
 1 

  )بوتسوانا (نو، صنجي ماسينوموناغنغ

  ] باإلنكليزية:األصل[
 مذكرة شفوية

  

 لدى احملكمة اجلنائية الدولية حتياا إىل أمانة مجعية الدول  املعتمدةدي سفارة مجهورية بوتسوانا وبعثتها  
ومة بوتسوانا عن حك صادر  للمحكمة اجلنائية الدولية وتتشرف مبوافاا طيه ببيان األساسياألطراف يف نظام روما

  .نصب قاٍض باحملكمة اجلنائية الدوليةمل من بوتسوانا ةلتقدمي املرشح
  

صنجي ماسينونو موناغنغ مرشحة إلدراجها يف القائمة باء عمال وحكومة مجهورية بوتسوانا مست السيدة   
  . من النظام األساسي٣٦ من املادة ٥بالفقرة 

  
إقرار من هياكل السياسة العامة لإلحتاد اإلفريقي وحتديدا الس التنفيذي ة موناغنغ متّ بيوترشيح القاض  

  .ومجعية رؤساء الدول واحلكومات
...  
  

*** 

  
موجهة من وزارة الشؤون اخلارجية والتعاون   ,EA 24/16/1 V (110) G1 25/2008 مذكرة شفوية

  الدويل جبمهورية بوتسوانا 

  

ُا إىل أمانة مجعية الدول دي وزارة الشؤون اخلارجية والتعاون الدويل يف مجهورية بوتسوانا حتيا
األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية وتتشرف بإبالغها أن حكومة مجهورية بوتسوانا قررت 

ي اإلنتخابات وسوف جتر. تسمية القاضية السيدة صنجي ماسينونو موناغنغ ملنصب قاٍض باحملكمة اجلنائية الدولية
يناير الثاين / كانون٢٣ إىل ١٩أثناء الدورة السابعة املستأنفة للمحكمة اجلنائية الدولية اليت ستعقد يف الفترة من 

 ٣٦من املادة  ") ٢) ("باء (٣ويتم تسمية القاضية موناغنغ مرشحة يف القائمة باء، وذلك عمال بالفقرة . ٢٠٠٩
  . ٣٦ من املادة ٥الفقرة و
  

ضية موناغنغ مشهود هلا بدرايتها الواسعة بقانون حقوق اإلنسان الدويل والقانون اإلنساين وحتظى والقا  
  . باإلحترام حليادها ونزاهتها

  
  . وقد شاركت مشاركة حثيثة يف العديد من املؤمترات املكرسة لقضايا حقوق اإلنسان والقانون اإلنساين  
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وناغنغ عضوا يف اللجنة اإلفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب، نتخبت القاضية م، أ٢٠٠٣ُ يولية/ويف متوز  
تابع للوحدة اإلفريقية واهليئة القارية الوحيدة املنوطة بوالية تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان الهاز اليت تعد اجل
  .وهي تضطلع حاليا مبهمة رئيسة هلذه اللجنة. والشعوب

  
  نت قاضيوالقاضية موناغنغ عة ة لدى حماكمييف إطار برنامج التعاون التقين ٢٠٠٦ يف عام غامبيا مجهوري ،

وخربا . بإعتبارها خبرية وهي تؤدي حاليا نفس هذه املهمة يف مملكة سوازيلندالتابع لصندوق الكومنولث 
ين بإعتبارها قاضية وعضوا للجنة مكّنتها من إكتساب مهارات ومعارف كبرية يف جماالت التحليل القانوين وتدو

  .األحكام
  

نشئت مبقتضى قانون وكانت القاضية موناغنغ قبل تعيينها أمينة تنفيذية جلمعية القانون يف بوتسوانا اليت أُ
وقد حالفها التوفيق .من قوانني بوتسوانا) Cap 61:01 (١٣/٩٦برملاين هو القانون املتعلّق مبمارسة املهنة القانونية 

والقاضية موناغنغ هي املوظّفة التنفيذية األوىل واملسؤولة . ١٩٩٧نوفمرب /يف فتح مكتب للجمعية يف تشرين الثاين
  . ٢٠٠٦يناير /ضطلعت ذا الدور لغاية كانون الثاين ااألوىل عن اجلمعية وقد 

  
نّ القاضية موناغنغ قادرة على أن تسهم مسامهة قيمة يف عمل احملكمة أوحكومة بوتسوانا على ثقة من 

  .ومؤهالا تفي متاما باملعايري املطلوبة لتقلّد هذا املنصب السامي. اجلنائية الدولية
  

  .وترفق طيه السرية الذاتية للقاضية موناغنغ
  

صنجي ية بوتسوانا تقدم رمسيا مبقتضى هذه املذكرة الشفوية، ترشيح القاضية السيدة وحكومة مجهور
  . الدولية إىل أمانة مجعية الدول األطرافماسينونو موناغنغ إلنتخاا ملنصب قاٍض باحملكمة اجلنائية 

  
*** 

 


