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  لوردكيبنيدزي، غوتشا )جورجيا(
 

 ]لنص األصلي: اإلجنليزيةا[
 

 بيان المؤهالت
 

 تسميةمن القرار املتعلق بإجراءات  6()أ( من نظام روما األساسي اخلاص باحملكمة اجلنائية الدولية والفقرة 4)36املادة ب عمَل 
 4املعّدل مبوجب القرار ( ICC-ASP/3/Res.6)العام لدى احملكمة اجلنائية الدولية  يالعام ونواب املدع يوانتخاب القضاة واملدع

(، تتشّرف حكومة جورجيا بتقدمي البيان التايل 2019كانون األول/ديسمرب   6 ( يفICC-ASP/18/Res.4) للدورة الثامنة عشرة
النتخاب قضاة احملكمة اجلنائية الدولية يف الدورة التاسعة عشرة جلمعية الدول األعضاء  مرّشحمبؤهلت السيد غوتشا لوردكيبنيدزي ك

 .2020كانون األول/ديسمرب   17إىل  7من  ،يف مقر األمم املتحدة يف نيويورك
 

  ()أ(3)36)املادة  والحياد والنزاهة" الرفيعة"األخالق  شرط ( أ
 

 الرفيعةأخلقه على شهد بذاته يعن الشرح و  غينلوردكيبنيدزي خلل مسريته املهنية واألكادميية املكثفة  إّن املسار الذي اتّبعه السيد
قد ترشيحه  كونتّتضح من  ، االتنويه هبا يف حياته املهنية والشخصية، يف جورجيا ودولي   جرىوحياده ونزاهته. فإّن مسعته املشرّفة اليت 

 .صوت معارض( 0صوت مؤيّد،  91الربملان يف جورجيا ) يفبفارق شاسع كبري و حظي بتأييد  
 

 ()أ((3)36)املادة ة" في أعلى المناصب القضائيّ المؤّهالت المطلوبة في دولة كّل منهم للتعيين "شرط  ( ب
 

عملية االختيار املعتمدة قد مجعت و لوردكيبنيدزي كامل املؤهلت املستلزمة لتعيينه يف أعلى املناصب القضائية يف جورجيا. يلّّب السيد 
 يف جورجيا واحملكمة العليا يف جورجياني للمحكمة الدستورية رّشحبني معايري وإجراءات تعيني امل 59مبقتضى املرسوم احلكومي رقم 

 .على حد سواء
 

يبلغ من العمر اخلامسة من جورجيا  )مواطنة( من القانون املعين باحملكمة الدستورية يف جورجيا، بوسع أي مواطن 7مبوجب املادة و 
زة، أن يصبح عضو ا يف احملكمة سنوات ومؤهلت مهنية متميّ  عشروحامل شهادة عليا يف احلقوق، ولديه خربة مهنية من  ،والثلثني

من القانون األساسي املعين باحملاكم العامة، ميكن تعيني )انتخاب( مواطن )مواطنة( كفء من جورجيا  34الدستورية. ومبوجب املادة 
املاجيستري أو  ملنصب قاٍض يف احملكمة العليا، إذا كان قد بلغ الثلثني من العمر ولديه شهادة عليا يف احلقوق توازي أقله شهادة

 عمل كخبري يف القانون.يف الخربة شهادة أكادميية معادلة أو دبلوما جامعية، وأقله مخس سنوات 
 

جورجيا أن يستويف املعايري القصوى احملددة لقضاة احملكمة الدستورية واحملكمة العليا يف ة( مرّشح)أو  مرّشحنظر ا هلذه املعايري، يُتوقع من 
جورجيا: حتددت السن الدنيا واخلربة املستلزمة وفق ا ملستلزمات احملكمة الدستورية يف جورجيا؛ أما شروط التعليم العايل واملؤهلت 
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الذي ستسّميه جورجيا النتخاب قضاة احملكمة  رّشحوبالتايل، ستتوفر لدى املفتحددت وفق ا ملستلزمات احملكمة العليا يف جورجيا. 
يف سيتمتع مبؤهلت و  ؛سيكون مواطن ا من جورجيا ال يقل عمره عن اخلامسة والثلثنيو  ؛اجلنائية الدولية مسعة أخلقية ومهنية عالية

احملكمة )اإلجنليزية أو الفرنسية(. كما سيستويف مستلزمات بعمل اللغات تقن لغة واحدة على األقل من سيُ و  ؛ينالقانو العمل  جمال
 احملددة بالتفصيل أدناه، حتت عنوان إجراءات الرتشيح وأركاهنا. ني للقائمة ألف أو القائمة باءرّشحامل
 

شرط "كفاءة ثابتة في مجاالت القانون الدولي ذات الصلة بالموضوع، مثل القانون اإلنساني الدولي وقانون حقوق   ( ت
 ((.2)ب()36)املادة اإلنسان وخبرة مهنية واسعة في مجال عمل قانوني ذي صلة بالعمل القضائي للمحكمة". 

 
 على القائمة باء، كما يّتضح من سريته الذاتية.( النتخابه قاضي ا 2)ب()36مستلزمات املادة  لوردكيبنيدزييستويف السيد 

 
من خلل القانون الدويل الذي كان مشروعه الرمسي واملهين والشخصي، سعى إىل املسامهة يف نظام دويل قائم على القواعد، وإىل 

ا يف جمال مساعدة ضحايا اجلرائم اخلطرية يف إطار السياسات  وهوإنشاء وتعزيز آليات العدالة الدولية.  يتمّتع خبربة واسعة جد 
 واملمارسة.

 
وماجيستري يف دراسات احلقوق ون الدويل حلقوق اإلنسان من جامعة إسيكس )اململكة املتحدة( ناملاجيستري يف القا حائز شهادة

الدولية من كلية احلقوق يف جامعة هارفرد )الواليات املتحدة( مع تركيز على القانون الدويل والقانون الدويل حلقوق اإلنسان والقانون 
يف علم القانون وزميل ما بعد الدكتوراه يف كلية احلقوق يف ا للدكتوراه مرّشح، كان 2013ىت وح 2001اإلنساين الدويل. من 

 جامعة فوردم يف نيويورك، الواليات املتحدة األمريكية.
 

ين الدويل مع احملاكم الدولية واملنظمات الدولية يف جمال القانون اجلنائي الدويل والقانون اإلنساسنة من العمل  20لديه خربة أكثر من 
سنة مع احملكمة اجلنائية الدولية مبا فيها سنة واحدة كعضو جملس إدارة الصندوق االستئماين  12والقانون الدويل حلقوق اإلنسان: 

؛ سنتان خربة عمل مع احملكمة (ICTY) السابقة سنوات من تويل أمور ذات صلة باحملكمة اجلنائية الدولية ليوغوسلفيا 3للضحايا؛ 
سنوات مع االحتاد  10سنوات مع جملس أوروبا؛ و 10سنة عمل مع األمم املتحدة؛ و 19؛ (ICTR) الدولية لرواندا اجلنائية

. وقد بدأت خربته واخنراطه املكّثف يف جمال القانون الدويل (OSCE) منظمة األمن والتعاون يف أوروبا سنوات مع 10األورويب؛ و
نائية الدولية يف وزارة الشؤون اخلارجية، مع تطبيق قرار جملس األمن بشأن إنشاء احملكمة اجلنائية والقانون اجلنائي الدويل واإلجراءات اجل

لتعزيز التعاون الدولية ليوغوسلفيا السابقة واحملكمة اجلنائية الدولية لرواندا. فقد ساهم بصورة خاصة يف اإلجراءات الوطنية املعتمدة 
 ا.ي، مبا فيه اقرتاح إدخال تغيريات وتعديلت إىل التشريعات يف جورج1997بني جورجيا واحملاكم الدولية عام 

 
االتصال لفريق جورجيا خلل املفاوضات بشأن نظام روما األساسي، فلعب دور ا كبري ا جد ا يف التأثري يف مواقف  منّسقكما كان 

وفد جورجيا إىل املفاوضات بشأن نظام روما األساسي والية عمل على صياغة بلده، خاصة بالنسبة إىل اجلرائم الدولية املتواصلة، ف
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. احملددة األهداف اإلجراءاتفقة يف الرأي بشأن جمموعة الدول املتّ خلل مؤمتر روما. واقرتح ال بل دافع عن انضمام جورجيا إىل 
ومنها الصلحية امللزمة للمحكمة  ،اضيع جوهرية من نظام روما األساسيوبصفته ممثل جورجيا، وضع اقرتاحات ودعم اجملموعة يف مو 

عتماد نظام روما ال مّهدت"احملورية". كما شارك يف املفاوضات اليت  .للنظر يف جرائم اإلبادة واجلرائم ضد اإلنسانية وجرائم احلرب إخل
دة، مّثل بلده وشارك يف . إثر مؤمتر روما، وبصفته مستشار ا قانوني ا يف بعثة جورجيا الدائمة لدى األمم املتح1998األساسي عام 

، بني احملكمة واألمم املتحدة اتحول اتفاق العلق (2002-1999عمل اللجنة التحضريية للمحكمة اجلنائية الدولية يف نيويورك )
ويف ة العدوان. ، وجرميالقواعد اإلجرائّية وقواعد اإلثبات، و اتفاق امتيازات احملكمة وحصاناهتاوالنظام املايل والقواعد املالية للمحكمة، و 

مم بعثة جورجيا الدائمة، توىل مسؤولية اللجنة الثالثة )حقوق اإلنسان( واللجنة السادسة )القانونية( واللجنة اخلاصة املعنية مبيثاق األ
 ية كمنظمة دولية.املتحدة اليت كّملت عمل اللجنة التحضريية من خلل حتديد املبادئ واملعايري الدولية املتعلقة باحملكمة اجلنائية الدول

 
ويف سياق عمله كربوفسور يف القانون الدويل، وكدبلوماسي، وكنائب وزير العدل احلايل يف جورجيا )مستشار قانوين للدولة رفيع 

القانون الدويل والقانون اجلنائي الدويل والقانون اإلنساين الدويل. ومنذ التحاقه بوزارة  مشلتاملستوى(، كسب خربة واسعة ومعّمقة 
، شغل عدة مناصب رئيسية تطلّبت منه العمل واالخنراط يف اجملال القانوين، ومنها: اقرتح وساهم يف 1991اخلارجية يف جورجيا عام 

دولية املتمحورة حول حقوق اإلنسان الدولية والقانون اإلنساين الدويل واجلرائم االنضمام إىل املفاوضات حول املعاهدات واالتفاقيات ال
الدولية، ويف املصادقة عليها وتطبيقها. كما مّثل مرار ا وزارة اخلارجية يف خمتلف منتديات حقوق اإلنسان اليت نظمتها األمم املتحدة 

نسان التابعة لمأمم املتحدة. ومبوازاة ذلك، وبصفته عضو ا يف جملس إدارة يف أوروبا، مبا يف ذلك جلنة حقوق اإل التعاوناألمن و ومنظمة 
 مجعية الصليب األمحر يف جورجيا، بذل جهود ا لزيادة الوعي حول القانون اإلنساين على املستوى الوطين.

 
واصل املسار نفسه فوّسع نطاق مسامهاته ليشمل جمموعة واسعة من ي، 2012يف إطار منصبه احلايل كنائب وزير العدل، منذ 

ويدير مسائل  ؛(ECHRأمام احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان ) منازعات قضائية بني الدولرتأس يثّل جورجيا و إنه ميالقضايا: 
قية األوروبية حلقوق اإلنسان؛ وميّثل جورجيا مرتبطة بتنفيذ قرارات احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان فيما خص ضحايا انتهاكات االتفا

لجنة املشرتكة بني الوكاالت املسائل املتعلقة باحملكمة اجلنائية الدولية من حيث التعاون مع منظومة احملكمة. كما أنه يرتأس جهود ال يف
خاصة فيما يتعلق باملفقودين أثناء  ،اإلنساين الدويللتعزيز اإلطار القانوين الوطين للقانون  جورجيا ( يفIHL) لتنسيق الشؤون اإلنسانية

ي خلل النزاعات ويعمل على وضع صكوك مناسبة حملاربة ومنع العنف القائم على النوع االجتماعي والعنف اجلنس ؛النزاعات املسلحة
والعنف القائم على النوع ز محاية النازحات داخلي ا من العنف اجلنسي والعنف األسري يز مل على تعويع ؛املسلحة وما بعدها

 ي.االجتماع
 

، مبا فيه 2007و 2005بشكل موّسع يف املسائل املتعلقة بالعلقات الدولية والقانون الدويل وحقوق اإلنسان بني عامي  اخنرطلقد 
 ة.من منصبه كمستشار رئيس وزراء جورجيا يف املسائل القانونية الدولية والشؤون اخلارجي ،مسائل العدالة الدولية
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وتتضمن خرباته األخرى ذات الصلة اليت اكتسبها أثناء عمله يف وزارة العدل يف جورجيا، عمله كمقرر احلكومة أمام الربملان يف 
جورجيا، وصياغته مسودة القانون املعين بالصليب األمحر الوطين، وكذلك جمموعة من مسودات القوانني حول اإلجراءات القانونية 

 هيئات اإلشراف على املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسانيض، وإعادة فتح قضايا جنائية ومدنية مبقتضى قرارات اإلدارية بشأن التعو 
 ، واليت تستحق التنويه أيض ا.2016التابعة لمأمم املتحدة يف عام 

 
األسري، ترّكزت جهوده  والعنف النساء املعنية باملساواة بني اجلنسني والعنف ضد مشارك ا للجنة املشرتكة بني الوكاالت ارئيس  وبصفته 

 يف سياق خطط العمل املعنية باملساواة بني اجلنسني والعنف ضد والوفاء هبا،على تنسيق عمل اللجنة املشرتكة لصياغة االلتزامات 
بشأن املرأة والسلم واألمن. كما تتضّمن إجنازاته صياغة  1325والعنف األسري وقرار جملس األمن التابع لمأمم املتحدة رقم  النساء

(؛ واجلهود املبذولة إلعداد املبادئ التوجيهية لوكاالت إنفاذ القانون يف قضايا 2020-2014اسرتاتيجية جورجيا حلقوق اإلنسان )
ضحايا االجتار بالبشر وكيفية معاملة الضحايا من النساء واألطفال، ويتضّمن ذلك توفري كيز على التعّرف على االجتار بالبشر، مع الرت 

  املساعدة القائمة على االحتياجات للضحايا يف إطار عمل اجمللس املشرتك بني الوكاالت ملكافحة االجتار بالبشر.
 

كنائب رئيس اللجنة اخلاصة مناصب قيادية مع املنظمات واهليئات الدولية: عمل   ناشط ا يفطوال حياته املهنية ويف الوقت نفسه، بقي 
التفاقية الدولية للقضاء على (؛ ونائب رئيس االجتماع التاسع عشر للدول األطراف يف ا2001املعنية مبيثاق األمم املتحدة، نيويورك )

 األكادميية الدولية ملكافحة الفساد(، ورئيس الدورة السابعة جلمعية الدول األطراف يف 2002، نيويورك )مجيع أشكال التمييز العنصري
(IACA)( وعلى الصعيد الوطين، خدم كرئيس/ونائب رئيس بعثات جورجيا إىل الدورات 2019، فيينا .)جلمعية  18و 17و 16

 (.2019، 2018، 2017نظام روما األساسي، نيويورك، الهاي، )الدول األطراف يف 

 
على أنواع خمتلفة من التمييز  2014( منذ GECوباملثل، تركزت جهوده بصفته عضو ا يف جلنة جملس أوروبا للمساواة بني اجلنسني )

 والعنف األسري. النساء ضد

 
هو معين يف إدارة الصندوق وتنفيذ واليته فيما فواألهم من ذلك، بصفته عضو ا حالي ا يف جملس إدارة الصندوق االستئماين للضحايا، 

. ويتضمن ذلك العمل مع احملكمة على احملكمة اجلنائية الدولية بلدان احلاالت لدىخص جرب الضرر ومساعدة الضحايا وعائلهتم يف 
 املستندات اليت تعّدها األمانة العامة للصندوق االستئماين للضحايا.

 
رتبطة املسنة من اخلربة األكادميية والبحثية  11ملئم ا من اخلربة األكادميية والعملية. فهو لديه أكثر من وتقّدم حياته املهنية مزجي ا 

مواد وأجرى حبوث ا مرتبطة باحملكمة اجلنائية الدولية وممارساهتا يف بعض أبرز  لوردكيبنيدزيباحملكمة اجلنائية الدولية. لقد دّرس السيد 
اللجنة ، أطلق مشروع ا حبثي ا حول مشاكل حتديد جرمية العدوان يف إطار 2002معات يف العامل: ففي املؤسسات األكادميية واجلا

األفعال أجرى حبث ا عن و التحضريية للمحكمة اجلنائية الدولية يف معهد ماكس بلنك للقانون اجلنائي األجنّب والدويل، فريبورغ، أملانيا؛ 
الدويل، مبا يف ذلك املمارسات املتقاطعة بني األمم املتحدة والصليب األمحر، كخبري زائر يف الضعيفة للمؤسسات الدولية يف القانون 
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، نيويورك. كما أن عمله كربوفسور مساعد يف كلية الشؤون الدولية والشؤون العامة برنامج فولربايت يف كلية احلقوق يف جامعة كولومبيا
رأة وترشيد النوع االجتماعي واملشاركة السياسية للنازحني داخلي ا، وهي أيض ا ( قد تركز على حقوق املSIPAيف جامعة كولومبيا )

 جديرة بالذكر.إجنازات 

 
ارسات املنظمات الدولية فيما بصفته بروفسور ا يف القانون الدويل، أعطى دروس ا مكثفة يف القانون الدويل وقانون املعاهدات الدولية ومم

اإلنسان مع الرتكيز بشدة على مكّون احملاكم الدولية يف جامعة جورجيا األمريكية، وكلية احلقوق  القانون الدويل حلقوقو خص جورجيا، 
 وجامعة سوخومي يف تبليسي. يف القوقاز

 
 ومعرفته، فإن جورجيا واثقة متام ا من ترشيحه ملنصب قضائي أعلى يف احملكمة اجلنائية الدولية.لوردكيبنيدزي السيد نظر ا خلربة و 
 

 ()ج(3)36)املادة  "معرفة ممتازة وطالقة في لغة واحدة على األقّل من لغات العمل بالمحكمة شرط "  ( ث
 

اللغة اإلجنليزية بشكل ممتاز من خلل شهاديت املاجيستري يف احلقوق من دولتني ناطقتني باإلجنليزية  لوردكيبنيدزييّتضح إتقان السيد 
عام ا من العمل املهين واألكادميي يف بيئة تسودها  29خربته الواسعة املمتدة على  )اململكة املتحدة والواليات املتحدة( وكذلك من

 اللغة اإلجنليزية.
 
 مؤشرات الترشيح للقائمتين ألف وباء ( ج

 
من النظام األساسي، نظر ا ملؤهلته املثبتة يف جماالت القانون  5، الفقرة 36للقائمة باء مبقتضى املادة  مرّشح لوردكيبنيدزيالسيد 

الدويل ذات الصلة على غرار القانون اإلنساين الدويل وقانون حقوق اإلنسان، ونظر ا خلربته الكبرية يف مضمار مهين مرتبط بعمل 
 احملكمة القضائي.

 
 ( من النظام األساسي3( إلى )1)أ()8، الفقرة 36متصلة بالمادة  معلومات ( ح

 
)املعروف كذلك نظام القانون املدين  لوردكيبنيدزي، سيمّثل السيد ( من النظام األساسي3( إىل )1)أ()8الفقرة  ،36لغايات املادة 

شهاديت املاجيستري اللتني أجنزمها مصدرمها دولتان  أنّ ا مب بالنظام القانوين الروماين اجلرماين أو القاري( وإن كان يلم بالقانون العام
 مرّشحلديه خربة يف العمل يف القطاع األكادميي يف اململكة املتحدة والواليات املتحدة. وهو هو تعتمدان قانون السوابق القضائية، و 

 اجملموعة اإلقليمية ألوروبا الشرقية.ذكر عن 
 

 ()ب((8)36)املادة " مسألة العنف ضّد النساء أو األطفال -دون حصر- خبرة قانونّية في مسائل محّددة تشمل" ( خ
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وينّسق جهود اللجنة يف  لوردكيبنيدزيبصفته رئيس ا مشارك ا للجنة املشرتكة بني الوكاالت املعنية بالنوع االجتماعي، يساهم السيد 

النساء والعنف األسري وقرار جملس األمن  اجلنسني والعنف ضدصياغة االلتزامات وتلبيتها يف سياق خطط العمل املعنية باملساواة بني 
بشأن املرأة والسلم واألمن. كما تتضّمن إجنازاته صياغة اسرتاتيجية جورجيا حلقوق اإلنسان  1325التابع لمأمم املتحدة رقم 

النساء، بصفته رئيس ا مشارك ا (، مع الرتكيز بشدة على حقوق املرأة واملساواة بني اجلنسني وحماربة العنف ضد 2014-2020)
إلعداد املبادئ التوجيهية لوكاالت إنفاذ القانون يف ؛ كما يتضّمن تنسيق اجلهود املشرتكة بني الوكاالت للمجلس املشرتك بني الوكاالت

وفري وتواألطفال، قضايا االجتار بالبشر، مع الرتكيز على التعّرف على ضحايا االجتار بالبشر وكيفية معاملة الضحايا من النساء 
لجنة ؛ ويرتأس جهود الاملساعدة القائمة على االحتياجات للضحايا يف إطار عمل اجمللس املشرتك بني الوكاالت ملكافحة االجتار بالبشر

النزاعات املسلحة، ( يف جورجيا لتعزيز اإلطار القانوين املعين باملفقودين أثناء IHL) املشرتكة بني الوكاالت لتنسيق الشؤون اإلنسانية
ي خلل النزاعات املسلحة وما فيعمل على وضع صكوك مناسبة حملاربة ومنع العنف القائم على النوع االجتماعي والعنف اجلنس

بعدها، ومحاية النازحات داخلي ا من العنف اجلنسي والعنف األسري والعنف القائم على النوع االجتماعي، وضمان إتاحة خدمات 
 بية والنفسية والقانونية هلّن.املساعدة الط

 
على أنواع خمتلفة من التمييز  2014( منذ GECوباملثل، تركزت جهوده بصفته عضو ا يف جلنة جملس أوروبا للمساواة بني اجلنسني )

 ضد النساء والعنف األسري.

 
( قد تركز على حقوق املرأة SIPA) كما أن عمله كربوفسور مساعد يف كلية الشؤون الدولية والشؤون العامة يف جامعة كولومبيا

 وترشيد النوع االجتماعي واملشاركة السياسية للنازحني داخلي ا.
 

 ((7)36)املادة  مرّشحُيسمى البموجبها  التي الجنسية ( د
 

 من قبل دولة جورجيا. مرّشحاجلنسية اجلورجية وال ميلك أي جنسية أخرى من أي دولة ثانية وهو لوردكيبنيدزي السيد حيمل 
 

)عملية  اتك اإلجراءتل ( وأركان2)أ()4( أو الفقرة 1)أ()4، الفقرة 36الترشيح بمقتضى المادة  اتمؤشرات إجراء ( ذ
 االختيار الوطنية(

 
إجراءات تسمية وانتخاب القضاة واملدعي العام من نظام روما األساسي و  36بالتوافق التام مع املادة  أجريت عملية االختيار الوطنية

-ICC)للدورة الثامنة عشرة  4املعّدل مبوجب القرار  (ICC-ASP/3/Res.6)ونواب املدعي العام لدى احملكمة اجلنائية الدولية 
ASP/18/Res.4)  كما متت مراعاة أفضل ممارسات إجراءات االختيار الوطنية.2019كانون األول/ديسمرب   6يف ،) 
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اإلجراءات ( 1من نظام روما األساسي، يتم تقدمي الرتشيحات للنتخاب للمحكمة باتّباع إما: ) 36من املادة  4ومبوجب الفقرة 
اإلجراءات املنصوص عليها يف النظام األساسي  (2) أوني للتعيني يف أعلى املناصب القضائّية يف الدولة املعنّية مرّشحاملتعّلقة بتسمية 

 ة.ني لتلك احملكممرّشححملكمة العدل الدولّية لتسمية 
 

ني حملكمة العدل مرّشحللتحكيم، وهو شرط مسبق لتطبيق إجراءات تسمية   يف احملكمة الدائمةني معيّننيممثل جورجيا ال متلكومبا أّن 
ني للتعيني مرّشحاإلجراءات املتعّلقة بتسمية لتلك احملكمة، اختارت جورجيا تطبيق " األساسيالدولية كما هو منصوص عليه يف النظام 

 (.1()أ()4)36مبوجب املادة  "يف أعلى املناصب القضائّية يف الدولة املعنّية
 

ني مرّشحاملعين بإجراءات تسمية  59املرسوم احلكومي رقم كانون الثاين/يناير   30وهلذه الغاية، تبّنت حكومة جورجيا بتاريخ 
 جراءاتاإلعايري و املمجعت بني )املسماة فيما يلي "إجراءات االختيار"( بعد أن  2020عام  النتخاب قضاة احملكمة اجلنائية الدولية

على ح متوافر ا علني ا رمسي ا وأصب 59. وقد نشر املرسوم رقم ني للمحكمة الدستورية واحملكمة العليا يف جورجيارّشحتعيني املل املعتمدة
(. ومن خلل اعتماد هذا املرسوم، Legislative Herald of Georgia( )www.matsne.gov.geاملوقع التشريعي جلورجيا )

ني للمحكمة اجلنائية الدولية، هبدف ضمان رّشحإطار عمل قانوين مع إجراءات ومعايري حمددة لتسمية القضاة املجورجيا  اعتمدت
 لى اجلدارة على الصعيد الوطين.ع وقائمةإجراءات مفتوحة وشفافة 

 
من إجراءات االختيار،  2من نظام روما األساسي. ومبقتضى املادة  36من املادة  4و 3تتماشى إجراءات االختيار كلي ا مع الفقرتني 

 ي كل من القائمتني ألف وباء:رّشحعملية االختيار الوطنية مل حددت جورجيا احلد األدىن ملستلزمات
 

ملنصب قاٍض من جورجيا للمحكمة يف الهاي جيب أن يكون مواطن ا من جورجيا أهل  قانون ا،  مرّشحأي : 2المادة 
حمكمة الهاي مبادئ أخلقية عالية ومسعة مهنية ممتازة، بلغ سن اخلامسة والثلثني، ويتقن إحدى لغات عمل صاحب 

 الفقرة )أ( )الفئة أ( أو الفقرة )ب( )الفئة ب( من هذه املادة:ويلّب املستلزمات احملددة يف  )اإلجنليزية أو الفرنسية(
 

 :الفئة أأ( 
 ؛أو القانون اجلنائي الدويل القانون اجلنائييشمل الربنامج الدراسي و أ.أ( حائز شهادة ماجيستري يف احلقوق، 

يف مضمار القانون اجلنائي أو يف منصب  سنوات كقاٍض و/أو مدٍع عام و/أو حمامٍ  10عمل ال تقل عن أ.ب( لديه خربة 
 مماثل يف مضمار اإلجراءات اجلنائية؛

 أ.ج( لديه معرفة معّمقة بنظام روما األساسي واالجتهادات الدولية ذات الصلة؛
 

 :ب الفئة  ( ب

http://www.matsne.gov.ge/
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القانون الدويل حلقوق  وباألخصيشمل الربنامج الدراسي القانون الدويل العام و حائز شهادة ماجيستري يف احلقوق، ب.أ( 
 اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل؛

، أو املنظمات الدولية واحملاكم الدولية يف مسائل من العمل مع احملاكم الدولية سنوات 10 تقل عن الب.ب( ميلك خربة 
 اإلنساين الدويل والقانون الدويل حلقوق اإلنسان؛متعلقة بالقانون اجلنائي الدويل والقانون 

ب.ج( لديه معرفة معمقة بنظام روما األساسي واالجتهادات الدولية ذات الصلة باإلضافة إىل القانون الدويل العام يف جمال 
 القانون اإلنساين الدويل والقانون الدويل حلقوق اإلنسان.

 
 ،مبوجب القانون العام والذي أنشئ ،من أجل العدالةتدريب الاختذ مركز ية االختيار، عململعايري  وفق ا، 2020شباط/فرباير  3يف 

فايسبوك وبوابة ته على موقع وصفح (www.tcj.gov.geعلى موقعه اإللكرتوين ) نيرّشحملا لإلعلن عن دعوةاإلجراءات اللزمة 
كما أرسلت رسائل إىل حمكمة   (.www.hr.gov.ge)و )www.jobs.geواسع يف جورجيا )وظائف مستخدمة على نطاق 

وسطاء ة حمامي جورجيا ومجعية بنقاو مكتب املدعي العام يف جورجيا، و األعلى يف جورجيا،  العديلاجمللس و جورجيا الدستورية، 
ورئيس حتالف جورجيا  ،(GYLAكما نُقلت املعلومات إىل املنظمة غري احلكومية املدعوة مجعية حمامي جورجيا الشباب ) ،جورجيا

( هبدف نشر املعلومات بني املنظمات غري احلكومية املنتمية إىل التحالف املذكور وغريها من GCICCللمحكمة اجلنائية الدولية )
تدريس احلقوق  شرت املعلومات عن اإلعلن العام على اجلامعات اليت لديها برامجاحلكومية املهتمة باملوضوع. كما نُ املنظمات غري 

 كلية حقوق باإلمجال(.  29)
 

 املفّوضني هلذه املنظمات باملعلومات املفصلة عن املنصب الشاغر بواسطة اهلاتف.، مت تزويد املمثلني 2020شباط/فرباير  6يف 
 

حضره ممثلون  وقد وسع.مناقشة إجراءات االختيار بشكل أهدف إىل  اجتماع لتشارك املعلومات، ُعقد 2020شباط/فرباير  11يف 
ي جورجيا الشباب ومركز حقوق معن مكتب املدعي العام يف جورجيا واجمللس العديل األعلى واملنظمات غري احلكومية ومجعية حما

 اإلنسان.
 

. وبعد للمنصب الشاغر طلباهتم أشخاص 9. خلل هذه الفرتة، قّدم 2020شباط/فرباير  13إىل  3من  الشغورفُتح اإلعلن عن 
املرحلة التالية. وقد نصح من عملية االختيار، انتقلت استمارتان إىل  2تقييم الطلبات من حيث املؤهلت املستلزمة مبوجب املادة 

مها وذلك خلل ثلثة أيام، كما تصحيح خطأ يف املستندات اليت قدّ  الطلبني الناجَحنيأحد مقدَمي  من أجل العدالةمركز التدريب 
أنه ال ينوي  من أجل العدالةهو مسموح يف إجراءات االختيار. ولكّن مقّدم الطلب فشل يف فعل ذلك وبالتايل، أبلغ مركز التدريب 

 ملحقة الطلب بعد ذلك.
 

ونُقلت املعلومات ذات الصلة إىل كل  2020شباط/فرباير  20رى متديد املهلة الزمنية حىت نظر ا لقلة عدد االستمارات املؤهلة، ج
 .2020شباط/فرباير  14املنظمات يف 

http://www.tcj.gov.ge/
http://www.jobs.ge/
http://www.hr.gov.ge/
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املتبقي  مرّشحللامتحان ا خطي ا باللغة اإلجنليزية استمر ست ساعات  مركز التدريب من أجل العدالةنظّم  ،2020شباط/فرباير  20يف 

 تفقد أعددون مقابل:  نان ملتزمادوليّ  نرايخبعملية أعّدها االختبار ثلثة أسئلة نظرية وثلثة  وتضّمناملعايري بالكامل.  الذي يلّّب 
فيما أعد األسئلة المرتكزة  ؛األسئلة المفتوحة القاضية إكاترينا تريندافيلوفا، وهي قاضية سابقة في المحكمة الجنائية الدولية

ويف اليوم  1.تقييم الموقف السيد هيرمن فون هيبيل، رئيس قلم سابق لدى المحكمة الجنائية الدولية/ أسئلة الحاالتإلى 
 .رّشحاالختبار املنجز إىل هذين اخلبريين من دون أي تفاصيل عن هوية امل ورقةأرسلت  نفسه،

 
. ولكن نظر ا مركز التدريب من أجل العدالة، ُقّدمت استمارة أخرى إىل ، وضمن املهلة الزمنية املمددة2020شباط/فرباير  20يف 

على تصحيح اخلطأ جزئي ا وطلب تنظيم اختباره يف  خلطأ يف االستمارة، أمهل مقّدم الطلب ثلثة أيام لتصحيحه. ووافق مقّدم الطلب
 26أو  25ار يف بالختا إلجراءشهر آذار/مارس يف البلد األجنّب الذي يقيم فيه. متت املوافقة على الطلب األخري، وأعطي اإلذن 

رمسي ا سحب االستمارة نظر ا لعدم توفر  التمسمقّدم الطلب  ولكنّ  شباط/فرباير لدى هيئة التمثيل الدبلوماسي جلورجيا يف البلد املعين.
 الوقت الكايف له للستعداد للمتحان.

 
يف االمتحان املستلزم يف إجراءات  لوردكيبنيدزيالسيد الواحد. وجنح  رّشحبناء  عليه، قّيم اخلبريان الدوليان امللتزمان ورقة امتحان امل

 مستنداته إىل حكومة جورجيا للطلع عليها. مركز التدريب من أجل العدالةم االختيار، وقد  
 

جورجيا  إىل جملس نوابلوردكيبنيدزي السيد ( من إجراءات االختيار، رفعت حكومة جورجيا ترشيح 6)4( و3)1مبقتضى املادتني 
 ملوافقة عليه.او من نظام روما األساسي  36مبوجب املادة  رّشحلتقييم مؤهلت امل

 
 اتأسئلة أعضاء الربملان. ولضمان أقصى درج نربملان جورجيا حيث أجاب عبأمام اللجنة القضائية لوردكيبنيدزي السيد مُثل 

التلفاز  عرب، جرى بث جلسة االستماع مباشرة فريوس كورونا يف ظل هتديدللجمهور العام واألمن  والتغطية اإلعلميةالشفافية 
 مفتوحة أمام أي شخص مهتم من خلل اإلنرتنت.األسئلة واإلنرتنت، وكانت 

 
أصوات جملس نواب جورجيا )هذه األصوات كافية  3/5بأغلبية  لوردكيبنيدزيوافقت اللجنة القضائية الربملانية على ترشيح السيد 

صوت مؤيّد مبا فيه  91من دون أي صوت ممتنع أو معارض ) (ن احملكمة الدستورية واحملكمة العليا يف جورجياالنتخاب قضاة كل م
ا لوردكيبنيدزيصوت معارض(. وبالتايل يتمتع السيد  0و املعرتضني  .مرّشحك بشرعية عالية جد 

 
ني من كل اجلهات املهتمة، مبا فيه رّشحانتشار لدعوة املويف اخللصة، جرت عملية االختيار الوطنية يف جورجيا بطريقة تضمن أوسع 

ني للنتخابات رّشحرت جورجيا معايري وإجراءات صارمة الختيار امل. وقد طوّ واألكادمييا واجملتمع املدين القانونينيو القضاء الوطين، 

                                                           
1
 .يتم الكشف عن هوية اخلبريين الدوليني املنخرطني مبوافقتهما 
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تقييم كفاءة يف اجلنائية الدولية من دون مقابل وأشركت مسؤولني سابقني من احملكمة واعتمدهتا، القضائية للمحكمة اجلنائية الدولية، 
 على اجلدارة. وقائمةني من خلل االمتحان اخلطي، بغية ضمان عملية اختيار شفافة رّشحامل
 

 بالتفّرغ الكامل للعملااللتزام  ( ر
 

 بالتفرّغ كلي ا لعمل احملكمة إذا ما لزم األمر. لوردكيبنيدزييلتزم السيد 
 

_____________________ 


