،) ( ميليشيا ماهيديMahidiأمام ) اخلطرية يف ابجلرائم املعنية اخلاصة املتحدة األمم هيئة 
 .لشيت تيمور

  السابقة ليوغوسالفيا الدولية جلنائيةا حمام  وحمام  رئيسي أمام احملكمة ‘2’
 اجلنائية ( أمام احملكمةLimaj) ليماج ضد العام املدعي قضية يف دفاعٍ  حماميَ  ع نيِّّ  ،2003 عام يف

 اجلنائية احملكمة اليت نظرت فيها كوسوفو  حترير جيش قضااي وىلأ وهي السابقة، ليوغوسالفيا الدولية

https://www.youtube.com/watch?v=XhlQKOsTSMg
https://www.aljazeera.com/programmes/peopleandpower/2018/09/peacekillers180913060%20801441.html
https://www.aljazeera.com/programmes/peopleandpower/2018/09/peacekillers180913060%20801441.html
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 الـَمس وقة ضده، التهم مجيع من 2005 تشرين الثاين/نوفمرب يف ليماج ئبـ رِّ ) السابقة ليوغوسالفيا الدولية
 (. االدعاء للحكم القاضي بتربئته استئناف إذ ر فض

 القوات السابقة بصفة حماٍم مستقل للدفاع عن قائد فياليوغوسال الدولية اجلنائية عي نه رئيس قلم احملكمة
خلليلوفِّتش برفع دعوى  أ ذن) .خليلوفِّتش سيفر ضد عامال املدعي قضية السابق يف البوسنية املسلحة

 (.السابقة ليوغوسالفيا الدولية اجلنائية احملكمة رئيس استئناف إىل
 املدعي قضية يف احملاكمة )الكروايت البوسين( يف استويِّتش برونو عن املتهم دفاعٍ  حماميَ  كرمي  كما عمل

 .ةالسابق ليوغوسالفيا الدولية اجلنائية احملكمة أمام وآخرين رليكابْ  ضد العام
 يف قضية املدعي القضاء ابزدراء كوسوفو املتهم  يف الثقافة وزير متثيل إليه أيضاً  و كِّل 2008 أاير/مايو ويف

يَ ) السابقة ليوغوسالفيا الدولية نائيةاجل احملكمة أمام هراقجة العام ضد  االستئناف بتربئته من عند ق ضِّ
 (.التهم الـَمس وقة ضده مجيع
 ليوغوسالفيا الدولية اجلنائية احملكمة ابسم السابقة ، الناطقةهارمتان فلورنس حمامَي دفاٍع عن عمل كما

 .للقضاء أمام هذه احملكمة ازدراء قضية يف السابقة،
ْليكو ضد العام املدعي قضية يف لصربيا السابق العامة األركان رئيس عنمناوابً للدفاع  مياً حما أيضاً  وعمل  مم 

تش  .برييسِّ
  بسرياليون اخلاصة رئيسي أمام احملكمة وحمام   حمام   ‘3’

 .بسرياليون اخلاصة احملكمة أمام برميا ألِّكس ضد العام املدعي قضية حمامي دفاع يف
 ضد العام املدعي قضية يف الدفاع حماميفريَق  ترأس 2007 يونيو/زيرانوح 2006 ريلأب/نيسان وبني

عمليات حتقيق يف  فقاد. لسرياليون اخلاصة احملكمة أمام( السابق ليبرياي رئيس)تيلور  غانكاي تشارلز
 وليبرياي بينما عمل الفريق انطالقاً من الهاي أيضاً. سرياليون

 الدولية اجلنائية حمام  رئيسي أمام احملكمة‘ 4’
 القضااي أ ولَيات واحدة من يف مشاركاً  رئيسياً  حمامياً  خان كرمي  ع نيِّّ  2008 نوفمرب/الثاين تشرين يف

 ،غومبو مببا بيري جان ضد العام هي قضية املدعي الدولية )"احملكمة"(، اجلنائية احملكمة على املعروضة
 الوسطى أفريقيا مجهورية يف مّدعى ابرتكاهبا جرائم يف السابق، الدميقراطية الكونغو مجهورية رئيس انئب

احملكمة  تعتمد الدائرة التمهيدية يف من نظام روما األساسي مل 25 املادة منها جرائم منصوص عليها يف)
الدائرة التمهيدية األساسي اعتمدت  روما نظام من 28 يف املادة وجرائم منصوص عليها التهم املتعلقة هبا،

 تعلقة هبا(.احملكمة التهم امل يف
 أبو إدريس حبر الدارفوريني املتمردين زعيم للدفاع عن رئيسياً  حمامياً  عمل 2010 وعام 2008 عام بنيو 

 ها يف قضيته،لتمارس اختصاص إليها طوعاً  يقدِّم نفسه الدولية اجلنائية احملكمة لدى به مشتبه أول َقردة،
العتماد  جلسةٍ  بعد) يف احملكمة األوىل د التهم للمرةاعتما مرحلة القضية اليت ر د ت فيها الدعوى يفوهي 
 اإلذنَ  االدعاء طلب ور فض التهم احملكمة عدم اعتماد الدائرة التمهيدية يف قررت فيها، مطعون التهم

 ابستئناف قرارها(.
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 ندابَ  هللا عبد، الدارفوريني املتمردين قادة رين منآخ اثنني عن لدفاعو كِّل إليه ا 2010 مارس/آذار يفو 
 املشتبه هبما طوعاً  هذين مثول لضمان وغريمها احملكمة وقلم العام املدعي مكتب مع فعمل. جربو وصاحل

قرار  يف الدفاع يطعن اليت مل األوىل القضيةَ  احملكمة يف وتلكم كانت. 2010 حزيران/يونيو يف احملكمة أمام
 .ملرحلة االبتدائيةسريعاً حت بلغت ا فيها فتوبعت فيها اإلجراءات التهماعتماد 

 جملس أمني ،موثـَْورا فرانسيس السفري متثيل   رئيسي حمامٍ  بصفة و كِّل إليه 2011 كانون الثاين/يناير  يفو 
 َسَحب مستفيض، وتقاضٍ  كينيا  يف انشط عمليات حتقيق وبعد. كينيا  يف العمومية اخلدمة ورئيس الوزراء

 املرة وتلكم كانت. احملاكمة بدء قبل 2013 ار/مارسوذلك يف آذ الـَمس وقة ضده، التهم مجيع االدعاء  
اعتماد التهم  بعد قضية املوج هة يف التهم الدولية اجلنائية للمحكمة العام املدعي فيها يسحب اليت األوىل
 .املعنية

عمليات  كينيا  يف وقد أ جريت. كينيا  رئيس انئب ،روتو الدفاع  عن وليام رئيسي حمامٍ  بصفة و كِّل إليهوَ 
 متأتية عن حتديد مواقع وأدلة متأتية عن البحث اجلنائي العلمي أدلة اشتملت على كاملة  معم ق قيقحت

شهادات م ْدىل هبا، وعلى  واثئقية، وعلىوعلى بياانت متأتية عن حترايت  استعمال اهلواتف اخللوية،
 إثر التماس 2016 عام يفالقضية  وانتهت. معلومات متأتية عن حترايت يف املصادر املتاحة إاتحًة عامة

 .القضاَء أبنه ال حمل ملقاضاة املتهم الدفاع
 الصفة حتفعمل هبذه  القذايف اإلسالم حماميًا رئيسيًا عن الدكتور سيف 2016 عام ع نيِّّ يفو 

الدعوى من حيث  مقبولية يف الطعن مسألة على صارَم االقتصار اقتصر عمالً  2018 يونيوحزيران/
 .التعريض للخطر/بعدم جواز احملاكمة يف اجلرمية ذاهتا مرتني القول ابزدواج على اءً بن احملكمة اختصاص

  بلبنان اخلاصة حمام  رئيسي أمام احملكمة‘ 5’
 اخلاصة احملكمة أمام القضاء ازدراء بتهم يتعلق فيما خياط رمىك  والسيدة اجلديد قناةعن  الدفاع حمامي
 فيها شركة أمام اليت تـ ت هم األوىل وتلكم هي املرة. لبنان يف انشط عمليات حتقيق أ جريتلقد . بلبنان
الـَمس وقة  التهم مجيع من خياط والسيدة اجلديد شركة بتربئة قد ق ضِّيَ و . خمتلطة أو دولية جنائية حمكمة

 اليت رفعها االدعاء. ور د ت دعاوى االستئناف. 2016 عام مها يفضد
 ليبية جنائية رئيسي يف قضية دويل حمام  ‘ 6’

 احملمودي بغدادي الدكتور األسبق الليّب الوزراء رئيس توىل متثيل دولياً  حمامياً  2018 متوز/يوليو عمل حت
هت الذي  .2019 يف عنه ابإلفراج األمر صدور حت الليبية احملاكم أمام هتم إليه و جِّّ

 
  كوسوفو  ون يفاملعنية بسيادة القان األورويب االحتاد رئيسي لدى بعثة دويل حمام  ‘ 7’

 كوسوفو  وزراء رئيس ، انئبليماج فامتري حماميًا رئيسيًا للدفاع عن عمل 2012 وعام 2010 عام بني
 أمام ، وذلك1999 عام يف كوسوفو  يف ارت كبت مّدعى أبهنا حرب يف جرائم هتم خبصوص السابق،
 . كوسوفو  يف القانون ادةبسي املعنية األورويب االحتاد لبعثة التابعة( املختلطة) احملاكم منظومة
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 يف ليماج فامتري حماكمة انتهت وقد. خبرباء واستعان كوسوفو،  إىل ميدانية وبعثات عمليات حتقيق قادإنه 
 حماكمته إبعادة كوسوفو  يف العليا احملكمة فأمرت. الـَمس وقة ضده التهم يعمج من بتربئته 2012 أبريل 2

 أخرى مرة انتهت اليت القضية هذه حمامياً رئيسياً للدفاع عنه يف ضاً أي كرمي  فعمل جديدة ابتدائية دائرة أمام
 قضية يف ليماج فاع عنحماميًا رئيسياً للد كرمي أيضاً   وعمل. التهم الـَمس وقة ضده مجيع من بتربئته الكاملة

التهم  مجيع من موكِّل كرمي فق ضِّي بتربئة. كوسوفو  يف القانون بسيادة املعنية األورويب االحتاد لدى بعثة فساد
 .الـَمس وقة ضده

 األخرى الدولية على األعمال أمثلة خمتارة -4
  (2018-2017) الدولية اجلنائية احملكمة لدى احملامني نقابة رئيس

حماكاة  يف شارك الدولية، اجلنائية احملكمة لدى احملامني نقابة ترؤسه إابن كرمي،  أن ابلتنويه اجلدير من
 كما  النقابة.هذه  عن نيابةً  العمل اخلاصة هبا خطة ووقع شأن املساواة بني اجلنسني اليت جرت ب املناقشات

الدول األطراف ومن  من ووطنية ميةوع يِّّنت جهات تنسيق إقلي. ابلتحرش املعين العامل الفريق أ نشئ
 وفيجي سنغافورة منقوصة التمثيل، مثل بلدان عدة اخلاصة نفقته على كرمي  وزار. األطراف غري الدول
 .لديها احملامني ونقابة احملكمة بعمل للتوعية لِّشيت، وتيمور
 للهوكي اآلسيوي لالحتاد العام لألمني القانوين واملستشار القانونية اللجنة عضو

اآلسيوي  لالحتاد القانونية اللجنة عضوًا يف 2014حت عام  2010كان يف الفرتة املمتدة من عام 
 .للهوكي الدويل لالحتاد اتبع قاري احتاد وهو ذا االحتاد،هل قانونياً  ومستشاراً  للهوكي

  الدولية العدل حمكمة لدى وحمام   مستشار
)مستشار  لوي وفوغان ،أخافان ابايم األساتذة يضم فريق يف إطار كرمي  عمل، 2018 حزيران/يونيو حت

 البحرية احلدود قضية تتعلق برتسيم التمثيل يف و كِّل إليه ،ويب وفيليبا ،بويل وآالن ،فورتو وماتياس، امللكة(
 .السالم قصر يف شفوية وقد قد م هبذه الصفة حججاً (. الصومال ضد قضية كينيا) اهلندي احمليط يف
 عموميوما شارك فيه من فعاليات  على ما ألقاه من حماضرات أمثلة خمتارة -5

 ذلك يف مبا العامل أحناء يعمج يف واسع نطاق على ، وحاضرالقانون اجلنائي الدويلعن  كرمي  حتدث
 وجامعة أوترخيت، وجامعة سراييفو، وجامعة فلورنسا، وجامعة الصني، يف تسينغهوا حماضراته يف جامعة

 ساندهريست وأكادميية أكسفورد؛ وجامعة يف لندن، امللكية والكلية ،نورثوسرتن وجامعة ستانفورد؛
 تدريب ومركز ،(2010-2001) املتحدة للمملكة املشرتكة للخدمة واألركان القيادة وكلية العسكرية،

 احملاكم يف االستثنائية الدوائر لقضاة عمل ورشة) بكمبوداي بنه بنوم ويفبرامشيل  يف الوطنية الشرطة
والرابطة الدولية للمحامني ، بلبنان نقاابت احملامني يف بريوت قادة مؤمتر كما تناول الكلمة يف  ،(الكمبودية

 العشرين السنوية الذكرى ومؤمتر السالم، قصر اليت نظمتها يف العاشرة السنوية ذكرىعالية الوف (2012)
 طوكيو يف للرابطة الدولية للمحامني السنوي واملؤمتر ،(2014) أروشايف  لرواندا الدولية اجلنائية للمحكمة

 السنوي الدويل ياجلنائ نالقانو  ومؤمتر ،(2015) طوكيو يف" اإلنسان حلقوق العاملية القمة"و ،(2014)
السنوية ملؤسسة هاندا لدعم التنمية  واحملاضرة(، 2016و 2015) الهاي يف للرابطة الدولية للمحامني

 ستانفورد اليت ألقاها يف مركز "اإلنسان وحقوق اإلسالم"واحملاضرة ذات العنوان  (،2017العاملي النطاق )
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 النزاهة" بشأن برونر هريمان تذكار فرانز وحماضرة ا،اليفورنيبك ستانفورد اإلنسان يف جامعة وحقوق للعدالة
 ،(2018) اجلنوبية بكوراي سوجنو يف ولينيالد للمحققني عشر التاسع املؤمتر اليت ألقاها يف" التحقيق يف

 ،ملسلمي أمريكا يف مؤمتر السالم الذي نظمته الرابطة األمحدية 2018 الرئيسية اليت ألقاها عام والكلمة
اليت  الرئيسية والكلمة لندن، يف 2018اليت ألقاها عام  "اإلنسان وحقوق اإلسالم"ت العنوان واحملاضرة ذا
 الشريعة" بغامبيا بعنوان ابجنول يفللمسلمني  الثاين للسالم الذي نظمته الرابطة األمحدية املؤمترألقاها يف 
 (.2019" )اإلنسان وحقوق والعدالة اإلسالمية

 العليا احملكمة وقضاة الفلبني قضاة رئيس فعالية حضرها) الفلبينية القضائية يةاألكادمي يف ومناظر بمدرِّ 
 ويف تشرين الثاين/نوفمرب 2016 كانون الثاين/يناير  23حت  19ن ظمت يف الفرتة املمتدة من  فيها

  (؛2016
 اللجنة ،"اإلنسان املتعلق حبقوق جمال التحقيق الفضلى يف املمارسات" تدريب على دورة ومدير مدرِّب

 ؛2018 شباط/فرباير 23-21، مانيال اإلنسان، حلقوق الفلبينية
 بشأن 2018 فرباير/شباط 27و 26 يوَمي يف جاكرات اإلندونيسية الدستورية احملكمة لدى مدرِّابً  عمل

 واألدلة؛ والتحقيق الدويل اجلنائي القانون
 األدلة جمال مجع الفضلى يف ملمارساتا بشأن اإلندونيسية ساناإلن حقوق جلنة ملفوضي تدريباً  أجرى

 عليها؛ اإلنسان والشهود قوقحل اجلسيمة ابالنتهاكات واستجواب اجملين عليهم
 جمال القانون يف للعمل مدرِّابً اْكزمينيس  خوسيه الدكتور ،(الشرقية تيمور) لِّشيت - لتيمور العام املدعي عيِّّنه
 ديلي، يف يف الشرطة ضباط وكبار واملقاضني قيق، للقضاةوعمليات التح وأعمال املقاضاة الدويل ئياجلنا
 .2018 إىل عام 2016 املمتدة من عام الفرتة

 واجلوائز املناصب -6
 الدويل القانون، زائر أستاذ ؛اآلسيويني القانونيني مجعية ،(املتحدة اململكة) 2017 لعام اجلنائي احملامي
-1999) لندن، الكلية امللكية، رئيسي ابحث زميل؛ نسرياليو  جامعة، ابي فوره كلية،  اإلنسان وحقوق
 املدير(؛ 2013-2012و 2011-2010) أوترخيت جامعة، احلقوق معهد، فخري حماضر(؛ 2002
 اجلنائية حملكمةا قانون بشأن العامل لرابطة احملامني اجلنائيني الفريق عضو؛ والعدالة السالم ملبادرة السابق
الشؤون  وزارة لدى اإلنسان اخلرباء املعين حبقوق بال مقابل( يف فريق )يعمل عضو؛ 2001 لعام الدولية

 حاز ؛(2004-2001) العام التابعة للنائب املقاضاة حمامي عداد هيئة يف م ْدرَج؛ والكومنولث اخلارجية
مؤسسة  حاز جائزة؛ الدوليني واألمن مللسال 1999 لعام آرثر ماك وكاثرين دي جون مؤسسة زمالة

 الدويل االحتاد يف بصفة فردية عضواً  2008 عام؛ انت خب يف 2001 لعام للدارسني اكسويلم ألكسندر
 الدولية اجلنائية لدى احملكمة الدفاع حمامي لرابطة التأديّب اجمللس يف سابق هو عضو؛ القانونية للمساعدة

 الدفاع؛ هو اميحم أصدقاء رابطة السابق للجنة (؛ هو الرئيس2010إىل  2007السابقة ) ليوغوسالفيا
 اهليئة كونه عضواً يف  جانب إىل) السابقة ليوغوسالفيا الدولية اجلنائية للمحكمة االنضباط يف جملس عضو

 االستئناف جملس عضواً يف 2010 عام يف أيضاً  انت خب ؛(2013 - 2009( )هلذه احملكمة القضائية
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إىل  2012من  هلذه احملكمة القضائية اهليئة يف كونه عضواً   جانب إىل) الدولية اجلنائية يف احملكمة ّبالتأدي
2015). 

 
 منشوراتصدر له من أمثلة خمتارة على ما  -7
 :(املرتقب الصدور) "املساءلة حتقيق يف واالستقاللية النزاهة"املقال  ساهم يف أتليف •

“Integrity & independence in the delivery of accountability” in CILRAP & Nuremberg 

Principles Academy publication “On integrity in international criminal justice”. Eds. 

Professors Bergsmo & Diettrich, TOAEP (forthcoming) 

 (:Archbold) آلركبولد الدولية" اجلنائية "احملاكم شارك يف أتليف •
Archbold International Criminal Courts (Sweet & Maxwell, 1st ed 2003; 2nd ed 2005, 3rd 

ed 2009 4th edition (2013) 5th edition (2018) 

 الدويل": اجلنائي القانون يف تقدمي األدلة شارك يف حترير وساهم يف أتليف "مبادئ •
Principles of Evidence in International Criminal Law, (Oxford University Press) (2010) 

 اإلنسان": يف جمال حقوق  أتليف "املمارسةساهم يف •
Human Rights Practice (Sweet & Maxwell. 2002 to 2016) 

 الدولية": اجلنائية للمحكمة األساسي روما نظام على ساهم يف أتليف "تعليق •
A Commentary to the Rome Statute on the ICC (BadenBaden) 2000; 2nd ed 2008; 

3rdedition (2016) 

 الدويل": اجلنائي املتعلقة ابلقانون شارك يف حترير "التقارير •
International Criminal Law Reports (ICLR) (Cameron May) (2006 to 2014) 

 تعزيز" املنشور ضمن الدويل" نونالقا يف الرباءة افرتاض ال ينقطع؟ خيطاملقال " ليفشارك يف أت •
 أفريقيا": يف اإلنسان حلقوق اجلسيمة االنتهاكات  فيما يصالدويل القانون مبوجب املساءلة

An unbreakable thread? The presumption of innocence in international law in “Promoting 

Accountability under international law for gross human rights violations in Africa, Essays 

in honour of Prosecutor Hassan Jallow”, (Brill I Nijhoff, 2015) 

املعمول به يف عن املعلومات  الكشف نظام يف املنهجية اإلخفاقات االستهانة ابألدلة؟" شارك يف أتليف •
 الدولية": اجلنائية احملكمة رسةومما "قانون يف "اإلصالح وقت حان - الدولية اجلنائية احملكمة

“Sitting on Evidence? Systemic Failings in the ICC disclosure regime – time for reform” in 

Law and Practice of the International Criminal Court, (OUP, 2015) 

مشكلة  76، الدولية اجلنائية احملكمة أمام احملامني ملوكِّليهم متثيل: الدفاعية "املمارسات شارك يف أتليف •
 املعاصرة": تواملشكال القانون مشاكلمن 

Defensive Practices: Representing Clients Before the International Criminal Court, 76 Law 

and Contemporary Problems 191-233 (2014) 

 كلية  املنشور يف جملة، واملختلطة" الدولية جلنائيةا احملاكم يف الرباءة املقال "افرتاض شارك يف أتليف •
 ريالنكية":الس القانون

The Presumption of Innocence at International and Hybrid Criminal Tribunals and Courts, 

Sri Lankan Law College Journal (2014) 

 الكمبودية: احملاكم يف االستثنائية ئرألف مقااًل عن مشاركة اجملين عليهم يف اإلجراءات أمام الدوا •
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Oxford Transitional Justice Research -Working Papers Series, paper on victim participation 

before the ECCC (2010)  
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            (إيطاليا) فرانشيسكو لو فوي -4
زية[األصل: ابإلنكلي]  

 

 ويةشفرة مذك
ظام روما لدى األمم املتحدة حتياهتا إىل أمانة مجعية الدول األطراف يف نالبعثة الدائمة إليطاليا  ترفع

وجب بصيغته املعدلة مب، ICC-ASP/1/Res.2وفيما يتعلق ابلقرار  .ئية الدوليةاألساسي للمحكمة اجلنا
وانتخاب القضاة واملدعي العام ونـواب املدعـي إجراءات ترشيح " واملعنون ،ICC-ASP/3/Res.6 القرار

 ،2004أيلول/سبتمرب  10راف يف ، الذي اعتمدته مجعية الدول األط"للمحكمة اجلنائية الدولية ـامالع
منصب املدعي العام للمحكمة لشغل  يطاليافرانشيسكو لو فوي من إ برتشيح السيد رفإن البعثة تتشف

ستئناف الثانية مرحلة اال خالل 2021فرباير شباط/ 12اليت ستجرى يف اجلنائية الدولية يف االنتخاابت 
 .يف نيويورك ست عقد اليتجلمعية الدول األطراف لدورة التاسعة عشرة ل

 اجلنائية للمحكمة األساسي روما نظام من 42املادة  من 3لفقرة ل وفقا فوي لو السيد ترشيح ق دم وقد
 نظام يف األطراف دولال مجعية أمانة قدمتها اليت ،ةالدولي اجلنائية للمحكمة الشفوية املذكرة وبعد الدولية،

ائمة إليطاليا لدى األمم املتحدة البعثة الد وتغتنم .فوي لو لسيدل الذاتية السرية طيه وترد ي. األساس روما
روما األساسي أمانة مجعية الدول األطراف يف نظام إىل أمسى آايت االحرتام  جمدداً  لرتفعهذه الفرصة 

 للمحكمة اجلنائية الدولية.
 هالتاملؤ  نبيا

 فقرةابلو   ICC-ASP/3/Res.6 ابلقرار املعدلة بصيغته ،ICC-ASP/1/Res.2ة اجلمعي بقرار عمال مقدم بيان
 فوي لو فرانشيسكو السيد ترشح أن إليطاليا لشرف إنهي. األساس روما نظام من 42 املادة من 3

 .الدولية اجلنائية للمحكمة املقبل العام املدعي ملنصب لالنتخاب
م قوي ابستقاللية التزاعلى وجه اخلصوص لديه و عايل أخالقي  مبستوىانشيسكو لو فوي السيد فر يتمتع 

روما  حجر الزاوية يف كل من النظام القضائي اإليطايل ونظام وهو عنصر يشكل، وظيفة االدعاء
سنة يف مزاولة  25أكثر من  اليت قضى منها املهين مسارهمن  سنة 30على مدار أكثر من و األساسي. 

، نزاهة الشخصية وااللتزام الكاملات ال، كان السيد لو فوي يؤدي دائًما واجباته أبقصى درجاالدعاءمهام 
لفئات األكثر دعمه اخلاص لمع تقدمي  يف محاية حقوق الضحااي إىل أبعد احلدودتفانًيا  حيث أبدى

 .ضعفا
وظيفة  هو يزاولفة عالية. كفاء  يأنه مدع عام ذ ساره املهينطيلة م السيد فرانشيسكو لو فويوقد أثبت 

كبري يتألف ادعاء   مكتب سة وإدارةرائيف السنوات العشر املاضية  يهمع تول رب ثالثة عقودااالدعاء ملا يق
مكلًفا ابلشؤون عام، ومديرًا  ي( مدع61، وواحد وستني )نيلعاما للمدعني( نواب 7حالًيا من سبعة )

القيادي وخربته العميقة يف إجراء  ملفه وسيفيدهموظف.  350أكثر من  طاقم إداري مكون منو  اإلدارية،
يف الوطنية، وغسل األموال، واالجتار  عربابجلرمية املنظمة املتعلقة  -التحقيقات الناجحة  العديد من



ICC-ASP/19/19/Add.1 

 

39  19A1-A-110321 

العمل بكفاءة يف قدرته على  وثبتتمنصب املدعي العام للمحكمة اجلنائية الدولية.  اية لشغلللغ -البشر
الوطنية، ال سيما  عرباجلرائم  االشتغال علىيف  حققهاة من خالل النتائج املهمة اليت السياقات الدولي

ئية )اليوروجست( بني كعضو وطين يف وكالة االحتاد األورويب للتعاون يف جمال العدالة اجلنا  عندما عمل
 .2014و 2010عامي 
من نظام روما  42املادة من  3الفقرة ال االدعاء متاًما متطلبات خربة السيد لو فوي يف جم تستويف

يف اجمللس األعلى للقضاء  ع ني، عندما 2006و 2002 عامي ابستثناء فرتة قصرية بنيو األساسي. 
 ، حيث أشرف علىدون انقطاع 1990منذ عام  دعاءوظيفة اال السيد لو فويفقد زاول  اإليطايل،

 .ذلك أعضاء ابرزين يف منظمات إجرامية تقال وإدانة مئات اجملرمني، مبا يفاع وقاد إىلحتقيقات معقدة 
 ابللغة الفرنسية. ليزية ولديه معرفة جيدة كة اإلناللغلو فوي  السيدجييد و 

 

 السرية الذاتية
 يةشخصلات اانبيال

 لو فويم: االس

 فرانشيسكو: اللقب
 ذكراجلنس: 

 إيطاليا-ابلليمو /1957 ديسمرباين/الث تشرين 5: الوالدةومكان اتريخ 
 .1979يوليو متّوز/ى شهادة يف القانون من جامعة ابلريمو ابمتياز يف حصلت عل 

بعد فرتة التدريب، يف حمكمة كقاض،   العملوشرعت يف . 1981 سنةالسلك القضائي  انضممت إىل
شغلت أيًضا القضااي املدنية واجلنائية )يف ذلك الوقت،  اشتغلت علىاجلنح يف سردينيا ملدة عامني، حيث 

يف حمكمة   قاضي شغلت منصب( 1987-1984بعد ذلك )و  .(املكلف ابلتحقيق العاماملدعي مهمة 
أيًضا قسًما  تلقضااي املدنية واجلنائية وترأسكل من اعلى  اشتغلت يطاليا(، حيث كالتانيسيتا )صقلية، إ

ذلك،  وعقبمسؤول عن قضااي مصادرة األصول غري املشروعة.  ةواحد سنةخاًصا يف احملكمة ملدة 
 .القضااي اجلنائية اشتغلت علىحيث قاضي يف حمكمة ابلريمو،  نصبشغلت م

 نم أكثر) ،مناصب خمتلفةحيث شغلت ، 1990يوليو مت وز/منذ  دعاءابلعضوية الكاملة يف االوأمتتع 
 :اجمللس األعلى للقضاء( السنوات اليت قضيتها يف هذا مع عدم احتساب، يف اإلمجال سنة 25

  خالل 1997أبريل نيسان/إىل  1990يوليو مت وز/من  ،ابلريمو يف مكتب االدعاءيف عام مدعي .
كوزا "- بشكل رئيسي ابجلرمية املنظمة ومنظمات املافياعقدة تتعلق قضااي معلى اشتغلت هذه الفرتة، 

عشرات املشتبه هبم. كما أنين مثلت االدعاء يف احملكمة يف العديد من  اليت ضلع فيها -" نوسرتا
العشرات  إىل إصدار وجنحت يف الدفع. يف الغالب امللتمسات اليت تقدمت هبااحملاكم  توقبلاحملاكمات، 

، سنة 30و 20 بنيعقوابت ترتاوح  واليت أ صدرت فيهااملؤبدة" واإلداانت الشديدة للغاية،  "األحكاممن 
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رات، وغسل تعددة، وهتريب املخداملقتل الإجرامية"، وجرائم  منظمة"املشاركة يف  ختص جرائمالرتكاب 
لريمو، وال يف اب مكتب االدعاءبعض أقسام  ىعلمسؤولية اإلشراف  كما توليتاألموال، وما إىل ذلك.  

األصول غري املشروعة  لتحديدسيما القسم املسؤول عن تنفيذ العقوابت والقسم املسؤول عن التحقيق 
بعض أعضاء "كوزا نوسرتا"  حقةتوليت مسؤولية مال. كما وذلك بغرض مصادرهتاألعضاء اجلرمية املنظمة، 

 واعتقلتهم الشرطة قبضت عليهمقد و  ، التنظيم اإلجرامي املذكوريف مناصب عليابعضهم يشغل اهلاربني، 
 .وتنسيقي تعليمايت بفضل

  انظر أدانه . 2007إىل  1997من   يف ابلريمو ألحكام االستئنافيةل مكتب االدعاءيف عام مدعي(
عضًوا يف اجمللس األعلى  أثناءها، اليت كنت 2006-2002فرتة  لالطالع عن املعلومات حول

االدعاء أمام حمكمة االستئناف يف ابلريمو يف مئات احملاكمات، بتمثيل  يف ذلك املكتبقمت اء(. للقض
 املتعلقة املعقدة اجلنائية القضااي حول واليت يدور معظمها كما ذ كرقاعة احملكمة،  داخلمما زاد من خربيت 

املدعي  من شخصي بتفويض كتب،امل هذايف  التنظيمية املهام من ابلعديد وقد ك لفت. املنظمة ةابجلرمي
عدد كبري إصدار  جنحت يف، ويف مهميت هذه أيًضا. لمكتب املذكورل عاًما أميًنا أيًضا عينين الذي ،امالع

 .سؤولني عن جرائم خطرية للغايةيف حق ممن اإلداانت 
  س األعلى اجملل .2006يوليو مت وز/إىل  2002يوليو مت وز/من  ء يف إيطاليااألعلى للقضاعضو اجمللس

بتعيني  ة مستقلة يرأسها رئيس اجلمهورية وهو مسؤول عن مجيع القرارات املتعلقة هيئة دستوريهو للقضاء 
قة على املطباجلوانب التأديبية عن و  اإلداريةاملناصب  يف وتوظيفهم للمدعي العامكال القاضيني املرافقني 

حص أويل جراء فإب إحدى اللجان العشرقوم وفيما خيص األشغال املكتبية، تمجيع القضاة اإليطاليني. 
وقد (. 27مجيع األعضاء ) اليت تضم القرار النهائي يف اجللسات العامة وي تخذ، وثيقة مت إعدادهالكل 

. مما قلص من تراكمه عمليها حيث أعدت تنظيمملذكورة، بعض اللجان ايف  رئيًسا وانئبا للرئيس عملت
تقدمي يف  وهو مكتب خمتص(، سنتني ملا يقاربابجمللس ) اتمدير مكتب الدراس منصب وشغلت أيًضا

 ووجهات النظرإعداد الواثئق خمتص يف اجللسة العامة و  رائستها وأعضاءاملشورة القانونية للجان وفريق 
مبا أن اجمللس األعلى هو املسؤول عن املوافقة على و . احملاكم اإلدارية يف حالة التقاضي أمامالستخدامها 

ئية، فقد منحين ذلك إمكانية حتسني جتربيت يف اجلوانب ملكاتب القضااب اخلاصة لتنظيميةاجلوانب ا
املوارد  مابستخداقطاعات خمتلفة ويف إدارة املكاتب، خاصة عندما يتعلق األمر اليت ختص التنظيمية 

 على حنو أفضل. البشرية
يف  التحضريية )وبعد ذلك، اجتماعاتهويف  شاركت بنشاط يف إنشاء شبكة اجملالس القضائية األوروبيةما ك

 يف هنايةو . لتلك الشبكة اإللكرتوينوقع املبشكل مباشر يف إنشاء  وسامهت أيًضااالجتماعات الرمسية( 
أكتوبر تشرين األول/ حتيف ابلريمو  مكتب االدعاء، عدت إىل امتدت ألربع سنوات يت اليتوالي فرتة

 ، كما ذكر أعاله.2019
  تشرين أمام احملكمة العليا يف روما من  ابلريمو يف االبتدائيةألحكام ل االدعاء مكتبيف عام مدعي

 علىاإليطالية  العليا احملكمة ال تشتغل .2009ديسمرب كانون األول/إىل   2007أكتوبر /األول
 يف تطبيق القانون على حنو صحيحيتعلق "جبوانبها القانونية"، أي القضااي املدنية واجلنائية إال فيما 
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أمام  االدعاءقد مثلت و كامل األراضي اإليطالية.   املوجودة يفستئناف حماكم االاليت تتخذها قرارات ال
 وأحاط"حقوق العمال". املتعلقة بـاحملكمة العليا، ال سيما يف القضااي اجلنائية واملدنية و غرف خمتلفة يف 

 .ناكئي الذي صدر بعد انتهاء خدميت هيف التقرير النهانشاطي بتقدير كبري جملس إدارة احملكمة العليا 
 من  اجلنائية )اليوروجست( وكالة االحتاد األورويب للتعاون يف جمال العدالة  وطين يفال إيطاليا عضو

 بتزكيةالعدل اإليطايل وزير  حيث عينين، 2014ديسمرب كانون األول/إىل   2010يناير كانون الثاين/
مساعدة السلطات يوروجست إىل اخلاصة داخل ال يتممه وقد محلتينمن اجمللس األعلى للقضاء. 

عن تيسري  فضال، وتقدمي املساعدة القضائية القضائيالقضائية الوطنية واألوروبية يف إجراءات التعاون 
قمة ، خالل فرتة والييت، يف يف إيطاليات اليوروجس كان مكتبوقد  تنسيق التحقيقات عرب الوطنية.  عملية
وقد التزمت شخصًيا أان ومساعدي بتقدمي  .ااالشتغال عليهالقضااي اليت مت  عدد من فيما خيص أدائه

بفضل  قد حتقق ذلك األداء أيًضالتعاون أو التنسيق، و من ايق النتائج اإلجيابية أفضل مساعدة ممكنة لتحق
وقوات الشرطة الوطنية،  ،مع اليوروبول اتالتحديد، والعالق إنشاء "مراكز التنسيق" على وجه

الشرطة يف مجيع الدول األعضاء يف  وقواتالسلطات القضائية  بنياملنعقدة جتماعات التنسيقية واال
 .أيًضا أخرى بلدانمع التنسيق ، ، ويف كثري من احلاالتاألورويباالحتاد 

وغسل األموال،  ،رمية عرب الوطنية يف جمال اجلرمية املنظمةقضااي اجل لالشتغال علىأتيحت يل الفرصة  وقد
التهرب من ضريبة القيمة املضافة وضريبة و ، املخدراتيف ة، واالجتار غالل األطفال يف املواد اإلابحيواست

 .السلعو  البشر هتريب، ومذكرات التوقيف األوروبية، واجلرائم املالية واالقتصادية، و املبيعات
ول عن العالقة مع ، وال سيما فريق العالقات اخلارجية، املسؤ اليوروجست يف بعض فرقكنت عضًوا كما  

لشبكة اباتصاالت ربط )التنسيق الشبكة القضائية األوروبية وقضاة  املشرتك بني فريقالو  ىاألخر البلدان 
القتصادية، والذي  ترأست فريق اجلرائم املالية واوابإلضافة إىل ذلك، (. التنسيقالقضائية األوروبية وقضاة 

 . اجملال املذكوركفاءة واسعة يفلديه  من األعضاء و يضم عدًدا أكرب  فريًقا -يف ذلك الوقت  - كان
العديد من  املشاركة يف بفضل خاصة من معرفيت ابملؤسسات األوروبية والدولية تلك املهام تلك توقد زاد

 .األوروبية وغري األوروبية البلدانبعثات العمل إىل 
 التعامل معلثقافات، وابلتايل العيش والعمل يف بيئة متعددة ا قابليةوة على ذلك، فقد منحتين عالو 
قافات خمتلفة وتقاليد اترخيية وقانونية خمتلفة وحماولة دائًما إجياد حلول إجيابية والتوازن الصحيح بني ث

 .املواقف املختلفة
حول القضااي املتعلقة ابلتعاون القضائي  - اتيوروجست، د عيت إللقاء كلمالخالل فرتة وجودي يف و 

من قبل  -ر على العديد من الدول يف مجيع أحناء العامل ختلفة للجرائم اخلطرية اليت تؤثالدويل واألشكال امل
 مؤمتر عاملي ن ظم يف أسرتاليايف كما شاركت   .لربملان األورويبالتابعة للجان الو  واهليئات يةؤسسات التدريبامل

 .عليهم نسيالعتداء اجلاب خاصةالبشر واستغالل األطفال، يف االجتار  حول مةإبلقاء كل
محاية  حولخربيت  منت، وابلتايل اليوروجست محاية الطفل يفيف جمال تصال ا كجهةأيًضا   وع ينت

 .الق ّصروسائل التحقيق ملكافحة استغالل حول بشكل خاص و  املستضعفنيالضحااي 
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  اجمللس األعلى بتعيني من 2010ديسمرب كانون األول/ابلريمو منذ   منطقة يف االدعاءمكتب رئيس 
 .يف إيطالياللقضاء 

وواحد وستني  ،نيالعام للمدعني( نواب 7من سبعة ) شرف عليهالذي أ   مكتب االدعاء احاليً  يتألف
 .مكلف ابلشؤون اإلدارية موظًفا، ومدير 350أكثر من مكون من  وطاقم إداري، عام مدعي( 61)
( حتقيق واسع النطاق اأجري بشكل شخصي أيضً )وأحيااًن  على شرف، أ  مكتب االدعاءرئيس  يتبصفو 

يد من أشكال اجلرمية املنظمة، مبا يف ذلك جرائم املافيا واجلرائم املالية، وغسل األموال، واالجتار العد حول
 حيث أرصدتصاص مكتّب، يف جمال اخ االدعاءعن  يةسؤولامل وأتوىلاملخدرات، وما إىل ذلك. يف الدويل 
لمكتب )اليت تشمل اختيار والقواعد الداخلية لن واللوائح ، وفق القانو املدعني العامنيأنشطة  وأوجه

 األولوايت(.
. وقد ابلريمو يف االبتدائيةاخلاص ابألحكام  مكتب االدعاء) معقد جهاز شرف حاليا على إدارة وقيادةوأ  

 ريوذلك كان من اختياينقسم املكتب إىل أربعة أقسام، و . يف اإلدارةمن تنمية قدرايت هذه املهمة مكنتين 
بعد أسابيع  أ نشئاألقسام، الذي  تلكأحد وخيتص العاملني هناك.  العامني املدعنيبعد التشاور مع مجيع 

جمموعة أ نشئت  ا، كم"املستضعفنيضد "الضحااي كبة تاملر التحقيق يف اجلرائم يف قليلة من تويل منصّب، 
ية خاصة يف أراضينا، بسبب أمه تكتسيالبشر وهتريبهم، وهي ظاهرة يف ل أخرى ملكافحة االجتار عم
 الصدد هذا ويف. إفريقيا مشال بلدان من ابلقرب ،قع اجلغرايف لصقلية يف منطقة البحر األبيض املتوسطاملو 

تنص  اليت احلماية أشكال مجيع توفري ضمان مع اجلرائم، هذه ضحااي حلقوق خاص اهتمام إيالء مت أيًضا،
، مبا يف ذلك "أحكام نيالضالععدة إداانت ضد العديد من م. وصدرت هل اإليطالية القوانني عليها

 .مشددةابلسجن املؤبد" وعقوابت أخرى 
اليت  املنظماتمجيع اجلرائم اليت ترتكبها  اليت ختتص يف مكافحة املافيا وحدةوأ شرف شخصيا على قيادة 

املخدرات وغسل األموال وما  يف)مثل جرائم القتل واالبتزاز واالجتار  كوزا نوسرتا فيا وأعضاءاملا هلا طابع
 لوضعيف العديد من التحقيقات، مت إيالء اهتمام خاص )وإذا لزم األمر، محاية شخصية( و  ذلك(. إىل

الكسب غري حة مكاف اتلية ومنظممن مجعيات اجملتمع املدين احمل وذلك ابللجوء واالستفادةالضحااي، 
 .تعاوهنم مع العدالة العديد من ضحااي االبتزاز يف تساعد اليت، املشروع

ابستخدام  -العديد منها شخصًيا  أجنزت–د من التحقيقات عرب الوطنية أو ال تزال جارية عد جريوأ  
نائية أو متعددة مجيع الصكوك القانونية الدولية املتاحة )املعاهدات واالتفاقيات والقرارات واالتفاقات الث

يق مشتك" يتضمن "فريق حتقيف  اً عضو  شرف عليهأ   وعالوة على ذلك، ي عترب املكتب الذياألطراف(. 
 .ية الدوليةللمحكمة اجلنائ مكتب االدعاء مشاركة

 وصفت(، 2011) 1970أمام جملس األمن التابع لألمم املتحدة عماًل ابلقرار  ةاألخري  كلمتهايف  و 
 كتب االدعاءم لمحكمة اجلنائية الدولية على وجه التحديد التحقيق الذي أجراهل املدعية العامة

يتعلق األمر ابإلداانت ابرتكاب جرمية التعذيب، بعد و تطور حديث. أبنه  ابلريمو يف االبتدائيةألحكام ل
 طوارهاأ )رغم أن احملاكمة جرت والذي جنم عنه اعتقال املتورطني املكتب الذي أ شرف عليهحتقيق أجراه 

 :(27)الفقرة  وكان نص الكلمة كالتايلتقال(. ، بسبب مسائل إجرائية مرتبطة مبكان االعيف مدينة ميسينا
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حمكمة إصدار  يف هذا الصدد. ويشمل ذلك جرتاليت  احلديثةيرحب املكتب ابلعديد من التطورات "
 ".ئم ضد املهاجرين يف الزاويةجرا الرتكاهبم سنة 20ابلسجن ثالثة أفراد  حكم يف حق ميسينا يف إيطاليا

للمحكمة اجلنائية  املدعية العامةهبا  الضوء على تلك الكلمة اليت أدلتوقد كان من األمهية مبكان تسليط 
مبا يف ذلك التحقيق املذكور  -بعض التحقيقات الوطنية  الرتابط الوثيق بنيوضح مدى ت ا، ألهنالدولية

 هاأنشئت ألجلواجلرائم ضد اإلنسانية اليت  - كتب الذي أ شرف عليهامل اأجراه واليت، وغريها كثريأعاله، 
بشكل  ق رأت وف سرتأيًضا، إذا  كلمتها  توضحابإلضافة إىل ذلك، و . سهااحملكمة اجلنائية الدولية نف

صحيح، أن التعاون مع السلطات القضائية الوطنية، من خالل أدوات التعاون القضائي الدويل، ميكن أن 
 .كمة اجلنائية الدولية"مهمة" احمل املرجوة من هدافاأل وحتقيق مكتب االدعاء كبري مهام  بشكليدعم 

كما استخدمت ،  اتالتحقيقخاصة يف تقنيات كله   طيلة مساري املهينعلى نطاق واسع خدمت لقد است
 عليه.املكتب الذي أ شرف  كما هو احلال اآلن يفاإللكرتونية   الوسائلخمتَلف  بشكل كبري

املكلف املدير مبساعدة من  ةلعديد من اجلوانب التنظيميتصديت ل لسنوات الست املاضية تقريًباا ويف
 أهم ذتواختُّ يارات اسرتاتيجية بشأن ختصيص املوارد والقضااي. القيام خب وهو ما تطلب، شؤون اإلداريةابل

املدعني )املكونة من سابقا اليت أ نشئت جمموعات الدراسة" " قامت هبا بعد دراسة مستفيضة كلهاالقرارات  
 اعتمدها مجيعة أو متعددة السنوات توجيهات وبرامج تنظيمية سنوي ادجنم عنه إعدواملوظفني( مما  العامني

 .إلمجاعيف املكتب الذي أ شرف عليه اب املدعني العامني
الشرطة  وقوات املدعني العامنيصدرت العشرات من التوجيهات املوجهة إىل كل من أَ  ومن جهة أخرى،

ع معدل اإلداانت دعاء العام، مما أدى إىل ارتفا القضائية، هبدف حتسني كفاءة وفعالية أنشطة التحقيق واال
خاص اهتمام  إىل جانب إيالءاملرتاكمة بشكل كبري،  امللفاتالقضاة املختصني وتقليص حجم  بواسطة

 دارة املوارد املالية.إل
يف  - )انظر أعاله( 1997-1990خالل الفرتة  احلال كانكما    -عالوة على ذلك، شاركت بنشاط و 

نتائج مما مت حتقيقه، فقد ح صل على فقط . وبذكر األهم قضائيةية املرتبطة بتنفيذ اإلانابت الاألنشطة الدول
يف الوالايت املتحدة األمريكية وكندا وفرنسا وأملانيا،  إجيابية للغاية بشكل عام من خالل بعثات العمل

 .اتيلند وأندوراومؤخراً يف 
القيادية واإلدارية عندما  وزارة العدل اإليطالية، بقدرايت، وكذلك يف إيطالياأقر اجمللس األعلى للقضاء و 

وكعربون على . ابلريمو يف االبتدائيةألحكام ل مكتب االدعاء إبدارةيتعلق األمر، على وجه التحديد، 
الذي أجراه جملس بع سنوات"، بعد التقييم اإلجيايب "مدهتا أر والية أخرى فرتة ل منصّب أ قر بشغل ذلك،

 يف حقي. يالقضاء احملل
اقتضت احلاجة إىل فقد  .19-حة كوفيدجائ الذي فرضتهإىل االلتزام التنظيمي شارة خاصة إ والبد من

املراسيم العديدة الصادرة عن  عقبالعدوى اعتماد العديد من التوجيهات اجلديدة، انتقال احلد من خماطر 
أن بشأشكال تنظيمية جديدة اعتماد  تطلبت )غالًبا على أساس يومي(السلطات الوطنية واحمللية، واليت 

ونقابة احملامني  املنطقةللسلطات القضائية األخرى يف  أيًضا وفقاو ، العمل داخل املكتب الذي أ شرف عليه
يف و اجلديدة،  التكنولوجيات العديد من التحسينات يف استخدام كما أ جريتاليت متثل حمامي الدفاع.  
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البشرية والقضااي وفًقا حلالة  يف إعادة ختصيص املواردو دعاء، حوسبة العديد من أنشطة التحقيق واال
 .الطوارئ الوابئية واملباين املتاحة

 أشرف عليهملكتب الذي ا توفرمعقد للغاية بسبب  داريإعمل القيام ب لقد كان من الالزمخالصة القول، 
 .على أجهزة متشعبة -املشار إليه أعاله-حالًيا 

يف أعلى مكاتب  أل عني التأهيلعلى مستوى يف أ أرى نفسيمن العمل،  سنة 40 يقاربوابلتايل، بعد ما 
 مكتب االدعاءرئيس  2014 سنة، عيّنين اجمللس األعلى للقضاء يف كلوأتكيدا لذاالدعاء أو القضاء: 

 .يف إيطاليا لألحكام االبتدائية االدعاء مكاتب ، وهو أحد أكربيف منطقة ابلريمو
بطالقة،   بدرجة  (C2) بدرجة ة ليزيكواإلن (C2)  ة بدرجةاإليطالي اللغتني أحتدث فيما يتعلق ابللغات،و 

ومعرفة  (خاصة عندما يتعلق األمر ابلواثئق القانونية، B1) الفرنسيةمببادئ اللغة ولدي معرفة جيدة 
 ملصاغة هبا(.االقانونية  واليت ميكنين على أية قراءة وفهم الواثئق، A1) نيةاإلسبامببادئ اللغة أساسية 
فقد دورًا مكثًفا لسنوات عديدة يف جمال التعاون القضائي الدويل:  القرن املاضي منذ تسعينيات وقمت
ورويب وضباط الشرطة يف العديد من برامج التدريب يف االحتاد األ املدعني العامنيكمدرب للقضاة و   ع ينت

سابًقا يف البلدان املرشحة ( ةالداخلي جملس العدل والشؤون) كعضو يف فرق التقييمو وجملس أورواب؛ 
بعثة التقييم يف ليختنشتاين( واألمم املتحدة )بعثة )ويف جمموعة العمل املايل الحتاد األورويب النضمام إىل ال

ملكافحة اجلرائم  ادعاء خاصية إلنشاء مكتب رباء يف غواتيماال للتحقق من الظروف القانونية والسياساخل
 ؛منذ إنشائهاالشبكة القضائية األوروبية  معاتصال  وكجهةات شبه العسكرية(؛ رتكبها اجلماعتاليت 

 .ملدة مخس سنوات )انظر أعاله(اليوروجست  وكعضو وطين يف
يف مقر األمم املتحدة يف  ( للمشاركة يف "مناقشة رفيعة املستوى"2019يونيو حزيران/مؤخرًا ) واست دعيت

 ."اجلرمية املنظمة اجملموعات اإلقليمية يف مكافحة حول "دور كلمةمدينة نيويورك، إللقاء  
، يف إيطاليااليوروجست  وإدارة مكتب، ابلريمو يف االبتدائيةألحكام ل مكتب االدعاء إداريتابلنظر إىل و 

لعبت أدوارًا توجيهية عالية املستوى )أو فقد يف اجمللس األعلى للقضاء ورائسة بعض جلانه،  وعضوييت
 .( لسنوات عديدةةكبري   ةصب إداريامنشغلت 
مكتب أو يف يف اجمللس األعلى للقضاء اإليطايل،  سواءعلى صياغة قواعد إجرائية جديدة،  عملت مثّ إنين

لعمل يف ل الفرصةأ تيحت يل عالوة على ذلك، و  .اليوروجستأو  ،ابلريمو يف االبتدائيةألحكام ل االدعاء
مع  عن قربأخرى مرة  يئة غريبة عين إذا ما عملتفلن تكون هذه الببيئة متعددة الثقافات. لذلك، 
التعاون الوثيق مع مجيع الشركاء. ويف  ، البد مناتوفيما يتعلق ابلتحقيقاملؤسسات والوكاالت الدولية. 

، هبدف الوصول إىل أفضل االعتباريف عني  األنظمة والتقاليد القانونية لكل بلد أخذالوقت نفسه، جيب 
 .واملالحقات القضائية اتتحقيقلمن االنتائج املمكنة 

تذى هب يتمتعون ابالستقالليةيف إيطاليا  املدعني العامنيمن املعروف على نطاق واسع أن و  م يف هذا وي 
نظام روما كام حأل احرتاماليس فقط دون تساهل  مكتب االدعاء لذلك ست ضمن استقاللية. األمر

لصدد، مبا أنين أبلغ من غري قابلة للتجديد. ويف هذا ا ماملدعي العا والية األساسي، ولكن أيًضا ألن فرتة
 .ملدة تسع سنوات أبكملها فسيكون مبقدوري شغل املنصب، سنة 63العمر حالًيا 
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