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  )بوتسوانا (نو، صنجي ماسينوموناغنغ

  ] باإلنكليزية:األصل[
 بيان املؤهالت 

  

من نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية ) أ (٤، الفقرة ٣٦بيان تقدمه مجهورية بوتسوانا وفقا للمادة   
 احملكمة  جلمعية الدول االطراف بشأن اإلجراء املتعلّق بترشيح وانتخاب قضاة ICC-ASP/3/Res.6الدولية والقرار 
  . اجلنائية الدولية

  
 من نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية تسمي مجهورية ٣٦من املادة ) أ) (٤(وفقا للفقرة   

بوتسوانا مبوجب هذا القاضية صنجي ماسينونو موناغنغ اليت هي من رعايا بوتسوانا مرشحة لشغل منصب من 
  .٢٠٠٩ية الدولية لسنة املناصب القضائية الشاغرة باحملكمة اجلنائ

  
من ) ج(و) ب( ، )أ) (٣(، الفقرة ٣٦موناغنغ تفي بالشروط الوارد ذكرها يف املادة . والقاضية صنجي م  )١(

  . نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية
      

ية موناغنغ  من النظام األساسي يف القاض٣٦من املادة ) أ (٣تتوفر الشروط الوارد ذكرها يف الفقرة   ")١("
 سنوات ١٠ جبمهورية بوتسوانا ملدة تزيد على واشتغلت بالقضاءألخالق العالية واحليادية والرتاهة بإعتبارها تتمتع با

حملكمة العليا يف مجهورية با قاضية منصب القاضية موناغنغ وشغلتبعد أن متّ قبوهلا يف سلك القضاة يف بوتسوانا 
يا بصفتها قاضية للمحكمة العليا يف مملكة سوازيلند مبوجب خمطّط للمساعدة ة سنتني وهي تعمل حال ملدغامبيا

أعلى ل  سنوات وهذا أهلها لشغ١٠وللقاضية موناغنغ خربة تزيد على . التقنية يندرج يف إطار صندوق الكمنويلث
وانتخبتها مجعية رؤساء وإعترافا خبصاهلا اليت ال حتصى رشحتها مجهورية بوتسوانا . املناصب القضائية يف بوتسوانا

 من ٣١ووفقا للمادة .  حلقوق اإلنسان والشعوباإلفريقيةدول وحكومات اإلحتاد اإلفريقي للعمل عضوا يف اللجنة 
" على أن  نشئت اللجنة اإلفريقية، ينصامليثاق اإلفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب ، هذا امليثاق الذي مبقتضاه أُ

فريقية ذوي مسعة ومعروف عنهم حسن خلقهم ونزاهتهم وحيادهم  شخصيات إواضاء اللجنة جيب أن يكونأع
 ".وكفاءم يف مسائل حقوق اإلنسان والشعوب

  
 متلك القاضية موناغنغ خربة كبرية ومؤهالت عالية يف جمال القانون ٣٦من املادة ) ب) (٣( بالفقرة ووفاء  ")٢("

ذلك له لوخربة عملية طويلة على الصعيد املهين و لقانون اإلنساينالدويل والسيما قانون حقوق اإلنسان الدويل وا
 عضوا يف اللجنة اإلفريقية حلقوق اإلنسان موناغنغوقد عينت القاضية . حملكمةباعالقة بالوظائف القانونية املنوطة 

اد اإلفريقي واللجنة اإلفريقية جهاز تابع لإلحت.  وهي حاليا رئيسة هذه اللجنة٢٠٠٣يولية / والشعوب يف متوز
 القاضية موناغنغ رئيسة للفريق العامل التابع للجنة كما عملت. قوق اإلنسان يف إفريقيامكلّف بتعزيز ومحاية ح

عين حبضر ومنع التعذيب يف  وقد قامت، بصفتها رئيسة، مبباشرة برنامج للجنة م.اإلفريقية املعين مبنع وحضر التعذيب
رئيسة للفريق العامل املعين عملت كما أا . دىء التوجيهية اليت صاغتها اللجنة بإستخدام أدوات منها املباإفريقيا
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وبإعتبار القاضية موناغنغ عضوا يف اللجنة بذلت جهودا ال تعرف الكلل يف سبيل . باحلقوق اإلقتصادية واإلجتماعية
هاجرين والنسوة السجينات أو آليات خاصة تابعة للجنة من قبيل حقوق الالجئني واملشردين داخليا واملالنهوض ب

 .املوجودات يف أماكن أخرى لإلحتجاز
  

وقد زارت القاضية موناغنغ بلدانا إفريقية عديدة لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان والشعوب وذلك من 
وقد أكسبتها هذه البعثات القدرة على (خرى لتقصي احلقائق أو للتحقيق  وأخالل بعثات لتعزيز حقوق اإلنسان

عالوة على  ذلك، .  دراسية ومؤمتراتواملشاركة يف حلقات) روما األساسياجلرائم اليت حيضرها نظام حتديد 
 دورة  دراسية يف جمال القانون اجلنائي الدويل مبركز ٢٠٠٧ يولية/متوز-يونية/ القاضية موناغنغ يف حزيرانحضرت

ت من قبل منظمات عديدة يف أوروبا غروتيوس لدراسات القانون الدويل يف الهاي ولندا كما انها دعي
  .واألمريكتني إللقاء كلمات تتعلّق بنظام حقوق اإلنسان اإلفريقي

  
بوجه خاص رئيسة هذه اللجنة أسهمت القاضية موناغنغ يف خلق ووبوصفها عضوا يف اللجنة اإلفريقية 

البالغات املقدمة /يظر يف الشكاورصيد من السوابق القضائية اإلفريقية يف جمال حقوق اإلنسان وذلك من خالل الن
  .إىل اللجنة

  
بالقانون اإلنساين الدويل، عملت القاضية موناغنغ عن كثب مع املقرر اخلاص املعين بالالجئني وفيما يتعلق 

وملتمسي اللجوء واملشردين داخليا واملهاجرين يف افريقيا التابع للجنة االفريقية، وكذلك مع خمتلف شبكات 
وقدمت ورقات أساسية عديدة يف حمافل . االستشاري لدى اللجنة االفريقية  احلكومية ذات املركزاملنظمات غري

  .عديدة خمتلفة تغطّى جمموعة عريضة من القضايا، يركز الكثري منها على حقوق اإلنسان والقانون اإلنساين
  

النظام القضائي يف وعملت القاضية موناغنغ، وهي خرجية جامعة بوتسوانا، طيلة سنوات عديدة ضمن   
وقد برهنت يف هذا . بوتسوانا متقلدة مناصب شتى مثلما أا عملت يف املنطقة االقليمية ودون اإلقليمية الفريقيا

الصدر على كفاءا ودرايتها بالقانون اجلنائي والقانون الدويل على حد سواء ومها ميدانان مهما صلة يعمل احملكمة 
  :ذلك على سبيل الذكر ال احلصر، ما يلياجلنائية الدولية مبا يف 

تولت القاضية موناغنغ مناصب مدع عام وقاضي صلح وقاض فتصدت موعة عريضة من املسائل   •
فهي تفضل يف القضايا،وتدون وتصدر االحكام حبق . اجلنائية ذات العالقة بالعمل الذي تقوم به احملكمة

ن الشعبة اجلنائية التابعة للمحكمة العليا يف باجنول، غامبيا وكانت القاضية الوحيدة املسؤولة ع. املتهمني
ملدة سنتني وقد اكتسبت يف هذا الصدد مهارات استثنائية يف اال اجلنائي خاصة فيما يتعلق بتحليل 

وبصفتها عاملة يف ميدان حقوق . الوقائع واحملاكمات ذات الصلة باملسائل اجلنائية وتدوين االحكام
تع القاضية موناغنغ بالدراية يف تطبيق معايري حقوق اإلنسان لدى حمكمة جنائية، وهي ميزة اإلانسان تتم

  .ميكن أن تكون لصاحل احملكمة
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وبصفتها أوىل مسؤولة تنفيذية عن مجعية القانون يف بوتسوانا، تولت مبفردها فتح مكتب اجلمعية، اليت   •
من قوانني  Nº 13/96(Cap: 61:01)نة القانونية أسست بقشض القانون الربملاين املتعلق باصحاب امله

  .بوتسوانا

 هي املديرة الشخصية واملالية وجهة اإلتصال للجمعية واملتحدثة بامسها واملسؤولة األوىل وكانت  ·
وكانت . وميكن دورها يف مجلة أمور، يف تعيني األفعال اإلجرامية والتحقيق فيما بالتعاون مع الشرطة.عنها

وكانت تشارك ايضا يف اعداد . رير لوائح اإلام والقيام بالتحضريات اخلاصة باملقاضاةتكلف أيضا بتح
  .الوثائق اليت ستستخدم يف املسائل املدنية من قبيل شطب حمام بعينه من قائمة احملامني

مونغانغ من الدعاة حلقوق املرأة وقد شاركت مشاركة جادة يف شىت املبادرات الوطنية والقاضية   ·
 وذلك –قليمية الرامية إىل تفعيل متكني املرأة وادماجها يف صلب اتمع على صعيد القارة االفريقية واإل

 وهي منطقة غري حكومية قائمة يف بوتسوانا،  ,(Emang Basadi)بصفتها عضوا اميانغ باسادي
م املرأة والقانون والتنمية وبصفتها أيضا عضوا يف املنطقة غري احلكومية العاملة يف جمال القانون املعروفة باس

  .يف افريقيا

عضوا يف اللجنة االفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب وتنفيذا للربوتوكول امللحق بامليتاق االفريقي وبصفتها   ·
حلقوق االنسان والشعوب واملعين حبقوق املرأة يف افريقيا، شاركت القاضية موناغنغ يف صياغة هذا 

. ل احدعشر عضوا كلفهم اإلحتاد االفريقي بتعزيز وإعمال الربوتوكولالربوتوكول وهي واحدة من أص
وقد مت ذلك من خالل احللقات الدراسية واملؤمترات فضال عن التدريب والنظر يف القضايا اليت عرضت 

  . على اللجنة ضد الدول األطراف يف امليثاق

ازيالند، فهي جديرة بأن تثري احملكمة قاضية من دول الكومنولث يف مجهورية غامبيا ومملكة سووبصفتها   ·
بعطائها الوافر واملتنوع الشامل لنظم قانونية متنوعة منها القانون االنكليزية العام والقانون الدويل حلقوق 

  .االنسان

 الذاتية، فقد اثبتت كفاءا يف ميدان القانون اجلنائي واالجراءات اجلنائية وهي وكما هو وارد يف سريا  ·
. ت أخرى ذات عالقة بالقانون الدويل كالقانون االنساين الدويل وقانون حقوق اإلنسان الدويلجماال

 من النظام األساسي، تتوفر يف القاضية موناغنغ الشروط الواردة يف كلّ من ٣٦ من املادة ٥ووفاء بالفقرة 
   .   ٣٦من املادة ") ٢) ("ب (٣و") ١) ("ب (٣الفقر 

  
 صلة بالعمل الذي وهي خربة ذاتغ خبربة وافرة حبكم أهليتها املهنية القانونية، وتتمتع القاضية موناغن  

غراض الفقرة  على القائمة الف والقائمة باء، وأل بشروط ترشيحهاولذلك هي تفي اىل حد كبري. تضطلع به احملكمة
  .باء من النظام األساسي، فترشيحها وارد يف اطار القامنة ٣٦ من املادة ٥



 4 

 متلك القاضية موناغنغ ناصية اللغةاالنكليزية وجتيدها كتابة ونطقا، ٣٦من املادة ) ج (٣ال بالفقرة وعم  ")٣("
وهذا راجع إىل حقيقة أا أجرت دراستها االبتدائية والثانوية . هذه اللغة اليت هي احدى لغات العمل باحملكمة

  .أيضاوهلا إملام مفيد باللغة الفرنسية . والعليا باللغة االنكليزية
  
  : إيراد املعلومات التاليةجيدر من النظام األساسي، ) "٣"(إىل ) "١") (أ (٨ من الفقرة ٣٦وطبقا للمادة   )٢(
  
باإلظافة إىل ذلك . لقد تدربت القاضية موناغنغ ومارست يف ظلّ النظام القانوين املزدوج لبوتسوانا  ")١("

ند عملت وماتزال تعمل يف ظلّ النظامني القانونيني لذينك مبيا ويف مملكة سوازيلاوبصفتها قاضية يف مجهورية غ
 وهي إفريقية األصل، موناغنغوبوصفها عضوا يف اللجنة اإلفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب تتمتع القاضية . البلدين

اإلعتبار الواجب ولذك فإنّ ترشيحها يتم بإيالء . مبعرفة النظم القانونية يف إفريقيا ويف العديد من بلدان الكومنوالث
 العاموالقاضية موناغنغ متثل القانون .  وعلى أساس التمثيل اجلغرايفالعاملللنظم القانونية الرئيسية السائدة يف 
 .وسيكون إنتخاا مبثابة التمثيل املنصف

  
قليمية وهي من رعايا مجهورية بوتسوانا اليت هي عضو يف جمموعة الدول اإلفريقية من املنطقة دون اإل  ")٢("

 .اجلنوبية
  
 .والقاضية موناغنغ أنثى  ")٣("
  
 من النظام األساسي فإنّ القاضية موناغنغ مواطنة من مجهورية بوتسوانا ٣٧ من املادة ٧وألغراض الفقرة   )٣(

  . ال متلك جنسية أي بلد آخروهي
  
 داعية حلقوق املرأة والطفل من النظام األساسي فإن القاضية موناغنغ) ب (٨ ، الفقرة ٣٦وامتثاال للمادة   )٤(

حبضر و مبنع التعذيب   املعينوبصفتها رئيسة للفريق العامل. ومدافعة كذلك عن ضحايا التعذيب والعنف املرتيل
 أو املهينة، داخل اللجنة اإلفريقية، فهي تتمتع بالكفاءة يف هذا اال من جماالت الإلنسانيةوغريه من ضروب املعاملة 

كما عملت القاضية موناغنغ بشكل ال يعرف الكلل داخل اللجنة املذكورة .  احملكمة حتديداالقانون الذي يهم
  .  واملشردين داخليا واملهاجرين يف إفريقياكالالجئنيلتأمني إرساء آليات خاصة حلماية حقوق اموعات الضعيفة 

  
اهة والكفاءة املشهود هلا ا دوليا يف القانون وبالنظر إىل ما تتمتع به من قوة الشخصية واخللق الرفيع والرت  ) ٥(

الدويل بوجه خاص ويف قانون حقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدوليني بوجه عام فضال عن كفاءا الثابتة يف 
ة يف  قاضية باحملكمة سيشكّل مسامهة كبرياال القانون اجلنائي واإلجراءات اجلنائية فإنّ إنتخاب القاضية موناغنغ 

ويف القانون اجلنائي الدويل بشكل عام عمل احملكمة بوجه خاص.  

*** 


