
  )غيانا(شهاب الدين، حممد  

  

 بيان املؤهالت
  

  لترشيح من نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية ٣٦من املادة ) أ (٤عرض وفقا للفقرة بيان ي 
  . وانتخاب قضاة احملكمة اجلنائية الدولية

  

ى باألخالق الرفيعة  باحملكمة شخص يتحللدين، املرشح من غيانا ملنصب قاٍض حممد شهاب اي  إن القاض  )أ(
 .  وتتوافر فيه املؤهالت املطلوبة يف دولة غيانا للتعيني يف أعلى املناصب القضائيةالرتاهةواحلياد و

  

والقاضي شهاب الدين واحد من أبرز اخلرباء القانونيني يف غيانا وحمام ذو كفاءة ينتمي إىل نظام ) "١"( )ب(
، ومستشار يف الشؤون وشغل وظيفة مستشار، وقاٍض.  غيانااحملاماة يف القانون العام وقد زاول طيلة عقود متعددة 

وأثناء ). ١٩٨٧-١٩٧٣( عام ومدٍع)  برتبة قاضي اإلستئناف١٩٧٣-١٩٦٢(اجلنائية، ومستشار قانوين ملكي 
 ، عمل القاضي شهاب الدين وزيرا للشؤون القانونية وقائما بأعمال١٩٨٧ إىل عام ١٩٧٨الفترة املمتدة من عام 

ويتمتع القاضي . شؤون وزير اخلارجية كما شغل منصب نائب أول لرئيس الوزراء ونائب الرئيس يف حكومة غيانا
ويشغل حاليا ) ١٩٩٧-١٩٨٨(شهاب الدين خبربة قانونية دولية واسعة، وقد عمل قاضيا مبحكمة العدل الدولية، 

دائرة اإلستئناف التابعة للمحكمة اجلنائية الدولية  باحملكمة اجلنائية الدولية ليوغسالفيا السابقة ويف منصب قاٍض
من ) ١) (أ (٤، الفقرة ٣٦روط املنصوص عليها يف املادة  خبربته القانونية الطويلة وإستفاءه للشإعترافا. لروواندا

نظام روما األساسي، قررت حكومة غيانا ترشيح القاضي حممد شهاب الدين إلنتخابه قاضيا باحملكمة اجلنائية 
  . الدولية

  

مة  باحملكمة اجلنائية الدولية يدرج يف القائقاضي شهاب الدين مرشحا ملنصب قاٍضوغيانا مست ال") ٢(" )ب(
  .  من نظام روما األساسي٣٦ من املادة ٥وفقا للفقرة ) باء(
  

 واحملكمة اجلنائية الدولية وبالنظر اىل اخلدمات اجلليلة اليت قدمها بوصفه قاضيا مبحكمة العدل الدولية
وواندا وباحملكمة اجلنائية الدولية لر) حىت اآلن، ونائبا للرئيس مرتني لتلك احملكمة-١٩٩٧(ليوغسالفيا السابقة 

ومعرفة يف ااالت ذات العالقة بالقانون الدويل املتصلة بدائرة اإلستئناف إكتسب القاضي شهاب الدين خربة كبرية 
 املتصلبالعمل القضائي للمحكمة اجلنائية الدولية مثل القانون اإلنساين الدويل وقانون حقوق اإلنسان والقانون 

  .ة املتحمسني لسيادة القانون وإحترام حقوق اإلنسانوهو من الدعا. بالعنف ضد املرأة والطفل
  

  .ويتكلم القاضي شهاب الدين اإلنكليزية بطالقة وهي لغته األم  )ج(
  : من نظام روما هي اآلنية٣٦من املادة ) أ (٨واملمعلومات ذات الصلة بالفقرة   )د(
  

  .القاضي شهاب الدين مؤهل ألن يعني يف أعلى املناصب القضائية يف غيانا -١
 .والقاضي شهاب الدين من رعايا غيانا اليت هي عضو يف جمموعة أمريكيا الالتينية والبحر الكرييب -٢
 .والقاضي شهاب الدين ذكر -٣
  

  .والقاضي شهاب الدين من رعايا غيانا وال ميلك جنسية أية دولة أخرى  )ه(
  

***  


