ترشيح القضاة للمحكمة الجنائية الدولية – السيرة الذاتية
اسم الشهرة:

ماسار

االسم:

لورانس

االسم الثاني:

-

النوع االجتماعي:

أنثى

تاريخ الوالدة:

 16شباط/فرباير 1965

الجنسية:

بلجيكا

المعايير اإلقليمية:

أوروبا الغربية وغريها

جنسية ثانية

-

(إن وجد):
الوضع العائلي:

أرملة

القائمة ألف/

القائمة ألف

اللغات:

اللغة األم:الفرنسية

 -اإلنجليزية

(مكتوبة) متوسط

(حمكية) متوسط

 -الفرنسية

(مكتوبة) اللغة األم  -مؤكد

(حمكية) اللغة األم  -مؤكد

 -أخرى

اهلولندية( :مكتوبة) متوسط

(حمكية) مبتدئ

اإلسبانية(:مكتوبة) مبتدئ

(حمكية) مبتدئ

القائمة باء:

المؤهالت العلمية :التاريخ ،املؤسةة ،املؤهالت املةتحصلة (بدءًا من األحدث)  -الرجاء النةخ/اللصق إذا دعت احلاجة إىل
مزيد من املدخالت
تموز/يوليو - 1989

 -املؤسةة:

معهد بروكةيل للقانون األورويب (معهد الدراسات األوروبية ،بروكةيل)

 -املؤهالت املةتحصلة:

شهادة ماجةتري متخصص يف القانون األورويب – بتميّز كبري
1

تموز/يوليو - 1988

 املؤسةة: -املؤهالت املةتحصلة:

جامعة بروكةيل احلرة
ماجةتري يف احلقوق – متيّز كبري

تموز/يوليو - 1985

 -املؤسةة:

جامعة بروكةيل احلرة

 -املؤهالت املةتحصلة:

بكالوريوس يف احلقوق – متيّز كبري

الخبرة المهنية :التاريخ ،صاحب العمل ،اللقب الوظيفي ،معلومات أخرى (بدءًا من األحدث)
 -الرجاء النةخ/اللصق إذا دعت احلاجة إىل مزيد من املدخالت

الرجاء حتديد عالقة اخلربة بالرتشح ضمن القائمة ألف أو القائمة باء ،حةب االقتضاء

-

نيسان/أبريل ... - 2019

 -صاحب العمل:

دولة بلجيكا ،القضاء

-

اللقب الوظيفي:

الرئيةة األوىل حملكمة استئناف بروكةيل

-

معلومات أخرى:

إدارة أكرب حمكمة استئناف يف بلجيكا من حيث عدد األشخاص.
تويل اإلجراءات الرئيةية يف املةائل اجلنائية (الدوائر التحقيقية ودوائر اجلنح والدوائر اجلنائية)
واملةائل األخرى من عمل احملكمة (املدنية ،واألعمال ،والضرائب ،واألسواق ،واألسرة
والشباب).
مقرها على احلدود بني أوروبا
املكونة من لغّتني وثقافتني و ّ
ترؤس حمكمة االستئناف الوحيدة ّ
طورت مهارات
الشمالية (ناطقة باللغة اهلولندية) وأوروبا اجلنوبية (ناطقة بالفرنةية) .وبالتايل ّ
اإلصغاء وفهم االختالفات واملصاحلة والتحكيم وتشارك األفكار والقيم.
العمل ضمن فرق عمل متعددة االختصاصات والثقافات.

2019 - 2012
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 -صاحب العمل:

دولة بلجيكا ،القضاء

 -اللقب الوظيفي:

رئيةة حمكمة بروكةيل اجلنائية وحمكمة والون برابان اجلنائية

 -معلومات أخرى:

ترؤس أكثر من  30حمكمة جنائية خاصة حاكمت أكثر اجلرائم خطورة مبا فيها بشكل
خاص قتل النةاء واألطفال واملعاملة غري اإلنةانية وتعذيب القاصرين.

ترؤس احملاكمة اإلرهابية املعروفة باسم "املتحف اليهودي يف بلجيكا".
ترؤس حماكمة اغتيال رئيس رابطة حقوق اإلنةان أللبان كوسوفو يف سياق النزاع مع الصرب
يف إطار احلرب يف يوغوسالفيا الةابقة (ملف أحالته الةيدة كارال ديل بونيت إىل بلجيكا).
املشاركة يف احملاكمة األوىل على أساس الوالية القضائية العاملية يف عام  2001يف سياق
اإلبادة اجلماعية يف رواندا املعروفة مبحاكمة "األربعة من بوتاري".
2011 - 2007

 -صاحب العمل:

دولة بلجيكا ،القضاء

 -اللقب الوظيفي:

قاضية ،حمكمة استناف بروكةيل

 -معلومات أخرى:

ترؤس باإلضافة إىل احملاكم أعاله ،حماكم جنائية ضخمة تضمنت جرائم احتيال وجرائم
مالية ذات طابع دويل مثل تبييض األموال ومتويل اإلرهاب واالجتار باألسلحة واملواد املخدرة
باإلضافة إىل خملفات أزمة القروض العقارية فيما مُسّي بقضية "سيتيبانك".

 -صاحب العمل:

دولة بلجيكا ،القضاء

 -اللقب الوظيفي:

مةاعدة رئيس حمكمة االستئناف

 -معلومات أخرى:

تقدمي النصح ومةاعدة الرئيس األول يف اخليارات اليت ستعتمدها حمكمة استئناف بروكةيل.

2019 - 2014

2011 - 2007

 -صاحب العمل:

دولة بلجيكا ،القضاء

 -اللقب الوظيفي:

قاضية ،حمكمة استئناف مونز

 -معلومات أخرى:

العمل على مةائل اجلنح يف القضايا املتعلقة بالعنف ضد املرأة واألطفال وغريها من قضايا
االعتداء املتع ّمد.

املشاركة أيضاً يف حماكمة "كارثة خيةلينخني".
2007 - 2005

3

 -صاحب العمل:

دولة بلجيكا ،القضاء

 -اللقب الوظيفي:

نائبة الرئيس ،حمكمة بروكةيل االبتدائية

 -معلومات أخرى:

املشاركة يف إدارة القةم اجلنائي وتويل مةؤولية احمل ّكمني

2007 - 2000

 -صاحب العمل:

دولة بلجيكا ،القضاء

 -اللقب الوظيفي:

قاضية ،حمكمة بروكةيل االبتدائية

 -معلومات أخرى:

ترؤس عدة حماكمات القانون اجلنائي الدويل املايل ،مبا فيه ما ُسّي حماكمة "شنايدر" وكذلك
احملاكم املالية اليت تعىن مبخططات دولية معقدة لتمويل نشاطات غري شرعية.

2000 - 1997

 -صاحب العمل:

دولة بلجيكا ،القضاء

 -اللقب الوظيفي:

متدرجة قضائية ،حمكمة شارلوروا االبتدائية

 معلومات أخرى: 1990و1999

 -صاحب العمل:

االحتاد األورويب

 -اللقب الوظيفي:

مرة)
متدرجة يف القةم القانوين يف مفوضية االحتاد األورويب ( 6أشهر كل ّ

 معلومات أخرى:1997 - 1995

 -صاحب العمل:

العمل للحةاب اخلاص

 -اللقب الوظيفي:

نائبة قاضي ،دائرة شارلوروا االبتدائية

 معلومات أخرى:1997 - 1991

 -صاحب العمل:

العمل للحةاب اخلاص

 -اللقب الوظيفي:

حمامية ،نقابة حمامي شارلوروا

 -معلومات أخرى:
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1991 - 1989

 -صاحب العمل:

العمل للحةاب اخلاص

 -اللقب الوظيفي:

حمامية ،نقابة حمامي بروكةيل املتحدثني باللغة الفرنةية

 -معلومات أخرى:

العمل يف مكتب ميشال والربوك للقانون األورويب والقانون الدويل

نشاطات مهنية أخرى

 الرجاء النةخ/اللصق إذا دعت احلاجة إىل مزيد من املدخالت... - 2011
النشاط :نائبة رئيس جملس االستئناف يف معهد احملاسبني واملةتشارين الضريبيني
2018 - 2011
النشاط :نائبة رئيس جلنة االستئناف يف معهد مدققي حةابات الشركات
2010 - 2006
النشاط :خبرية لدى اجمللس األعلى للتبين ،مةؤولة عن عمليات التبين الدولية
2006 - 1996

النشاط :عضو هيئة حترير استعراض القانون اإلقليمي
1997 - 1996
النشاط :وسيطة يف شؤون الديون لدى مجعية احملاسبني العامني املعتمدين يف وازو بريةل
2002 - 1994
النشاط :رئيةة اللجنة العلمية لنقابة احملامني الشباب يف شالروروا
1997 - 1993
اجهن املصاعب
متطوعة لدى املنظمة اليت ال تبغى الربح "إنفو فامي" اليت تةاعد النةاء اللوايت يو َ
النشاط :حمامية ّ

1995 - 1993

النشاط :حماضرة يف احلقوق ،مدرسة شارلوروا اإلقليمية العليا
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1993 - 1989
النشاط :سكرترية حتريرية لدى أوراق القانون األورويب )(European Law Papers
المنشورات األكثر صلة

:2010 

Le délai raisonnable:réaction d’un magistrat assis ; lenteur, célérité et chronophobie:la valse à trois temps

(املهلة املعقولة :رد فعل قاض ممارس؛ بطء وعجلة ورهاب الزمن :رقصة ثالثية) يف







 ،Justiceإجراءات املنتدى املنظم من قبل اجلمعية النقابية للقضاة يف  10كانون األول/ديةمرب  ،2009الرسييه  ،2010ص.
 267وما يليها؛
Rôle du juge correctionnel en matière de coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité :2002
( permanenteدور قاضي اجلنح يف مةائل الضرب واجلروحات املتعمدة اليت أدت إىل إعاقة دائمة) ،ورقة عن حكم صادر عن
حمكمة االستئناف يف لييج ،جملة حقوق إقليمية ،2002 ،ص 118 .وما يليها؛
( Le créancier d’aliments :1996دائن األغذية) يف ،1996 ،Formation permanente CUP ،Le surendettement civil
اجمللد  ،1ص 367 .وما يليها؛
( La responsabilité des administrateurs de sociétés :1990مةؤولية مدراء الشركات) بالتعاون مع ميشال فورج ،الرئيس احلايل
لنقابة احملامني املتحدثني بالفرنةية يف بروكةيل ،لدى .1990 ، DAOR

الندوات األكثر صلة
المسابقات والدورات التدريبية المعتمدة

 :2019 شهادة قاضي مقيّم رئيةي

 :2011 شهادة رئيس حمكمة جنائية
 :2007 شهادة لقضاة جنح مؤهلني لرتؤس إجراءات محاية الشباب؛
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Les Droits de l’Homme et l’efficacité de la

 :2005 شهادة يف اإلدارة للقضاة غري التنفيذيني؛
 :2000 شهادة قاضي حتقيق؛
 :1991جائزة بولز ألفضل حمامي بني احملامني املتدرجني يف نقابة احملامني يف بروكةيل؛
 :1989اجلائزة األوىل الفردية ألفضل حمامي وجائزة أفضل فريق عن أفضل مرافعة بالفرنةية واإلجنليزية يف حمكمة صورية من
تنظيم املعهد األورويب يف فلورنةا يف إيطاليا.
دورات تدريبية ،اجتماعات مهنية والمشاركة في دراسات:

 كانون الثاين /يناير  :2020اجتماع قضاة جزائريني يف إطار تبادل األساليب البديلة حلل النزاعات؛
 كانون األول /دسيمرب  :2019تدريب خمصص للقضاة لنيل شهادة للتق ّدم ملنصب رئيس حمكمة جنائية( ،استجواب

املتهمني ،االستماع إىل اخلرباء والشهود ،الةلطة االستنةابية للرئيس وتوجيه النقاشات) ،تدريب من تنظيم معهد التدريب
القضائي؛
 كانون األول /دسيمرب  2019وشباط /فرباير  :2020تدريب عناصر الشرطة القضائية على التوقعات التقنية للقاضي يف

تكوين قضية جنائية ،سري التحقيق اجلنائي وشهادة الشرطي أمام احملاكم اجلنائية؛
 تشرين الثاين /نوفمرب  :2019املشاركة يف برنامج مقارنة أورويب ملهنة القاضي وفقاً لتطور جمتمعاتنا ،ممول من االحتاد األورويب
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بالتعاون بني جامعات لييج وبلجيكا ولورين يف فرنةا؛
أيلول /سبتمرب  :2019املشاركة يف مشروع حبث كندي حول "التفكري يف حقوق اإلنةان وسلم العقوبات يف الغرب" بإدارة
مشرتكة بني جامعيت أوتاوا وساو باولو؛
أيلول /سبتمرب  :2019املشاركة يف مشروع فن العدالة ،دار نشر ميتامورفوسيس.2019 ،
أيلول /سبتمرب  :2019اجتماع مع قضاة تايوانيني حول إنشاء حمكمة جنائية؛
تشرين األول /أكتوبر  :2018تدريب للقضاة للحصول على شهادة للتقدم ملنصب رئيس حمكمة جنائية (استجواب
املتهمني ،االستماع للخرباء والشهود ،الةلطة االستنةابية للرئيس وتوجيه النقاشات) ،تدريب من تنظيم معهد التدريب
القضائي؛
 20حزيران /يونيو  :2018تةجيل مقطع للموقع اإللكرتوين "أسئلة العدالة" حول اإلجراءات يف احملكمة اجلنائية؛
 7شباط/فرباير  :2018تةجيل مقابلة لربنامج "ذو فيو" على حمطة  RTBFحول سري احملاكمة اجلنائية؛
 14و 15كانون األول /ديةمرب  :2017أسس العقوبات يف احملكمة اجلنائية ،مؤمتر دويل من تنظيم جامعيت ليون وسانت
إتيني ،بالتعاون مع املدرسة الوطنية للقضاة ،يف ليون ،فرنةا؛
تشرين األول /أكتوبر  :2014تنظيم نقاش حول مةتقبل مبىن بولريت ،حبضور رؤساء حمكمة التمييز وحمكمة االستئناف
يف بروكةيل ودائرة الدرجة األوىل الفرنةية يف بروكةيل ،ورئيس نقابة احملامني ،وقادة سياسيني وكذلك وزارة العدل االحتادية
ومصلحة املباين؛
حزيران /يونيو  :2012حضور بصفة قاضية خبرية جلةة للجنة العدل يف جملس النواب حول مةودة قوانني حول البطالن؛









 17تشرين الثاين /نوفمرب " :2008جترمي الفةاد" ،مداخلة يف املصلحة االحتادية العامة للقضاء يف إطار تقييم جمموعة
الدول املناهضة للفةاد ()GRECO؛
 2تشرين األول /أكتوبر  :2008إدارة ورشة عمل حول سري حماكم اجلنح وباألخص يف موضوع" :هل من املالئم احلكم
على جرائم وفقاً للقوانني واألعراف املطبقة يف جمال اإلصالحيات؟" من تنظيم اجمللس القضائي األعلى؛
 23حزيران /يونيو  :2008تبييض األموال ،مداخلة يف إطار خطة العمل لتعزيز التعاون اإلداري البلجيكي – املغريب،
املصلحة االحتادية العامة للقضاء؛
 5متوز /يوليو  ،2007مداخلة حول موضوع "التأثريات اخلارجية واألخالقيات – العالقة بني القضاة احلاليني والصحافة"
اجتماع من تنظيم اجمللس القضائي األعلى؛
 30أيار /مايو 2007؛ مداخلة يف إطار "تبادل اخلربات املهنية يف سياق جلةات احملكمة اجلنائية" ،دورة تدريبية من تنظيم
اجمللس القضائي األعلى حول اإلجراءات اجلنائية؛
املشاركة يف تنظيم برامج تدريبية للقضاة يف القانون اجلنائي واإلجراءات اجلنائية والقانون اجلنائي االقتصادي واملايل ،للمجلس
القضائي األعلى؛
 :1998مداخلة حول "الشفافية يف القوانني اجملتمعية اخلاصة" ،ندوة من تنظيم نقابة حمامي لودز ،بولندا.

بعض الدورات التدريبية املتلقاة


تشرين الثاين /نوفمرب  2019وشباط /فرباير  :2020محاية الشباب والقانون األسري؛



تشرين األول /أكتوبر  :2019اإلرهاب الةيرباين ،مؤمتر دويل باإلجنليزية والفرنةية؛
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تشرين األول /أكتوبر  :2019حكومة القضاة :اهتام ،ميزة وحتليل نقدي ،تفكري يف البحوث الدولية حول مكانة العدل يف
اجملتمع؛
 12و 13نيةان/أبريل  :2018االستجابة القضائية لإلرهاب على ضوء ميثاق احلقوق األساسية لالحتاد األورويب ،مؤمتر
أورويب ،تنظيم املدرسة الوطنية للقضاة ومعهد التدريب القضائي بالفرنةية واإلجنليزية ،بالتعاون مع االحتاد األورويب ،باريس،
فرنةا؛
 6و 27شباط /فرباير  :2018تعويض األضرار ،دورة تدريبية من تنظيم الرسييه

وUCL؛



 6و 20تشرين األول /أكتوبر  :2017قانون مكافحة الرشوة الثاين ،بعد مضي سنة ،ندوة حول تطور القانون اجلنائي ،من
تنظيم الرسييه وUCL؛



 3تشرين األول /أكتوبر  :2017العدالة النوعية :بأي مثن؟



 27نيةان /أبريل  :2017الذكاء االصطناعي :أي عدالة للمةتقبل؟



 31كانون الثاين /يناير  :2017صياغة خطة إدارية؛



 28نيةان /أبريل  :2016قانون مكافحة الرشوة الثاين ،حلقة دراسية حول التغريات يف القانون اجلنائي ،من تنظيم UCL؛



 12شباط /فرباير  :2016أي مةتقبل للمجلس القضائي األعلى ،ندوة من تنظيم اجلمعية النقابية للقضاة ()ASM؛

 23 و 24تشرين األول /أكتوبر  :2008التبين الدويل ،املدرسة الوطنية للقضاة ،باريس ،فرنةا

عضوية في جمعيات ومنظمات مهنية
 ... - 2014 عضو (ومديرة عام  )2014للجمعية النقابية للقضاة ( )ASMوهي مجعية قضاة من كل االختصاصات
تدافع عن نظام عديل مبتناول اجلميع وفعال حيرتم حقوق املواطنني.
 ... - 2010 املشاركة يف منتدى حواري على اإلنرتنت لقضاة من خمتلف أاحاء العا م ناطقني بالفرنةية تدعى
مببادرة من ٍ
قاض كندي.

،Jugenet

 ... - 1998 عضو يف مركز تطبيق القانون العام يف املةائل اجلنائية واملالية.
 ... - 1997 حمامية شرفية.
الجوائز واألوسمة

 وسام امللك ليوبولد
االهتمامات الشخصية






عضو يف مبادرة الدشات املتنقلة جلمعية  ASBLاليت ال تبغى الربح وهدفها االجتماعي هو توفري استخدام الدشات
لألشخاص الذين هم يف وضع هش؛
عضو يف مجعية  ASBL Pétalesاليت ال تبغى الربح واليت هدفها االجتماعي إعطاء صوت لألشخاص الذين يعانون من
اضطرابات التعلّق وأهلهم؛
التواصل مع األصدقاء واملةرح والةينما واملوسيقى على أنواعها.

وقائع أخرى ذات الصلة
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