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 ميالندو، بروسبير )جمهورية الكونغو(
 ]األصل: بالفرنسية[

 بيان المؤهالت
 

 وثيقة مفصلة تصحب ملف ترشح السيد بروسبري ميالندو إىل منصب قاضي يف احملكمة اجلنائية الدولية.
من نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية )النظام  36)أ( من املادة  4' من الفقرة 2مت إعداد هذه الوثيقة وفقا للفقرة الفرعية '

حتتوي هذه الوثيقة على العناوين املشار و اليت توصي بإعداد وثيقة مفصلة.   ICC-ASP/3/Res.6من القرار  6األساسي(، والفقرة 
 .2019كانون األول/ديسمرب   20من املذكرة الشفوية املؤرخة  2الصفحة إليها يف 

 من نظام روما األساسي 36المؤهالت المطلوبة بموجب المادة  (1
 

 36)أ( من المادة  3المؤهالت المطلوبة بموجب الفقرة الفرعية     أ(
رفيعة وبدرجة عالية الخال  األبني األشخاص الذين يتحلون بخيتار القضاة من » على  ما يلي:  36)أ( من املادة  3الفقرة الفرعية  تنّص 

 «.الوظائف القضائية.يف أعلى  لة كل منهم للتعينييف دو  لطلوبةامل املؤهالت فيهم  توفروت من احلياد والنزاهة 

على للقضاء الذي حيدد تنظيم وتشكيلة ووظيفة اجمللس األ 2018آب/أغسلطس  7بتاريخ  2018-29ويعرض القانون األساسي رقم 
 املعايري التالية الالزمة لتعيني القضاة، وهي:  8من املادة  3)يف مجهورية الكونغو(، يف إطار فقرته الفرعية 

 احلياد؛ -
 والكفاءة؛ الدقة -
 النزاهة األخالقية؛ -
 الضمري املهين؛ -
 سنوات اخلدمة يف املهنة؛ -
 اخلربة املهنية؛ -
 الروح الوطنية العالية وخدمة الدولة؛ -

إىل هذه املعايري معيارا أساسيا يتمثل يف عدم  10من املادة  1التعيني يف الوظائف القضائية السامية تضيف الفقرة الفرعية  ومن أجل
 اخلضوع لعقوبة تأديبية خالل العشر سنوات السابقة لفرتة  اقرتاح التعيني.

متوز/يوليو  26املؤرخ  2008-22نون األساسي رقم من القا 10و 8وقام هذا القانون األساسي باعتماد واستكمال أحكام املادتني 
 املتعلق بتنظيم وتشكيل  ووظيفة اجمللس األعلى للقضاء )يف مجهورية الكونغو(. 2008

من القانون األساسي مرتوكة حلرية تقدير اجمللس األعلى للقضاء الذي يعترب وزير العدل هو  8واملعايري املختلفة اليت جرى عرضها يف املادة 
ب رئيسه. وحيث إن السيد ميالندو بروسبري عنّي بانتظام يف وظائف قضائية متنوعة، فإنه يستويف وال يزال يستويف خمتلف هذه املعايري. نائ

 وينبغي أيضا اإلشارة إىل أن هذا القاضي مل خيضع أبدا ألي إجراء تأدييب أو عقوبة تأديبية أو إجراء قضائي.

من نظام روما األساسي مأخوذة يف االعتبار على املستوى  36)أ( من املادة  3ردة يف الفقرة الفرعية وبوضوح، فإن الشروط الالزمة الوا
 الداخلي، والسيد ميالندو بروسبري يستوفيها متاما.
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 36)ب( من المادة  3الصفات الالزمة الواردة في الفقرة الفرعية   ب(
 من نظام روما األساسي على كل مرشح ملنصب يف احملكمة ما يلي:  36من املادة  )ب( 3الفقرة الفرعية  تشرتط

كفاءة ثابتة يف جمال القانون اجلنائي واإلجراءات اجلنائية وكذلك اخلربة الالزمة يف الدعاوى اجلنائية بصفة قاض أو مدع أو حمام،     ‘1‘
 ؛ أوأخرى صفة مماثلةبأو 

كفاءة ثابتة يف اجملاالت ذات الصلة بالقانون الدويل، مثل القانون الدويل اإلنساين وحقو  اإلنسان، وكذلك خربة كبرية يف     ‘2‘
 وظيفة قانونية هلا اهتمام بعمل احملكمة.

 17املؤرخ  194-2013وقد مت تعيني السيد ميالندو بروسبري قاضيا يف حمكمة الدرجة األوىل مبدينة إمبفوندو مبوجب املرسوم رقم 
ة اإلصالحية، وهبذه الصفة م، املتعلق بتعيني القضاة يف الواليات القضائية الوطنية. وبصفته قاضيا، قام بتشكيل هيئة احملك2013أيار/مايو 

 شارك يف إصدار األحكام بشأن اجلرائم. 

ُعنّي قاضيا يف حمكمة األحداث. وهبذه الصفة، قام بالتحقيق يف القضايا املتصلة  ،2013متوز/يوليو  24وبأمر من رئيس هذه احملكمة يف 
 يبالقاصرين. وبصفته قاضيا لألحداث، قام بالبت واحلكم  بصفة مستقلة يف بعض القضايا وفقا لقانون اإلجراءات اجلنائية. وعلما بأن قاض

 باحلكم يف القضايا املتعلقة بالقاصرين. األحداث هو كذلك رئيس حمكمة األحداث، فقد قام هبذه الصفة 

املتعلق بتعيني القضاة يف الواليات القضائية الوطنية، جرى تعيني السيد  2014أيار/مايو  21املؤرخ  237-2014ومبوجب املرسوم رقم 
نوات األربع اليت قضيتها يف إجراءات خالل السو ميالندو بروسبري قاضيا للتحقيق يف املكتب الثاين حملكمة الدرجة األوىل يف مدينة إمبفوندو. 

إلضافة إىل خربيت يف التحقيق يف حمكمة الدرجة األوىل بإميبفوندو، مت إثراء جتربيت يف الدعاوى اجلنائية والقانون اجلنائي واإلجراءات اجلنائية، با
ث كنت أنوب عن املدعي العام خالل اضلطالعي مبسؤولية تكوين احملكمة اإلصالحية، عند غياب أحد القضاة، حي التحقيق، من

وبفضل القضايا  .للجمهورية عندما يكون هذا األخري ونوابه خارج الدائرة القضائية، وكذلك كنت أنوب عن رئيس احملكمة عند غيابه
و ألول مرة عام ائية يف مدينة إمبفوندجناجلنائية املتعددة اليت قام بالتحقيق فيها وأحاهلا على حمكمة االستئناف يف ويسو، عقدت دورة 

2018. 

املتعلق بتعيني القضاة يف حماكم الدرجة األوىل، مت تعيني السيد ميالندو  2018آذار/مارس  14املؤرخ  104-2018ومبوجب املرسوم رقم 
اضيا من ق 11أنه من أصل  2018بروسبري قاضيا للتحقيق يف املكتب الثامن حملكمة الدرجة األوىل يف برازافيل. وأظهرت إحصائيات عام 

عام قضاة التحقيق العاملني يف حمكمة الدرجة األوىل يف برازافيل، فقد جنح السيد ميالندو يف إصدار أكرب عدد من أوامر التسوية واحلكم يف 
 . وتشهد قرارات احلكم املتعددة هذه له بالكفاءة يف  جماالت القانون اجلنائي واإلجراءات اجلنائية. 2018

سنوات من اخلربة يف  7التحقيق التحضريي مرحلة مهمة يف الدعاوى اجلنائية ويتوفر السيد ميالندو بروسبري على  وإمجاال، تعترب مرحلة
جماالت القانون اجلنائي واإلجراءات اجلنائية والدعاوى اجلنائية. وبصفته قاضيا وقاضيا للتحقيق، فإن اختصاصه ينحصر فقط يف القضايا 

ف املتنوعة اليت اضلطلع هبا أكسبته كفاءة تستحق الثناء وخربة جيدة يف اجملال اجلنائي )القانون اجلنائي اجلنائية. وهذا يعين أن الوظائ
 واإلجراءات اجلنائية والدعاوى اجلنائية(.

 36)ج( من المادة  3الصفات الالزمة بموجب الفقرة الفرعية    ج(
من النظام روما األساسي من كل مرشح ملنصب يف احملكمة معرفة ممتازة وممارسة جيدة على  36من املادة  )ج( 3الفقرة الفرعية تقتضي 

 لغات عمل احملكمة. بأحد األقل

 «لغات عمل احملكمة هي اإلجنليزية والفرنسية.»من نظام روما األساسي فإن  50من املادة  2ومبوجب الفقرة 
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 واللغة الرمسية جلمهورية الكونغو هي الفرنسية. وتعلم السيد ميالندو بروسبري الكتابة والتحدث بالفرنسية يف املدرسة منذ سن اخلامسة.
ثانوي مؤسسات التعليم ال، قام بتدريس دروس اللغة الفرنسية يف بعض 2010إىل  2006وأكمل كل دراسته بالفرنسية. وخالل الفرتة من 

 نوار وبرازافيل. ويف مجهورية الكونغو تعترب الفرنسية هي لغة العمل. -خلاص يف بوانتالقلطاع ايف 

قة وهذا يعين أن السيد ميالندو بروسبري يتمتع مبعرفة ممتازة ومبمارسة منتظمة وجيدة للفرنسية تسمح له بالكتابة واحلديث بالفرنسية بلطال
 وسهولة. 

 القائمة التي اختارها المرشح (2

، اليت تتضمن أمساء املرشحني الذين القائمة ألفمن النظام األساسي، ينضم السيد ميالندو بروسبري إىل  36من املادة  5وفقا للفقرة 
(، وال سيما االختصاصات واخلربة يف املسائل اجلنائية )القانون 3من الفقرة  1يتوفرون على االختصاصات املشار إليها يف الفقرة الفرعية 

 واإلجراءات اجلنائية، والدعاوى اجلنائية(. اجلنائي

 36من المادة  8المعلومات المشار إليها في الفقرة الفرعية )أ( من الفقرة  (3

 يف إطار اختيار القضاة، تأخذ الدول األطراف يف االعتبار ضرورة أن تكون تشكيلة احملكمة : 

 تمثل األنظمة القانونية الرئيسية في العالم   ‘1‘
اكم تلطبق مجهورية الكونغو النظام القانوين الروماين األملاين الذي يستخدم القضاة االحرتافيني على مستوى التحقيق واحملاكم اإلصالحية وحم

 االستئناف، بينما على مستوى احملاكم اجلنائية يعمل القضاة االحرتافيون مع هيئة احمللفني؛

 تمثيل جغرافي عادل        ‘2‘
 السيد ميالندو بروسبري يف منلطقة الدول األفريقية؛ يندرج ترشح 

 تمثيل عادل بين الرجال والنساء       ‘3‘
 السيد ميالندو بروسبري رجل.

 التخصص (4

حيث قام بالتحقيق يف  ،، ال يتوفر السيد ميالندو بروسبري على ختصص حمدد36من املادة  8باإلشارة إىل الفقرة الفرعية )أ( من الفقرة 
 القضايا اليت عرضت عليه يف اجملال اجلنائي طبقا لقانون اإلجراءات اجلنائية.

 الجنسية (5

ليس له جنسية و . مهورية الكونغوجكونغولي من من نظام روما األساسي، السيد ميالندو بروسبري مواطن  36من املادة  7تلطبيقا للفقرة 
 أخرى.

 تقديم الترشح (6

ميكن تقدمي مرشحني ملنصب يف احملكمة من قبل كل دولة من الدول األطراف يف نظام  36من املادة  4الفرعية )أ( من الفقرة مبوجب الفقرة 
 روما األساسي:

 وفقا إلجراء تقدمي طلبات الرتشح إىل أعلى املناصب القضائية يف الدولة املعنية؛ أو      ‘1‘

 إىل حمكمة العدل الدولية املنصوص عليها يف النظام األساسي هلذه احملكمة. وفقا إلجراء تقدمي طلب الرتشح      ‘2‘
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جمللس األعلى للقضاء(، والرئيس األول للمحكمة العليا )النائب اوعلى الصعيد الداخلي، ميكن أن يقدم وزير العدل )النائب األول لرئيس 
 عليا، وأعضاء آخرون حسب احلق. جمللس األعلى للقضاء(، والنائب العام للمحكمة الاالثاين لرئيس 

من نظام  36من  املادة  4' من الفقرة 1 مقدم وفقا  لجإجراء املنصوص عليه يف الفقرة الفرعية 'ريوبالتايل فإن طلب السيد ميالندو بروسب
 روما األساسي.

 االلتزام  (7

 يتلطلب عبء عمل احملكمة ذلك. عندمامهام القاضي بدوام كامل، واجبات يتعهد  السيد ميالندو بروسبري بأن يكون متفرغا متاما ألداء 

_________ 

                                                                


