
 

 ماسار، لورانس )بلجيكا(
 

 [النص األصلي: الفرنسية]
 بيان المؤهالت

 

 الموضوع: منصب قاضي في المحكمة الجنائية الدولية    
 

من  (1())أ 4الفقرة  36يشرّفين أن أكون مرشحة بلجيكا ملنصب قاضية يف احملكمة اجلنائية الدولية، مبقتضى املادة 
 29من قانون  42إجراءات االختيار املنصوص عليها يف املادة نظام روما األساسي، وقد مت ترشيحي من قبل بلجيكا مبقتضى 

 حول التعاون مع احملكمة اجلنائية الدولية واحملاكم اجلنائية الدولية. 2004آذار/مارس 
 

خربة جيدة وكفاءات معرتف هبا يف القانون  وصاحبة، مؤمنة حبقوق اإلنسان وشغوفة باملسائل اجليوسياسيةامرأة وكوين 
وقد عملت يف فرق متعددة االختصاصات  ،انعكاسات دولية ذاتاجلنائي واإلجراءات اجلنائية، وكوين قد ترأست حماكم جنائية 

 والثقافات، أعتقد أنين موافقة للمواصفات املرجوة والشروط املفروضة. وبالتايل، 
     

  ()أ( من نظام روما األساسي(3) 36)المادة  باألخالق الرفيعة والحياد والنزاهة شخص يتحلى .1
 

أنا معروفة بشكل مشّرف يف بلدي ومل ألق يوماً إدانة من سلطات بلدي أو أي مؤسسة أجنبية. مسعيت تسبقين كقاضية 
والرهانات السياسية و/أو املالية وأمهية بصرف النظر عن الضغوط املمارسة من وسائل اإلعالم و/أو اجملتمع، حيادية ونزيهة. 

بتوفري حماكمة عادلة  كلياً لى إحقاق العدالة مع االنشغال  عالقرارات اليت أختذها على مستقبل الرجال والنساء، لطاملا عمدت 
لي. لقد اختذت قرارات إىل ممثلي اجملتمع احملإىل األطراف املتنازعة وباهتمام واحرتام حقوق الدفاع، بعد االستماع بعناية وإنسانية 

جسورة أكانت بالتربئة أو برد التهم بداعي العيوب اإلجرائية أو فرض عقوبات صارمة أو بديلة للسجن. أنا شخص مستقل 
     وأنا متمسكة بقوة بالقيم العاملية إلنسانيتنا.يف عملي. ودقيقة منهجية جداً كما أنين وإنساين  

 

()أ( من 3) 36)المادة ) للتعيين في أعلى المناصب القضائية تيالمطلوبة في دولتتوافر فيه المؤهالت شخص  .2
 (نظام روما األساسي

 

، مملكة بلجيكاء األعلى يف قضاأحد أعضاء الوهي األهم يف البالد. وأنا  حملكمة استئناف بروكسيل األوىلرئيسة الأنا 
 بعد الرئيس األول يف حمكمة التمييز. ، أنا ثاين قاض  بالقضاء اجلالساملتعلق  وحبسب الربوتوكول

 
كفاءة ثابتة في مجال القانون الجنائي واإلجراءات الجنائية والخبرة المناسبة الالزمة سواء كقاض أو ذو   شخص .3

()ب( من نظام روما 3) 36)المادة  مدع عام أو محام أو بصفة مماثلة أخرى في مجال الدعاوى الجنائية
  األساسي(



 

مث انتقلت إىل القانون  .1989طالق حيايت املهنية يف نقابة احملامني عام إبعد  1997عام يف بدأت العمل كقاضية 
سنة. لقد ارتقيت عرب خمتلف مستويات احملاكم وقد  25أعمل كقاضية منذ حواىل الزلت اجلنائي واإلجراءات اجلنائية حيث 

إىل الرئيسة األوىل حملكمة حمكمة االستئناف، وارتقيت من منصب قاضية  ارتدت احملاكم اجلنائية من الدرجة األوىل إىل
ت يف أخطر اجلرائم وأكثرها دموية، كما ترأست دوائر نايات بتّ جترأست حماكم  داالستئناف، يف بروكسيل ويف احملافظات. لق

 القانون اجلنائي املايل، ودوائر القانون اجلنائي العام، ودوائر االهتام. 
 

 انعكاسات دولية مهمة. أذكر منها:  ذاتظوظة لتويّل قضايا جنائية كبرية كنت حم
 أول قضية والية قضائية عاملية يف سياق اإلبادة اجلماعية يف رواندا واملعروفة باسم "األربعة من بوتاري"؛ -
قضية )ف. ف.( و)ب.  –قتل ممثل حقوق اإلنسان أللبان كوسوفو يف سياق احلرب يف يوغوسالفيا السابقة  -

 س.( و)أ. د.(، )ملف أحيل إىل بلجيكا من قبل السيدة كارال ديل بونيت(؛
 ما يسمى قضية إرهاب "املتحف اليهودي يف بلجيكا"؛ -
 شنايدر" حيث كانت األموال املتأتية من مناجم مجهورية الكونغو يف صميم النزاع؛ما يسمى قضية " -
 ثار أزمة القروض العقارية األمريكية على احملك؛ما يسمى قضية "سيتيبانك" حيث كانت آ -
 جرائم القتل املتعددة للنساء واملعاملة غري اإلنسانية لألطفال؛ -
قضايا جتار أسلحة دوليني كانت الواليات املتحدة تالحقهم قضائيًا كذلك، قضايا تتعلق بكبار جتار املخدرات  -

 ة يف بلجيكا ويف أحناء أخرى من العامل؛تمويل نشاطات غري شرعيبو  وحىت اسرتداد "أموال قذرة"
           كما شاركت يف حمكمة استئناف خيسلينخني )...(  -

 

أنظم احملاكم الالحقة املتعلقة باإلبادة اجلماعية يف رواندا وتفجريات ال زلت الرئيسة األوىل، نظمت و ك من منصيب
 بروكسيل )...(.

 
يف املسائل اجلنائية وشاركت يف دراسات واجتماعات مهنية متعلقة هبذه ويف الوقت نفسه، أعطيت دورات تدريبية عدة 

 املسائل.
 

سنة من اخلربة كقاضية يف كل جماالت القانون اجلنائي واإلجراءات اجلنائية. ولدي خربة  20ومن هنا، لدي أكثر من 
 ائي واإلجراءات اجلنائية. موّسعة يف املقاضاة وترؤس احملاكم اجلنائية باإلضافة إىل خربيت يف القانون اجلن

 
()ج( 3) 36)المادة  معرفة ممتازة وطالقة في لغة واحدة على األقل من لغات العمل بالمحكمةلديه  شخص .4

    من نظام روما األساسي(
 

 لغيت األم.اللغة الفرنسية هي 
 



نين من املرافعة باإلجنليزية وقد حزت اجلائزة األوىل يف املرافعة )انظر وبلغت مستوى ميكّ  12تعلمت اإلجنليزية يف سن الـ
 ومعرفيت الناشطة حتتاج إىل بعض التجديد وهو أمر ميكن حتقيقه بسرعة.السرية الذاتية(. حالياً، معرفيت اللغوية العملية جيدة جداً. 

 
 أنا تقريباً منغمسة يف اللغة اهلولندية يف بروكسيل وأتعلمها.

 
 كما أنين أملّ بعض الشيء باللغة اإلسبانية. 

 
 ( من نظام روما األساسي(5) 36)المادة قائمة المرشحين  .5

 
 .القائمة ألف )متخصصة يف القانون اجلنائي واإلجراءات اجلنائية( أختار

 
 ( من نظام روما األساسي(2( و)1()أ()8) 36)المادة  االنفتاح على العالم .6

 

( من نظام روما األساسي، سأمثل نظام القانون املدين وجمموعة أوروبا الغربية 2( و)1)أ() 8، الفقرة 36لغايات املادة 
 ودول أخرى. 

 
ومن هنا، بعد خترجي من اجلامعة بتمّيز كبري، نلت درجة لطاملا كنت شغوفة بشأن حقوق اإلنسان واحلقوق الدولية. 

ون حقوق اإلنسان واحلريات األساسية والذي كان الربوفسوران روسن إيرغيك وبيار مريتنز يف املقرر الدراسي املعن 20/20
 يدّرسانه يف جامعة بروكسيل احلرة. 

 
احلقوق )حاليًا شهادة املاجستري يف احلقوق(، بدأت التخصص يف القانون األورويب يف معهد  نيل شهاديت يفبعد 

 )حالياً شهادة ماجستري( بتمّيز كبري.الدراسات األوروبية ونلت الشهادة اخلاصة 
 

صورية يف املعهد األورويب يف فلورنسا يف إيطاليا، حيث فزنا دولية حمكمة أنشأت فريقًا من الطالب للمشاركة يف 
أشهر ملرتني(  6باجلائزة األوىل. كما أنين فزت باجلائزة الفردية ألفضل حمامي باإلجنليزية والفرنسية. وأجنزت فرتة تدرّج لسنة واحدة )

يف القسم القانوين ملفوضية االحتاد األورويب حيث عملت باللغتني الفرنسية واإلجنليزية يف جماالت خمتلفة مبا فيها العالقات الدولية 
  يف االحتاد األورويب.

 
 Liedekerke, Wolters, Waelbroeckخالل عملي يف شركة احملاماة ويف الوقت عينه، التحقت بنقابة حمامي بروكسيل 

and Kirkpatrick ،بشكل حصري مع وحدة ميشال والربوك للقانون األورويب والقانون الدويل بالفرنسية واإلجنليزية. حيث عملت 
     



قضاة من كل أحناء العامل يتحدثون اللغة الفرنسية  إىل جانبيف سياق االنفتاح على العامل، أشارك يف منتديات حوارية 
ة ونتشارك ثقافاتنا القانونية. ويف هذا السياق، أتواصل مع زمالء من إفريقيا وآسيا وأمريكا وأوروبا. كما أدافع عن قيم العدالة الفاعل

 واملنصفة للجميع يف جمتمعات دميقراطية وباألخص من خالل مجعية قضاة.
 

املية وحمكمة استئناف بروكسيل، واليت أرأسها، مكّونة من قضاة من مشال البالد وجنوهبا. خالل بروكسيل مدينة ع
ومع أشخاص لديهم لغات عمل وثقافات  مسرييت املهنية، برهنت عن قدريت على العمل ضمن فرق عمل متعددة االختصاصات

اريع معهم كلهم. أنا شخص موثوق، جدير بالثقة، وعادات خمتلفة. وقد اخنرطت معهم مجيعًا وبنيت العالقات وأطلقت املش
  وكلي تقدير لآلخر بتعّدديته.   ،يتحمل عبء العمل والصحافة والضغوط مبرونة

 
 ( من نظام روما األساسي(3()أ()8) 36)المادة  تمثيل عادل لإلناث والذكور القضاة .7
 

ولكنه قد يكون مربكًا باإلجنليزية حيث أن اسم لورانس هو اسم نسائي بالفرنسية أحدد أنين أنثى، وامسي األول 
 لورانس هو اسم ذكوري.

  
()ب( من نظام 8) 36)المادة  مسألة العنف ضد النساء أو األطفال تشملالتي محددة المسائل ال انعكاسات .8

 روما األساسي(
 

لة غري إنسانية حبق نظرت يف العديد من اجلرائم الدموية اليت اشتملت على أعمال عنف حبق النساء ومعاملقد 
  األطفال.

 
لقد كنت مهتمة بصورة خاصة مبصري األطفال، خاصة أولئك الذين اختربوا أحداثًا صادمة، وبتأثري هذه األحداث يف 

الربح متخصصة يف هذا  وهي منظمة ال تبغى ”ASBL “Pétalesوضعهم النفسي مبا فيه اضطرابات التعّلق. أنا عضو يف مجعية 
 النوع من السلوكيات. كما كنت خبرية يف اجمللس األعلى للتبين وباألخص يف عمليات التبين ما بني دول خمتلفة. 

 
مصري النساء أمر عزيز على قليب وباألخص العنف املرتكب حبق النساء يف أحناء العامل. عملت كمتطوعة يف منظمة 

Infor-famille عضو يف مجعية يتضحايا العنف. وبصفالنساء ربح واليت تساعد اليت ال تبغى ال Rolling Douche  الدشات(
 يف بلدي.    احملرومنياملتنقلة(، أنا حريصة كذلك على توفري بعض النظافة الشخصية لألشخاص 

 
ام ( من نظ7) 36)المادة شخص يملك جنسية دولة طرف في نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية  .9

   روما األساسي(
 

 أنا مواطنة بلجيكية.
 



 أنا ألتزم بأن أتفرّغ كلياً للعمل بدوام كامل عندما يستدعي عمل احملكمة ذلك.
 

أنا أعي ما هو على احملك والتوقعات املنتظرة من أعضاء احملكمة اجلنائية الدولية أال وهو حماربة اإلفالت من العقاب يف 
، حيث ارُتكبت. ويف حيايت املهنية، أود أن أكون جزءاً من وميض األمل هذا بعدالة فاعلة على نطاق دويلاجلرائم املرّوعة أينما 

   كانة الكائن البشري والقيم العاملية اليت جتمعنا. مل تكون األولية
 

وخربة إنه سيكون لشرف يل أن ترّحب يب احملكمة يف أحضاهنا وأن أساهم، قدر املستطاع، مبا أوتيت من طاقات 
 وتفاؤل وطباع  واقعية.

 

___________ 

 


