الترشح إلى منصب قاضي في المحكمة الجنائية الدولية  -نموذج السيرة الذاتية

االسم العائلي:

ميالندو

االسم الشخصي :

بروسبير

االسم الثاني:

/

نوع الجنس:

رجل

تاريخ الميالد:

 12شباط/فبراير 1978

الجنسية:

 TXETFROFكونغولي (جمهورية الكونغو)

المعايير اإلقليمية:

أفريقيا

الجنسية الثانية:
(في حال وجودها)

/

الحالة االجتماعية:

متزوج ،وأب لطفلين

القائمة ألف/القائمة باء:

القائمة ألف

اللغات

اللغة األم :الري

-

اإلنجليزية

(المكتوبة) مستوى مبتدئ

(الشفوية) مستوى مبتدئ

-

الفرنسية

(المكتوبة)مستوى متقدم

(الشفوية) مستوى متقدم

-

لغات أخرى

اإلسبانية ( :المكتوبة) مستوى مبتدئ

(الشفوية) مستوى مبتدئ

لينغاال( :المكتوبة)مستوى متوسط

(الشفوية) مستوى متوسط

كيتوبا ( :المكتوبة) مستوى متوسط

(الشفوية) مستوى متوسط

( : /المكتوبة) يرجى تحديده

(الشفوية) يرجى تحديده

المؤهالت األكاديمية  :التاريخ والمؤسسة ،والدبلومات الحاصل عليها (ابتداء بآخر دبلوم)
 الرجاء استنساخ/لصق البيانات عند اللزومتشرين الثاني/نوفمبر - 2010/كانون الثاني/يناير2013/

 المؤسسة: -المؤهالت الحاصل عليها:

المدرسة الوطنية لإلدارة والقضاء (جمهورية الكونغو)
دبلوم المدرسة الوطنية لإلدارة والقضاء

2001 - 2000

 المؤسسة: -المؤهالت الحاصل عليها:

كلية الحقوق بجامعة ماريان نغوابي (جمهورية الكونغو)
ماجستير القانون ،تخصص القانون العام

2000 - 1999

 المؤسسة: -المؤهالت الحاصل عليها:

تحديث10:20 2020/06/30 :

كلية الحقوق بجامعة ماريان نغوابي (جمهورية الكونغو)
ليسانس القانون ،تخصص القانون العام

1999 - 1998

 المؤسسة: -المؤهالت الحاصل عليها:

كلية الحقوق بجامعة ماريان نغوابي (جمهورية الكونغو)
دبلوم الدراسات الجامعية العامة ()DEUG

1996 - 1995

 المؤسسة: -المؤهالت الحاصل عليها:

ثانوية بيير سفورنيان دو برازا
البكالوريا 4A

الخبرة المهنية  ::التاريخ والمؤسسة ،والدبلومات الحاصل عليها (ابتداء بآخر دبلوم)  - -الرجاء استنساخ/لصق البيانات عند اللزوم
يرجى اإلشارة إلى مدى صلة التجربة بطلب الترشح ضمن القائمة ألف أو باء ،عند االقتضاء
من آذار/مارس  - 2018إلى اآلن

 جهة العمل: اللقب الوظيفي: -معلومات أخرى:

دولة الكونغو
قاضي التحقيق في المكتب الثامن لمحكمة الدرجة األولى ببرازافيل
تقتضي الفقرة الفرعية ' '1من الفقرة ( 3ب) من المادة  36من نظام روما األساسي أن يكون
المرشحون في القائمة ألف لديهم كفاءة ثابتة في مجال القانون الجنائي واإلجراءات الجنائية،
وكذلك الخبرة الالزمة في مجال الدعاوى الجنائية ،كقاض أو مدع أو محام.
وتعتبر مرحلة التحقيق التحضيري مرحلة مهمة في الدعاوى الجنائية لدي سبع سنوات من الخبرة
من مجال الدعاوى الجنائية .وبصفتي قاضيا وقاضي التحقيق ،فإن مجال اختصاصي يتعلق
بالقانون الجنائي واإلجراءات الجنائية .أظهرت إحصائيات عام  2018أنه من بين أحد عشر ()11
قاضيا ً للتحقيق في محكمة الدرجة األولى لبرازافيل ،كنت الشخص الذي أصدر أكثر أوامر التسوية
القانونية في عام  .2018والواقع أن األحكام العديدة التي أصدرتها تشهد على كفاءتي في هذه
المجاالت.

أيار/مايو  - 2014آذار/مارس 2018

 جهة العمل: اللقب الوظيفي: -معلومات أخرى:

دولة الكونغو
قاضي التحقيق في المكتب الثاني لمحكمة الدرجة األولى بمدينة إمبفوندو
باإلضافة إلى ما سبق ،يمكنني أن أضيف أنه خالل السنوات األربع التي قضيتها في إجراءات
التحقيق في محكمة الدرجة األولى بإيمبفوندو ،تم إثراء تجربتي في الدعاوى الجنائية والقانون
الجنائي واإلجراءات الجنائية ،باإلضافة إلى خبرتي في التحقيق ،من خالل اضطالعي بمسؤولية
تكوين المحكمة اإلصالحية ،عند غياب أحد القضاة ،حيث كنت أنوب عن المدعي العام للجمهورية
عندما يكون هذا األخير ونوابه خارج الدائرة القضائية ،وكذلك كنت أنوب عن رئيس المحكمة عند
غيابه .وبفضل جميع القضايا الجنائية التي قمت بالتحقيق فيها وقمت بإحالتها إلى محكمة االستئناف
في ويسو ،جرى عقد دورة للبت في القضايا الجنائية في مدينة إمبفوندو ألول مرة في عام .2018

حزيران/يونيو  - 2013أيار/مايو 2014

 جهة العمل: اللقب الوظيفي: -معلومات أخرى:

دولة الكونغو
قاضي وقاضي قضايا األحداث في محكمة الدرجة األولى في مدينة إمبفوندو
جرى تعييني ،في عام  ،2013قاضيا بمحكمة الدرجة األولى في مدينة إمبفوندو بموجب مرسوم
صادر عن المجلس األعلى للقضاء .وبصفتي قاضيا ،أشرفت على تشكيل هيئة القضاء في المحكمة
اإلصالحية وشاركت بهذه الصفة في إصدار األحكام فيما يخص المخالفات اإلجرامية .وبأمر من
رئيس المحكمة ،تم تعييني في عام  2013بصفة قاضي األحداث وبهذه الصفة ،قمت بالتحقيق

2

طوال سنة في القضايا المتعلقة بالقاصرين .وبصفتي قاضي لألحداث ،قمت بنفسي بالحكم في
بعض القضايا طبقا لمقتضيات قانون اإلجراءات الجنائية .وعلما بأن قاضي األحداث هو رئيس
محكمة األحداث ،فقد قمت بهذه الصفة بالحكم في قضايا تتعلق بالقاصرين .وهذا يعني أن مختلف
مهامي قد سمحت لي بالحصول على قدر كبير من الخبرة في المسائل الجنائية (القانون الجنائي،
اإلجراءات الجنائية ،الدعاوى الجنائية).
MM/AAAA - MM/AAAA

 جهة العمل: اللقب الوظيفي: -معلومات أخرى:

/
/
/

MM/AAAA - MM/AAAA

 جهة العمل: اللقب الوظيفي: -معلومات أخرى:

/
/
/
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أنشطة مهنية أخرى ذات صلة:
 الرجاء استنساخ/لصق البيانات عند اللزومتشرين األول/أكتوبر  - 2005تشرين األول/أكتوبر 2010


النشاط :التعليم والتدريس خالل هذه السنوات ،قمت بتدريس اللغة الفرنسية والقانون في مدارس خاصة .لم أدرس القانون
الجنائي أو اإلجراءات الجنائية بالطبع ،ولكن كفاءاتي المهنية ،مثل التفاني في العمل ،واألمانة ،والمثابرة ،وما إلى ذلك ،أكسبتني
ثقة أصحاب العمل والمفتشين إلى درجة أنه ،في وقت قصير ،تم تعييني مديرا للدراسات وعضوا في لجنة إدارة تفتيش ثانوية
التعليم العام في  . Pointe-Noireوهذا يفيد بأن المهارات والخبرات في المجال الجنائي مقترنة بكفاءات مهنية ،مثل التفاني في
العمل ،واألمانة ،والمثابرة ،وما إلى ذلك ،أدت حتى اآلن إلى أداء جيد.

MM/AAAA


النشاط / :

MM/AAAA


النشاط / :

MM/AAAA


النشاط:

/

MM/AAAA


النشاط:



النشاط:

/

أكثر المواد المنشورة صلة بالموضوع
TXETFROF

رسالة بعنوان :وسائل االستعالم التي يعتمد عليها قاضي التحقيق في الكونغو ،المدرسة الوطنية لإلدارة والقضاء.2012 ،
أكثر الحلقات الدراسية والمؤتمرات صلة بالموضوع
 -1من  05إلى  09آب/أغسطس  :2019حلقة دراسية للتقييم المسبق لآللية الكونغولية المعنية بمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب؛
 -2من  25إلى  29تشرين الثاني/نوفمبر  :2019حلقة دراسية للتوعية والتدريب بشأن مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب؛
االنتساب إلى جمعيات مهنية
/
الجوائز واألوسمة
/
االهتمامات الشخصية
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في شهر كانون األول/ديسمبر  ،2001وهو الشهر األخير من تدريبي في إطار الماجستير ،تم اختياري ،جنبا ً إلى جنب مع ثالثة زمالء
آخرين ،للمشاركة في مسابقة القانون الجنائي الدولي ،التي عقدت في مونتريال في أيار/مايو  ،2002حيث أعددنا رسالتين (الوقائع
األساسية لمقدم الطلب والمدعى عليه) .ورغم أن مشاركة فريق الكونغو في هذه المسابقة واجهها تحد كبير ،فقد كنت مهتما ً حقا ً بهذا العمل.
ومنذ ذلك الحين ،تزايد اهتمامي بالمحكمة الجنائية الدولية باطراد إلى درجة أنني سعيت ،أكثر من مرة ،للمشاركة في برنامج التدريب
الداخلي ،وغير ذلك من البرامج ،ولكن دون جدوى .ولقد قادني اهتمامي بتطوير وتنفيذ مسؤوليات متزايدة ،فضالً عن حب إقامة العدالة
بحياد ونزاهة واستعجال ،إلى التقدم بطلب الترشح إلى منصب قاضي في المحكمة الجنائية الدولية.
الحقائق األخرى ذات الصلة
أتعهد بأن أكون متفرغا تماما ألداء واجبات القاضي بدوام كامل عندما يتطلب عبء عمل المحكمة ذلك.
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