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 [Arabic] 

 [األصل: باإلنكليزية] 

 بيان المؤهالت

 إجراءاتمن قرار مجعية الدول األطراف بشأن  6من نظام روما األساسي والفقرة  36)أ( من املادة 4عمال بالفقرة  بيان يتم تقديمه
 .(ICC-ASP/3/Res.6) لمحكمة اجلنائية الدوليةل وانتخاب القضاةتقدمي ترشيحات 

 
 عام إىل 2018 عام من للفرتةلمحكمة اجلنائية الدولية لقاضية كقررت حكومة كندا ترشيح السيدة كيمربيل بروست النتخاهبا  

 . 2017/ديسمرب ية الدول األطراف يف كانون األول. وستجري االنتخابات خالل الدورة السادسة عشرة جلمع2027
من نظام روما األساسي. ومتت املوافقة على  36من املادة  5إلدراجها يف القائمة ألف، عمال بالفقرة  ح السيدة بروستشيتر يتم 

حملكمة التحكيم  ةالكندي القومية اجملموعة، عقب قرار 36' من املادة 2)أ( ' 4وفقا لإلجراء املنصوص عليه يف الفقرة هذا ترشيحها 
 الدائمة.
عاما من اخلربة يف جمال املمارسة اجلنائية احمللية، متتلك السيدة  19 كندا العليا، م  ما يقرب من يف نقابة احملامنيعضوا يف  وبصفتها

، وهلا مستوى كلغتها األم  باللغة اإلجنليزية إهنا تتحدثبروست املؤهالت الالزمة املطلوبة يف كندا للتعيني يف أعلى منصب قضائي. 
 متقدم من اللغة الفرنسية.

بدوام كامل عندما يتطلب عبء عمل  للتفرغ للعململتزمة  إهناوال متلك جنسية أية دولة أخرى.  ةكنديةمواطنهي  السيدة بروستإن 
 احملكمة ذلك.

يف  ةقيم ةمن شأن مؤهالهتا وخربهتا االستثنائية أن جتعلها مساِه سيكون و ، 36من املادة  3تفي السيدة بروست مبتطلبات الفقرة 
أهداف وقيم نظام روما األساسي. ويتسق ترشيحها أيضا م  التزام كندا والدول األطراف األخرى بتحقيق يف تعزيز  ةساعداملاحملكمة و 

 التوازن بني اجلنسني يف احملكمة.
يت اللقد كانت حياهتا املهنية زاهة. وعدم التحّيز والن، ةرفيعال اتخالقيتتحلى باألأهنا شخصية ب يداجل باملقاملسيدة بروست وتتمت  ا

خلفيتها وخربهتا كفاءة راسخة يف لقد أثبتت كندا واخلدمة م  املنظمات الدولية،   ضمنبالتساوي بني املمارسة منقسمة عاما  35تبلغ 
وذلك على الصعيدين احمللي والدويل،  واس  يف هذا اجملال نطاقعلى حبيث أهنا قامت باملمارسة القانون اجلنائي واإلجراءات اجلنائية 

 سريهتا املهنية.  يف معظم
بدأت حياهتا املهنية  لقد من األدوار ذات الصلة.  متنوع عددوزارة العدل الكندية يف  لدىعاما  19عملت السيدة بروست ملدة لقد 

سواء كان ذلك يف ، وتقدمي احلجج بشأهنا االحتادي ضمن االختصاصمن القضايا  عدد كبري بتقدميقامت ، حيث ةعام يةكمدع
مت قسم اجلرائم ضد اإلنسانية وجرائم احلرب الذي  لدىخدمتها الصلة بشكل خاص هو احملاكمات أو االستئناف. ومما له  ىمستو 



 

 

عداد وحتليل احلاالت احملتملة للمقاضاة، وتطوير خربة خاصة فيما يتعلق باملالحقة إلحديثا. وهبذه الصفة، تولت قيادة فريق  إنشائه
 ب واجلرائم املرتكبة ضد اإلنسانية واإلبادة اجلماعية.القضائية لقضايا جرائم احلر 

وزارة العدل، عملت السيدة بروست أيضا على نطاق واس  يف جمال التعاون الدويل يف املسائل اجلنائية،  لدىوخالل فرتة عملها 
لتسليم اجملرمني ومج  األدلة الدولية ، وسلطة كندا املركزية (IAG) املساعدة الدولية جمموعة ةسنوات يف منصب مدير  ةوعملت ملدة مثاني

ممارسات وإجراءات القانون اجلنائي على  يف معمقةمعرفة )املساعدة القانونية املتبادلة(. وباعتبارها ممارسة يف هذا اجملال، اكتسبت 
 خمتلف التقاليد القانونية يف العامل. ومبوجبالصعيد احمللي 

معاهدة  40تعزيز هذه املعرفة بالقانون املقارن الدويل يف سياق القانون اجلنائي من خالل املشاركة يف التفاوض بشأن أكثر من  ومت
تسليم اجملرمني واملساعدة القانونية املتبادلة. وكانت السيدة بروست أيضا عضوا يف الوفد الكندي للتفاوض بشأن اتفاقيات  حولثنائية 

ي املتعدد األطراف، ومن أبرزها نظام روما األساسي الذي أنشأ احملكمة اجلنائية الدولية والقواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات القانون اجلنائ
 .املتعلق بهوأركان اجلرائم 

يف قاضية  لقد كانتعلى نطاق واس  على الصعيد الدويل.  عملت السيدة بروست، مسريهتا املتميزة يف وزارة العدل الكندية وعقب
من املفروضة على تنظيم القاعدة  العقوباتظامل للجنة امل يف شكاوىحمققة أول وكانت احملكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة، 

قسم املشورة القانونية التاب  ملكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات  أهنا قامت بإدارةكما ،  جملس األمن التاب  لألمم املتحدةقبل 
اجلنائية  هيئة الرئاسة لرئيس احملكمةرئيسة تشغل حاليا منصب إهنا  قسم القانون اجلنائي ألمانة الكومنولث. وكانت رئيسة، واجلرائم
 .الدولية

حماكمة  ترأستحيث ، وصي سنوات كقاض ةويف احملكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة، عملت السيدة بروست ملدة أربع
ارتكاب جرائم حول ادعاءات متعددة  تنطوي على القضية هذه كانت. بوبوفيتش وآخرينقضية ل اخلاصة املتهمني يف احملكمةمتعددة 

يف و بأحداث يف سريربينيتسا وزيبا  فيما يتعلقاإلبادة اجلماعية  ارتكابحرب وجرائم ضد اإلنسانية ويف حالة مخسة من املتهمني 
قاضيا ك توعمل منفرداألعمال التحضريية السابقة للمحاكمة كقاض بإدارة أيضا  أهنا قامتا . كم1995البوسنة واهلرسك يف عام 

ميثل نفسه. ونتيجة هلذا الدور م  احملكمة  فيها تهماملالذي كان  املدعي العام ضد توليمرييف قضية  التمهيديةرحلة املرئيسا خالل 
تكتسب اخلربة القضائية فحسب، بل اكتسبت خربة متخصصة يف جمال العمل القضائي مل فإهنا اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة، 

وإجراءات ناشئة عن تقاليد قانونية خمتلفة.  نائياجل قانونتستخدم ال اليت يف طبيعتها هجينةحمكمة دولية  وهي ،خاصة يف حمكمة دولية
يف  ةومتنوعة طلب منهم العمل يف حمكمة هجينالدولية الذين سي  احملكمة اجلنائية  لدىال تقدر بثمن بالنسبة لقاض  إن هذه اخلربة

 .بشكل مماثل مبادئها وممارساهتا
بتخطيط السيدة بروست  قامتيف أمانة الكمنولث ومكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية،  عملت فيهاوخالل الفرتة اليت 

من الربامج الرامية إىل مساعدة الدول على تطوير نظمها للعدالة اجلنائية. وقد اكتسبت خربهتا الكفاءة واخلربة يف جمال  عدد وتقدمي
 يف جماالت القانون اجلنائي الدويل، والقانون اإلنساين الدويل، والتعاون الدويل يف املسائل اجلنائية. خاصةالقانون الدويل، 

 
. بوبوفيتش وآخرينقضية يف اليت تناولتها  املوضوعية املسائل ة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة، فإنيف احملكم ةقاضيوبصفتها ك

تعاريف القانون اإلنساين تطبيق القانون اجلنائي الدويل و  الذي مشل صفحة 1000من يتكون كم حب األمرها يف هناية تاليت تناولو 



 

 

يف كندا يف قسم اجلرائم ضد اإلنسانية  ةعام ية. وقامت السيدة بروست، يف عملها كمدعةالقضائي اتواالجتهادالدويل واملبادئ 
وطوكيو وكتبت فتاوى قانونية واسعة تتناول تفسري وتطبيق مبادئ  نيورمربغوجرائم احلرب، باستعراض أجزاء هامة من حماضر وقرارات 

حدة املعين وم  مكتب األمم املتجمموعة املساعدة الدولية ملها م  القانون اإلنساين الدويل يف سياق التشري  الكندي. ومن خالل ع
يف جمال تسليم اجملرمني واملساعدة القانونية املتبادلة، وهو عنصر ة بري بأهنا خ إهنا معرتف هبالكومنولث، م  اباملخدرات واجلرمية و 

 أساسي من عناصر القانون اجلنائي الدويل.
يف جمال القانون الدويل متتد على وجه التحديد إىل القانون املوضوعي واإلجراءات املطبقة على احملكمة  كما أن خربة السيدة بروست

تشري  عملت على الفقد يف املفاوضات املتعلقة بإنشاء احملكمة واعتماد إطارها القانوين،  تهامشاركنائية الدولية. وباإلضافة إىل اجل
القانون احمللي.  ضمنروما األساسي  مشل نظامالكومنولث، من أجل  نيابة عنتشري  منوذجي ، على وعلى الصعيد الدويل ،الكندي
أعمال احملكمة وهيكلها. كما أهنا كتبت املعمقة عن  ةعرفاملاجلنائية الدولية  هيئة الرئاسة لرئيس احملكمة كرئيسةمنصبها   اهاوقد أعط

 ذات الصلة باحملكمة.على نطاق واس  بشأن عدد من املواضي   وألقت حماضرات
 ةرفة من أن السيدة بروست متتلك املعواستنادا إىل اختصاصها يف جمال القانون اجلنائي واإلجراءات اجلنائية، فإن حكومة كندا واثق

أن ية مؤهالهتا االستثنائالواسعة سوية م   بأهداف وقيم نظام روما األساسي. ومن شأن خربة السيدة بروست لرتتقيواخلربات الالزمة 
 احملكمة ويف العدالة اجلنائية الدولية على نطاق أوس . أعماليف  ةموقيّ  ةممتاز  ةمشاركجتعلها 
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