كورنر ،جوانا (المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية)
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تاريخ الميالد

 1تموز/يوليه 1951

اإلقليم

جمموعة دول أوروبا الغربية ودول أخرى

القائمة ألف/ب

القائمة ألف

الجنسية

اللغة

المملكة المتحدة

اللغة األنكليزية -اللغة األم

المؤهالت التعليمية
كلية القانون جبمعيات احلقوق .حمامية يف احملاكم العليا.
1973- 1970
الخبرة المهنية
2012

قاضية دائرة في محكمة التاج ،في أنكلترا وويلز (وهي أعلى محكمة ابتدائية في القضايا
الجنائية)
عينت قاضيا يف حمكمة االحتيال املتخصصة يف إجنلرتا وويلز .كما عاجلت قضايا جرائم القتل.

2012- 2009

مدعية عامة أقدم يف مكتب املدعي العام( ،ف )5يف احملكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة،
وقادت قضييت املدعي العام ضد ميتشو ستانيشيتش وستويان زوبليانني

2009- 2004

مستشارة الملكة (محامية أقدم) يف نقابة احملامني يف إنكلرتا وويلز ،وعاجلت قضايا جنائية خطرية مبا يف
ذلك جرائم االحتيال والقتل واجلرائم اجلنسية اخلطرية وغريها من اجلرائم اجلسيمة.

2004- 1999

محامي الدعاء أول (ف ،)5يف مكتب املدعي العام يف احملكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة.
وتولت منصب املدعي العام الرئيسي يف حماكمتني لقادة سياسيني وعسكريني  -املدعي العام ضد
رادوسالف برديانني ومومري تاليتش (وهي تعد اآلن سلطة قيادية يف جمال مكافحة العمل اإلجرامي
املشرتك) ،واملدعي العام ضد ميلومري ستاكيتش – املتهم يف مجلة أمور ،بارتكاب جرائم إبادة مجاعية
وجرائم ضد اإلنسانية ،مبا يف ذلك جرائم العنف اجلنسي.
وباإلضافة إىل ذلك ،شاركت يف التحقيق يف أربع قضايا أخرى ويف إجراءاهتا.و قادت أفرقة كبرية متعددة
1

التخصصات ومتعددة اجلنسيات من احملامني واحملققني واحملللني واملوظفني اإلداريني واللغويني.

1994

قاضية أقدم (قاضية مسؤولة عن الدائرة القضائية بدوام جزئي) حمكمة التاج.

1999- 1993

مستشارة الملكة ،عاجلت قضايا جرائم القتل واالحتيال اخلطري واالختطاف واجلرائم اجلنسية اجلسيمة،
(ادعاء ودفاع).

1993- 1974

محامية في دوائر
ومعقدة ،يف االدعاء والدفاع

1974

أحلقت بنقابة حمامي إنكلرتا وويلز (اجلمعية الشرفية للمعبد الداخلي)

 ،6 King’s Bench Walk Chambersو تناولت قضايا

أعمال إجرامية خطرية

األنشطة املهنية األخرى
2016

تعليمات من منظمة األمن والتعاون في أوروبا بإجراء تقييم "ملعاجلة جرائم احلرب على مستوى الدولة
يف البوسنة واهلرسك ".مت تقدمي التقرير فيشهر نيسان /أبريل  .2016اعتمده اجمللس األعلى للقضاء
واالدعاء العام يف البوسنة واهلرسك يف كانون الثاين/يناير .2017

- 2013حىت اآلن
2013

حمكمة املستنكفني ضمريياً ،رئيسة احملكمة

2006
2005- 2004

كُلفت من ل ُدن المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة ووفد االتحاد األوروبي في البوسنة
بإجراء تقييم لالحتياجات التدريبية للقضاة واحملامني يف البوسنة ،فيما يتعلق بالتحقيق يف جرائم احلرب
واحملاكمة بشأهنا .تقرير مت تقدميه يف شهر أيار /مايو .2013
العمل من أجل البوسنة واهلرسك – عضو فريق املستشارين يف قضية حمكمة العدل الدولية يف البوسنة
واهلرسك ضد صربيا واجلبل األسود [ ]2007حمكمة العدل الدولية .2
مستشارة قانوني ة أقدم لدى لرئيس االدعاء العام في البوسنة والهرسك ،أثناء إنشاء قسم جرائم
احلرب .ومشلت مسؤولياهتا صياغة "معايري التوجيه" األصلية ،واختيار املدعني العامني الدوليني ،وإدماج
املدعني العامني الوطنيني والدوليني ،واالتصال بالوكاالت األخرى املعنية بالعدالة اجلنائية واهليئات
الدبلوماسية.

المحاضرات والندوات والتدريب
تدريب على جمع األدلة يف بنغالديش هليئة األمم املتحدة للمرأة.
مدير ة دورة دولية في الكلية القضائية في إنجلترا وويلز (.)2017- 2014
تنظيم وتقدمي دورات تدريبية حول جمموعة واسعة من املواضيع مبا يف ذلك فن القضاة ،والتعامل العادل واملناسب مع الشهود
الضعفاء وإجراء حماكمات طويلة ومعقدة.

2

تنظيم و/أو المشاركة كمتحدثة ومدربة يف برامج ومؤمترات تدريبية ،مت تقدميها إىل قضاة و/أو حمامني يف كمبوديا والعراق ولبنان
ومقدونيا وتونس بشأن القانون اجلنائي الدويل ،والقضاة الروس ،يف حماكمات أمام هيئات حملفني.
تنظيم وتنفيذ برامج تدريبية يف بلغاريا ومقدونيا بشأن قانون االحتاد األورويب وإىل قضاة من نيجرييا بشأن قضايا اإلرهاب .منذ
عام  ،2016شاركت يف مشروع مستمر لتقدمي التدريب لقضاة أمريكا الوسطى واجلنوبية على احملاكمات الطويلة واملعقدة.
مدربة في مجال الدعوة من الدرجة "أ" .رئيسة الكلية الدولية جمللس التدريب على الدعوة  .2011- 2005تنظيم وتقدمي
العديد من الدورات التدريبية يف جمال الدعوة يف اململكة املتحدة وعلى الصعيد الدويل ،مبا يف ذلك للمحكمة اجلنائية الدولية
ووكاالت األمم املتحدة واحملكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة ،واحملكمة اخلاصة لسرياليون.
المنشورات
ساهمت في " العدالة االنتقالية والنزوح" ( )2012جملس حبوث العلوم االجتماعية.
عضو يف اجلمعيات والرابطات املهنية
عضو يف جملس قضاة الدوائر
الجوائز واألوسمة
2004

للحصول على وسام القديس ميخائيل والقديس جرجس للخدمات املقدمة يف القانون الدويل.

_____________
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