
  )غيانا(شهاب الدين، حممد  

  
  مذكرة شفوية 

  

  ا إىل أمانة مجعية الدول األطراف يف نظام تهدى البعثة الدائمة جلمهورية غيانا لدى األمم املتحدة حتيا
 ١٥، املؤرخة ICC-ASP/7/S/19روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية وتتشرف، باإلشارة إىل مذكرة األمانة 

، بإبالغها أن حكومة غيانا قررت ترشيح القاضي حممد شهاب الدين إلنتخابه قاضيا باحملكمة ٢٠٠٨ابريل /نيسان
للجمعية، يف مدينة نيويورك يف الفترة املُستأنفةعقد خالل الدورة السابعة اجلنائية الدولية، أثناء اإلنتخابات اليت ست 

  .٢٠٠٩يناير / كانون الثاين٢٣ إىل ١٩من 
  

 من ٣٦ من املادة ٥الفقرة باء مبا يتوافق ومد شهاب الدين يندرج يف إطار القائمة وترشيح القاضي حم  
  . نظام روما األساسي

  
اهة وله خربة طويلة بوصفه رتوالقاضي حممد شهاب الدين شخص يتحلى باألخالق الرفيعة واحلياد وال  
ين ينتمون إىل نظام القانون العام، زاول  الذاألكفاءعتبار القاضي شهاب الدين من رجال القانون بإو. قاضيا دوليا

وبفضل عمله . ملدة عقود طويلة احملاماة يف غيانا وعمل بصفته وكيال عاما وقائما بأعمال وزير اخلارجية يف غيانا
وقاضيا لدى احملكمة اجلنائية الدولية ليوغسالفيا السابقة من ) ١٩٨٨/١٩٩٧(قاضيا لدى حمكمة العدل الدولية 

 اجلنائية الدولية لرواندا يف دوائرها احملكمة لدىوقاضيا ) ن، ونائبا لرئيس هذه احملكمة مرتني حىت اآل١٩٩٧(
 الدين كفاءة يف ااالت ذات الصلة بالقانون الدويل إكتسب القاضي شهاب)  إىل اآلن١٩٩٧من (اإلستئنافية 

دويل وقانون حقوق اإلنسان والقانون املتصل  بالعمل القضائي لدى احملكمة، مثل القانون اإلنساين الالذي له عالقة 
. وهذا القاضي الدويل من الدعاة املتحمسني لسيادة القانون واحترام حقوق اإلنسان. بالعنف ضد املرأة والطفل
  . للقاضي شهاب الدينوترفق طيه السرية الذاتية

  
       ) ب ( ٣ الفقرة ،٣٦وتتوفر يف القاضي حممد شهاب الدين الشروط املنصوص عليها يف املادة   

 من النظام ")٢(") أ (٤، الفقرة ٣٦ من نظام روما األساسي فضال عن املادة ")٢(") ب (٣والفقرة ") ١("
لدى حمكمة التحكيم الدائمة أبلغ حكومة غيانا باختياره القاضي  والفريق الوطين التابع جلمهورية غيانا. األساسي

  .  هذا الترشيحالكارييبوقد أيد اإلحتاد . محكمة اجلنائية الدوليةشهاب الدين مرشحا إلنتخابه قاضيا لل
  

وحكومة غيانا على قناعة من أن القاضي شهاب الدين مؤهل متاما وهو قادر على أن يقدم مسامهة قيمة   
  . يف أعمال احملكمة

  
  

***  


