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[Arabic] 

 ]األصل: ابإلجنليزية[

 بيان املؤهالت 

من قرار مجعية الدول األطراف بشأن إجراءات ترشيح وانتخاب أعضاء جملس إدارة  6تم تقدمي هذا البيان عماًل ابلفقرة ي 
 (.ICC-ASP/1/Res.7الصندوق االستئماين للضحااي )

إنه يتحلى ابحلياد واألخالق : القرار أعاله من 1املتطلبات املنصوص عليها يف الفقرة  ابلكامل أندريس ابرماسيستويف السيد 
 أثبت كفاءته يف مساعدة ضحااي اجلرائم اخلطرية. كما أنه،  نزاهةالو الرفيعة 

 يتمتع السيد ابرماس خبربة مهنية واسعة يف مساعدة ضحااي اجلرائم اخلطرية من حيث السياسة واملمارسة.

ل اعمأيف  بشكل نشط، ساهم السيد ابرماس ضحاايخالل األشهر األوىل من عمله كعضو يف جملس إدارة الصندوق االستئماين لل
. يعمل السيد الصندوقة واليلتحقيق جناح  اً مهمكان لفية قانونية قوية  مع حتليه خباجمللس ويشعر أن دوره كعضو يف جملس اإلدارة 

سبتمرب أيلول/يف  جلرب األضرار، حيث من املقرر تقدمي خطة التنفيذ جمللس اإلدارة يف قضية نتاغاندا كنقطة حمورية  اً ابرماس حالي
التوقعات اليت وضعتها الدول األطراف يف  يةتلبليتمكن من اجمللس  أعمالاالحرتاف يف يف مستوى يدعو إىل زايدة  إنه. 2021

كل أفضل. يقدم السيد ابرماس خدماته إىل الصندوق االستئماين بش نظام روما األساسي يف الصندوق االستئماين للضحااي
 بشأن الصندوق االستئماين للضحااي. استعراض اخلرباء املستقلنيفيما يتعلق بتوصيات تقرير  معقولتشكيل موقف ب

إنه يقوم ضحااي اجلرائم.  مبسائلاملتعلقة يف معاجلة القضااي ابلتعامل تتمثل ، إحدى مهامه الرئيسية بصفته املدعي العام إلستونيا
 ات، واملساعدوحصوهلم على خدمات اإلغاثة اجلنائية مبشاركة الضحااي يف اإلجراءات املتعلقةعملية وضع السياسات  بتوجيه

مع نقابة احملامني اإلستونية نيابة عن مكتب  اً ، أبرم السيد ابرماس اتفاقإىل ذلك. ولتعزيز مصاحل الضحااي املتاحة للضحااي وما
 أمور تعيني مدع عام متخصص يف . ومتإلشراك ضحااي اجلرائم يف مرحلة التحقيق اجلنائي 2020املدعي العام يف خريف 

عمل أن يكون ال على اجلهود املشرتكة بني الوكاالت من أجل يصرالضحااي يف مكتب املدعي العام. كما أنه  ومعاملة األحداث
يتم ، قصور حمتملة ستوى خدمات مكتب املدعي العام وأي أوجهاإلدراك مبمن أجل و أكثر جدوى يف النهوض حبقوق الضحااي. 

 السيد ابرماسأن املتاحة هلم أثناء اإلجراءات اجلنائية. كما  اتمجع وتقييم مدى رضا الضحااي عن اخلدمات واملساعد ابستمرار
بشكل  ضحااي اجلرائم احتياجات لإلطالع علىعالة إىل التواصل الفعال مع الضحااي. إنه يعمل على إجياد طرق مبتكرة وف يدعو
السيد و إدخال أساليب العدالة التصاحلية يف عمل مكتب املدعي العام حتت إشرافه. يتم ، على سبيل املثالو  هلذا السبب. أفضل

مساعدة ضحااي اجلرائم يف صميم بوضع يف السنوات األخرية قام ، الذي اجلرائم للوقاية منابرماس عضو يف اجمللس اإلستوين 
 .أعماله

يف وضع اإلطار  بشكل انشط، شارك السيد ابرماس كوسوفولدوائر املتخصصة يف  ل جدول اخلدمةتعيينه قاضيا يف  فرتة أثناء
عمل السيد  2014إىل  2013 الفرتة من يفو التنظيمي واملعايري ملشاركة الضحااي يف إجراءات الدوائر املتخصصة يف كوسوفو. 



، من بني ، حيث كان عليهلسيادة القانون يف كوسوفوبعثة االحتاد األورويب كعضو يف   حماكم كوسوفو ابرماس كمسؤول قانوين يف
مهام أخرى، العمل مع ممثلي ضحااي االنتهاكات اجلسيمة للقانون اإلنساين الدويل واجلرائم ضد اإلنسانية يف اإلجراءات اجلنائية 

 اجلارية.

، تسليط الضوء عليه اً تو يستحق أيض، فإن عمل السيد ابرماس كمحاضر يف القانون اجلنائي جبامعة اتر ابإلضافة إىل ما ورد أعاله
تدريس دورات السياسة اجلنائية والقانون اجلنائي الدويل.  بشكل متعمق يفلقضااي املتعلقة مبصاحل الضحااي ابتعامل  حيث

يف العديد من الندوات واملؤمترات، ساهم السيد ابرماس بشكل كبري يف زايدة الوعي ابلقانون الدويل اإلنساين بني  وكمحاضر
يف الوفد اإلستوين يف الدورتني السابعة عشرة والثامنة عشرة جلمعية الدول األطراف يف  اً عضو  اً القضاء اإلستوين واجليش. وكان أيض

 على التوايل. 2019و  2018نائية الدولية يف عامي نظام روما األساسي للمحكمة اجل

 .2012املشاركة يف إصالح قواعد مكافحة االجتار ابلبشر يف قانون العقوابت اإلستوين يف عام  اً سجله احلافل أيض يشمل

 أعمال: توجيه أال وهي ، ولكن مهامه متعددة اجلوانبئماين للضحااي من مخسة أعضاء فقطيتألف جملس إدارة الصندوق االست
إىل مجعية  أعمالهالصندوق االستئماين وختصيص املوارد وتنسيق مشاريع املساعدة واإلشراف عليها. ويقدم اجمللس تقارير عن 

مهام متثيلية وأن يساعدوا يف مجع األموال للصندوق على عاتقهم أعضاء اجمللس  أيخذأيضا أن  املستحسنالدول األطراف. ومن 
. السيد ابرماس هو متنوعةمؤهالت حماولة مشل  جملس اإلدارة جيب على األقل عناصر تكوينعند القيام بالسبب  ذاهلاالستئماين. 

املرشح املؤهل جمللس إدارة الصندوق االستئماين بسبب خربته يف القانون اجلنائي والقانون اجلنائي الدويل، ولكن أيًضا بسبب 
 يف إستونيا وخربة واسعة من العمل يف بيئات دولية خمتلفة.كمدعي عام   اكتسبهامهاراته اإلدارية اليت 

أن تسبب أي مساس حبياد السيد ابرماس أو نزاهته كعضو يف جملس إدارة  اليت من شأهنانتماءات أو ارتباطات إ هناك أي ال توجد
ماء إىل أي منظمات قضائية أي انت الراهن، ليس للسيد ابرماس يف الوقت من بني أمور أخرىو الصندوق االستئماين للضحااي. 

 القضاة يف الدوائر املتخصصة يف كوسوفو بسبب تعيينه يف منصب جدول خدمةالسيد ابرماس االستقالة من  على توجبدولية. 
للعمل كعضو يف جملس إدارة الصندوق  أو جوهرايً  اً رمسي اً كمدعي عام ال ميثل عائق  هعملاملدعي العام إلستونيا. ومع ذلك، فإن 

 االستئماين للضحااي.

 االستفادة منيف  كامل الثقةجلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي   أن يكون ، ميكنأعاله الواردةىل االعتبارات إ استناداو 
 خربة السيد أندريس ابرماس ومعرفته يف منصب عضو جملس إدارة الصندوق االستئماين للضحااي.

 

______ 


