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 مذكرة شفوية

أمانة مجعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة  إىلحتياهتا  مملكة هولندالدى  كنداهتدي سفارة  
الكندية حملكمة التحكيم  القوميةقرار اجملموعة  يف أعقابكندا، بأن حكومة   األمانة اجلنائية الدولية وتتشرف بإبالغ

 2018 للفرتة من عاملمحكمة يف القائمة ألف، لقاضية كالنتخاهبا   كيمبرلي بروستالسيدة  ترشيحقررت الدائمة، 
معية الدول األطراف يف كانون األولدديسمر جلاالنتخابات خالل الدورة السادسة عشرة  هذه جري. ست  2027إىل 

 يف نيويورك. 2017

من شأن مؤهالهتا وخرهتا سيكون ، و 36من املادة  3بروست متتثل امتثاال تاما ملتطلبات الفقرة إن السيدة 
كما أن أهداف وقيم نظام روما األساسي.  يف تعزيز ساعد املاحملكمة و  أعمال يف ةمقي   ةاالستثنائية أن جتعلها مساِه 

 ق التوازن بني اجلنسني يف احملكمة.أيضا مع التزام كندا والدول األطراف األخرى بتحقي يتسق ترشيحها

زاهة. لديها وعدم التحي ز والن، ةرفيعال اتخالقيتتحلى باألأهنا شخصية بجيدا اعتبارًا لسيدة بروست عتر ات  
عملت  لقد . وعلى الصعيد الدويل، واالستشاراتالقانون اجلنائي  ة يفعاما من اخلرة الدولية واحمللية كممارس 35

املفروضة  العقوباتظا م للجنة امل حمققة يف شكاوىكقاضية يف احملكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة، وأول 
قسم املشورة القانونية التابع  أهنا قامت بإدارة. كما جملس األمن التابع لألمم املتحدةمن قبل على تنظيم القاعدة 

وقادت قسم القانون اجلنائي ألمانة الكومنولث. وعلى الصعيد احمللي،  واجلرائمت ملكتب األمم املتحدة املعين باملخدرا
يف قسم جرائم  ةعام يةمتميزة يف وزارة العدل الكندية، مبا يف ذلك العمل كمدع سرية مهنيةشغلت السيدة بروست 

القانونية املتبادلة. ويف عدة  اتعد تسليم اجملرمني واملسااحلرب واجلرائم املرتكبة ضد اإلنسانية، واملمارسة يف جمايَل 
أمام احملكمة العليا لكندا. وشاركت أيضا يف التفاوض بشأن نظام روما األساسي  يةمناسبات، ظهرت كمحام

عضوا يف وفد كندا. وملزيد من املعلومات عن خرة السيدة  ابصفته جرائية وقواعد اإلثبات ذات الصلةوالقواعد اإل
 .املرفقة على سريهتا الذاتية وبيان املؤهالت اإلطالعيرجى  بروست الواسعة ومعرفتها،

أنشطة لدعم وستقوم ب اجلنائية الدولية الرئاسة لرئيس احملكمةهيئة  ةتشغل السيدة بروست حاليا منصب رئيس
 بشكل منفصل عن سفرها والقيام هبااحلملة  تكاليف السفر هلذهمحلتها خالل وقتها الشخصي، وسيتم متويل 
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