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  )كولومبيا(مونروي كابرا، ماركو غرياردو 

  ]ألسبانية با:األصل[ 

  مذكرة شفوية

يف احملكمة اجلنائية الدولية  حتياا إىل أمانة مجعية الدول األطراف هولندادي سفارة كولومبيا يف 
     ًرشحا ليكون م الدكتور ماركو غرياردو مونروي كابرا سميةولومبيا قررت تكاألمانة بأن  بإبالغ وتتشرف

 جلمعية الدول األطراف ثامنةلدورة الاملنصب قاض يف احملكمة اجلنائية الدولية يف االنتخابات املقرر إجراؤها أثناء 
  .٢٠٠٩نوفمرب /تشرين الثاين يف الهاييف 

 من نظام روما ٣٦من املادة ‘ ٢’) أ (٤ ألحكام الفقرة     ًوفقا  االدكتور مونروي كابروتأيت تسمية   
  .من نظام روما األساسي ٣٦ من املادة ٥ ة    ً            وفقا  ألحكام الفقر، مرشح النتخابه ضمن القائمة باء؛ وهو األساسي

الدكتور ترشيح  بشأن الدائمة التحكيم حمكمة يف لكولومبيا الوطنية موعةلمجاومرفق طيه خطاب   
    من القرار٦قرة  والف من نظام روما األساسي٣٦من املادة ‘ ٢’) أ (٤لفقرة            ً   وبيان وفقا  ل،امونروي كابر

ICC-ASP/3/Res.6وسريته الذاتية ،.  

  الدائمة التحكيم حمكمة يف لكولومبيا الوطنية موعةلمجاخطاب 

) أ (٤الفقرة  ألحكام    ًفقا و، و التحكيم الدائمةحمكمة لكولومبيا يف ةالوطنييف اموعة بصفتنا أعضاء   
الدكتور ماركو  يشرفنا أن نقدم ترشيحئية الدولية،  للمحكمة اجلنا من نظام روما األساسي٣٦من املادة ‘ ٢’

  . احملكمة اجلنائية الدوليةقاض يفملنصب  غرياردو مونروي كابرا

 وعمل طوال حياته.       ً       ً                   قاضيا  ورئيسا  للمحكمة الدستوريةالدكتور ماركو غرياردو مونروي كابراوكان 
حملكمة الدستورية يف كولومبيا ضمان احلماية ا من وظائفألن ، على الدفاع عن حقوق اإلنسان ومحايتها  املهنية

.  فيهاطرفاإلنسان اليت كولومبيا  املباشرة حلقوق اإلنسان يف ضوء الدستور السياسي واملعاهدات الدولية حلقوق
  ً يا   وقاض ًا رئيسفكان  مناصب هامة أخرى يف اجلهاز القضائي للحكومة الدكتور مونروي كابرا شغل كذلك

 بالدائرة الدستورية حملكمة العدل العليا،   ًيا رئيس الس األعلى لإلدارة القضائية، وقاضل  ًا نائبوديبية، احملكمة التأب
  .ضمن أنشطة أخرى

  ًا  سنوات، وسفري١٠دة ملقوق اإلنسان حل يف جلنة البلدان األمريكية         ًكان عضوا ، ةالدوليساحة  العلىو
جلنة الشؤون  رئيسل  ًا نائبو اخلاص يف بنما ومونتيفيديو، لقانون الدويلامؤمترات دى  ل                 ًفوق العادة ومفوضا 

واكتسب  .مبيا يف عدة مؤمترات دوليةلوو                          ً   مة الدول األمريكية، ومندوبا  لكالقانونية والسياسية بالس الدائم ملنظ
   . هنية بارزةصفات أكادميية وأدبية وما حتلى به من ملتقدير الكافة يف كولومبيا هذه ااالت نتيجة إلجنازاته يف 



 ٢ 

رياردو مونروي كابرا يف قائمة املرشحني لالنتخاب غماركو  التكرم بإدراج اسم الدكتوررجو  نلكلذو
  . يف القائمة باء، من نظام روما األساسي٣٦ملادة  من ا٥ للفقرة ملنصب قاض يف احملكمة اجلنائية الدولية وفقا

  :التوقيع

  غيلريمو فرنانديز دي سوتو
  الدائمة التحكيم حمكمة يف لوطنيةا موعةلمجاعضو 

  ريرووفرناندو هينستروسا ف
  الدائمة التحكيم حمكمة يف الوطنية موعةلمجاعضو 

  رافائيل ريفاس بوسادا
  الدائمة التحكيم حمكمة يف الوطنية موعةلمجاعضو 

  رافائيل نييتو نافيا
  الدائمة التحكيم حمكمة يف الوطنية موعةلمجاعضو 
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