
 نسريكو، دانييل دافيد نتاندا )أوغندا(

 [إنكليزي: األصل]

 المؤهالتبيان 

يفي مبتطلبات انتخابه عضوًا يف اللجنة االستشارية املعنية بانتخابات قضاة  نسريكو القاضي دانييل دافيد نتانداإن  
 احملكمة اجلنائية الدولية، إذ أنه:

 وبنزاهته بصفة قاض وحمام يف احملكمة العليا يف أوغندا.يتمتع بسمعة أخالقية رفيعة، وبعدم حتيُّزه 

إنه ميتلك كفاءة راسخة يف القانون اجلنائي واإلجراءات اجلنائية. إنه يعمل يف الوقت الراهن قاضيًا يف دائرة االستئناف 
دولية وكان رئيساً لشعبة االستئناف يف احملكمة اخلاصة بلبنان. وقد عمل قبل ذلك قاضياً يف دائرة االستئناف يف احملكمة اجلنائية ال

احملكمة العليا يف أوغندا ومارس هبذه الصفة احملاماة أمام احملاكم العليا واحملاكم الفرعية يف أوغندا، وقد أُدرِج اسم  فيها. إنه حمام يف
واجملىن لتمثيل املتهمني  مليتم تعيينه نياملؤهلالقاضي نسريكو، قبل انتخابه قاضيًا يف احملكمة اجلنائية الدولية، يف قائمة احملامني 

 أمام احملكمة اجلنائية الدولية. عليهم

ومعرتف هبا دوليا يف جمال القانون الدويل والقانون اجلنائي والقانون اجلنائي الدويل والقانون كفاءة راسخة تلك  ميانه 
احملكمة  يف كال كقاضاجملاالت من القانون   اكتسب خربة عملية كبرية يف هذهلقد اإلنساين الدويل وقانون حقوق اإلنسان. 

لقد درَّس هذه املواضيع يف جامعة ماكرييري يف أوغندا ويف القانونية.  اتهارساحملكمة اخلاصة بلبنان وكذلك أثناء ممو اجلنائية الدولية 
فقهية كثرية يف أعمال مشهورة جامعة بتسوانا حيث عمل أستاذاً ورئيسًا لقسم القانون. وقد أجرى حبوثًا ونشر مقاالت علمية/ 

دولياً. كما إنه شارك يف أنشطة مهنية تستلزم امتالك ناصية القانون يف هذه اجملاالت، مثل إصدار آراء قانونية ختصصية والعمل يف 
همات حتقي  اللجنة االستشارية التابعة ملكتب البحوث يف جرائم احلرب التابع ملعهد القانون يف اجلامعة األمريكية واالضطالع مب

 يف انتهاكات حلقوق اإلنسان وللقانون اإلنساين مدَّعى بارتكاهبا.

 اللجنة االستشارية لرتشيح قضاة احملكمة اجلنائية الدولية. يفيعمل حاليا إنه 

 وهو جييد اللغة اإلنكليزية كتابًة وتكلماً.

بالقانون العريف، سيأيت لصاحل سدِّ ضرورة متثيل إن انتخاب القاضي نسريكو، املنحِدر من منطقة أفريقيا ومن بلد يُعَمل 
 النظم القانونية الرئيسية يف العامل؛ وسيجعل متثيل أفريقيا يف اللجنة املعنية أكثر إنصافاً.

وبالنظر إىل قوة شخصية القاضي نسريكو ونزاهته، وكفاءته املعرَتف هبا دوليًا يف القانون اجلنائي واإلجراءات اجلنائية، 
قانون الدويل، والقانون اجلنائي الدويل، والقانون اإلنساين الدويل، وقانون حقوق اإلنسان )كما تشهد به سريته الذاتية(، الوكذلك 

 ستمر يف تقدمي مسامهة كبرية يف عمل اللجنة االستشارية.يانتخابه، ال بد أن  يعادالقاضي نسرييكو، عندما فإن 

[…]  


