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 -1كاستيساان فرياننديز  -كارلوس( ،إسبانيا)
[األصل :ابإلنكليزية]
مذكرة شفوية
تتق ّدم بعثة إسبانيا ال ّدائمة لدى األمم املتّحدة أبطيب التّمنّيات لألمانة العامة جلمعيّة الدول
خص عمليّة انتخاب امل ّدعي العام التايل والوثيقة رقم ICC-
األطراف للمحكمة اجلنائيّة الدوليّة .وفيما ّ
ترشح السيّد كارلوس
شرفنا أن نبلغكم أ ّن إسبانيا ّ
ّ ASP/R19/SP/20
املؤرخة  5شباط/فرباير ،ي ّ
كاسرتيساان فرياننديز ملنصب امل ّدعي العام لدى احملكمة.
املادة  42.3من نظام
يلّب متاماً الشروط احمل ّددة يف ّ
تعترب إسبانيا أ ّن السيّد كاسرتيساان فرياننديز ّ
لتويل هذا املنصبّ .أما صفات السيّد كاسرتيساان فرياننديز
مرشح ّ
روما األساسي ،ومن هنا فهو أفضل ّ
الشروط املرجعيّة املنشورة فهي
الرئيسيّة اليت تستجيب للمتطلّبات احمل ّددة يف نظام روما األساسي ويف ّ
التّالية:
يتحلّى السيّد كاسرتيساان فرياننديز أبرفع األخالق ،كما أنّه يتحلّى بنزاهة شخصيّة ومهنيّة ال
تشوهبا شائبة .لقد انل ع ّدة أومسة وجوائز مرموقة يف إسبانيا ويف اخلارج .وخالل حياته املهنيّة ،برهن عن
التزامه الثّابت ابل ّدفاع عن العدالة وقيم القانون اإلنساين ال ّدويل والقانون اجلنائي ال ّدويل ،وبذلك ،عن
املبادئ التّوجيهيّة للمحكمة .يتمتّع السيّد كاسرتيساان فرياننديز بسرية مهنيّة ابرزة كم ّد ٍع عاٍم كما أ ّن له
وحت
حساسة ودقيقة يف حاالت تطلّبت مواجهة الكثري من الضغوط ّ
خربة واسعة يف التّعامل مع مسائل ّ
الشخصيّة.
املخاطر ّ
طوال مسريته املهنيّة ،اتّسم السيّد كاسرتيساان فرياننديز بكفاءة عالية ومتميّزة .فهو ذو خربة
عملية واسعة معرتف هبا كم ّد ٍع ٍ
عام يف قضااي جنائيّة مع ّقدة .كما أ ّن سجلّه حافل ابلنّجاحات يف
ّ
الصعيدين الوطين وال ّدويل (مبا فيها جرائم واقعة
حتقيقات وحماكمات واستئنافات وإداانت صعبة ،على ّ
ضمن اختصاص احملكمة) .ولدى السيّد كاسرتيساان فرياننديز ابع طويل يف إدارة املوارد البشريّة يف بيئات
يتوالها مكتب امل ّدي
ومهمة ،حتاكي تلك اليت ّ
متع ّددة اإلثنيّات ،ويف إدارة ميزانيّات ذات موارد ماليّة كبرية ّ
العام لدى احملكمة .وقد أثبت السيّد كاسرتيساان فرياننديز عن قدرته على استخدام هذه املوارد على
أفضل وجه وعلى حتقيق الفعاليّة القصوى يف احرتام االلتزامات وحتقيق النّتائج .إضافة إىل ذلك ،يتمتّع
السيّد كاسرتيساان فرياننديز مبهارات قيادة وتواصل ابرزة.

يتمتّع السيّد كاسرتيساان فرياننديز خبربة عمليّة واسعة وعميقة يف اإلجراءات القضائيّة اجلنائيّة ويف
ٍ
متمرس ذو  40سنة من اخلربة على املستويني الوطين وال ّدويل .ومن هنا،
املرافعات اجلنائيّة .فهو م ّد ٍع عام ّ
فهو يتمتّع خبربة ابرزة يف عمل احملاكم مع  30سنة من املمارسة املهنية كم ّدع ٍ
عام لدى احملاكم الوطنيّة
ّ
و 15سنة من املمارسة املهنيّة يف التّحقيقات واإلجراءات اجلنائيّة ال ّدوليّة .أما خربته ال ّدوليّة ،فهي تشمل
واليته كرئيس جلنة مناهضة اإلفالت من العقاب يف غواتيماال ،وهي هيئة دوليّة مستقلّة أنشئت مبوجب
اتّفاق بني األمم املتحدة ودولة غواتيماال يف العام  .2007طوال مسريته املهنية املرموقة كم ّد ٍع ٍ
عام ،استلم
ّ
السيّد كاسرتيساان فرياننديز عدداً ال يصى من القضااي اجلنائيّة وتعامل يف مل ّفاته مع كافة أنواع األدلّة مبا
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متمرس
فيها األدلّة العلميّة واإللكرتونيّة وا ّلرقميّة .ومن ّ
جهة أخرى ،فإ ّن السيّد كاسرتيساان فرياننديز قانوين ّ
لم إملاماً واسعاً بنظام القانون العام.
يف نظام القانون املدين ،إالّ أنه وبفضل خربته الدوليّة الطويلة ،فهو ي ّ
السيّد كاسرتيساان فرياننديز ذو معرفة ممتازة وطالقة يف لغّيت عمل احملكمة (اإلجنليزيّة والفرنسيّة)؛
لغّته األم هي اإلسبانيّة.
السرية ال ّذاتيّة للسيّد كاسرتيساان فرياننديز.
شرف هذه البعثة الدائمة أن ترفق ربطاً ّ
وي ّ

كما تغتنم بعثة إسبانيا ال ّدائمة لدى األمم املتّحدة هذه الفرصة لتعيد التأكيد على فائق احرتامها
لألمانة العامة جلمعيّة ال ّدول األطراف للمحكمة اجلنائيّة ال ّدوليّة.
بيان املؤهالت

يق ّدم هذا البيان وفقا عمال بقرار اجلمعية  ،ICC-ASP/1/Res.2بصيغته املعدلة
 ،ASP/3/Res.6فيما يتعلق ابلفقرة  3من املادة  42من نظام روما األساسي.

ابلقرارICC-

فيما يتصل بعملية انتخاب املدعي العام للمحكمة اجلنائية الدولية ،تعلن اسبانيا أن السيد
كارلوس كاسرتيساان فراننديز يستويف ابلكامل الشروط املنصوص عليها يف الفقرة  3من املادة  42من
نظام روما األساسي .ولذلك تعلن اسبانيا أن السيد كاسرتيساان فراننديز شخص يتمتع مبكانة أخالقية
رفيعة ،ولديه كفاءة عالية وخربة عملية واسعة يف جمال اإلدعاء أو احملاكمة يف القضااي اجلنائية .ويتمتع
السيد كاسرتيساان فراننديز أيضا مبعرفة ممتازة وطالقة يف لغة واحدة على األقل من لغات العمل ابحملكمة.
وتتمثل املؤهالت الرئيسية للسيد كاسرتيساان فراننديز فيما يتعلق ابملتطلبات املنصوص عليها يف نظام روما
األساسي فيما يلي:
يتمتع السيد كاسرتيساان فراننديز مبكانة أخالقية رفيعة .ولديه سجال انصعا من النزاهة الشخصية
واملهنية ،وحصل على العديد من اجلوائز واألومسة املرموقة يف الداخل واخلارج .وأبدى السيد كاسرتيساان
فراننديز طوال حياته املهنية التزاما كبريا ابلدفاع عن العدالة وقيم القانون اإلنساين الدويل والقانون اجلنائي
الدويل ،وابلتايل ابملبادئ التوجيهية للمحكمة .ويتمتع السيد كاسرتيساان فراننديز حبياة مهنية مرموقة كمدع
عام وخربة واسعة يف التعامل مع املسائل الدقيقة واحلساسة يف حاالت الضغط بل واملخاطر الشخصية.
وأبدى السيد كاسرتيساان فراننديز طوال حياته املهنية مستوى ممتازا من الكفاءة .ولديه خربة عملية واسعة
ومثبتة على الصعيدين الوطين والدويل كمدع عام يف القضااي اجلنائية املعقدة .وقد حقق سجال حافال
ابلنجاح يف التحقيقات الصعبة ،ولوائح االهتام ،واحملاكمات ،واالستئناف على الصعيدين الوطين والدويل
(مبا يف ذلك اجلرائم اليت تدخل يف اختصاص احملكمة) .وللسيد كاسرتيساان فراننديز أيضا خربة كبرية يف
إدارة املوارد البشرية يف البيئات املتعددة الثقافات واألعراق ،ويف اإلدارة املالية ملبالغ وموارد كبرية مماثلة لتلك
اليت ميلكها مكتب املدعي العام للمحكمة ،وأثبت قدرته على االستخدام األمثل هلذه املوارد ،وكفاءته
العالية يف الوفاء اباللتزامات وحتقيق النتائج .ويتمتع السيد كاسرتيساان فراننديز أيضا مبهارات واسعة يف
القيادة والتواصل.
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ويتمتع السيد كاسرتيساان فراننديز خبربة عملية واسعة ومتعمقة يف جمال اإلدعاء أو احملاكمة يف القضااي
اجلنائية .وهو مدع عام حمرتف لديه  40عاما من املمارسة على الصعيدين الوطين والدويل .وللسيد
كاسرتيساان فراننديز خربة واسعة يف العمل بقاعات احملكمة ،منها  30عاما من اخلربة املهنية كمدع عام
وطين ،و 15عاما من اخلربة املهنية يف جمال التحقيق اجلنائي الدويل واملالحقة القضائية .وتشمل خربته
الدولية واليته كرئيس للجنة مكافحة اإلفالت من العقاب يف غواتيماال ،وهي هيئة دولية مستقلة أنشئت
مبوجب اتفاق بني األمم املتحدة ودولة غواتيماال يف عام  .2007وطوال خربته كمدع عام ،كان على
السيد كاسرتيساان فراننديز التعامل مع عدد ال يصى من القضااي اجلنائية واستخدام مجيع أنواع األدلة ،مبا
يف ذلك األدلة العلمية واإللكرتونية والرقمية يف ملفاته .ومن انحية أخرى ،السيد كاسرتيساان فراننديز من
رجال القانون العاملني بنظام القانون املدين ،ولكنه ،نظرا خلربته الدولية الطويلة ،على دراية واسعة بنظام
القانون العام.
وجييد السيد كاسرتيساان فراننديز لغيت العمل ابحملكمة (اإلنكليزية والفرنسية) ،ولغته األم هي اللغة
اإلسبانية.
املؤهالت التعليمية
درست القانون خالل الفرتة املمتدة من عام  1974حت عام  1979الذي خترجت فيه من
كلية القانون يف جامعة كمبلوتنسي مبدريد .ويف عام  1978اتبعت برانجماً دراسياً يف املعهد الدويل
حلقوق اإلنسان بسرتاسبورغ يف فرنسا .وخالل الفرتة املمتدة من عام  1986حت عام  ،1989التحقت
ابلكلية القضائية اإلسبانية إثر االستعداد خلوض االختبار التنافسي الوطين واجتيازه بنجاح ،األمر الذي
أاتح يل االلتحاق بسلك املدعني العامني .فعيِّّنت مدعياً مساعداً يف عام  ،1990مث مدعياً أقدم يف عام
 ،1996مث مدعي احملكمة العليا يف عام  ،2005مث مدعي حمكمة احملاسبات يف عام .2020
النشاط املهين كمدع عام
بدأت مسرييت الوظيفية يف عام  1990يف احملاكم االستئنافية يف برشلونة أوالً مث يف مدريد،
وتوليت يف هذا اإلطار مهمة التحقيق واملقاضاة وإجراء احملاكمات فيما يتعلق ابلقضااي اجلنائية.
وختصصت يف مقاضاة املنخرطني يف اجلرمية املنظمة والفساد ومقرتيف اجلرائم الدولية.
ويف عام  1993اختارين املدعي العام ألكون عضواً يف مكتب املقاضاة اخلاص مبكافحة االجتار
ابملخدرات .واكتسبت خربة واسعة يف التحقيق واملقاضاة وحماكمة تنظيمات إجرامية عابرة لألوطان
مسؤولة عن هتريب املخدرات الدويل وجنح متعلقة بغسل األموال أمام حمكمة العدل الوطنية .واكتسبت
كذلك خربة واسعة يف التعاون القضائي الدويل.
ويف عام  ،1995عيّنين املدعي العام يف منصب آخر ،انقالً إايي إىل مكتب املقاضاة اخلاص
مبكافحة الفساد وعهد إيل يف هذا اإلطار إبجراء عمليات التحقيق واملقاضاة فيما خيص قضااي فساد رفيعة
املستوى أمام حمكمة العدل الدولية (مبا فيها مرحلة احملاكمة ومرحلة االستئناف ومرحلة النقض) .وأشرفت
على عمل املوظفني ،وعملت مع احملققني من الشرطة وشهود التشريح والشهود اخلرباء ،وذلك من أجل
االضطالع بتحقيقات معقدة تناولت الضرائب واحملاسبة وامليزانية واإلنفاق العامني ومسائل الصريفة وغريها
19A1-A-110321

5

1CC-ASP/19/19/Add.1

من املسائل املالية .وتناول عملي مسائل مهمة متعلقة ابلفساد واحلصانة الدبلوماسية وحصانة الدول حني
وجهت التهم إىل السيد برلوسكوين من إيطاليا .وخالل هذه الفرتة ،اكتسبت كذلك خربة يف جمال تسليم
املطلوبني لدولة أخرى والقانون األورويب والدويل واسرتداد األصول.
وعيِّّنت مدعياً عاماً يف احملكمة العليا مبوجب املرسوم امللكي رقم  727الصادر يف 20
حزيران/يونيو  .2005وكلِّّفت ابلعمل يف قسم الشؤون اجلنائية وأجريت أنشطة التحقيق واملقاضاة
واملداخلة يف قاعة احملاكمة يف القضااي اجلنائية املرفوعة على مسؤولني حكوميني رفيعي املستوى وأعضاء يف
الربملان ،وتناول عملي كذلك طعون النقض.
ومبوجب املرسوم امللكي رقم  994الصادر يف  10تشرين الثاين/نوفمرب  ،2020عيِّّنت مدعياً
عاماً لدى حمكمة احملاسبات ،وهي اهليئة الدستورية العليا املعنية هبذا الشأن ،املسؤولة عن التحقيق يف سوء
إدارة األموال العامة اإلسبانية واألوروبية.
خدمات أخرى يف إقامة العدل وكمحام
التحقت بسلك حمامي املنازعات ألول مرة يف عام  ،1980عامالً معظم الوقت كمدافع عمومي،
حت عيِّّنت يف عام  1986قاضياً ابإلانبة يف حمكمة مدريد اإلقليمية (ابلتزامن مع استعدادي خلوض
اختبار دخول كلية القضاء) .وأعمل منذ عام  1987قاضياً مؤقتاً معنياً ابلتحقيق على مستوى املقاطعة
يف اإلجراءات املدنية واجلنائية.
ويف عام  2014طلبت إجازة عمل – توقفت عن العمل ومل أعد أتقاضى راتباً – فيما يتعلق
كمدع .مث غدوت حمامياً ممارساً لدى شركة ( Ejaso ETL Globalشركة خدمات
مبسرييت الوظيفية
ٍ
قانونية ذائعة الصيت مقرها يف إسبانيا والربتغال تنتمي إىل اجملموعة األملانية األوروبية املعنية ابلضرائب
والقانون ،مث مقدماً دولياً للخدمات االستشارية ،حت عام  2020الذي استأنفت فيه مسرييت الوظيفية
كمدع عام.
ٍ
اللجنة الدولية ملناهضة اإلفالت من العقاب يف غواتيماال2010-2007 .
عينين األمني العام لألمم املتحدة يف  14أيلول/سبتمرب  2007مفوضاً (ما يناظر منصب مساعد
األمني العام لألمم املتحدة) للجنة الدولية ملناهضة اإلفالت من العقاب يف غواتيماال ،وهي هيئة قضائية
دولية مستقلة تقوم على معاهدة .وأريد للجنة أن تكون آلية ابتكارية خمتلطة من آليات األمم املتحدة
املعنية بدولة القانون من أجل تعزيز مؤسسات إنفاذ القانون يف غواتيماال.
وبدأان مهمتنا إبنشاء وحدات الشرطة اخلاصة ،وهي مكتب مقاضاة خاص ،وحماكم االختصاص
املوسع .وأنشأت اللجنة أيضاً قاعدة بياانت خاصة ابلتحليل ومجع املعلومات.
وهنضنا بعمليات التدقيق يف املؤسسات العمومية .ففيما يتعلق ابلشرطة املدنية الوطنية ،أيدان إقالة
احلكومة للمدير وانئبه وما نسبته  10يف املئة من املوظفني؛ أما فيما يتعلق مبكتب املدعي العام ،فطلب
من املدعي العام وعشرة مدعني رئيسيني التنحي؛ أما يف القضاء؛ فأزيح ثالثة قضاة وثالثة مرشحني من
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احملكمة العليا وأزيح عشرون قاضياً من حماكم االستئناف .وأقالت احملكمة الدستورية مدعياً عاماً اثنياً يف
عام  2010بناء على طلبنا.
وتقدمت ابقرتاحات تعديل القوانني إىل الكونغرس ،مبا فيها اقرتاحات تتعلق ابلقوانني اخلاصة
بضبط األسلحة والذخائر ،ومقاضاة املنخرطني يف اجلرمية املنظمة ،والتفاوض لتخفيف العقوبة ،ومحاية
الشهود ،والتنصت ،وإنشاء حماكم االختصاص املوسع فيما خيص القضااي املنطوية على خماطر مجّة.

وبدأان حنقق يف  27قضية عالية التأثري وجنري أنشطة املقاضاة يف إطارها (تتعلق القضااي ابالجتار
ابملخدرات العابر لألوطان ،وشبكات القتلة املأجورين احملرتفني ،وفك البىن اإلجرامية السرية التابعة للشرطة
املدنية واجليش ،والفساد القضائي والسياسي ،وعمليات القتل خارج إطار القانون ،وعمليات اإلخفاء
القسري ،وعمليات التبين غري القانونية ،وشبكات االجتار ابلبشر؛ وزعم أن معظم املتهمني اقرتفوا جرائم
دولية خالل النزاع املسلح املاضي) .وأصدران  139أمراً ابلقبض على مطلوبني (اعتقل  105مطلوبني
منهم  74متهماً يتجز من غري كفالة) مبن فيهم رئيس سابق للجمهورية ،ووزيرا الدفاع واملالية السابقان،
وأربعة وزراء سابقون للداخلية ،وجنراالت عدة وغريهم من ضباط اجليش ،وأعضاء الكونغرس وغريهم من
السياسيني واملسؤولني الرفيعي املستوى ،وحمامون ،ورجال أعمال ،ومتجرون ابملخدرات .وخالل فرتة عملي
لدى اللجنة ،أحيلت سبع قضااي عالية األمهية إىل احملاكمة ،وأدين سبعة متهمني ،وهذا ما مثل نسبة إدانة
تبلغ  100يف املئة (يف حني كان يبلغ معدل اإلدانة يف هذا البلد يف ذلك احلني  2يف املائة).
واجهت وفريقي طائفة واسعة من خمتلف األوضاع الصعبة جداً وعملنا يف ظل خماطر مستمرة،
لكننا أمتمنا مهامنا بنجاح .وبذلت جهوداً حثيثة للحفاظ على استقاللية اللجنة وعدم حتيز أنشطة
املقاضاة اليت أجريناها برفضنا الرضوخ للضغوط السياسية ،وحتملنا املسؤولية عن أداء اللجنة ،انئلني بذلك
احرتام فريق متماسك متعدد البلدان متكون من  200مهين ملتزم ،هم حمققون ومدعون وحمامون وعناصر
شرطة وعلماء اقتصاد وحمللون وخمتصون يف اإلدارة ينحدرون من  27بلداً خمتلفاً .وعملت معهم لبناء
الثقة والدعم املتبادل؛ واضعاً خطط عمل واسرتاتيجيات انجحة لفك البىن غري القانونية ،وضامناً يف
الوقت نفسه التآزر مع األحزاب السياسية والنقاابت ومنظمات الشعوب األصلية وقطاع األعمال وما
يقارب  35منظمة من منظمات اجملتمع املدين والتواصل مع ممثلني دبلوماسيني.
وبذلت قصارى جهدي إلبقاء حتقيقاتنا وأنشطة املقاضاة اليت اضطلعنا هبا ضمن احلدود الصارمة
لوالية اللجنة .وطعن يف اختصاصنا  16مرة أمام حماكم غواتيماال .ورفضت مجيع هذه الطعون .ووقعت
على مذكرة تفاهم مع برانمج األمم املتحدة اإلمنائي إلنشاء صندوق استئماين للبلدان املاحنة .وخالل فرتة
دامت ثالث سنوات ،التقينا مبمثلي الدول املاحنة ،جامعني تعهدات تراوح متوسطها من  15إىل 20
مليون دوالر أمريكي كل سنة .وإضافةً إىل ذلك ،وقعت على اتفاقات خاصة إبعارة العاملني وأبرمت
اتفاقات خاصة ابلتنفيذ احلر لربانمج محاية الشهود التابع للجنة ،وضمنت نقل معدات مشرتية بفضل
مسامهات الدول إىل نظريان الغواتيمايل .وحظيت اللجنة على الدوام ابلتمويل واإلدارة املالية املناسبني.
وخالل الفرتة املمتدة من عام  2007حت عام  ،2010حضرت ما يناهز ألف اجتماع عمل مع خمتلف
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اجلهات الفاعلة ،وذلك بصفيت مفوض اللجنة .ويف عام  ،2009تناولت وسائل اإلعالم الغواتيمالية
عمل اللجنة  4 485مرة على الرغم من أن اللجنة مل تتمتع مبيزانية خاصة ابإلعالن.
ويف آب/أغسطس  2009أعاد األمني العام لألمم املتحدة تعييين مفوضاً للجنة لفرتة إضافية
مدهتا سنتان .واستقلت يف حزيران/يونيو  2010وعدت إىل احملكمة العليا اإلسبانية.
املهام االستشارية بعد عام 2010
البحرين -برانمج األمم املتحدة اإلمنائي .دعاين الربانمج ،إثر أحداث الربيع العريب والتوصيات
الواردة يف تقرير اللجنة البحرينية املستقلة لتقصي احلقائق ،إىل تدريب املدعني البحرينيني .ويف عام
 ،2014أفضى التدريب إىل التوقيع على اتفاق تعاون بني الربانمج اإلمنائي ومكتب املدعي العام من
أجل االضطالع مبشروع خاص بتعزيز املؤسسات وإنشاء وحدة التحقيق اخلاصة لدى مكتب املدعي
العام ملقاضاة مقرتيف التعذيب وغريه من أشكال املعاملة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة .وعيِّّنت كبرياً
ملستشاري املشروع .وأسنِّدت إىل الوحدة إثر إنشائها وظيفتا التحقيق واملقاضاة ،ود ِّعمت بوحدة شرطة
وخدمات طبية ونفسية وقاعدة بياانت خاصة جبمع املعلومات والتحليل .وسيحتذى هبذه التجربة يف أبو
ظّب والكويت.
كولومبيا -حكومة سويسرا االحتادية .أنشئت حمكمة السالم اخلاصة يف أيلول/سبتمرب 2017
إثر التوقيع على اتفاق السالم ،وأسنِّدت إليها والية حتقيق العدالة اجلزائية/التصاحلية لضحااي النزاع املسلح
وحتديد مسؤوليات كل من الفاعلني التابعني للدولة وغري التابعني هلا ،ابلتنسيق مع احملكمة اجلنائية الدولية.
وواجهت احملكمة اخلاصة خطر أن يفوق االضطالع هبذه الوالية اجلسيمة قدراهتا .واقرتحت وزارة اخلارجية
السويسرية توفري خبري استشاري للمحكمة .وأ ِّبرم اتفاق يف هذا الصدد يف نيسان/أبريل  .2018ومنذ
ذلك احلني ،أسدي املشورة للمحكمة فيما خيص املسائل البنيوية والتنظيمية وكذلك فيما خيص مسائل
مهمة متعلقة بطبيعة اجلرائم ،ومتطلبات العفو والعقوابت البديلة ،ومعايري إيالء األولوية للقضااي،
واسرتاتيجية املقاضاة.
نيبال -حكومة سويسرا االحتادية .أخذت وزارة اخلارجية السويسرية يف عام  2017تيسر احلوار
بني حكومة نيبال واملعارضة السياسية واجملتمع املدين ،املتعلق مبختلف آليات العدالة االنتقالية لتناول
انتهاكات حقوق اإلنسان املرتكبة خالل النزاع املسلح الذي وضع أوزاره مؤخراً يف هذا البلد .ون ِّظّمت
جولة أوىل من احملاداثت يف ابنكوك يف ذلك العام ،وحضرهتا كخبري زائر .ويف متوز/يوليو  ،2018دعيت
نفس اجلهات الفاعلة إىل حضور برانمج التعلم املتقدم بشأن التطرق إىل املاضي يف سويسرا ،الذي أشارك
فيه كمحاضر زائر .ويف تشرين الثاين/نوفمرب  2018عقد اجتماع آخر يف ابنكوك حضرته كمحاضر زائر
من أجل وضع خريطة طريق لتنفيذ عملية العدالة االنتقالية.
الفلبني -حكومة سويسرا االحتادية .رافقت وزارة اخلارجية عملية السالم بعد التوقيع على االتفاق
الشامل بشأن منطقة ابجنسامورو يف عام  .2014وأصدرت اللجنة املعنية ابلعدالة االنتقالية واملصاحلة،
اليت يرتأسها خبري سويسري ،تقريرها يف كانون األول/ديسمرب  .2015وبصفيت حماضراً زائراً يف برانمج
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التعلم اخلاص ابلتطرق إىل املاضي ،أدرب ممثلي املوقعني على االتفاق الشامل بشأن منطقة ابجنسامورو
منذ بضع سنوات .وشاركت أيضاً يف حلقة عمل مع اهليئات املسؤولة عن تنفيذ توصيات اللجنة املعنية
ابلعدالة االنتقالية واملصاحلة أجريت يف مانيال يف حزيران/يونيو  2019كخبري دعته احلكومة السويسرية.
وال تتمثل التحدايت الرئيسية يف مقاضاة مقرتيف جرائم النزاع املسلح فحسب ،بل تتمثل أيضاً يف بناء
قضاء جديد وفعال ويعول عليه يف منطقة ابجنسامورو الذاتية احلكم ،ويف دمج تطبيق القانون املدين
الفلبيين وتطبيق الشريعة اإلسالمية ،اليت تسري على اجلالية املسلمة يف ابجنسامورو ،أو إقامة التوازن بينهما
على األقل.
أوكرانيا -االحتاد األورويب .استهل االحتاد األورويب ،بعد احتجاجات ميدان يف عام ،2014
مبادرته اخلاصة مبحاربة الفساد ،دعماً جلهود أوكرانيا الرامية إىل إنشاء مؤسسات جديدة وسن قوانني
حملاربة الفساد بفعالية .ويف عام  2017أنشأ االحتاد األورويب اجمللس االستشاري الدويل حملاربة الفساد
والغرض الرئيسي منه إسداء املشورة للكونغرس فيما يتعلق بسن القوانني .ودعيت إىل االنضمام إىل اجمللس
كخبري ،مث عيِّّنت رئيساً للمجلس ،فزرت كييف مراراً ،والتقيت أبعضاء احلكومة ،واملعارضة السياسية،
واجملتمع املدين ،ووسائل اإلعالم ،وعربت عن رأي اجمللس ،أمام الكونغرس يف املقام األول.
سري النكا -املشروع الدويل اخلاص ابحلقيقة والعدالة .طلب مين القائمون على املشروع يف عام 2017
توجيه التهم إىل جنرال يف جيش سري النكا القرتافه املزعوم جرائم حرب وجرائم ضد اإلنسانية خالل
النزاع املسلح (الذي دار خالل الفرتة املمتدة من عام  2008حت عام  .)2009وكان هذا اجلنرال قد
عني بعد انتهاء احلرب سفرياً لدى بلدان عدة يف أمريكا الالتينية .فأعددت دعوى قضائية وأودعتها
ِّّ
إيداعاً متزامناً يف الربازيل وشيلي وكولومبيا وبريو ،منسقاً مع املدعني يف اهليئات القضائية األربع .وهذا ما
أفضى إىل استقالة سفري سري النكا وهروبه من املنطقة وطلبه اللجوء يف بلده األصلي.

حكومة سويسرا -تدعوين الوزارة االحتادية للشؤون اخلارجية منذ عام  2010إىل العمل حماضراً
زائراً يف برانمج التعلم املتقدم التابع هلا بشأن التطرق إىل املاضي ،املصمم لتدريب موظفيها الدبلوماسيني
العاملني يف قسم األمن البشري وشركائها الدوليني بشان مسائل العدالة االنتقالية .ويندرج يف عداد
املشاركني غري السويسريني ممثلو احلكومة واجملتمع املدين من بلدان معظمها خترج من نزاعات مسلحة يف
أورواب (كوسوفو وجورجيا والبوسنة واهلرسك وروسيا وصربيا وأوكرانيا ومقدونيا الشمالية ،وكذلك النرويج
وفرنسا واململكة املتحدة وإسبانيا والنمسا وهولندا) ،وأمريكا الالتينية (املكسيك وبريو وكولومبيا
وغواتيماال) ،وأفريقيا (مايل وبوروندي والكامريون وليبرياي وجنوب أفريقيا وتشاد وتونس وليبيا ومجهورية
الكونغو الدميقراطية ومصر وزميبابوي وكينيا ونيجرياي ،والشرق األوسط (الكويت ولبنان وإسرائيل
وفلسطني) ،وآسيا (سري النكا وإندونيسيا ونيبال وابكستان وقريغيزستان وأرمينيا والفلبني وميامنار
واتيلند).
معهد األمم املتحدة األقاليمي لبحوث اجلرمية والعدالة .يضع املعهد الذي يقع مقره يف تورينو إبيطاليا
برامج أكادميية وحبثية ابلشراكة مع الدول األعضاء يف األمم املتحدة بشأن مسائل منها القانون اجلنائي
الدويل وحمو النزعة املتطرفة لدى املتشددين يف إطار مكافحة اإلرهاب ،ومنع التآزر بني التنظيمات
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اإلرهابية وتنظيمات اجلرمية املنظمة ،واجلرمية السربانية ،واملراقبة البيولوجية والكيميائية واإلشعاعية والنووية.
لذا ،يراد للمعهد أن يضحي مركز الفكر لألمم املتحدة املعين بوضع السياسات اجلنائية العاملية الكفيلة
ابلتصدي ألخطر األنشطة اإلجرامية الدولية والعابرة لألوطان .ودعيت إىل االنضمام إىل جملس أمناء
املعهد يف عام  ،2014وانتقاين اجمللس االقتصادي واالجتماعي مث أعاد انتقائي يف عام  ،2019وأعيد
تعييين انئباً لرئيس جملس األمناء.
مهام استشارية أخرى ذات صلة مبا سبق ذكره .2006 :املكتب اإلقليمي للمكسيك وأمريكا
الوسطى التابع ملكتب األمم املتحدة املعين ابملخدرات واجلرمية ،منسق مشروع AD/MEX/03/H32
اخلاص مبنع اجلرمية وسوء املعاملة واالستخدام غري القانوين للمخدرات .2003 .خبري عينه مكتب األمم
املتحدة املعين ابملخدرات واجلرمية لالضطالع مبهمة يف سيوداد خواريز (املكسيك) فيما خيص قتل النساء
يف هذه املدينة .199002003 .جملس أورواب ،خبري ومتحدث يف مؤمترات وبرامج يرمى منها إىل تعزيز
الدميقراطية ودولة القانون واملساءلة يف بلدان أورواب الشرقية .أذربيجان وبلغاراي وإستونيا .االحتاد األورويب:
عضو يف برامج التعاون القضائي الدويل اليت نظمها املكتب األورويب ملكافحة الغش يف عام .1994
 .1995-1993جمموعة عمل شنغن املعنية ابملخدرات.
أنشطة خبري يف أفريقيا :إضافةً إىل تدريب خرباء ينحدرون من  13بلداً أفريقياً ،أجريت حبثاً عن
االستغالل غري القانوين للموارد البشرية يف غينيا االستوائية لصاحل مبادرة العدالة يف اجملتمع املفتوح؛ وعيّنين
برانمج األمم املتحدة اإلمنائي خبرياً إلسداء املشورة للجنة احلقائق يف تونس من أجل وضع اسرتاتيجيات
ملكافحة الفساد؛ وأعمل لصا حل معهد االنتقال املتكامل يف إطار مشاريع خاصة ابلعدالة االنتقالية يف
نيجرياي وليبيا.
األنشطة األكادميية
 :2014أستاذ زائر يف جامعة هافرفورد بوالية بنسلفانيا يف الوالايت املتحدة األمريكية .العدالة اجلنائية
الدولية والعدالة االنتقالية :2011 .ابحث زائر يف معهد داغ مهرشولد .أوبساال ،السويد-2003 .
 :2006أستاذ القانون اجلنائي الدويل ومدير برانمج يف مركز حقوق اإلنسان من أجل القانون والعدالة
العاملية ،جامعة سان فرانسيسكو ،كاليفورنيا :2003-2000 .أستاذ مساعد ،جامعة كارلوس الثالث
يف مدريد ،كلية القانون اجلنائي .متحدث يف برامج دراسية ومؤمترات يف اجلامعات األوروبية واألمريكية
بشأن حقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل والقانون اجلنائي الدويل ،بدعوة من البنك الدويل وصندوق
األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة ومعهد ماكس بالنك ومؤسسة  Lelio Bassoومؤسسة
مؤسسة كونراد أديناور ومنظمة الشفافية الدولية ومنظمة العفو الدولية وجامعة كاليفورنيا يف بركلي وجامعة
ييل وجامعة ستانفورد وجامعة نيويورك وجامعة دريكسيل وجامعة مدينة نيويورك وجامعة هارفارد ومؤسسة
اجملتمع املفتوح ووزارات الدفاع والعدل واخلارجية األمريكية.
األنشطة التطوعية
 -2019انتخبت عضواً يف مجعية حقوق اإلنسان اإلسبانية ،وهي املنظمة غري احلكومية املعنية حبقوق
اإلنسان األذيع صيتاً يف بلدي.
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-2017اآلن -منظمة الشفافية العاملية .عيِّّنت عضواً يف اجمللس التنفيذي للشعبة اإلسبانية من املنظمة.
-2017اآلن -معهد االنتقال املتكامل .عضو جمموعة املمارسة اخلاصة ابلقانون والسالم.
-2011اآلن -مؤسسة هارالد إدلستام .ستوكهومل ،السويد .عضو جملس األمناء.
 -2009خبري عينته جلنة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان أمام حمكمة البلدان األمريكية حلقوق
اإلنسان .قضية كامبو ألغودونريو ضد املكسيك .كاتب شهادة اخلبري الكتابية ابلنيابة عن النساء اللوايت
تعرضن للعنف اجلنساين يف مدينة سيوداد خواريز املكسيكية ،األمر الذي أدى إىل إصدار حمكمة البلدان
األمريكية أهم أحكامها املتعلق حبق النساء يف حياة خالية من العنف وواجب الدولة املتمثل يف التحقيق
يف العنف اجلنساين ومقاضاة مقرتفيه ومعاقبتهم وتعويض اجملين عليهم .شاهد خبري يف قضييت دايريو
ميليتار ضد غواتيماال وابالسيو دي جوستيسيا ضد كولومبيا.
 1996قضية بينوشيه .كاتب الدعاوى القضائية األوىل املرفوعة على أعضاء الطغمتني العسكريتني
السابقتني لألرجنتني وشيلي ،اليت أفضت إىل بدء اإلجراءات أمام حمكمة العدل الوطنية اإلسبانية (قضية
بينوشيه) .كاتب تقارير عن اإلابدة اجلماعية ،واإلرهاب ،والتعذيب ،واإلخفاء القسري ،واجلرائم ضد
اإلنسانية وضد األشخاص احملميني دولياً ،واحلصانة ،واالختصاص الدويل ،وتسليم املطلوبني ،والتقادم،
ومبدأ عدم جواز حماكمة الشخص على اجلرم ذاته مرتني ،والطاعة الواجبة ،والعفو ،والتعاون القانوين
الدويل ،ابلنيابة عن االحتاد التقدمي للمدعني العامني وبناء على طلب جملس مدعي احملكمة العليا
إلسبانيا ،من أجل ضمان احتجاز اجلنرال خورخي رافائيل فيديال يف األرجنتني واحتجاز اجلنرال أوغستو
بينوشيه يف لندن.
منشورات خمتارة


”“Corruption, organized crime and international crimes. Lessons for prevention

 ،Politorbis,وزارة اخلارجية السويسرية2020 ،

 . “Una Nueva Política Criminal para México”. املعهد الوطين للعلوم اجلنائية ،املكسيك.2018 ،
 ."Justicia Transicional en Chile" اجلامعة الكاثوليكية ،شيلي.2016 ،
 ."Hipergarantismo: el caso de Guatemala" املعهد الوطين للعلوم اجلنائية ،املكسيك.2011 ،


"as a Greater Evil

.2007

 ،"Tortureمنشورات جامعة جونز هوبكنز ،الوالايت املتحدة األمريكية،

 ."De Nüremberg a Madrid" جملة القضاة من أجل الدميقراطية ،العدد  ،54تشرين الثاين/نوفمرب
.2005
 ،"The Legacy of the Pinochet Case" يف استعراض بركلي للدراسات اخلاصة أبمريكا الالتينية.
جامعة كاليفورنيا ،بركلي.2005 ،


" The Role of Civil Society and the Media in Building a Culture against
 "Corruption: the Experience of Spainفي " Global Action against Corruption, the
 ."Mérida papersمكتب األمم املتحدة املعين ابملخدرات واجلرمية ،فيينا.2004 ،
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" La Jurisdicción Universal en la Jurisprudencia de la Sala II del Tribunal

 "Supremoيف جملة السلطة القضائية ،العدد .2004 .CGPJ .73

 ،"Corrupción, Globalización y Delincuencia Organizada" يف "الفساد يف ظل العوملة.
حتليل جامع للتخصصات".2004 ،Ed. Ratio Legis .
 "La Corrupción Económica en las Comunidades Europeas" يف محاية املصاحل االقتصادية
للجماعة األوروبية.2001 ،Trotta .


" El Juicio en Cortes Extranjeras a los Miembros de las Juntas Militares Argentina
 "y Chilenaيف "العدالة اجلنائية الدولية" .اجلامعية اإلسبانية األمريكية.2001 ،

 ." Il caso Pinochet. I Crimini Contro l’Umanitá fra Politica e Diritto" املؤسسة الدولية
.1999 ،Lelio Basso


" Fundamentación de la Competencia de la Justicia Española en Los Delitos de
 "Lesa Humanidadيف "مكافحة اإلفالت من العقاب دفاعاً عن حقوق اإلنسان".1998 ،Icaria .

أهم األومسة واجلوائز
 -1997اجلائزة الوطنية حلقوق اإلنسان ،إسبانيا.
 -2003دكتوراه فخرية ،جامعة غواداالخارا ،املكسيك.
 -2004شهادة شرفية .جملس بلدية سان فرانسيسكو ،كاليفورنيا.
 -2006دكتوراه فخرية ،جامعة سانتياغو دي شيلي املركزية.
 -2006ميدالية شرف منحتها نيابة رائسة جملس الشيوخ الشيلي.
 -2010وسام جوقة الشرف .مجهورية فرنسا ،برتبة ضابط.
 -2010وسام جنمة التضامن .اجلمهورية اإليطالية ،برتبة قائد.
 -2010وسام  .Quetzalمجهورية غواتيماال ،برتبة الصليب األكرب.
 -2010وسام االستحقاق املدين .مملكة إسبانيا ،برتبة قائد.
 -2016جائزة الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد اليت مينحها اجمللس العام ملدعي إسبانيا ومنظمة
الشفافية الدولية.
 -2018دكتوراه فخرية ،املعهد الوطين للعلوم اجلنائية ،املكسيك.
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 -2فرغال ،غاينور
[األصل :ابإلنكليزية]
مذكرة شفوية
تقدم البعثة الدائمة أليرلندا لدى األمم املتحدة حتياهتا إىل أمانة مجعية الدول األطراف يف نظام روما
األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية ،وابإلشارة إىل قرار اجلمعية ( ICC-ASP/1/Res.2بصيغته املعدلة
مبوجب القرار ) ICC-ASP/3/Res.6املعنون "إجراءات ترشيح القضاة وانتخاهبم ،للم ّدعي العا ّم ونواب
املدعي العام للمحكمة اجلنائية الدولية" وكذلك اختصاصات انتخاب املدعي العام اليت اعتمدها مكتب
مجعية الدول األطراف يف  3نيسان/أبريل  )ICC-ASP/18/INF.2( 2019ويتشرف برتشيح السيد
فرغال غاينور ،من أيرلندا ،النتخابه ملنصب املدعي العام للمحكمة اجلنائية الدولية ،يف االنتخاابت اليت
ستجري خالل الدورة الثانية املستأنفة للجمعية العامة للدول األطراف يف نيويورك.
واسرتشدت أيرلندا ابملادة  42من نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية .يتمتّع السيد جاينور
بشخصية أخالقية عالية كما يتضح من مرجعياته ومسعته املمتازة .كما يتمتّع السيد غاينور خبربة واسعة
وهامة يف جمال القانون اجلنائي الدويل ،وقد عمل يف العديد من احملاكم اجلنائية الدولية ،مبا يف ذلك
ّ
كمحام يف احملكمة اجلنائية الدولية .وهو جييد اللغة األنكليزية ولديه معرفة عمل ممتازة ابللغتني اإلسبانية
والفرنسية .ومرفق طيه نسخة من سريته الذاتية .وتعتقد أيرلندا اعتقاداً راسخاً أن السيد غاينور ،نظراً
ملؤهالته األكادميية ،ومهاراته املثبتة يف جمال النيابة العامة واملهنية ،وخربته ذات الصلة ،سيكون مدعياً ممَياً
ممتازاً.

وتغتنم البعثة الدائمة أليرلندا لدى األمم املتحدة هذه الفرصة لتج ّدد ألمانة مجعية الدول األطراف يف
نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية ،أمسى تقديرها.
بيان املؤهالت
بيان مقدم وفقا للمادة  )3( 42من نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية والفقرات 30-28
من قرار مجعية الدول األطراف بشأن إجراءات احملكمة فيما يتعلق برتشيح قضاهتا واملدعي العام التابع هلا
ونوابه وانتخاهبم ( ،ICC-ASP/3/Res.6بصيغته املعدلة).
إنه لشرف أليرلندا أن ترشح القاضي فريغال غاينور النتخابه مدعيا عاما .ويتمتع القاضي غاينور خبربة
كمدع عام دويل متفرغ ورافَ َع يف قضااي شديدة التعقيد نظرت
مهنية متتد على اثين عشر عاماً عمل فيها
ٍ
فيها احملاكم الدولية وسبق ذلك عشر سنوات مارس فيها احملاماة .ويستطيع بفضل تفوقه التقين يف
املالحقة القضائية إدارة مكتب قادر على حتقيق أتثري رادع ذي مصداقية أكرب ،وذلك استنادا إىل سجل
حافل من اإلداانت مت أتييدها يف االستئناف .وهو املدعي العام االحتياطي الدويل املشارك يف الدوائر
االستثنائية يف حماكم كمبوداي وقاض يف الدوائر املتخصصة يف كوسوفو ،ولالثنني اختصاص يف أغلبه مدين؛
والقاضي على دراية عملية ممتازة ابللغتني الفرنسية واإلسبانية ،أما لغته األم فهي األنكليزية.
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وذاع صيت القاضي غاينور بفضل حتقيقاته وحماكماته املمتازة ومعاملة مجيع زمالئه بلطف واحرتام .هو
يتمتع أبخالق رفيعة؛ وتعتقد أيرلندا اعتقادا راسخا أن القاضي غاينور يتمتع ابلشخصية واخلربة التفاوضية
الالزمتني الستحداث بيئة داخل مكتب املدعي العام تدعم التغيريات اليت يتاج املكتب إجراءها بشكل
ملح ،ولبناء عالقة عمل بناءة مع اجلهات الفاعلة ومع الدول األطراف.
بيان السرية الذاتية
مدع عام احتياطي الدوائر االستثنائية يف حماكم كمبوداي ،حمكمة اخلمري احلمر
قاض يف دوائر كوسوفو املتخصصة.
مدع عام متمرس وفعال يتمتع خبربة قانونية م ّدع عام شديد الفعالية ذو رؤية وطاقة وخربة قانونية تزيد على
 22عاما ،منها  18سنة يف جمال التحقيق الدويل واملالحقة القضائية .عضو قيادي يف األفرقة اليت حتقق
وحتاكم كبار أعضاء قيادة صرب البوسنة ،وقيادة اخلمري احلمر ،واحلكومة املؤقتة لرواندا ،وقيادة سورية
األمنية والعسكرية .مستشار رئيسي للضحااي يف قضية احملكمة اجلنائية الدولية ضد الرئيس الكيين أوهورو
كينياات ،وجمموعة من الضحااي األفغان يف وضع احملكمة اجلنائية الدولية يف أفغانستان ،وجمموعة من
الضحااي الفلسطينيني يف وضع احملكمة اجلنائية الدولية يف فلسطني.
اخلربة املهنية
تشرين الثاين/نوفمرب  - 2012حىت اآلن :احملكمة اجلنائية الدولية

مستشار رئيسي للضحااي
عينته الدائر ال ابتدائية يف عام  2012كمستشار رئيسي لتمثيل مصاحل حنو  20ألف ضحية لقضية
كينياات يف احملكمة اجلنائية الدولية ،ومثلهم يف الفرتة من  2012إىل  .2015وهو احملامي الرئيسي حاليا
جملموعة من  82من الضحااي األفغان يف اإلجراءات أمام دائرة االستئناف ،ولفئة تضم أكثر من 200
ضحية فلسطينية يف اإلجراءات أمام الدائرة التمهيدية.
 مسؤول عن مجيع قرارات التقاضي االسرتاتيجية والتكتيكية ،واإلدارة املالية ،وإدارة طلبات امليزانية ،وإعداد
وتقدمي املذكرات الشفوية واخلطية ابلنيابة عن الضحااي يف قضية كينياات أمام الدوائر التمهيدية واحملاكمة
واالستئناف ،والبعثات داخل كينيا ،واألمن امليداين ،وإدارة أداء املوظفني العاملني يف الهاي ،والفريق
امليداين الذي يتخذ من نريويب مقراله.
 إدارة حتدايت أمنية وقانونية ولوجستية غري مسبوقة ،مبا يف ذلك عرقلة الدولة للوصول إىل األدلة ،من
أجل عرض وجهات نظر الضحااي الكينيني على قضاة احملكمة اجلنائية الدولية.
 إعادة اخرتاع منوذج لتمثيل الضحااي يف احملكمة اجلنائية الدولية من أجل متثيل الضحااي البالغ عددهم 20
ألف ضحية متثيال فعاال ،مع مواصلة الضغط على حكومة كينيا لوقف عرقلة سري العدالة.
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 إجراء حبوث منسقة مع فريق غري مشروع يف نيويورك إلعداد طلب مل يسبق له مثيل إلجراء مراجعة
قضائية لوقف املدعي العام للتحقيق ،مع الرتكيز على واجب املدعي العام مبوجب املادة  54يف إجراء
حتقيق ومقاضاة بشكل كامل وسريع.
 تنسيق املوظفني يف مواقع خمتلفة لضمان نتائج فعالة ،واإلشراف على امليزانية ،واإلشراف على
التحضريات اللوجستية لعشرات االجتماعات يف مجيع أحناء كينيا مع الضحااي واملنظمات غري احلكومية
واألوساط الديلوماسيية.
 تفاوضت مع قلم احملكمة على املسائل املتصلة ابمليزانية ،وشاركت يف مبادرات بناء على طلب املسجل
كجزء من مشروع املسجل  ReVisionإلعادة هيكلة وأتمني متويل أكثر كفاءة ملشاركة الضحااي،
واستعرضت ميزانيات الربانمج اليت أعدهتا جلنة امليزانية واملالية التابعة لغرفة التجارة الدولية.
 التواصل مع مكتب املدعي العام شفوايً وكتابةً ،والضغط من أجل إجراء حتقيقات أكثر صرامة يف جرائم
العنف اجلنسي يف كينيا ،واجلرائم اليت ترتكبها الشرطة الكينية.
 التواصل بفعالية يف مقابالت مباشرة ومسجلة مع اإلذاعة والتلفزيون ووسائل اإلعالم املطبوعة الدولية
واحمللية مبا يف ذلك يب يب سي ،ولوموند ،واإليكونوميست ،ونيويورك اتميز ،واجلزيرة ،وفرنسا  24ومجيع
وسائل اإلعالم الكينية الرئيسية.
 التح ّدث يف احملكمة ،وإىل األوساط الدبلوماسية واجملتمع املدين واملاحنني وأعضاء جملس األمن التابع
لألمم املتحدة ،وكذلك أمام مئات الضحااي يف قاعات القرى يف العديد من املواقع يف غرب كينيا.
 وضع اسرتاتيجية لضمان مساع أصوات الضحااي ،والضغط على مكتب املدعي العام ،وحكومة كينيا،
لالمتثال اللتزاماهتما مبوجب نظام روما األساسي.
 اإلشراف على صياغة التقارير املتعلقة ابلعنف اجلنسي؛ حقوق الضحااي يف املشاركة يف فرتيت احملاكمة
واحملاكمة؛ حق الضحااي يف إجراء حتقيق سريع وشامل؛ التزامات كينيا مبوجب الباب  9من نظام روما
األساسي ،واتفاقية فيينا لقانون املعاهدات ،واملواد املتعلقة مبسؤولية الدول عن األفعال غري املشروعة
املتعمدة.
 الردود شفواي على احلجج اليت قدمتها حكومة كينيا ،والدفاع الكيين بشأن عدم تعاون الدولة ،والواجبات
الدستورية للرئيس.
 إدارة أعمال ميدانية واسعة النطاق يف املدن والقرى يف خمتلف أحناء غرب كينيا ،مبا يف ذلك  55يوما من
االجتماعات على مدى عامني ونصف مع أكثر من ألف ضحية .وركزت كل إحاطة إعالمية على
التطورات يف القضية ،وتضمنت جلسات أسئلة وأجوبة مكثفة طرح خالهلا على الضحااي أسئلة تتعلق
جبمع القضااي يف قضة واحدة.
 قيادة نداء غري مسبوق من قبل الضحااي ضد قرار رفض إذن املدعي العام ابلتحقيق يف الوضع يف
أفغانستان يف عام  ،2019وصياغة ،مع حمام فلسطيين مشارك ،مذكرات بشأن الوالية القضائية والدولة
نيابة عن أكثر من  200ضحية فلسطينية يف عام .2020
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كانون الثاين/يناير  – 2017كانون األول/ديسمرب  :2019جلنة العدالة الدولية واملساءلة،
رئيس فريق النظام السوري ،ورئيس فريق ميامنار
• قيادة اسرتاتيجية لفرق التحقيق يف اجلرائم املرتكبة يف سوراي وميامنار.
• قيادة فريق جلنة العدالة الدولية واملساءلة املعين ابلتحقيق يف جرائم النظام السوري يف الفرتة من
 2017إىل  ،2019حيث أدرت فري ًقا فرعيًا من احملققني امليدانيني يف ثالثة بلدان ابلشرق
األوسط ،وأشرفت على القائد امليداين لفريق فرعي من احملللني الناطقني ابللغة العربية املوجودين
يف املقر الرئيسي يف أورواب.
• أشرفت على حتليل األدلة املستندية وإفادات الشهود وإعداد مذكرات جنائية بشأن اجلرائم
املرتكبة من قبل األجهزة األمنية ووحدات اجليش والقوات اجلوية السورية لضمان استيفائها
ألعلى املعايري املهنية ،هبدف استخدامها يف هناية املطاف من قبل حمكمة جنائية دولية أو خمتلطة
هلا اختصاص البت يف اجلرائم املرتكبة يف سوراي.
• أشرفت على دراسة جدوى وعلى ميزانية عام  2018حلساب حكومة ماحنة من أجل
التحقيق يف اجلرائم اليت ارتكبها أفراد القوات املسلحة مليامنار ضد األقليات العرقية والدينية يف
ميامنار منذ عام  ،2011وذلك لدعم التحقيق املتوقع أن جتريه احملكمة اجلنائية الدولية.
• أشرفت على إعداد خطة تنفيذية أولية لضمان مجع وحتليل أدلة االرتباط من إقليم ميامنار
دعما للتحقيقات املتوقعة للمحكمة اجلنائية الدولية ،وتواصلت مع املوظفني املاليني املكلفني
إبعداد امليزانية لسنتني من العمليات.
• أطلعت العديد من احملاورين مبن فيهم ممثلون عن احلكومات وآلية األمم املتحدة الدولية
احملايدة واملستقلة املعنية ابجلرائم الدولية املرتكبة يف اجلمهورية العربية السورية وآلية األمم املتحدة
املستقلة للتحقيق يف ميامنار.
• أشرفت على موظفني حمليني ودوليني يف تقدمي دورات تدريبية ملدة أربعة أايم يف آسيا عامي
 2018و  2019مع فئات من منظمات اجملتمع املدين البورمية.
• أشرفت على حتليل املعلومات الواردة يف مئات الشهادات وعشرات اآلالف من واثئق النظام
السوري ،وعلى املسامهة املنظمة هلذا التحليل يف خريطة القضااي.
• أجريت مقابالت مع حمللني وأشرفت على توظيفهم وقدمت إليهم آرائي الدقيقة فيهم،
وقدمت توصيات بشأن الرتقية؛ وأدرت أداء مجيع احملللني يف األفرقة.
• أشرفت على اختيار وترمجة آالف الواثئق اإلثباتية من العربية إىل اإلنكليزية.
نسقت مع وحدة إدارة األدلة من أجل ضمان أعلى جودة للمسح الضوئي للواثئق املطبوعة
• ّ
واملكتوبة ابليد ،واختذت قرارات تكتيكية على أساس منتظم بشأن أفضل الطرق املناسبة لتحليل
كميات كبرية من املواد املكتوبة ابستخدام موارد حتليلية حمدودة؛ وبروتوكوالت النقل احلريف؛
ومسائل التعرف الضوئي على احلروف؛ واستخدام برامج إدارة األدلة وإدارة القضااي.
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• أشرفت على احملللني ابستخدام تقنيات حتديد املوقع اجلغرايف لتحديد مواقع اجلرائم ،وحتليل
التوقيعات ملطابقة توقيعات األشخاص الذين مل يكشف عن أمسائهم يف واثئق النظام السوري
من أجل حتديد هوية أفراد النظام السوري من املستوى املتوسط والعايل.
• أشرفت على صياغة أقسام من املوجزات اجلنائية حول العنف اجلنسي واجلرائم ضد األطفال.
• وافقت على جداول زمنية لتسليم مذكرات جنائية معقدة تتعلق ابجلرائم املرتكبة يف سوراي منذ
آذار/مارس  2011من قبل أفراد من أجهزة األمن واجليش والقوات اجلوية والشرطة السورية.
• أشرفت على إعداد موجز من  400صفحة يوضح املسؤولية اجلنائية لألسد وسبعة آخرين
من كبار مسؤويل النظام السوري عن اجلرائم املرتكبة ضد املعتقلني.
• أشرفت على إعداد موجز من  350صفحة أوضح فيه املسؤولية اجلنائية لكبار أعضاء إدارة
االستخبارات العسكرية السورية عن اجلرائم املرتكبة ضد املعتقلني ،مبا يف ذلك قتل أكثر من
 8000معتقل التقطت الشرطة العسكرية صوراً جلثثهم.

• أشرفت على إعداد موجزات أخرى ،كل منها من حوايل  200صفحة ،تتعلق ،على سبيل

املثال ،ابجلرائم اليت ارتكبتها القوات اجلوية العربية السورية؛ وابستعراض عام هلياكل قيادة اجليش
العريب السوري؛ وابملسؤولية اجلنائية للذين ينفذون سياسة النظام على مستوى احملافظات يف
ثالث حمافظات.
• وضعت األهداف وأشرفت كل ثالثة أشهر على مجع بياانت الرصد والتقييم ،على أن تقدم
إىل احلكومات املاحنة اليت متول عمليات جلنة العدالة الدولية واملساءلة.
• أشرفت على إعداد تقارير فصلية للماحنني ،وتلخيص أنشطة مجع األدلة وطبيعة املوجزات
اجلنائية اليت أعدها احملللون العاملون حتت إشرايف.
• قدمت شفواي ،يف شكل موجز ،استنتاجات وقائعية وقانونية إىل ممثلي احلكومات املاحنة
وأجبت عن اسئلتهم ،وإىل جملس الرقابة اخلارجية.
• أقررت ونفذت اسرتاتيجية إجناز إلهناء عمل الفريق املعين جبرائم النظام ابملقر ،من أجل ضمان
السالسة يف تسليم مجيع املنتجات التحليلية إىل اآللية احملايدة املستقلة.
• التقيت دوراي بفريق من احملققني يف جلنة العدالة الدولية واملساءلة يف الشرق األوسط للتدرب
على تقنيات املقابالت ،وأطلعتهم على آخر التطورات ،وأجريت معهم حوارا ثنائيا موسعا بشأن
مجع الواثئق وإجراء املقابالت يف املستقبل.
أيلول/سبتمرب  - 2015كانون األول/ديسمرب  :2016الدوائر االستثنائية يف حماكم
كمبوداي

مساعد أقدم للمدعي العام
•بصفيت عضواً أقدم يف مكتب املدعني العامني يف عامي  2015و 2016الذي ياكم قادة اخلمري
احلمر نوون شيا وخيو سامفان (القضية  )002وماس موث (القضية  ،)003شاركت يف صنع
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القرار االسرتاتيجي ،واإلشراف على حتليل األدلة ،واستعراض امللفات املكتوبة وصياغتها وحتريرها.
وتتعلق هذه امللفات ابستئناف القضية  ،01/002واحملاكمة يف القضية  ،02/002وابلتحقيق يف
القضية  ،003أساساً.
• أعلنت عن موقف االدعاء يف القضية  003بشأن العديد من جماالت القانون اجلنائي الدويل
واإلجراءات اجلنائية الدولية ،مبا يف ذلك الزواج القسري ،وإعادة توصيف التهم ،واإلابدة اجلماعية
للفيتناميني.
• حققت تقدما كبريا يف إعداد القضية  .003و ابعتباري مساعدا أقدم للمدعي العام املكلف
ابلقضية ،أشرفت على حتليل األدلة وإعداد "املذكرة النهائية" لالدعاء .ومشل ذلك إدارة مشاريع
ورقات بشأن العمل اإلجرامي املشرتك (عضويته ،ومدته ،وهـدفـه)؛ ووجود خطة مشرتكة؛ واملسامهة
الكبرية يف إعمال خطة مشرتكة؛ والنزاع املسلح الدويل (عتبة شدة القتال)؛ والزواج القسري؛ وتنفيذ
السياسات الوطنية بوسائل إجرامية؛ واملساعدة والتحريض؛ واإلابدة اجلماعية؛ ومسؤولية اجلهات
العليا؛ ومعيار سوء النية يف القتل; والوالية القضائية الشخصية؛ والوالية القضائية اإلقليمية (اجلرائم يف
فيتنام).
• نظمت وأجريت متارين دورية للدفاع الشفوي يف احملكمة لفائدة املدعني العامني املبتدئني
واملتدربني ،طالباً إىل املشاركني مناقشة النقاط القانونية واستجواب الشهود الذين يقوم بدورهم ممثلون.

• قدمت عروضا عديدة عن جماالت القانون اجلنائي الدويل واإلجراءات اجلنائية الدولية إىل زائري
الدوائر االستثنائية يف حماكم كمبوداي ،وإىل طالب اجلامعة امللكية للقانون واالقتصاد.

تشرين الثاين/نوفمرب  - 2012حىت اآلن :احملكمة اجلنائية الدولية حمام رئيسي للضحااي
عينتين دائرة ابتدائية حمامياً رئيساً لتمثيل مصاحل حنو  20 000من ضحااي قضية كينياات يف احملكمة
اجلنائية الدولية .عملت حمامياً رئيسياً من دون مقابل جملموعة من الضحااي األفغان يف إجراءات أمام
دائرة االستئناف ،مبا يف ذلك جلسة استماع دامت ثالثة أايم يف كانون األول/ديسمرب .2019

• املسؤول الوحيد عن مجيع قرارات التقاضي االسرتاتيجية والتكتيكية ،واإلدارة املالية ،وإدارة طلبات
امليزانية ،وإعداد وتقدمي املذكرات الشفوية والكتابية ابلنيابة عن الضحااي يف قضية كينياات أمام الدائرة
التمهيدية ،والدائرة االبتدائية ،ودائرة االستئناف ،وعن البعثات داخل كينيا ،واألمن امليداين ،وإدارة
أداء املوظفني العاملني يف الهاي ،والفريق امليداين الذي يتخذ من نريويب مقرا له.
• أدرت حتدايت أمنية وقانونية ولوجستية غري مسبوقة ،مبا يف ذلك حيلولة الدول دون الوصول إىل
األدلة ،من أجل تقدمي وجهات نظر الضحااي الكينيني بشكل فعال أمام قضاة احملكمة اجلنائية
الدولية.
• أعدت تطوير منوذج متثيل الضحااي يف احملكمة اجلنائية الدولية من أجل متثيل  20000ضحية متثيال
فعاال ،مع مواصلة الضغط على حكومة كينيا للكف عن عرقلة سري العدالة.
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نسقت البحوث ،مع الفريق اخلريي يف نيويورك ،يف  70والية قضائية إلعداد طلب مل يسبق له
• ّ
مثيل إلجراء مراجعة قضائية لوقف املدعي العام للتحقيق ،مع الرتكيز على واجب املدعي العام
مبوجب املادة  54يف التحقيق واملالحقة بشكل كامل وسريع.
نسقت شؤون املوظفني يف مواقع خمتلفة لضمان نتائج فعالة ،وأشرفت على امليزانية ،وعلى
• ّ
التحضريات اللوجستية لعشرات االجتماعات يف مجيع أحناء كينيا مع الضحااي واملنظمات غري
احلكومية والدبلوماسيني.
• تفاوضت مع سجل احملكمة اجلنائية الدولية بشأن القضااي ذات الصلة ابمليزانية ،وشاركت يف
مبادرات بناء على طلب املسجل كجزء من مشروع " "ReVisionالذي أطلقه املسجل إلعادة
هيكلة وأتمني متويل أكثر كفاءة ملشاركة الضحااي ،واستعرضت امليزانيات الربانجمية للمحكمة اجلنائية
الدولية اليت تضعها جلنة امليزانية واملالية التابعة للمحكمة اجلنائية الدولية.
• تواصلت مع مكتب املدعي العام شفوايً وكتابةً ،مشدداً على إجراء حتقيقات أكثر صرامة يف جرائم
العنف اجلنسي يف كينيا ،واجلرائم اليت ترتكبها الشرطة الكينية ومالحقة اجلناة.

• تواصلت بشكل فعال يف مقابالت حيّة ومسجلة عرب قنوات اإلذاعة والتلفزيون ووسائط اإلعالم
املطبوعة الدولية واحمللية مبا يف ذلك يب يب سي ،ولوموند ،واإليكونوميست ،ونيويورك اتميز ،واجلزيرة،
وفرنسا  24ومجيع وسائل اإلعالم الكينية الرئيسية.
• تواصلت يف احملكمة ،ومع الدبلوماسيني واجملتمع املدين واملاحنني وأعضاء جملس األمن التابع لألمم
املتحدة ،وكذلك مع مئات الضحااي يف قاعات القرى يف العديد من املواقع بغرب كينيا.
• وضعت اسرتاتيجية لضمان مساع أصوات الضحااي ،والضغط على مكتب املدعي العام ،وحكومة
كينيا ،المتثال التزاماهتما مبوجب نظام روما األساسي.
• أشرفت على صياغة التقارير املتعلقة ابلعنف اجلنسي؛ وحقوق الضحااي يف املشاركة يف فرتيت ما قبل
احملاكمة واحملاكمة؛ وحق الضحااي يف إجراء حتقيق سريع وشامل؛ والتزامات كينيا مبوجب اجلزء  9من
نظام روما األساسي ،واتفاقية فيينا لقانون املعاهدات واملواد املتعلقة مبسؤولية الدول عن األفعال غري
املشروعة املتعمدة؛ واالجتهادات القضائية للمحكمة األوروبية حلقوق اإلنسان ،وحمكمة البلدان
األمريكية حلقوق اإلنسان بشأن حق الضحااي يف معرفة احلقيقة الكاملة بشأن اجلرائم املرتكبة ضدهم،
ويف حماسبة املسؤولني ،واحلصول على تعويض عادل وفوري عن الضرر الذي حلق هبم؛ وواجب
حضور احملاكمة؛ وواجب الدول يف التحقيق واحملاكمة.
• رددت شفواي على احلجج اليت قدمها كل من حكومة كينيا ،والدفاع يف قضية كينياات بشأن عدم
تعاون الدولة ،والواجبات الدستورية للرئيس.
• أدرت أعمال ميدانية واسعة يف املدن والقرى بغرب كينيا ،مبا يف ذلك قضاء  55يوما من
االجتماعات على مدى سنتني ونصف قابلت فيها أكثر من ألف ضحية .وركزت كل إحاطة إعالمية
على التطورات احلاصلة يف القضية ،وتضمنت جلسات أسئلة وأجوبة مكثفة طرحت خالهلا على
الضحااي أسئلة تتعلق ابهنيار القضية.
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• حتدثت يف أحداث جانبية يف مجعية الدول األطراف التابعة للمحكمة اجلنائية الدولية يف  2013و
 2014و .2016
أيلول/سبتمرب  - 2009كانون األول/ديسمرب  :2012احملكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا
السابقة

حمامي ادعاء ،مكتب املدعي العام ،يف حماكمة رادوفان كارادزيتش
بصفيت عضوا رئيسيا يف فريق احملاكمة ،قدمت املشورة االسرتاتيجية والتكتيكية إىل فريق االدعاء بشأن
سري الدعوى ،وشاركت مشاركة كاملة يف احملاكمة نفسها.
• أشرفت على حمامني مبتدئني يف تقييمهم لألدلة وصياغة مذكرات االدعاء.
• وجهت احملامني املبتدئني ،مقدماً املشورة املهنية والنقد البناء فيما يتعلق ابلنواتج.

• قدمت إحاطات واضحة وفعالة لفريق احملاكمة بشأن املسائل الوقائعية واإلجرائية واملتعلقة ابلقانون
املوضوعي اليت نشأت يف قضية كارادزيتش مع تقدم القضية.

• فحصت واستجوبت العشرات من شهود الواقع ،مبن فيهم الضحااي واملطلعون ،والشهود اخلرباء
بشأن جوانب تقنية للغاية متعلقة ابملقذوفات واملتفجرات والقنص • .أعددت وقدمت مرافعة شفوية
موجزة يف احملكمة بشأن جمموعة من املسائل اإلجرائية.
• أشرفت على التحضري للمحاكمة ،مبا يف ذلك صياغة الطلبات والردود واألجوبة؛ وإعداد األقوال
املختلطة؛ واختيار األدلة املستندية الستخدامها مع الشهود يف احملكمة.
• تواصلت على نطاق واسع مع الدفاع يف الهاي ويف سراييفو بطريقة تعاونية.
• تواصلت على نطاق واسع مع أعضاء فريقي وأفرقة االدعاء األخرى ،وأعضاء دعم احملاكمات،
ودعم القضااي ،والدعم اللغوي ،وموظفي القضاة وموظفي التحقيقات ،واملكتب املباشر للمدعي
العام ،وفريق البحث القيادي التابع ملكتب املدعي العام ،وفريق التحليل العسكري.
• دخلت يف مفاوضات مع خبري شاهد رفض اإلدالء بشهادته يف حماكمة كارادزيتش .وبعد أن رفض
ابستمرار اإلدالء بشهادته ،قمت بصياغة مذكرة بشأن ازدراء احملكمة وأشرفت عليها؛ وتقدمت
بطلب للحصول على أمر ابلقبض عليه من أجل ضمان اعتقاله يف البوسنة ونقله إىل الهاي.
• أوصيت ،بعد التشاور مع حماميي ادعاء وحمققني آخرين ،ابلشهود الذين سيتم استدعاؤهم
وابلبلدايت اليت سيتم إسقاطها من الئحة االهتام.
• أدرت فري ًقا فرعيًا مت تكليفه بتحديد  700حمادثة مت اعرتاضها وحتليلها وتوثيقها عن طريق شاهد
من أمن الدولة لتقدميها يف احملكمة كدليل.
• نظمت اجتماعات يف سراييفو بني حمامي الدفاع وشهود االدعاء ،وأجريت االجتماعات بطريقة
عادلة وفعالة حظيت ابرتياح الدفاع والشهود.
• أحطت املدعني العامني احملليني من يوغوسالفيا سابقاً بشأن صياغة لوائح االهتام وتعديلها ،مبا يف
ذلك كيفية الدفع الصحيح ابلعمل اإلجرامي املشرتك وابإلابدة اجلماعية.
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• خاطبت املؤمتر الرئيسي الذي عقد يف الهاي بشأن اإلجراءات اجلنائية الدولية واحلق يف حماكمة
عاجلة ،وقدمت توصيات إجرائية حمددة هتدف إىل إجراء حماكمات رئيسية للقيادات على وجه
السرعة.
تشرين األول/أكتوبر  – 2008آب/أغسطس  :2009حمكمة الدائرة ،احملكمة العالية،

واحملكمة العليا يف أيرلندا حمام
• ترافعت أمام احملكمة بشكل شبه يومي أمام حمكمة الدائرة ،واحملكمة العالية ،واحملكمة اجلنائية
اخلاصة (من دون حملفني) واحملكمة العليا يف أيرلندا ،حيث مثلت املدعى عليهم يف املالحقات
القضائية املتعلقة مبجموعة من اجلرائم غري املميتة ،وتسليم اجملرمني ،وازدراء احملكمة ،واإلرهاب،
ومصادرة األصول اجلنائية.
تشرين الثاين/نوفمرب  - 2007تشرين األول/أكتوبر  :2008احملكمة اجلنائية الدولية
لرواندا

حمامي ادعاء ،مكتب املدعي العام

• ترافعت أمام احملكمة ،على أساس يومي تقريبا ،يف حماكمة املتهمني الستة يف قضية نرياماسوهوكو
وآخرين ،بشأن قتل أكثر من  ٢٠٠ ٠٠٠شخص يف حمافظة بواتري وجرائم أخرى ،وعارضت،
حسب االقتضاء ،احلجج الشفوية اليت قدمتها مجيع أفرقة الدفاع الستة .وقد أدين الستة مجيعاً وأيدت

إدانتهم يف االستئناف.

قدمت مذكرات شفوية بشأن جمموعة واسعة من اجملاالت اإلجرائية واملوضوعية.
• قمت بصياغة طلبات وردود وأجوبة وموجزات وغريها من املذكرات القانونية املكتوبة اليت قدمتها
ابللغة الفرنسية ستة أفرقة دفاع انطقة ابلفرنسية .وأشرفت على دعم البحوث القانونية.
• استعرضت كميات هائلة من احملاضر وإفادات الشهود وغريها من األدلة.
• توليت إدارة التحضري إلجراء املقابالت ،وقيادة مقابلة شهود اجلناة والضحااي يف رواندا ،وشهود النفي
يف بوروندي ومالوي.
•استعرضت إمكانية عقد جلسة مبوجب املادة  61ضد هارب رفيع املستوى ابلنسبة للمدعي العام.
• اقرتحت تعديالت على رئيس هيئة االدعاء فيما يتعلق إبدانة اهلاربني الذين ألقي القبض عليهم
حديثا.
شباط/فرباير  – 2007آب/أغسطس  :2007جلنة التحقيق املستقلة الدولية

مستشار قانوين
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•قدمت املشورة االسرتاتيجية والتكتيكية للمفوض وكبار احملامني املسؤولني عن التحقيق يف اغتيال رئيس
الوزراء اللبناين السابق رفيق احلريري.
• تواصلت بشكل متواتر مع احملللني واحملققني وغريهم من احملامني وأفراد األمن امليداين والدعم اللغوي.
• استعرضت تقارير اللجنة املقدمة إىل جملس األمن التابع لألمم املتحدة وقدمت تعليقات عليها.
• أعددت وشاركت يف تنظيم مقابلة مع مطلعني رئيسيني على مدى ثالثة أايم يف سوراي.
حزيران/يونيه  - 2001شباط/فرباير  :2007احملكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة

حمامي ادعاء ،مكتب املدعي العام
• حتت إشراف مارك ب .هارمون ،كنت املؤلف الرئيسي جلميع االلتماسات ،والردود واألجوبة
املقدمة من االدعاء تقريباً (يف مراحل ما قبل احملاكمة ،واحملاكمة ،وإصدار احلكم واالستئناف
التمهيدي) يف قضااي كرايسنك ،وبالفسيتش ،وليوبيسيتش ،وديرونيتش وسيسيتش .وقمت أيضا

بصياغة بعض املذكرات املقدمة يف قضااي لوكيتش ولوكيتش ،وميكو ستانيسيتش وبرداينني .وعلى
موعدا هنائيًا.
أفوت ً
الرغم من هذا احلجم اهلائل  ،مل ّ
• أدرت أفرقة من احملامني املبتدئني واملتدربني الداخليني بكفاءة يف حبوثهم القانونية ،وصياغة موجزات
األدلة ،واستعرضت مسامهاهتم يف اإلحاطة النهائية للمحاكمة.
املتنازع بشأهنا حقاً.
• أدليت ابلعديد من احلجج من أجل تركيز احملاكمة على املسائل َ
• استجوبت الشهود مستفيداً على أفضل وجه من الوقت احملدود املتاح ،وركزت على املسائل املطروحة
يف القضية ،واحرتمت كرامة الشهود.

• استخدمت برجميات خاصة ابجلزاءات لتقدمي األدلة املصورة ابلفيديو واألدلة السمعية والواثئقية يف
احملكمة.
•حبثت يف االجتهادات القضائية للمحكمة اجلنائية الدولية لرواندا ،واحملكمة الدولية ليوغوسالفيا
السابقة ،واحملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان ،ويف االجتهادات القضائية احمللية.
• أدرت فريقاً لصياغة اإلحاطة النهائية للمحاكمة يف قضية مومتشيلو كرايسنك ،وهو أحد كبار
مهندسي محلة التطهري العرقي اليت شنها صرب البوسنة.

• ّفوضت بعض املهام إىل كبار و صغار أعضاء الفريق ،وراجعت املسودات الواردة وقدمت تعليقات،
ونسقت عملية اجلمع والتحقق النهائية
وحرصت على التقيد ابملواعيد النهائية الداخلية واخلارجيةّ ،
املتعلقة ابإلحاطة النهائية وتذييالهتا الطويلة.

• قدمت مرافعة شفوية أثناء مرافعة االدعاء اخلتامية بشأن عشر مسائل قانونية معقدة عرضتها الدائرة
االبتدائية على االدعاء يف ختام حماكمة كرايسنك.
•أجريت عملية االستجواب الكربى لشهود املطلعني ،والشهود اخلرباء ،وشهود اجلرمية ،والعديد منهم
من الناجني من املذحبة.
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آب/أغسطس  - 1997حزيران/يونيه  :2001مكتب فريشفيلدز بروكهاوس ديرينغر
للمحاماة

Freshfields Bruckhaus Deringer

متدرب ()1999-1997؛ معاون ()2001-1999
•مكتب فريشفيلدز من مكاتب احملاماة الرائدة يف العامل .وظفت يف إطار برانمج تدريب اخلرجيني أثناء
الدراسة يف كيمربيدج .خالل فرتة تدريّب يف مكتب فريشفيلدز ،مت اختياري للعمل يف فرع املكتب يف
طوكيو ملدة ستة أشهر ،وبعد ذلك انتدبت للعمل لدى أقدم عمالئه ،مصرف إنكلرتا.
• قمت بصياغة إفادات الشهود ،واتفاقات التسوية ،وبياانت املطالبات ،وحضرت اجتماعات العمالء،
وأجريت مقابالت مع شهود الواقع ،والشهود اخلرباء.
• أجريت حبواث قانونية وقمت بصياغة مذكرات مشورة تتناول جمموعة من اجملاالت املعقدة املتعلقة
ابلتنظيم املايل ،وعمليات االندماج واحليازة ،وإدراج األوراق املالية ،وعمليات الشراء اإلدارية ،وأتثري
كثرة أدوات اخلدمات املالية اجلديدة يف مصرف انكلرتا.
اخللفية األكادميية؛ القبول للممارسة؛ اللغات
1996-1995

جامعة كيمربيدج

ماجستري الفلسفة يف العالقات الدولية

1994-1990

كلية ترينييت ،دبلن

بكالوريوس يف احلقوق

•

قبلت للممارسة يف إنكلرتا وويلز عام  1999ويف أيرلندا عام .2008

•

معرفة قوية ابلعمل ابإلسبانية والفرنسية.

•

معرفة واسعة إبدارة األدلة ،وإدارة احملاكمات ،وبرجميات عرض األدلة يف قاعات احملكمة،

وبرجميات النسخ.
•

قبلت كمستشارة يف احملكمة اجلنائية الدولية واحملكمة اخلاصة بلبنان .ولد يف مالوي عام

.١٩٧١نشأ يف سوازيالن .اجلنسية األيرلندية

منشورات خمتارة
General Assembly Referral to the International Criminal Court, in “The Past,
Present and Future of the International Criminal Court”, International
Nuremberg Principles Academy (forthcoming).
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Current Developments at the International Criminal Court, JICJ. Co-authored
with P. Hayden and K. Kappos, 2016.

•

Evidence, in International Criminal Procedure - Principles and Rules, edited
by Göran Sluiter and others, Oxford University Press. Co-authored with three
others. 2013.

•
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Prosecution at the ICTY: Achievements and Challenges, Südosteuropa
Mitteilungen. 2012.

•

International Tribunals and the Right to a Speedy Trial: Problems and
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•

ICTY and ICTR pre-trial proceedings and Subpoenas: two entries in “The
Oxford Companion to International Criminal Justice”, Oxford University
Press. 2009.
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Provisional Release in the Law of the International Criminal Tribunal for the
former Yugoslavia, in “The Legal Regime of the International Criminal Court”
Martinus Nijhoff Publishers. 2009.

•

Review of M. Cherif Bassiouni, The Legislative History of the International
Criminal Court, JICJ. Co-authored with L. K. Morris. September 2008

•

Review of Olaoluwa Olusanya, Sentencing War Crimes and Crimes against
Humanity under the International Criminal Tribunal for the former
Yugoslavia, JICJ. November 2007.

•

Ordinary Sentences for Extraordinary Crimes, JICJ. Co-authored with Mark B.
Harmon. July 2007

•

Prosecuting Massive Crimes with Primitive Tools: Three Difficulties
Encountered by Prosecutors in International Criminal Proceedings, JICJ. Coauthored with Mark B. Harmon. June 2004.

•

Current Developments at the Ad Hoc International Criminal Tribunals. Coauthored, with Daryl A. Mundis and Barbara Goy, ten instalments of periodic
digest of international criminal law in JICJ in 2004-2008.
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 -3كرمي خان ( ،اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأ يرلندا الشمالية)
[األصل :ابألنكليزية]

مذكرة شفوية
هتدي سفارة اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية لدى مملكة هولندا ("السفارة") حتياهتا إىل
أمانة مجعية الدول األطراف (األمانة) ،مشريةً إىل مذكرة األمانة  ASP/19/SP/38املؤرخة  1متوز/يوليو
.2020
إن السفارة تتشرف إبعالم األمانة أبن حكومة اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية تزّكي
هبذه املذكرة مستشار امللكة كرمي خان بصفة مرشحاً لالنتخاب م ِّّدعياً عاماً للمحكمة اجلنائية الدولية يف
االنتخاابت اليت ستجرى خالل اجللسة املستأنَفة يف نيويورك جلمعية الدول األطراف املنعقدة يف دورهتا
التاسعة عشرة.
وتتشرف السفارة أبن ترفق هبذه املذكرة بياانً أ ِّعد وفقاً للمادة  42من نظام روما األساسي للمحكمة
اجلنائية الدولية والفقرات  28حت  30من قرار مجعية الدول األطراف بشأن إجراءات ترشيح وانتخاب
القضاة وامل ّدعي العام ونواب امل ّدعي العام للمحكمة اجلنائية الدولية (القرار ،ICC-ASP/3/Res.6
مؤهالت وخرب ِّ
ِّ
ات السيد خان ("سريتَه الذاتية").
بصيغته املعدلة) ،وبيا َن
وتغتنم السفارة هذه الفرصة لتج ِّّدد إعراهبا عن أمسى تقديرها ألمانة مجعية الدول األطراف يف نظام روما
األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية.

بيان املؤهالت
بيان مقد م وفقاً للمادة  )3(42من نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية والفقرات 28
حت  30من قرار مجعية الدول األطراف بشأن إجراءات ترشيح وانتخاب القضاة واملدّعي العام

ونواب املدّعي العام للمحكمة اجلنائية الدولية ( ،ICC-ASP/3/Res.6بصيغته املعدلة).

ترش ح مستشار امللكة السيد كرمي خان وفق املادة  42من نظام
إنه لَ َش رف للحكومة الربيطانية أن ِّّ
روما األساسي .فالسيد خان قانوين يتمتع مبؤهالت عالية وخربة وافرة ومهارات راسخة يف العمل يف
االد عاء واجملين عليهم أمام
بيئات معق دة ضمن املنظمات الدولية وهو ذو مراس يف متثيل الدفاع و ّ
احملاكم الوطنية واحملاكم الدولية.

يتحلّى السيد خان مبناقب أخالقية عالية وله رؤية واضحة ومقنعة لوظيفة امل ّد عي العام واملهارات
واخلربة الالزمة لالضطالع هبا .إن السيد خان يتكلم اإلنكليزية بصفتها لغته األم .وتعتقد اململكة
املتحدة اعتقاداً راسخاً أنه جيتمع لدى السيد كرمي خان املزيج املناسب من حس املقاضاة واحلس
اإلداري واحلس السياسي ليقود مكتب امل ّد عي العام بنجاح يف غمار التحدايت اليت ستواجهه على
امتداد السنوات التسع املقبلة.
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السرية الذاتية
إجازة يف احلقوق (بدرجة الشرف) (لندن) ،زميل معاون يف الكلية امللكية بلندن ،زميل يف معهد احملكمني
السنغافوري ،زميل يف معهد احملكمني املعتمد ،حائز دبلوم معهد احملكمني املعتمدٍ ،
حمام رفيع املستوى
َ
َ
ما يرد عنه يف الواثئق الدليلية:

" ٍ
حمام ابرع" و"خبري اسرتاتيجي رهيب املهارة " ،دافع عن موِّّكلني يف احملاكم الدولية يف مجيع أحناء العامل.
بصفته مقاضياَ يف احملكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة واحملكمة اجلنائية الدولية لرواندا ،اكتسب
خربة واسعة يف تناول مسائل معقدة مثل اجلرائم ضد اإلنسانية وجرائم احلرب واملنازعات املتعلقة ابزدراء
القضاء"؛ "غدا ذا قدرة أسطورية على معاجلة أكثر التحليالت القانونية تعقيداً وتلخيصها املقتضب والوايف
يف آن معاً"؛ "مرافع من الدرجة املمتازة يتمتع بقوة حقيقية يعتد هبا .إنه ينافح يف دفوعه بشكيمة قوية
لكن بشرف"؛ "له دراية فائقة ابلقانون الدويل وهو ٍ
حمام ِّ
وحمرّر من الطراز العاملي .ومبقدوره سرب غور
املسائل القانونية واستبانة حلوهلا املمكنة بدقة وسرعة .إن كرمي يدير أفرقة كبرية تؤدي خدمات تتميز جبودة
عالية املستوى ال تعرتيها أي ِّهنة ،وهو مرافع شرس" .الدليل القانوين للدوائر القانونية والشركاء
(مقتطفات)2020-2016 ،
"إنه مضمون التمتع مبعر ٍفة ِّ
ابلغة العمق ال بوقائع القضااي فحسب بل أيضاً جبميع جوانبها ،ما يشمل يف

هذا اجملال السياسة والثقافة واجملتمع"

( Legal 500 (2021) “Leading Silk”, Ranked Tier 1,

)International crime & Extradition

إن مستشار امللكة كرمي أمحد خان يشغل حالياً منصب مساعد األمني العام لألمم املتحدة ،عينه األمني
العام لألمم املتحدة ،أنطونيو غوترييش ،مستشاراً خاصاً أول ورئيساً لفريق التحقيق املعين بتعزيز املساءلة
عن جرائم تنظيم "الدولة اإلسالمية يف العراق والشام"/داعش ( ،(UNITADمبوجب قرار جملس األمن
.)2017( 2379
عمل كرمي حمامياً لدى احملاكم العليا ملدة  28سنة ،وهو مستشار للملكة منذ عام  ،2011وقد رافع يف
بعض أكرب القضااي اجلنائية الدولية لصاحل االدعاء ولصاحل الدفاع ولصاحل اجملين عليهم .إنه شارك يف قضااي
أمام مجيع احملاكم الدولية أو املختلطة ،مبا فيها احملكمة اجلنائية الدولية ،واحملكمة اجلنائية الدولية
ليوغوسالفيا السابقة ،واحملكمة اجلنائية الدولية لرواندا ،والدوائر االستثنائية يف احملاكم الكمبودية ،واحملكمة
اخلاصة بسرياليون ،واحملكمة اخلاصة بلبنان ،وبعثة االحتاد األورويب املعنية بسيادة القانون يف كوسوفو
( ،)EULEXواهليئة اخلاصة املعنية ابجلرائم اخلطرية يف تيمور لِّشيت (إدارة األمم املتحدة االنتقالية يف
تيمور لِّشيت) ،وحمكمة العدل الدولية .لقد تناول قضااي دولية معقدة يف آسيا ،وأورواب ،ومشال أفريقيا
وشرقها ووسطها وغرهبا .إنه ٍ
قاض غري متفرغ يف حمكمة التاج يف إنكلرتا وويلز ،وسبق له أن عمل انئباً
عاماً رئيسياً للتاج يف لندن ويف اللجنة القانونية إلنكلرتا وويلز .وترأس نقابة احملامني لدى احملكمة اجلنائية
ّ
الدولية من حزيران/يونيو  2017إىل حزيران/يونيو  .2018وعند انتهاء فرتة واليته بصفته رئيساً هلذه
النقابة عِّّني كأول رئيس فخري هلا يف دورة مجعيتها العامة اليت عقدت عام  .2018وقد كِّّرم يف متوز/يوليو
 2018ابعتباره "سفرياً عاملياً لنقابة احملامني األفارقة".
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املؤهالت:
حم ٍام لدى احملاكم العليا (قبل يف تشرين األول/أكتوبر  ،1992وغدا مستشاراً للملكة يف )2011؛ عضو
فخري يف هيئة مجعية دار لِّنكولن للحقوقيني ( )Lincoln’s Innيف لندن؛ ٍ
قاض غري متفرغ يف حمكمة
التاج ()Crown Court؛ جماز يف احلقوق (بدرجة الشرف) ،زميل معاون يف الكلية امللكية بلندن؛
خريج معهد القانون التابع جلمعيات دور احلقوقيني ( )Court of Innsيف لندن؛ حائز دبلوم
العالقات الدولية من املركز الدويل لإلعداد يف جمال الشؤون األوربية ( )CIFEيف نيس [بفرنسا]؛ زميل
ملعتمد ()FCIArb؛ حائز
يف معهد احملكمني السنغافوري ()FSIArb؛ زميل يف معهد احملكمني ا َ
املعتمد ()CIArb؛ حائز دبلوم الدراسات املتقدمة يف جمال حقوق اإلنسان
دبلوم معهد احملكمني َ
الدولية (من أكادميية أبو ،توركو بفنلندا)؛ دكتور يف الفلسفة (مرشح) ،من كلية ولفسون ()Wolfson
يف جامعة أكسفورد؛ حائز دكتوراه فخرية من كلية فاما ( )FAMAاجلامعية يف بريشتينا بكوسوفو
()2012؛ حائز دكتوراه فخرية من اجلامعة األوروبية يف ترياان أبلبانيا.
 -1اخلربة يف جمال املقاضاة والتحقيق على الصعيدين الدويل والوطين

’ ‘1املستشار اخلاص ورئيس فريق التحقيق التابع لألمم املتحدة املعين بتعزيز املساءلة عن جرائم
تنظيم "الدولة اإلسالمية يف العراق والشام"/داعش ) (UNITADمنذ متوز/يوليو 2018
وفقاً لقرار اختذه جملس األمن التابع لألمم املتحدة ابإلمجاع يف أيلول/سبتمرب ( 2017قراره  ،)2379قاد
املستشار اخلاص خان إنشاء فريق التحقيق التابع لألمم املتحدة املعين بتعزيز املساءلة عن جرائم داعش،
ساهراً على نشر الفريق من نيويورك إىل بغداد يف غضون ثالثة أشهر إثر تعيينه يف متوز/يوليو .2018
فقدمت مخسة تقارير إىل جملس األمن وأجريت إحاطات نصف سنوية ألعضائه .وسعى الفريق بقيادته
إىل اتّباع هنج ابتكاري دينامي يف تنفيذ واليته ،معتمداً على شراكات اسرتاتيجية قوية أقيمت مع
السلطات العراقية ،وجمموعات الناجني ،واجلماعات املتضررة ،واملنظمات غري احلكومية والدول األعضاء
https://www.unitad.un.org/content/multmedia

أهم املنجَزات

 أتمني ميزانية أولية بلغ مقدارها  20مليون دوالر من خالل التواصل الفعال مع الدول األعضاء (30
مليون دوالر إذا أضيفت املسامهات يف الصندوق االستئماين ذي الصلة)؛
 قيادة عملية إنشاء اإلطار املؤسسي ،ووضع هيكل التجهيز ابملوظفني وإجراءات العمل القياسية
واسرتاتيجية التحقيق األولية للفريق ،مع احلظو بقبول مجيع أصحاب الشأن الرئيسيني؛
ٍ
ٍ
متنوعة
مجاعات
 إنشاء ست وحدات حتقيق ميدانية خمصصة لتناول اجلرائم اليت ارتكبها تنظيم داعش حبق
اسع التن ُّوع يف العراق؛
و َ
ِّ
متخصصة مبواضيع معينة منها الوحدة املعنية ابجلرائم اجلنسانية املنطلق واجلرائم حبق
 إنشاء وحدات
ّ
األطفال والوحدة املعنية حبماية الشهود ومساندهتم ،مع التكفل ابرتكاز عمل الفريق يف اجملاالت املعنية
على املعايري الدولية؛
 إنشاء وحدة للتتبع املايل ابالستعانة بتربعات؛
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 مجع أدلة مل يسبق أن توفرت للسلطات الوطنية اليت تسعى إىل مقاضاة داعش ،منها سجالت بياانت
مكاملات ،وأدلة رقمية مستخرجة من األجهزة اإللكرتونية لتنظيم داعش ،وصور ملسارح اجلرائم يف شت
أحناء العراق م َع ّدة ابالستنساخ الليزري الثالثي األبعاد؛
 النجاح يف تقدمي الدعم املباشر لإلجراءات الوطنية السائرة ،مبا يف ذلك تسهيل اإلدالء ابلشهادة أمام
احملاكم الوطنية عرب روابط التواصل الفيديوي عن بعد من مقر الفريق يف بغداد؛
 تقدمي الدعم للسلطات الوطنية يف عمليات االنتباش من مواقع املقابر اجلماعية يف سنجار ،مع أتمني
املصادر الرئيسية ألدلة البحث اجلنائي العلمي؛
 إبرام مذكرات تفاهم وأطر قانونية أخرى مع دول أعضاء ومنظمات غري حكومية ومنظمات دولية
وجمموعات من الناجني ومؤسسات أكادميية؛
 التصدي أبشكال ابتكارية جلائحة كوفيد ،19-وتسخري التكنولوجيا هلذا الغرض ،وبدء املقابالت عن بعد
عند اللزوم.
إقامة شراكة بني فريق التحقيق واجلهات الفاعلة الوطنية واجملتمع الدويل :ميثل التعاون مع السلطات العراقية
مسة أساسية من مسات الفريق .إنه يتأتى من إدراك أن فعالية عمليات التحقيق ضمن البلد املعين تتطلب
االستفادة الكاملة من مواهب وخربات القانونيني واحملققني والرتامجة واحمللِّّلني الوطنيني .وحتقيقاً هلذه الغاية
أوىل كرمي األولويةَ ملشاركة حكومة العراق والقضاء العراقي وسلطات حكومة إقليم كردستان مشاركةً فعالة،
وبذلك حظي بدعمهم لعمل الفريق .وعلى حنو موا ٍز سعى كرمي إىل التواصل ابستمرار مع مجيع أعضاء
جملس األمن وسائر الدول األعضاء من أجل تبيان التقدم احملرز يف تنفيذ املهام املعهود هبا إىل الفريق.
التجهيز ابملوظفني ،واإلدارة :قيادة فريق مكون من  154شخصاً من القانونيني واحملق ِّّقني واحمللِّّلني

وأخصائي الطب النفسي السريري واخلرباء يف تدبر املعلومات واملستشارين السياسيني وموظفي الدعم .إن
الفريق حقق التوازن بني اجلنسني بني أعضائه الفنيني وأعضائه املعنيني ابلدعم ،مبا فيه التوازن بينهما يف
أعلى مراتب التوظيف ،ابدائً ابلعمل من الصفر من أجل ذلك .ووجبت مراعاة التنوع اجلغرايف ،فعِّّني
للعمل يف الفريق موظفون من أفريقيا وأمريكا الالتينية وأمريكا الشمالية وأورواب ومنطقة البحر الكاريّب
وآسيا.

التواصل مع اجلماعات احمللية واجلهات الفاعلة يف اجملتمع املدين والزعماء الدينيني :أوليت األولوية إلقامة
روابط متينة مع اجلماعات املتضررة والزعماء الدينيني وجمموعات الناجني .وجتسد هذا النهج يف جناح
عملية تيسري اعتماد ممثلي مجيع الدايانت الكربى يف العراق البيا َن التارخيي املشرتك بني األداين بشأن
ضحااي تنظيم داعش والناجني من جرائمه ،وهي عملية تيسري انفرد كرمي بتوليها يف ابدئ األمر مث توالها
ابالشرتاك مع السيد آدما دينغ ،املستشار اخلاص املعين بدرء اإلابدة اجلماعية .وجتسيداً إليالء الألولوية
لتواصل الفريق مع مجيع أصحاب الشأن ،قاد كرمي أيضاً إنشاء منتدى التحاور بني الفريق واملنظمات غري
احلكومية ،مبثابة منصة الخنراط املنظمات غري احلكومية يف عمل الفريق.
إدارة شؤون امليزانية :جنح كرمي بصفته رئيس الفريق يف تربير مقادير امليزانيات أمام اللجنة االستشارية
لشؤون اإلدارة وامليزانية واللجنة اخلامسة .إنه مسؤول عن ميزانية سنوية تبلغ مبلغاً يقارب  30مليون دوالر
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يتألف من مسامهات من امليزانية العادية لألمم املتحدة ومن صندوق استئماين خمصص أنشئ مبوجب قرار
جملس األمن التابع لألمم املتحدة  .)2017( 2379وفيما يتعلق هبذا الصندوق ،جنح كرمي يف أتمني
مسامهات كبرية خارجة عن ميزانية األمم املتحدة ،إضافةً إىل خرباء وطنيني معارين من دول منها أسرتاليا
وأملانيا واألردن وهولندا وقطر واململكة العربية السعودية والسويد والدمنرك واململكة املتحدة لربيطانيا
العظمى وإيرلندا الشمالية ،والوالايت املتحدة األمريكية.
تسخري التكنولوجيا واالبتكار يف تنفيذ املهام :ركز الفريق على تسخري التكنولوجيا بصورة متكاملة تركيزاً
اجلمة اليت تتهيأ يف إطار عمليات التحقيق جيب أن
خاصاً ،أتتى من اإلحاطة أبن جمموعات البياانت ّ
تتناول أبدوات حديثة لضمان جتهيزها وحتليلها يف الوقت املناسب .ولذلك استعان الفريق عند اللزوم
بربامج حاسوبية ص ِّّممت يف نطاقه ،كما استعان بربجميات وأدوات منها املشمولة برباءات التصميم ومنها
ِّ
العامة لتدبر األدلة.
ُّ
التخصصية .لقد رّكز تركيزاً أساسياً على ضمان األخذ أبساليب ابتكارية يف النظم ّ

’ ‘2وكيل ادعاء يف مكتب املدعي العام للمحكمة اجلنائية الدولية لألمم املتحدة ليوغوسالفيا
السابقة واحملكمة اجلنائية الدولية لألمم املتحدة لرواندا

حملكميت األمم
من عام  1997إىل عام  2000عمل كرمي مستشاراً قانونياً يف مكتب امل ّدعي العام
َ
املتحدة اجلنائيتني الدوليتني ليوغوسالفيا السابقة ولرواندا .وفيما خيص أوىل هاتني احملكمتني اهتم بقضااي
منها قضية ديالليك ( )Delalicوآخرين بصفة عضو يف الفريق املعين ابإلجراءات االبتدائية لدى كبري
االدعاء إريك أوستربج ( )Eric Ostbergمث غرانت نيمان ( .)Grant Niemannلقد حضر كرمي
وكالء ّ
جلسات احملكمة ،وأعد واثئق شت ،كما شارك يف إعداد رد االدعاء على املذكرة اليت التمس فيها الدفاع
القضاءَ أبنه ال وجه للمقاضاة إثر تقدمي االدعاء حججه اخلتامية .وشارك كرمي ابنتظام يف االجتماعات
األسبوعية للمستشارين القانونيني اليت نوقش فيها خمتلف املسائل السياسية والقانونية اليت كانت مطروحة
للتدارس يف مرحلة مبكرة من عمل احملكمة .كما شارك يف عدة مراجعات للوائح االهتام .ويف عام 1998
عِّّني كرمي واحداً من وكيلَي ادعاء اثنني مقيمني يف الهاي إلسداء املشورة وتقدمي املساعدة إىل املدعي
العام للمحكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة واحملكمة اجلنائية الدولية لرواندا بشأن املسائل القانونية
والعمل مبثابة صلة وصل بني األفرقة املقيمة يف كيغايل وأروشا والهاي .إن كرمي ،إذ عمل مباشرًة مع وكيل
االدعاء الرئيسي ،حممد شاندي عثمان وبرانرد مىن (الذي تويف الحقاً) ،قام مبهمات يف أروشا وكيجايل،
ّ
وأسدى املشورة بشأن خمتلف املسائل املتعلقة ابإلجراءات التمهيدية واإلجراءات االبتدائية .كما اهتم كرمي،
بصفة مستشار قانوين مث بصفة وكيل معين بدعاوى االستئناف ،بدعاوى استئناف ابرزة يف قضااي منها
قضية أكاييسو ( )Akayesuوقضية كاييشيمي ( )Kayeshemiوروزنداان ( )Ruzindanaوقضية َك ْمبَندا
( )Kambandaوقضية سريوشاغو (( )Serushagoأمام احملكمة اجلنائية الدولية لرواندا) .لقد قـيِّّم أداؤه
العامة الرئيسية لويز أربور ( )Louise Arbourمث كارال ديل بونيت
ابعتباره "ممتازاً" ،تقييماً صدقته امل ّدعية ّ
اليت خلفتها يف هذا املنصب.
( Temple Garden

’ - 2010 ‘3الوقت احلاضر :عضو يف "دوائر متْبل غاردن"
 ،)Chambersيف حملة متْبل ) (Templeبلندن ويف الهاي ()Lange Voorhuit 82
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إن "دوائر ِّمتْبل غاردن" هي جمموعة قانونية رائدة معرتف هبا خلربهتا يف القانون اجلنائي الدويل وتسليم
اجملرمني والتحقيقات العامة (عند تعيني كرمي يف األمم املتحدة عام  2018توقفت مزاولته اخلصوصية
ملهنته القانونية).

’ :2010 - 2000 ‘4عضو يف دوائر  ،2 Hare Courtيف حملة متْبل ) (Templeبلندن
( Old Bailey

توىل كرمي املقاضاة يف كل طائفة القضااي اجلنائية أمام احملاكم ،وأدرج يف "قائمة أولد بيلي"
 )listللمقاضاة يف أخطر اجلرائم أمام احملكمة اجلنائية املركزية .وهو م ْد َرج يف ِّعداد فريق حمامي املقاضاة
التابع للنائب العام .توىل املقاضاة يف قضااي عنف جنسي وجرائم ضد األشخاص .كما عمل ممثالً لوزير
الداخلية وممثالً للطالبني يف العديد من قضااي اهلجرة والالجئني.

’ :1996 - 1992 ‘5وكيل التاج مث كبري وكالء التاج ،يف النيابة العامة امللكية (فرع "تَ َور بريج"
( )Tower Bridgeو"سييت" ( )Cityو"أولد ستيت" ) (Old streetبلندن)

ظهر ابنتظام بصفة حمامي مقاضاة يف احملاكم .وعلم احملاماة للحقوقيني املبتدئني .ورافع يف دعاوى مراجعة
األحكام يف طائفة واسعة من القضااي اجلنائية وجرائم القتل (العمد) واالغتصاب وغريها من اجلرائم ضد
األشخاص .وله أيضاً مراس يف تناول قضااي الشباب.
 -2أمثلة خمتارة على اخلربة يف متثيل اجملين عليهم أمام احملاكم وإجراء عمليات التحقيق
’ ‘1الدوائر االستثنائية للمحاكم الكمبودية (كمبوداي) ،رئيس فريق حمامي املدعني ابحلق املدين
(اجملين عليهم)

يف عام  2009وكِّل إىل كرمي خان بصفته حمامياً رئيسياً (يعمل بال مقابل) الدفاع عن أكرب جمموعة من
امل ّدعني ابحلق املدين (اجملين عليهم) يف القضية األوىل أمام الدوائر االستثنائية للمحاكم الكمبودية (املدعي
العام ضد كاينغ غيوك إيف ( ،)Kaing Geuk Eavاملعروف ابسم دوتش ( .))Duchلقد جنحت
مقاضاة دوتش ،فمضى كرمي قدماً فعمل أيضاً بصفة ٍ
حمام رئيسي للمجين عليهم يف دعوى استئناف احلكم
ِّ
بتأليف وقيادةِّ فريق دويل َع ِّمل بال أي مقابل.
ابإلدانة فتوصل إىل القضاء بتأييد هذا احلكم .لقد قام كرمي
ومتكن من أتمني متويل لسد تكاليف احملامني الوطنيني الذي ردفوا عمل هذا الفريق .وقد أنْتِّج عن التمثيل
القانوين املعين فلم واثئقي عنوانه "األخ ذو الرقم واحد" (":)"Brother Number One
https://ondemand.nzfilm.co.nz/#!/browse/film/14/brother-number-one?trailer
www.youtube.com/watch?v=39l1fBwYxIQ

’ ‘2رئيس فريق حمامني توىل الدفاع عن جمين عليهم ألبان
حت عام  2016قاد كرمي أيضاً فريقاً من احملامني وكلته أقلية عرقية ألبانية ،فيما يتعلق بسبل االنتصاف
املمكنة مبوجب االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان والصكوك الدولية األخرى يف قضااي االنتهاكات امل ّدعى
ابرتكاهبا مساساً ابألرواح واملمتلكات.

’ ‘3رئيس فريق حمامني دوليني توىل الدفاع عن جمين عليهم يف كينيا
حت متوز/يوليو  2018ترأس فريق حمامني ّتوىل الدفاع عن أكثر من  116000من املطالبني حبقوق
اجملين عليهم من مجاعة "كبسيجيس" ( )Kipsigisومجاعة "اتالي" ( )Talaiالذين يلتمسون احلصول
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على تعويض عن انتهاكات حلقوق اإلنسان م ّدعى أبهنا ارتكبت خالل الفرتة االستعمارية .لقد قاد كرمي
التخصصات يضم زهاء  40موظفاً حمرتفاً منهم حمامون وحم ِّّققون ِّّ
ومؤرخون وحملِّّلون
فريقاً كبرياً متعدد
ُّ
وخرباء يف الصحة النفسية  -االجتماعية والصحة العقلية ،دوليون وكينيون.
https://www.youtube.com/watch?v=XhlQKOsTSMg

’ ‘4رئيس فريق حمامني توىل الدفاع عن جمين عليهم يف سرياليون
يق حمامني (يعملون بال مقابل) لتمثيل اجملين عليهم يف جرائم اغتصاب
بدءاً من عام  2016ترأس فر َ
سالفة وأطفال أجنبوا نتيجةً جلرائم اغتصاب (غدوا اآلن ابلغني) ارتكبها قِّس من مجعية أخوان القديس
افْرنسوا أ ْكَزفييه ( )François Xavierيف سرياليون .وقد منحت الكنيسة موّكِّليه تعويضاً يف عام
 .2018مث إنه ترأس حت متوز/يوليو  2018فريق حمامني (يعملون بال مقابل) لتمثيل اجملين عليهم يف
عامي
جرائم تعذيب وجرائم اعتداء جنسي وأفعال إعدام إبجراءات موجزة أثناء النزاع يف َ
1998و .1999فأجريت عمليات حتقيق انشط يف سرياليون .ورفعت القضية إىل احملكمة العليا يف
سرياليون وأَنْـتَجت عنها قناة اجلزيرة فلماً واثئقياً عنوانه "قتلة السالم" (" :)"Peacekillers

https://www.aljazeera.com/programmes/peopleandpower/2018/09/peacekillers18091
3060 801441.html

’ ‘5رافع بصفته حماميا دوليا أمام احملكمة العسكرية يف ايوندي ابلكامريون
الدكتور فيليكس أغبور-ابال انكونغو (،)Felix Agbor-Bala Nkongho
عمل دون مقابل حمامياً مث َل
َ
املسؤول القانوين
املسؤول السابق عن حقوق اإلنسان يف األمم املتحدة ،و َ
املدافع عن حقوق اإلنسان ،و َ
َ
املعين ابإلجراءات االبتدائية يف احملكمة اخلاصة بسرياليون .كان الدكتور فيليكس ابال يواجه هتماً خمتلفة
يعاقَب عليها ابإلعدام بسبب نشاطه يف الدفاع عن ضحااي انتهاكات حقوق اإلنسان يف الكامريون .إن
كرمي سعى ،من خالل العمل مع انئب املدعي العام السابق للمحكمة اجلنائية الدولية لرواندا ،الراحل
برانرد مىن ،إىل احلصول على حقوق احلضور واملرافعة أمام احملكمة العسكرية يف ايوندي ،فنجح يف
احلصول على هذه احلقوق ،فقدم عدة دفوع شفوية أمام هذه احملكمة .وقد ساعد ذلك يف جعل رئيس
الكامريون أيمر إبطالق سراح الدكتور ابال وإسقاط التهم ال َـمسوقة ضده اليت يعاقَب عليها ابإلعدام
(.)2017
 -3أمثلة خمتارة على اخلربة يف املرافعة يف الدعاوى أمام احملاكم وإجراء عمليات التحقيق

’ ‘1حمام رئيسي أمام هيئة األمم املتحدة اخلاصة املعنية ابجلرائم اخلطرية يف تيمور لشيت

يف عام  2001وّكِّل ِّ
بصفة ٍ
حمام رئيسي للدفاع عن كانثيو لوبيس دي َكرفالو
 ،)Carvalhoقائد ميليشيا ماهيدي ( )Mahidiأمام هيئة األمم املتحدة اخلاصة املعنية ابجلرائم اخلطرية يف
تيمور لشيت.
( Cancio Lopes De

’ ‘2حمام وحمام رئيسي أمام احملكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة
دفاع يف قضية املدعي العام ضد ليماج ( )Limajأمام احملكمة اجلنائية
يف عام  ،2003عِّّني
حمامي ٍ
َ
الدولية ليوغوسالفيا السابقة ،وهي أوىل قضااي جيش حترير كوسوفو اليت نظرت فيها احملكمة اجلنائية
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الدولية ليوغوسالفيا السابقة (بـِّّرئ ليماج يف تشرين الثاين/نوفمرب  2005من مجيع التهم ال َـمسوقة ضده،
إذ رفض استئناف االدعاء للحكم القاضي بتربئته).
عينه رئيس قلم احملكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة بصفة ٍ
حمام مستقل للدفاع عن قائد القوات
املسلحة البوسنية السابق يف قضية املدعي العام ضد سيفر خليلوفِّتش( .أذن خلليلوفِّتش برفع دعوى
استئناف إىل رئيس احملكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة).
دفاع عن املتهم برونو استويِّتش (الكروايت البوسين) يف احملاكمة يف قضية املدعي
حمامي ٍ
كما عمل كرمي َ
العام ضد ابْرليك وآخرين أمام احملكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة.
ويف أاير/مايو  2008وكِّل إليه أيضاً متثيل وزير الثقافة يف كوسوفو املتهم ابزدراء القضاء يف قضية املدعي
العام ضد هراقجة أمام احملكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة (ق ِّ
ض َي عند االستئناف بتربئته من
مجيع التهم ال َـمسوقة ضده).

دفاع عن فلورنس هارمتان ،الناطقة السابقة ابسم احملكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا
حمامي ٍ
كما عمل َ
السابقة ،يف قضية ازدراء للقضاء أمام هذه احملكمة.
وعمل أيضاً حمامياً مناوابً للدفاع عن رئيس األركان العامة السابق لصربيا يف قضية املدعي العام ضد ممْليكو
ِّ
برييستش.

’ ‘3حمام وحمام رئيسي أمام احملكمة اخلاصة بسرياليون

حمامي دفاع يف قضية املدعي العام ضد ألِّكس برميا أمام احملكمة اخلاصة بسرياليون.
يق حمامي الدفاع يف قضية املدعي العام ضد
وبني نيسان/أبريل  2006وحزيران/يونيو  2007ترأس فر َ
تشارلز غانكاي تيلور (رئيس ليبرياي السابق) أمام احملكمة اخلاصة لسرياليون .فقاد عمليات حتقيق يف
سرياليون وليبرياي بينما عمل الفريق انطالقاً من الهاي أيضاً.

’ ‘4حمام رئيسي أمام احملكمة اجلنائية الدولية
يف تشرين الثاين/نوفمرب  2008عِّّني كرمي خان حمامياً رئيسياً مشاركاً يف واحدة من أولَيات القضااي
املعروضة على احملكمة اجلنائية الدولية ("احملكمة") ،هي قضية املدعي العام ضد جان بيري مببا غومبو،
انئب رئيس مجهورية الكونغو الدميقراطية السابق ،يف جرائم م ّدعى ابرتكاهبا يف مجهورية أفريقيا الوسطى
(منها جرائم منصوص عليها يف املادة  25من نظام روما األساسي مل تعتمد الدائرة التمهيدية يف احملكمة
التهم املتعلقة هبا ،وجرائم منصوص عليها يف املادة  28من نظام روما األساسي اعتمدت الدائرة التمهيدية
يف احملكمة التهم املتعلقة هبا).
وبني عام  2008وعام  2010عمل حمامياً رئيسياً للدفاع عن زعيم املتمردين الدارفوريني حبر إدريس أبو
قَردة ،أول مشتبه به لدى احملكمة اجلنائية الدولية يق ِّّدم نفسه طوعاً إليها لتمارس اختصاصها يف قضيته،
ٍ
جلسة العتماد
وهي القضية اليت ردت فيها الدعوى يف مرحلة اعتماد التهم للمرة األوىل يف احملكمة (بعد
التهم مطعون فيها ،قررت الدائرة التمهيدية يف احملكمة عدم اعتماد التهم ورفض طلب االدعاء اإلذ َن
ابستئناف قرارها).
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ويف آذار/مارس  2010وكِّل إليه الدفاع عن اثنني آخرين من قادة املتمردين الدارفوريني ،عبد هللا بَندا
وصاحل جربو .فعمل مع مكتب املدعي العام وقلم احملكمة وغريمها لضمان مثول هذين املشتبه هبما طوعاً
أمام احملكمة يف حزيران/يونيو  .2010وتلكم كانت يف احملكمة القضيةَ األوىل اليت مل يطعن الدفاع يف قرار
اعتماد التهم فيها فتوبعت فيها اإلجراءات سريعاً حت بلغت املرحلة االبتدائية.
ويف كانون الثاين/يناير  2011وكِّل إليه بصفة ٍ
حمام رئيسي متثيل السفري فرانسيس موثـَ ْورا ،أمني جملس
ٍ
وتقاض مستفيضَ ،س َحب
الوزراء ورئيس اخلدمة العمومية يف كينيا .وبعد عمليات حتقيق انشط يف كينيا
االدعاء مجيع التهم ال َـمسوقة ضده ،وذلك يف آذار/مارس  2013قبل بدء احملاكمة .وتلكم كانت املرة
األوىل اليت يسحب فيها املدعي العام للمحكمة اجلنائية الدولية التهم املوجهة يف قضية بعد اعتماد التهم
املعنية.
ووكِّل إليه بصفة ٍ
حمام رئيسي الدفاع عن وليام روتو ،انئب رئيس كينيا .وقد أجريت يف كينيا عمليات
َ
حتقيق معمق كاملة اشتملت على أدلة متأتية عن البحث اجلنائي العلمي وأدلة متأتية عن حتديد مواقع
استعمال اهلواتف اخللوية ،وعلى بياانت متأتية عن حترايت واثئقية ،وعلى شهادات م ْدىل هبا ،وعلى
معلومات متأتية عن حترايت يف املصادر املتاحة إاتحةً عامة .وانتهت القضية يف عام  2016إثر التماس
الدفاع القضاءَ أبنه ال حمل ملقاضاة املتهم.
وعِّّني يف عام  2016حمامياً رئيسياً عن الدكتور سيف اإلسالم القذايف فعمل هبذه الصفة حت
صارم االقتصار على مسألة الطعن يف مقبولية الدعوى من حيث
حزيران/يونيو  2018عمالً اقتصر َ
اختصاص احملكمة بناءً على القول ابزدواج التعريض للخطر/بعدم جواز احملاكمة يف اجلرمية ذاهتا مرتني.

’ ‘5حمام رئيسي أمام احملكمة اخلاصة بلبنان

حمامي الدفاع عن قناة اجلديد والسيدة كرمى خياط فيما يتعلق بتهم ازدراء القضاء أمام احملكمة اخلاصة
بلبنان .لقد أجريت عمليات حتقيق انشط يف لبنان .وتلكم هي املرة األوىل اليت تـتهم فيها شركة أمام
حمكمة جنائية دولية أو خمتلطة .وقد ق ِّ
ض َي بتربئة شركة اجلديد والسيدة خياط من مجيع التهم ال َـمسوقة
ضدمها يف عام  .2016وردت دعاوى االستئناف اليت رفعها االدعاء.

’ ‘6حمام دويل رئيسي يف قضية جنائية ليبية
عمل حت متوز/يوليو  2018حمامياً دولياً توىل متثيل رئيس الوزراء الليّب األسبق الدكتور بغدادي احملمودي
الذي وِّّجهت إليه هتم أمام احملاكم الليبية حت صدور األمر ابإلفراج عنه يف .2019

’ ‘7حمام دويل رئيسي لدى بعثة االحتاد األورويب املعنية بسيادة القانون يف كوسوفو
بني عام  2010وعام  2012عمل حمامياً رئيسياً للدفاع عن فامتري ليماج ،انئب رئيس وزراء كوسوفو
السابق ،خبصوص هتم يف جرائم حرب م ّدعى أبهنا ارتكبت يف كوسوفو يف عام  ،1999وذلك أمام
منظومة احملاكم (املختلطة) التابعة لبعثة االحتاد األورويب املعنية بسيادة القانون يف كوسوفو.

19A1-A-110321

33

1CC-ASP/19/19/Add.1

إنه قاد عمليات حتقيق وبعثات ميدانية إىل كوسوفو ،واستعان خبرباء .وقد انتهت حماكمة فامتري ليماج يف
 2أبريل  2012بتربئته من مجيع التهم ال َـمسوقة ضده .فأمرت احملكمة العليا يف كوسوفو إبعادة حماكمته
أمام دائرة ابتدائية جديدة فعمل كرمي أيضاً حمامياً رئيسياً للدفاع عنه يف هذه القضية اليت انتهت مرة أخرى
بتربئته الكاملة من مجيع التهم ال َـمسوقة ضده .وعمل كرمي أيضاً حمامياً رئيسياً للدفاع عن ليماج يف قضية
فساد لدى بعثة االحتاد األورويب املعنية بسيادة القانون يف كوسوفو .فق ِّ
ضي بتربئة موّكِّل كرمي من مجيع التهم
ال َـمسوقة ضده.
 -4أمثلة خمتارة على األعمال الدولية األخرى

رئيس نقابة احملامني لدى احملكمة اجلنائية الدولية ()2018-2017
من اجلدير ابلتنويه أن كرمي ،إابن ترؤسه نقابة احملامني لدى احملكمة اجلنائية الدولية ،شارك يف حماكاة
املناقشات اليت جرت بشأن املساواة بني اجلنسني ووقع خطة العمل اخلاصة هبا نيابةً عن هذه النقابة .كما
أنشئ الفريق العامل املعين ابلتحرش .وعيِّّنت جهات تنسيق إقليمية ووطنية من الدول األطراف ومن
الدول غري األطراف .وزار كرمي على نفقته اخلاصة عدة بلدان منقوصة التمثيل ،مثل سنغافورة وفيجي
وتيمور لِّشيت ،للتوعية بعمل احملكمة ونقابة احملامني لديها.
عضو اللجنة القانونية واملستشار القانوين لألمني العام لالحتاد اآلسيوي للهوكي
كان يف الفرتة املمتدة من عام  2010حت عام  2014عضواً يف اللجنة القانونية لالحتاد اآلسيوي
للهوكي ومستشاراً قانونياً هلذا االحتاد ،وهو احتاد قاري اتبع لالحتاد الدويل للهوكي.
مستشار وحمام لدى حمكمة العدل الدولية
حت حزيران/يونيو  ،2018عمل كرمي يف إطار فريق يضم األساتذة ابايم أخافان ،وفوغان لوي (مستشار
امللكة) ،وماتياس فورتو ،وآالن بويل ،وفيليبا ويب ،وكِّل إليه التمثيل يف قضية تتعلق برتسيم احلدود البحرية
يف احمليط اهلندي (قضية كينيا ضد الصومال) .وقد قدم هبذه الصفة حججاً شفوية يف قصر السالم.
 -5أمثلة خمتارة على ما ألقاه من حماضرات وما شارك فيه من فعاليات عمومي
حتدث كرمي عن القانون اجلنائي الدويل ،وحاضر على نطاق واسع يف مجيع أحناء العامل مبا يف ذلك
حماضراته يف جامعة تسينغهوا يف الصني ،وجامعة فلورنسا ،وجامعة سراييفو ،وجامعة أوترخيت ،وجامعة
ستانفورد؛ وجامعة نورثوسرتن ،والكلية امللكية يف لندن ،وجامعة أكسفورد؛ وأكادميية ساندهريست
العسكرية ،وكلية القيادة واألركان للخدمة املشرتكة للمملكة املتحدة ( ،)2010-2001ومركز تدريب
الشرطة الوطنية يف برامشيل ويف بنوم بنه بكمبوداي (ورشة عمل لقضاة الدوائر االستثنائية يف احملاكم
الكمبودية) ،كما تناول الكلمة يف مؤمتر قادة نقاابت احملامني يف بريوت بلبنان ،والرابطة الدولية للمحامني
( )2012وفعالية الذكرى السنوية العاشرة اليت نظمتها يف قصر السالم ،ومؤمتر الذكرى السنوية العشرين
للمحكمة اجلنائية الدولية لرواندا يف أروشا ( ،)2014واملؤمتر السنوي للرابطة الدولية للمحامني يف طوكيو
( ،)2014و"القمة العاملية حلقوق اإلنسان" يف طوكيو ( ،)2015ومؤمتر القانون اجلنائي الدويل السنوي
للرابطة الدولية للمحامني يف الهاي ( 2015و ،)2016واحملاضرة السنوية ملؤسسة هاندا لدعم التنمية
العاملي النطاق ( ،)2017واحملاضرة ذات العنوان "اإلسالم وحقوق اإلنسان" اليت ألقاها يف مركز ستانفورد
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للعدالة وحقوق اإلنسان يف جامعة ستانفورد بكاليفورنيا ،وحماضرة تذكار فرانز هريمان برونر بشأن "النزاهة
يف التحقيق" اليت ألقاها يف املؤمتر التاسع عشر للمحققني الدوليني يف سوجنو بكوراي اجلنوبية (،)2018
والكلمة الرئيسية اليت ألقاها عام  2018يف مؤمتر السالم الذي نظمته الرابطة األمحدية ملسلمي أمريكا،
واحملاضرة ذات العنوان "اإلسالم وحقوق اإلنسان" اليت ألقاها عام  2018يف لندن ،والكلمة الرئيسية اليت
ألقاها يف املؤمتر الثاين للسالم الذي نظمته الرابطة األمحدية للمسلمني يف ابجنول بغامبيا بعنوان "الشريعة
اإلسالمية والعدالة وحقوق اإلنسان" (.)2019
ِّّ
مدرب ومناظر يف األكادميية القضائية الفلبينية (فعالية حضرها رئيس قضاة الفلبني وقضاة احملكمة العليا
فيها نظمت يف الفرتة املمتدة من  19حت  23كانون الثاين/يناير  2016ويف تشرين الثاين/نوفمرب
)2016؛
ِّّ
مدرب ومدير دورة تدريب على "املمارسات الفضلى يف جمال التحقيق املتعلق حبقوق اإلنسان" ،اللجنة
الفلبينية حلقوق اإلنسان ،مانيال 23-21 ،شباط/فرباير 2018؛
عمل ِّّ
يومي  26و 27شباط/فرباير  2018بشأن
مدرابً لدى احملكمة الدستورية اإلندونيسية يف جاكرات َ
القانون اجلنائي الدويل والتحقيق واألدلة؛
أجرى تدريباً ملفوضي جلنة حقوق اإلنسان اإلندونيسية بشأن املمارسات الفضلى يف جمال مجع األدلة
واستجواب اجملين عليهم ابالنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان والشهود عليها؛
عيِّّنه املدعي العام لتيمور  -لِّشيت (تيمور الشرقية) ،الدكتور خوسيه ا ْكزمينيس للعمل ِّّ
مدرابً يف جمال القانون
اجلنائي الدويل وأعمال املقاضاة وعمليات التحقيق ،للقضاة واملقاضني وكبار ضباط الشرطة يف ديلي ،يف
الفرتة املمتدة من عام  2016إىل عام .2018
 -6املناصب واجلوائز
احملامي اجلنائي لعام ( 2017اململكة املتحدة) ،مجعية القانونيني اآلسيويني؛ أستاذ زائر ،القانون الدويل
وحقوق اإلنسان ،كلية فوره ابي ،جامعة سرياليون؛ زميل ابحث رئيسي ،الكلية امللكية ،لندن (-1999
)2002؛ حماضر فخري ،معهد احلقوق ،جامعة أوترخيت ( 2011-2010و)2013-2012؛ املدير
السابق ملبادرة السالم والعدالة؛ عضو الفريق العامل لرابطة احملامني اجلنائيني بشأن قانون احملكمة اجلنائية
الدولية لعام 2001؛ عضو (يعمل بال مقابل) يف فريق اخلرباء املعين حبقوق اإلنسان لدى وزارة الشؤون
اخلارجية والكومنولث؛ م ْد َرج يف عداد هيئة حمامي املقاضاة التابعة للنائب العام ()2004-2001؛ حاز
زمالة مؤسسة جون دي وكاثرين ماك آرثر لعام  1999للسالم واألمن الدوليني؛ حاز جائزة مؤسسة
ألكسندر ماكسويل للدارسني لعام 2001؛ انتخب يف عام  2008بصفة فردية عضواً يف االحتاد الدويل
للمساعدة القانونية؛ هو عضو سابق يف اجمللس التأديّب لرابطة حمامي الدفاع لدى احملكمة اجلنائية الدولية
ليوغوسالفيا السابقة ( 2007إىل )2010؛ هو الرئيس السابق للجنة أصدقاء رابطة حمامي الدفاع؛ هو
عضو يف جملس االنضباط للمحكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة (إىل جانب كونه عضواً يف اهليئة
القضائية هلذه احملكمة) ()2013 - 2009؛ انتخب أيضاً يف عام  2010عضواً يف جملس االستئناف
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 إىل2012 التأديّب يف احملكمة اجلنائية الدولية (إىل جانب كونه عضواً يف اهليئة القضائية هلذه احملكمة من
.)2015
 أمثلة خمتارة على ما صدر له من منشورات-7
:)• ساهم يف أتليف املقال "النزاهة واالستقاللية يف حتقيق املساءلة" (املرتقب الصدور
“Integrity & independence in the delivery of accountability” in CILRAP & Nuremberg
Principles Academy publication “On integrity in international criminal justice”. Eds.
Professors Bergsmo & Diettrich, TOAEP (forthcoming)

:)Archbold( • شارك يف أتليف "احملاكم اجلنائية الدولية" آلركبولد
Archbold International Criminal Courts (Sweet & Maxwell, 1st ed 2003; 2nd ed 2005, 3rd
ed 2009 4th edition (2013) 5th edition (2018)

:"• شارك يف حترير وساهم يف أتليف "مبادئ تقدمي األدلة يف القانون اجلنائي الدويل
Principles of Evidence in International Criminal Law, (Oxford University Press) (2010)

:"• ساهم يف أتليف "املمارسة يف جمال حقوق اإلنسان
Human Rights Practice (Sweet & Maxwell. 2002 to 2016)

:"• ساهم يف أتليف "تعليق على نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية
A Commentary to the Rome Statute on the ICC (BadenBaden) 2000; 2nd ed 2008;
3rdedition (2016)

:"• شارك يف حترير "التقارير املتعلقة ابلقانون اجلنائي الدويل
International Criminal Law Reports (ICLR) (Cameron May) (2006 to 2014)

• شارك يف أتليف املقال "خيط ال ينقطع؟ افرتاض الرباءة يف القانون الدويل" املنشور ضمن "تعزيز
:"املساءلة مبوجب القانون الدويل فيما يص االنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان يف أفريقيا
An unbreakable thread? The presumption of innocence in international law in “Promoting
Accountability under international law for gross human rights violations in Africa, Essays
in honour of Prosecutor Hassan Jallow”, (Brill I Nijhoff, 2015)

• شارك يف أتليف "االستهانة ابألدلة؟ اإلخفاقات املنهجية يف نظام الكشف عن املعلومات املعمول به يف
:" حان وقت اإلصالح" يف "قانون وممارسة احملكمة اجلنائية الدولية- احملكمة اجلنائية الدولية
“Sitting on Evidence? Systemic Failings in the ICC disclosure regime – time for reform” in
Law and Practice of the International Criminal Court, (OUP, 2015)

 مشكلة76 ، متثيل احملامني ملوّكِّليهم أمام احملكمة اجلنائية الدولية:• شارك يف أتليف "املمارسات الدفاعية
:"من مشاكل القانون واملشكالت املعاصرة
Defensive Practices: Representing Clients Before the International Criminal Court, 76 Law
and Contemporary Problems 191-233 (2014)

 املنشور يف جملة كلية،"• شارك يف أتليف املقال "افرتاض الرباءة يف احملاكم اجلنائية الدولية واملختلطة
:"القانون السريالنكية
The Presumption of Innocence at International and Hybrid Criminal Tribunals and Courts,
Sri Lankan Law College Journal (2014)

:• ألف مقاالً عن مشاركة اجملين عليهم يف اإلجراءات أمام الدوائر االستثنائية يف احملاكم الكمبودية
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Oxford Transitional Justice Research -Working Papers Series, paper on victim participation
before the ECCC (2010)
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 -4فرانشيسكو لو فوي (إيطاليا)
[األصل :ابإلنكليزية]

مذكرة شفوية
ترفع البعثة الدائمة إليطاليا لدى األمم املتحدة حتياهتا إىل أمانة مجعية الدول األطراف يف نظام روما
األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية .وفيما يتعلق ابلقرار  ،ICC-ASP/1/Res.2بصيغته املعدلة مبوجب
القرار  ،ICC-ASP/3/Res.6واملعنون "إجراءات ترشيح وانتخاب القضاة واملدعي العام ونـواب املدعـي
العـام للمحكمة اجلنائية الدولية" ،الذي اعتمدته مجعية الدول األطراف يف  10أيلول/سبتمرب ،2004
فإن البعثة تتشرف برتشيح السيد فرانشيسكو لو فوي من إيطاليا لشغل منصب املدعي العام للمحكمة
اجلنائية الدولية يف االنتخاابت اليت ستجرى يف  12شباط/فرباير  2021خالل مرحلة االستئناف الثانية
للدورة التاسعة عشرة جلمعية الدول األطراف اليت ستعقد يف نيويورك.
وقد قدم ترشيح السيد لو فوي وفقا للفقرة  3من املادة  42من نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية
الدولية ،وبعد املذكرة الشفوية للمحكمة اجلنائية الدولية ،اليت قدمتها أمانة مجعية الدول األطراف يف نظام
روما األساسي .وترد طيه السرية الذاتية للسيد لو فوي .وتغتنم البعثة الدائمة إليطاليا لدى األمم املتحدة
هذه الفرصة لرتفع جمدداً أمسى آايت االحرتام إىل أمانة مجعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي
للمحكمة اجلنائية الدولية.
بيان املؤهالت
بيان مقدم عمال بقرار اجلمعية  ،ICC-ASP/1/Res.2بصيغته املعدلة ابلقرار  ICC-ASP/3/Res.6وابلفقرة
 3من املادة  42من نظام روما األساسي .إنه لشرف إليطاليا أن ترشح السيد فرانشيسكو لو فوي
لالنتخاب ملنصب املدعي العام املقبل للمحكمة اجلنائية الدولية.
يتمتع السيد فرانشيسكو لو فوي مبستوى أخالقي عايل ولديه على وجه اخلصوص التزام قوي ابستقاللية
وظيفة االدعاء ،وهو عنصر يشكل حجر الزاوية يف كل من النظام القضائي اإليطايل ونظام روما
األساسي .وعلى مدار أكثر من  30سنة من مساره املهين اليت قضى منها أكثر من  25سنة يف مزاولة
دائما واجباته أبقصى درجات النزاهة الشخصية وااللتزام الكامل،
مهام االدعاء ،كان السيد لو فوي يؤدي ً
حيث أبدى تفانيًا إىل أبعد احلدود يف محاية حقوق الضحااي مع تقدمي دعمه اخلاص للفئات األكثر
ضعفا.
وقد أثبت السيد فرانشيسكو لو فوي طيلة مساره املهين أنه مدع عام ذي كفاءة عالية .فهو يزاول وظيفة
االدعاء ملا يقارب ثالثة عقود مع توليه يف السنوات العشر املاضية رائسة وإدارة مكتب ادعاء كبري يتألف
ومديرا مكل ًفا ابلشؤون
حاليًا من سبعة ( )7نواب للمدعني العامني ،وواحد وستني ( )61مدعي عامً ،
اإلدارية ،وطاقم إداري مكون من أكثر من  350موظف .وسيفيده ملفه القيادي وخربته العميقة يف إجراء
العديد من التحقيقات الناجحة  -املتعلقة ابجلرمية املنظمة عرب الوطنية ،وغسل األموال ،واالجتار يف
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البشر -للغاية لشغل منصب املدعي العام للمحكمة اجلنائية الدولية .وثبتت قدرته على العمل بكفاءة يف
السياقات الدولية من خالل النتائج املهمة اليت حققها يف االشتغال على اجلرائم عرب الوطنية ،ال سيما
عندما عمل كعضو وطين يف وكالة االحتاد األورويب للتعاون يف جمال العدالة اجلنائية (اليوروجست) بني
عامي  2010و.2014
متاما متطلبات الفقرة  3من املادة  42من نظام روما
تستويف خربة السيد لو فوي يف جمال االدعاء ً
األساسي .وابستثناء فرتة قصرية بني عامي  2002و ،2006عندما عني يف اجمللس األعلى للقضاء
اإليطايل ،فقد زاول السيد لو فوي وظيفة االدعاء منذ عام  1990دون انقطاع ،حيث أشرف على
حتقيقات معقدة وقاد إىل اعتقال وإدانة مئات اجملرمني ،مبا يف ذلك أعضاء ابرزين يف منظمات إجرامية.
وجييد السيد لو فوي اللغة اإلنكليزية ولديه معرفة جيدة ابللغة الفرنسية.

السرية الذاتية
البياانت الشخصية

االسم :لو فوي
اللقب :فرانشيسكو
اجلنس :ذكر

اتريخ ومكان الوالدة 5 :تشرين الثاين/ديسمرب  /1957ابلليمو-إيطاليا
حصلت على شهادة يف القانون من جامعة ابلريمو ابمتياز يف متّوز/يوليو .1979
انضممت إىل السلك القضائي سنة  .1981وشرعت يف العمل كقاض ،بعد فرتة التدريب ،يف حمكمة
أيضا
اجلنح يف سردينيا ملدة عامني ،حيث اشتغلت على القضااي املدنية واجلنائية (يف ذلك الوقت ،شغلت ً
مهمة املدعي العام املكلف ابلتحقيق) .وبعد ذلك ( )1987-1984شغلت منصب قاضي يف حمكمة
قسما
كالتانيسيتا (صقلية ،إيطاليا) ،حيث اشتغلت على كل من القضااي املدنية واجلنائية وترأست ً
أيضا ً
خاصا يف احملكمة ملدة سنة واحدة مسؤول عن قضااي مصادرة األصول غري املشروعة .وعقب ذلك،
ً
شغلت منصب قاضي يف حمكمة ابلريمو ،حيث اشتغلت على القضااي اجلنائية.
وأمتتع ابلعضوية الكاملة يف االدعاء منذ متوز/يوليو  ،1990حيث شغلت مناصب خمتلفة( ،أكثر من

 25سنة يف اإلمجال ،هذا مع عدم احتساب السنوات اليت قضيتها يف اجمللس األعلى للقضاء):

 مدعي عام يف مكتب االدعاء يف ابلريمو ،من متوز/يوليو  1990إىل نيسان/أبريل  .1997خالل
هذه الفرتة ،اشتغلت على قضااي معقدة تتعلق بشكل رئيسي ابجلرمية املنظمة ومنظمات املافيا "-كوزا
نوسرتا " -اليت ضلع فيها عشرات املشتبه هبم .كما أنين مثلت االدعاء يف احملكمة يف العديد من
احملاكمات ،وقبلت احملاكم يف الغالب امللتمسات اليت تقدمت هبا .وجنحت يف الدفع إىل إصدار العشرات
من "األحكام املؤبدة" واإلداانت الشديدة للغاية ،واليت أصدرت فيها عقوابت ترتاوح بني  20و 30سنة،
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الرتكاب جرائم ختص "املشاركة يف منظمة إجرامية" ،وجرائم القتل املتعددة ،وهتريب املخدرات ،وغسل
األموال ،وما إىل ذلك .كما توليت مسؤولية اإلشراف على بعض أقسام مكتب االدعاء يف ابلريمو ،وال
سيما القسم املسؤول عن تنفيذ العقوابت والقسم املسؤول عن التحقيق لتحديد األصول غري املشروعة
ألعضاء اجلرمية املنظمة ،وذلك بغرض مصادرهتا .كما توليت مسؤولية مالحقة بعض أعضاء "كوزا نوسرتا"
اهلاربني ،يشغل بعضهم مناصب عليا يف التنظيم اإلجرامي املذكور ،وقد قبضت عليهم الشرطة واعتقلتهم
بفضل تعليمايت وتنسيقي.
 مدعي عام يف مكتب االدعاء لألحكام االستئنافية يف ابلريمو من  1997إىل ( .2007انظر أدانه
عضوا يف اجمللس األعلى
لالطالع عن املعلومات حول فرتة  ،2006-2002اليت كنت أثناءها ً
للقضاء) .قمت يف ذلك املكتب بتمثيل االدعاء أمام حمكمة االستئناف يف ابلريمو يف مئات احملاكمات،
مما زاد من خربيت داخل قاعة احملكمة ،واليت يدور معظمها كما ذكر حول القضااي اجلنائية املعقدة املتعلقة
ابجلرمية املنظمة .وقد كلفت ابلعديد من املهام التنظيمية يف هذا املكتب ،بتفويض شخصي من املدعي
أيضا ،جنحت يف إصدار عدد كبري
عاما للمكتب املذكور .ويف مهميت هذه ً
العام ،الذي عينين ً
أيضا أمينًا ً
من اإلداانت يف حق مسؤولني عن جرائم خطرية للغاية.
 عضو اجمللس األعلى للقضاء يف إيطاليا من متوز/يوليو  2002إىل متوز/يوليو  .2006اجمللس األعلى
للقضاء هو هيئة دستورية مستقلة يرأسها رئيس اجلمهورية وهو مسؤول عن مجيع القرارات املتعلقة بتعيني
كال القاضيني املرافقني للمدعي العام وتوظيفهم يف املناصب اإلدارية وعن اجلوانب التأديبية املطبقة على
مجيع القضاة اإليطاليني .وفيما خيص األشغال املكتبية ،تقوم إحدى اللجان العشر إبجراء فحص أويل
لكل وثيقة مت إعدادها ،ويتخذ القرار النهائي يف اجللسات العامة اليت تضم مجيع األعضاء ( .)27وقد
ئيسا وانئبا للرئيس يف بعض اللجان املذكورة ،حيث أعدت تنظيم عمليها مما قلص من تراكمه.
عملت ر ً
أيضا منصب مدير مكتب الدراسات ابجمللس (ملا يقارب سنتني) ،وهو مكتب خمتص يف تقدمي
وشغلت ً
املشورة القانونية للجان وفريق رائستها وأعضاء اجللسة العامة وخمتص يف إعداد الواثئق ووجهات النظر
الستخدامها أمام احملاكم اإلدارية يف حالة التقاضي .ومبا أن اجمللس األعلى هو املسؤول عن املوافقة على
اجلوانب التنظيمية اخلاصة ابملكاتب القضائية ،فقد منحين ذلك إمكانية حتسني جتربيت يف اجلوانب
التنظيمية اليت ختص قطاعات خمتلفة ويف إدارة املكاتب ،خاصة عندما يتعلق األمر ابستخدام املوارد
البشرية على حنو أفضل.
كما شاركت بنشاط يف إنشاء شبكة اجملالس القضائية األوروبية ويف اجتماعاته التحضريية (وبعد ذلك ،يف
أيضا بشكل مباشر يف إنشاء املوقع اإللكرتوين لتلك الشبكة .ويف هناية
االجتماعات الرمسية) وسامهت ً
فرتة والييت اليت امتدت ألربع سنوات ،عدت إىل مكتب االدعاء يف ابلريمو حت تشرين األول/أكتوبر
 ،2019كما ذكر أعاله.
 مدعي عام يف مكتب االدعاء لألحكام االبتدائية يف ابلريمو أمام احملكمة العليا يف روما من تشرين
األول/أكتوبر  2007إىل كانون األول/ديسمرب  .2009ال تشتغل احملكمة العليا اإليطالية على
القضااي املدنية واجلنائية إال فيما يتعلق "جبوانبها القانونية" ،أي تطبيق القانون على حنو صحيح يف
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القرارات اليت تتخذها حماكم االستئناف املوجودة يف كامل األراضي اإليطالية .وقد مثلت االدعاء أمام
غرف خمتلفة يف احملكمة العليا ،ال سيما يف القضااي اجلنائية واملدنية واملتعلقة بـ"حقوق العمال" .وأحاط
جملس إدارة احملكمة العليا نشاطي بتقدير كبري يف التقرير النهائي الذي صدر بعد انتهاء خدميت هناك.
 عضو إيطاليا الوطين يف وكالة االحتاد األورويب للتعاون يف جمال العدالة اجلنائية (اليوروجست) من

كانون الثاين/يناير  2010إىل كانون األول/ديسمرب  ،2014حيث عينين وزير العدل اإليطايل بتزكية
من اجمللس األعلى للقضاء .وقد محلتين مهميت اخلاصة داخل اليوروجست إىل مساعدة السلطات
القضائية الوطنية واألوروبية يف إجراءات التعاون القضائي وتقدمي املساعدة القضائية ،فضال عن تيسري
عملية تنسيق التحقيقات عرب الوطنية .وقد كان مكتب اليوروجست يف إيطاليا ،خالل فرتة والييت ،يف قمة
أدائه فيما خيص عدد من القضااي اليت مت االشتغال عليها .وقد التزمت شخصيًا أان ومساعدي بتقدمي
أيضا بفضل
أفضل مساعدة ممكنة لتحقيق النتائج اإلجيابية من التعاون أو التنسيق ،وقد حتقق ذلك األداء ً
إنشاء "مراكز التنسيق" على وجه التحديد ،والعالقات مع اليوروبول ،وقوات الشرطة الوطنية،
واالجتماعات التنسيقية املنعقدة بني السلطات القضائية وقوات الشرطة يف مجيع الدول األعضاء يف
أيضا.
االحتاد األورويب ،ويف كثري من احلاالت ،التنسيق مع بلدان أخرى ً
وقد أتيحت يل الفرصة لالشتغال على قضااي اجلرمية عرب الوطنية يف جمال اجلرمية املنظمة ،وغسل األموال،
واستغالل األطفال يف املواد اإلابحية ،واالجتار يف املخدرات ،والتهرب من ضريبة القيمة املضافة وضريبة
املبيعات ،ومذكرات التوقيف األوروبية ،واجلرائم املالية واالقتصادية ،وهتريب البشر والسلع.
عضوا يف بعض فرق اليوروجست ،وال سيما فريق العالقات اخلارجية ،املسؤول عن العالقة مع
كما كنت ً
البلدان األخرى والفريق املشرتك بني الشبكة القضائية األوروبية وقضاة التنسيق (ربط اتصاالت ابلشبكة
القضائية األوروبية وقضاة التنسيق) .وابإلضافة إىل ذلك ،ترأست فريق اجلرائم املالية واالقتصادية ،والذي
عددا أكرب من األعضاء ولديه كفاءة واسعة يف اجملال املذكور.
كان  -يف ذلك الوقت  -فري ًقا يضم ً
وقد زادت تلك تلك املهام من معرفيت ابملؤسسات األوروبية والدولية خاصة بفضل املشاركة يف العديد من
بعثات العمل إىل البلدان األوروبية وغري األوروبية.

وعالوة على ذلك ،فقد منحتين قابلية العيش والعمل يف بيئة متعددة الثقافات ،وابلتايل التعامل مع
دائما إجياد حلول إجيابية والتوازن الصحيح بني
ثقافات خمتلفة وتقاليد اترخيية وقانونية خمتلفة وحماولة ً
املواقف املختلفة.
وخالل فرتة وجودي يف اليوروجست ،دعيت إللقاء كلمات  -حول القضااي املتعلقة ابلتعاون القضائي
الدويل واألشكال املختلفة للجرائم اخلطرية اليت تؤثر على العديد من الدول يف مجيع أحناء العامل  -من قبل
املؤسسات التدريبية واهليئات واللجان التابعة للربملان األورويب .كما شاركت يف مؤمتر عاملي نظم يف أسرتاليا
إبلقاء كلمة حول االجتار يف البشر واستغالل األطفال ،خاصة ابالعتداء اجلنسي عليهم.
أيضا كجهة اتصال يف جمال محاية الطفل يف اليوروجست ،وابلتايل منت خربيت حول محاية
وعينت ً
صر.
الضحااي املستضعفني بشكل خاص وحول وسائل التحقيق ملكافحة استغالل الق ّ
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 رئيس مكتب االدعاء يف منطقة ابلريمو منذ كانون األول/ديسمرب  2010بتعيني من اجمللس األعلى
للقضاء يف إيطاليا.

يتألف حاليًا مكتب االدعاء الذي أشرف عليه من سبعة ( )7نواب للمدعني العامني ،وواحد وستني
( )61مدعي عام ،وطاقم إداري مكون من أكثر من  350موظ ًفا ،ومدير مكلف ابلشؤون اإلدارية.
أيضا) حتقيق واسع النطاق
وبصفيت رئيس مكتب االدعاء ،أشرف على (و ً
أحياان أجري بشكل شخصي ً
حول العديد من أشكال اجلرمية املنظمة ،مبا يف ذلك جرائم املافيا واجلرائم املالية ،وغسل األموال ،واالجتار
الدويل يف املخدرات ،وما إىل ذلك .وأتوىل املسؤولية عن االدعاء يف جمال اختصاص مكتّب ،حيث أرصد
وأوجه أنشطة املدعني العامني ،وفق القانون واللوائح والقواعد الداخلية للمكتب (اليت تشمل اختيار
األولوايت).
وأشرف حاليا على إدارة وقيادة جهاز معقد (مكتب االدعاء اخلاص ابألحكام االبتدائية يف ابلريمو .وقد
مكنتين هذه املهمة من تنمية قدرايت يف اإلدارة .وينقسم املكتب إىل أربعة أقسام ،وذلك كان من اختياري
بعد التشاور مع مجيع املدعني العامني العاملني هناك .وخيتص أحد تلك األقسام ،الذي أنشئ بعد أسابيع
قليلة من تويل منصّب ،يف التحقيق يف اجلرائم املرتكبة ضد "الضحااي املستضعفني" ،كما أنشئت جمموعة
عمل أخرى ملكافحة االجتار يف البشر وهتريبهم ،وهي ظاهرة تكتسي أمهية خاصة يف أراضينا ،بسبب
املوقع اجلغرايف لصقلية يف منطقة البحر األبيض املتوسط ،ابلقرب من بلدان مشال إفريقيا .ويف هذا الصدد
أيضا ،مت إيالء اهتمام خاص حلقوق ضحااي هذه اجلرائم ،مع ضمان توفري مجيع أشكال احلماية اليت تنص
ً
عليها القوانني اإليطالية هلم .وصدرت عدة إداانت ضد العديد من الضالعني ،مبا يف ذلك "أحكام
ابلسجن املؤبد" وعقوابت أخرى مشددة.
وأشرف شخصيا على قيادة وحدة مكافحة املافيا اليت ختتص يف مجيع اجلرائم اليت ترتكبها املنظمات اليت
هلا طابع املافيا وأعضاء كوزا نوسرتا (مثل جرائم القتل واالبتزاز واالجتار يف املخدرات وغسل األموال وما
إىل ذلك) .ويف العديد من التحقيقات ،مت إيالء اهتمام خاص (وإذا لزم األمر ،محاية شخصية) لوضع
الضحااي ،وذلك ابللجوء واالستفادة من مجعيات اجملتمع املدين احمللية ومنظمات مكافحة الكسب غري
املشروع ،اليت تساعد العديد من ضحااي االبتزاز يف تعاوهنم مع العدالة.
وأجري عدد من التحقيقات عرب الوطنية أو ال تزال جارية –أجنزت العديد منها شخصيًا  -ابستخدام
مجيع الصكوك القانونية الدولية املتاحة (املعاهدات واالتفاقيات والقرارات واالتفاقات الثنائية أو متعددة
األطراف) .وعالوة على ذلك ،يعترب املكتب الذي أشرف عليه عضواً يف "فريق حتقيق مشتك" يتضمن
مشاركة مكتب االدعاء للمحكمة اجلنائية الدولية.

ويف كلمتها األخرية أمام جملس األمن التابع لألمم املتحدة عمالً ابلقرار  ،)2011( 1970وصفت
املدعية العامة للمحكمة اجلنائية الدولية على وجه التحديد التحقيق الذي أجراه مكتب االدعاء

لألحكام االبتدائية يف ابلريمو أبنه تطور حديث .ويتعلق األمر ابإلداانت ابرتكاب جرمية التعذيب ،بعد
حتقيق أجراه املكتب الذي أشرف عليه والذي جنم عنه اعتقال املتورطني (رغم أن احملاكمة جرت أطوارها
يف مدينة ميسينا ،بسبب مسائل إجرائية مرتبطة مبكان االعتقال) .وكان نص الكلمة كالتايل (الفقرة :)27
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"يرحب املكتب ابلعديد من التطورات احلديثة اليت جرت يف هذا الصدد .ويشمل ذلك إصدار حمكمة
ميسينا يف إيطاليا حكم يف حق ثالثة أفراد ابلسجن  20سنة الرتكاهبم جرائم ضد املهاجرين يف الزاوية".
وقد كان من األمهية مبكان تسليط الضوء على تلك الكلمة اليت أدلت هبا املدعية العامة للمحكمة اجلنائية
الدولية ،ألهنا توضح مدى الرتابط الوثيق بني بعض التحقيقات الوطنية  -مبا يف ذلك التحقيق املذكور
أعاله ،وغريها كثري ،واليت أجراها املكتب الذي أشرف عليه  -واجلرائم ضد اإلنسانية اليت أنشئت ألجلها
أيضا ،إذا قرأت وفسرت بشكل
احملكمة اجلنائية الدولية نفسها .وابإلضافة إىل ذلك ،توضح كلمتها ً
صحيح ،أن التعاون مع السلطات القضائية الوطنية ،من خالل أدوات التعاون القضائي الدويل ،ميكن أن
يدعم بشكل كبري مهام مكتب االدعاء وحتقيق األهداف املرجوة من "مهمة" احملكمة اجلنائية الدولية.
لقد استخدمت على نطاق واسع طيلة مساري املهين كله تقنيات خاصة يف التحقيقات ،كما استخدمت
بشكل كبري خمتلَف الوسائل اإللكرتونية كما هو احلال اآلن يف املكتب الذي أشرف عليه.
ويف السنوات الست املاضية تقريبًا تصديت للعديد من اجلوانب التنظيمية مبساعدة من املدير املكلف
ابلشؤون اإلدارية ،وهو ما تطلب القيام خبيارات اسرتاتيجية بشأن ختصيص املوارد والقضااي .و ُّاختذت أهم
القرارات كلها بعد دراسة مستفيضة قامت هبا "جمموعات الدراسة" اليت أنشئت سابقا (املكونة من املدعني
العامني واملوظفني) مما جنم عنه إعداد توجيهات وبرامج تنظيمية سنوية أو متعددة السنوات اعتمدها مجيع
املدعني العامني يف املكتب الذي أشرف عليه ابإلمجاع.
ومن جهة أخرى ،أَصدرت العشرات من التوجيهات املوجهة إىل كل من املدعني العامني وقوات الشرطة
القضائية ،هبدف حتسني كفاءة وفعالية أنشطة التحقيق واالدعاء العام ،مما أدى إىل ارتفاع معدل اإلداانت
بواسطة القضاة املختصني وتقليص حجم امللفات املرتاكمة بشكل كبري ،إىل جانب إيالء اهتمام خاص
إلدارة املوارد املالية.
وعالوة على ذلك ،شاركت بنشاط  -كما كان احلال خالل الفرتة ( 1997-1990انظر أعاله)  -يف
األنشطة الدولية املرتبطة بتنفيذ اإلانابت القضائية .وبذكر األهم فقط مما مت حتقيقه ،فقد حصل على نتائج
إجيابية للغاية بشكل عام من خالل بعثات العمل يف الوالايت املتحدة األمريكية وكندا وفرنسا وأملانيا،
ومؤخراً يف اتيلند وأندورا.
وأقر اجمللس األعلى للقضاء يف إيطاليا ،وكذلك وزارة العدل اإليطالية ،بقدرايت القيادية واإلدارية عندما
يتعلق األمر ،على وجه التحديد ،إبدارة مكتب االدعاء لألحكام االبتدائية يف ابلريمو .وكعربون على
ذلك ،أقر بشغل منصّب لفرتة والية أخرى "مدهتا أربع سنوات" ،بعد التقييم اإلجيايب الذي أجراه جملس
القضاء احمللي يف حقي.
والبد من إشارة خاصة إىل االلتزام التنظيمي الذي فرضته جائحة كوفيد .19-فقد اقتضت احلاجة إىل
احلد من خماطر انتقال العدوى اعتماد العديد من التوجيهات اجلديدة ،عقب املراسيم العديدة الصادرة عن
السلطات الوطنية واحمللية ،واليت تطلبت (غالبًا على أساس يومي) اعتماد أشكال تنظيمية جديدة بشأن
أيضا للسلطات القضائية األخرى يف املنطقة ونقابة احملامني
العمل داخل املكتب الذي أشرف عليه ،ووفقا ً
اليت متثل حمامي الدفاع .كما أجريت العديد من التحسينات يف استخدام التكنولوجيات اجلديدة ،ويف
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حوسبة العديد من أنشطة التحقيق واالدعاء ،ويف إعادة ختصيص املوارد البشرية والقضااي وف ًقا حلالة
الطوارئ الوابئية واملباين املتاحة.
خالصة القول ،لقد كان من الالزم القيام بعمل إداري معقد للغاية بسبب توفر املكتب الذي أشرف عليه
حاليًا -املشار إليه أعاله -على أجهزة متشعبة.

وابلتايل ،بعد ما يقارب  40سنة من العمل ،أرى نفسي يف أعلى مستوى التأهيل ألعني يف أعلى مكاتب
االدعاء أو القضاء :وأتكيدا لذلك ،عيّنين اجمللس األعلى للقضاء يف سنة  2014رئيس مكتب االدعاء
يف منطقة ابلريمو ،وهو أحد أكرب مكاتب االدعاء لألحكام االبتدائية يف إيطاليا.

وفيما يتعلق ابللغات ،أحتدث اللغتني اإليطالية بدرجة ) (C2واإلنكليزية بدرجة ) (C2بدرجة بطالقة،
ولدي معرفة جيدة مببادئ اللغة الفرنسية ( ،B1خاصة عندما يتعلق األمر ابلواثئق القانونية) ومعرفة
أساسية مببادئ اللغة اإلسبانية ( ،A1واليت ميكنين على أية قراءة وفهم الواثئق القانونية املصاغة هبا).
دورا مكث ًفا لسنوات عديدة يف جمال التعاون القضائي الدويل :فقد
وقمت منذ تسعينيات القرن املاضي ً
عينت كمدرب للقضاة واملدعني العامني وضباط الشرطة يف العديد من برامج التدريب يف االحتاد األورويب
وجملس أورواب؛ وكعضو يف فرق التقييم (جملس العدل والشؤون الداخلية) يف البلدان املرشحة ساب ًقا
لالنضمام إىل االحتاد األورويب ويف جمموعة العمل املايل (بعثة التقييم يف ليختنشتاين) واألمم املتحدة (بعثة
اخلرباء يف غواتيماال للتحقق من الظروف القانونية والسياسية إلنشاء مكتب ادعاء خاص ملكافحة اجلرائم
اليت ترتكبها اجلماعات شبه العسكرية)؛ وكجهة اتصال مع الشبكة القضائية األوروبية منذ إنشائها؛
وكعضو وطين يف اليوروجست ملدة مخس سنوات (انظر أعاله).
مؤخرا (حزيران/يونيو  )2019للمشاركة يف "مناقشة رفيعة املستوى" يف مقر األمم املتحدة يف
واستدعيت ً
مدينة نيويورك ،إللقاء كلمة حول "دور اجملموعات اإلقليمية يف مكافحة اجلرمية املنظمة".
وابلنظر إىل إداريت مكتب االدعاء لألحكام االبتدائية يف ابلريمو ،وإدارة مكتب اليوروجست يف إيطاليا،
وعضوييت يف اجمللس األعلى للقضاء ورائسة بعض جلانه ،فقد لعبت أدو ًارا توجيهية عالية املستوى (أو
شغلت مناصب إدارية كبرية) لسنوات عديدة.
مثّ إنين عملت على صياغة قواعد إجرائية جديدة ،سواء يف اجمللس األعلى للقضاء اإليطايل ،أو يف مكتب
االدعاء لألحكام االبتدائية يف ابلريمو ،أو اليوروجست .وعالوة على ذلك ،أتيحت يل الفرصة للعمل يف
بيئة متعددة الثقافات .لذلك ،فلن تكون هذه البيئة غريبة عين إذا ما عملت مرة أخرى عن قرب مع
املؤسسات والوكاالت الدولية .وفيما يتعلق ابلتحقيقات ،البد من التعاون الوثيق مع مجيع الشركاء .ويف
الوقت نفسه ،جيب أخذ األنظمة والتقاليد القانونية لكل بلد يف عني االعتبار ،هبدف الوصول إىل أفضل
النتائج املمكنة من التحقيقات واملالحقات القضائية.
ومن املعروف على نطاق واسع أن املدعني العامني يف إيطاليا يتمتعون ابالستقاللية ويتذى هبم يف هذا
األمر .لذلك ستضمن استقاللية مكتب االدعاء دون تساهل ليس فقط احرتاما ألحكام نظام روما
أيضا ألن فرتة والية املدعي العام غري قابلة للتجديد .ويف هذا الصدد ،مبا أنين أبلغ من
األساسي ،ولكن ً
العمر حاليًا  63سنة ،فسيكون مبقدوري شغل املنصب ملدة تسع سنوات أبكملها.
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