
 (الشمالية وأيرلندا العظمى لبريطانيا المتحدة المملكة) جوانا كورنر،

باإلنكليزية[ األصل]  

 

 المؤهالت بيان 

من قرار مجعية  6من نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، وللفقرة  36)أ( من املادة  4البيان وفقا للفقرة  ي َُقّدم هذا 
 .لةاملعدّ  بصيغته ،(ICC-ASP/3/Res.6)ة احملكم قضاة وانتخاب ترشيح إجراءاتالدول األطراف بشأن 

 التعيين إجراءات)أ(  

 يف قاضية لالنتخاب مرشحة، ومستشارة الملكة وسام القديس ميخائيل والقديس جرجسحاملة كورنرر،  جوانا القاضية
 أي الدولية، اجلنائية للمحكمة األساسي روما نظام من 36 املادة من‘1‘)أ( 4 الفقر أحكام مبوجب لالنتخاب مرشحة احملكمة
  اإلجراءات املتعلقة بتسمية املرشحني للتعيني يف أعلى املناصب القضائية يف الدولة املعنية.  مبوجب

 جلنة أصدرته عامّ  إعالن خالل من إىل تقدمي طلبات الرتشح ةبدعو  لالختيار وشفافة مفتوحة عملية املتحدة اململكة استخدمت
 يرلنداآ يف العدل ووزارة وويلز، إنكلرتا يف القضائية السلطة وممثلي األعضاء كبار من فريق   الطلبات واستعرض ة.القضائي التعيينات
 قبل من مقابلة إىل الطلبات مقدمي أفضل ُدعي مث ث. والكومنول اخلارجية ووزارة العدل، ووزارة االسكتلندية، واحلكومة الشمالية،

 ة.املتحد اململكة مرشح بشأن النهائي القرار اختذ الذي اخلارجية وزير إىل توصيات الفريق قدمو ق نفسه. الفري

 تتمتع بأخالق رفيعة وبالحياد والنـزاهة)ب( ال
 .بأخالق رفيعة وباحلياد والن زاهة ةالقاضي تتمتع

 
 الوطني المستوى على القضائية المناصب أعلى في للتعيين الالزمة المؤهالت ج( )
الالزمة  عايرامل استيفاء املرشحني على الدولية، اجلنائية احملكمة يف كقاض للرتشيح اختيارها عملية يف املتحدة، اململكة اشرتطت 

 معاير أو ر( كورن القاضي فيها ميارس اليت املتحدة للمملكة القانونية الواليةلز )ووي إنكلرتا يف العليا احملكمة يفاض ق لتويل منصب
قد مارس مهنة  الشخص يكون أن جيب العليا احملكمة يف قاضي لتويل منصب و ة. الشمالي يرلنداآو  اسكتلندا يف املماثلة املناصب

 احملكمة يف قاض بتعيني يوصى وال ة. الفرت  تلك خالل الصورة هبذه مهنته مارس قد يكون وأن سنوات سبع ملدة احملاماة أو الدفاع
 قدرهتم إثبات على قادرين املرشحون يكون أن جيب ذلك، إىل وباإلضافة ة.استثنائي اتبقدر  يتمتعون الذين باملرشحني إال العليا
 أن وجيبة( األسر  وشعبة املستشارية، وشعبة امللكة، شعبة أياملعنية ) الشعبة عمل جوانب مجيع يف اخلربة تطوير أو العمل على

 أو الفعلية والقيادية اإلدارية الصفات بداء إ على قادرين املرشحون يكون أن وينبغي القانونية، املهارات اتالقدر  هذه تتجاوز
 . املعاير هذه كورنر ةالقاضي ستويفتو ة. احملتمل



الالزمة  عايراملو ة. اجلنائي القضايا يف ابتدائية حمكمة أعلى وهي التاج، حمكمة يف دائرة يقاضمنصب لياً حا كورنر ةالقاضيتتوىل و 
 قضائية خربة املرشحني لدى يكون أن توقعيُ  ذلك، إىل وباإلضافة ،ا. لكنالعلي احملكمة ملعاير مماثلة دائرةلتويل منصب قاضي 

  ة. سابق

 
كفاءة ثابتة في مجال القانون الجنـائي واججـراءات الجنائيـة، والخبـرة المناسـبة الالزمـة، سـواء كقضـاة أو مـدعين  د( )

 في مجال الدعاوى الجنائية عامين أو محامين، أو بصفة مماثلة أخرى،
 قضائية خربة اولديه الدولية، اجلنائية احملكمة يف كقاض للعمل جيدا تأهيال ةمؤهل يوه الالزمة الكفاءة كورنر ةلقاضيتتمتع ا
 الدولية اجلنائية احملكمة يف أقدم عامة كمدعية سنوات مثاين جمموعه ما وأمضت ة. الدولي اجلنائية العدالة جمال يف واسعة وخربة

 ضد العامّ  واملدعي زوبليانني، وستويان ستانيشيتش ميتشو ضد العام املدعي قضييت قيادة ذلك يف مبا السابقة، ليوغوسالفيا
 بقضايا املتعمقة ومعرفتها الواسعة، املباشرة خربهتا إن. شستاكيت ميلومر ضد العامّ  واملدعي تاليتش، ومومر برديانني رادوسالف

 على العام والقانون املدين للقانون القضائية الواليات من الزمالء مع بفعالية العمل على املؤكدة وقدرهتا الدويل، اجلنائي القانون
 .الدولية اجلنائية احملكمة بعمل الصلة وثيقة أمور كلهاوهي   سواء، حد

 القضايا أخطر روتينية بصورة تعاجل وهيز. وويل انكلرتا يف اجلنائية احملاكم يف القضائية اخلربة من عاما 26تتمتع القاضية ب 
 ل. والقت االحتيال قضايا ذلك يف مبا تعقيداً  وأكثرها اجلنائية

 مجيع من وحمامني قضاة دربت وقد الدويل، اجلنائي القانون يف دولياً  هبا معرتف برةخب كورنر القاضية تتمتع ذلك، إىل باإلضافة 
 وجنوب اجلنوبية وأمريكا األوسط والشرق الشرقية وأوروبا أفريقيا يف ذلك يف مبا والدعوة، الدويل اجلنائي القانون على العامل أحناء
 ا. آسي شرق

 أو إتقانها الفرنسية أو ليزيةنكاج اللغة  )ه(
 .ليزيةكاإلن باللغة ةأصلي ةمتحدث يه كورنر ةالقاضي 

 
  باء القائمة أو ألف للقائمة الترشيح إلى اجشارة )و( 

 ذوي املرشحني تشمل اليت ألف، القائمة يف إلدراجها كورنر القاضية يرش  تُ  وحمامية، عامة ومدعية جنائية كقاضية خربهتا ضوء يف
 بصفة أو حمام أو عام مدع أو كقاض سواء الصلة، ذات الالزمة واخلربة اجلنائية، واإلجراءات اجلنائي القانون يف الراسخة الكفاءة

  ة.اجلنائي اإلجراءات يف أخرى، مماثلة
 

 األساسي روما نظام من 36 المادة من‘ 3‘إلى ‘ 1‘)أ(  8ة بالفقر  المتعلقة المعلومات  )ز(
 واجملموعة العام القانون نظام كورنر ةالقاضي مثلتس األساسي، روما نظام  من 36 املادة من‘ 3‘إىل ‘ 1‘)أ(  8 الفقرة ألغراض
 .مرشحة وهي ن. البلدا من وغرها الغربية ألوروبا اإلقليمية

 



 سائل محددة، كالعنف المرتكب ضد المرأة والطفل، على سبيل المثال ال الحصر.م في القانونية الخبرة )ح( 
 وال الضعفاء، الشهود مع التعامل يف خربة اولديه خطرة جنسية جرائم على تنطوي اليت القضايا يف للنظر ةمؤهل كورنر ةيالقاض
 .اجملال هذا يف التدريب قدمت وقد املزعوم، اجلنسي للعنف ضحايا يقعون الذين أولئك سيما

 
 المرشح تسمية بموجبها يتم التي الجنسية (ط) 
 .املتحدة اململكةة من قاضي مرشحة ة وهي بريطاني كورنر ةلقاضيا 

 
 كامل بدوام بالخدمة االلتزام ي()

 .ذلك احملكمة عمل عبء يتطلب عندما الساعة مدار على اخلدمة بتويل كورنر ةالقاضي تلتزم
 

____________ 


