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  وفاء باملتطلَّباتالبيان 

 ٣٦ من القرار املتعلِّق بإجراءات انتخاب قضاة احملكمة اجلنائية الدولية واملادة            ٧ للفقرة   وفقاً
       بيان التايل بـشأن    ال بتقدمي فلبنية ال حكومف  من نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، تتشر

  :  سنتياغو-مرمي ديفنسور السيناتورةترشيح 

   سنتياغوالسيناتورةالت معلومات عن مؤه   .لفأ

 من ٣٦ من املادة ٣من الفقرة ) أ(نة يف الفقرة الفرعية سنتياغو باملتطلبات املبيالسيناتورة  تفي   )١
هي تتحلّى باألخالق الرفيعة واحلياد والرتاهة، وتتوافر فيها املؤهالت اليت          ف. النظام األساسي 

 .ني يف أعلى املناصب القضائية للتعيفلبنيبها قانون اليتطلَّ

ا عملت يف فروع السلطة     السيناتورة  ز  وتتميعن املكانـة    ، فضالً مجيعهاالثالثة   سنتياغو بأ 
محكمـة  ل ل الرئيسفقد عملت بصفة القاضي     . ها يف األوساط األكادميية   ؤاملرموقة اليت تتبو  

 والترحيللجنة املعنية باهلجرة    وترأست ال . ١٩٨٧ إىل عام    ١٩٨٣ اإلقليمية من عام     االبتدائية
  .لإلصالح الزراعي) وزيرة ( أمينة١٩٨٩ًعينت يف عام و. ١٩٨٩ إىل عام ١٩٨٨من عام 

 عضوةً يف جملس شيوخ مجهورية      إميانه برتاهة خلقها إذ انتخبها    مراراً    فلبيينوقد بين الشعب ال   
 إىل  ٢٠٠٤املمتدة من عـام     ، وللفترة   ٢٠٠١ إىل عام    ١٩٩٥ للفترة املمتدة من عام      فلبنيال

النتخاب لكما إا ترشحت . ٢٠١٦ إىل عام   ٢٠١٠، مث للفترة املمتدة من عام       ٢٠١٠عام  
  . فحصلت على ثاين أعلى عدد من األصوات١٩٩٢ يف عام فلبنيرئيسةً جلمهورية ال

ية كلأستاذةً حماضرةً يف القانون الدستوري والقانون الدويل يف          عاماً   ١٢على مدى   وكانت  
  من الكتب اليت    تزل لـماةً  كثري كتباً   املوضوعني ين وألَّفت يف هذ   ،فلبنيجامعة ال القانون يف   
  .فلبنييف معاهد القانون يف شىت أحناء الاليوم يستعان ا 

صفات جلبت هلا كثرياً مـن      ن خدمة السيناتورة سنتياغو املديدة يف أوساط السلطة بشىت ال         إ
كما إن . هخلق نزيع به من قدرة ومن   على ما تتمت   إضافياًل برهاناً    وهي متثِّ  ،األومسة واجلوائز 

ستستفيد منـها    أكسبتها سعة يف الرؤية   كادميي  األ جمال الوظيفة العامة ويف اال     يفخربا  
داً يف عملها قاضيةً يف احملكمةجي.  

 من املـادة  ٣من الفقرة ‘ ٢’)ب(بات املبينة يف الفقرة الفرعية   تفي السيناتورة سنتياغو باملتطلَّ    )٢
 . من النظام األساسي٣٦



 

 2 

  اإلعداد اجلامعي

يف إطـار   تشيغان  الدكتوراه يف القانون من جامعة م     حصلت السيناتورة سنتياغو على شهادة      
زت الدراسات وتركَّ. )DeWitt(ويت يزمالة من زماالت دو) Barbour(ربر امنحة من منح ب

  .وراه على القانون الدويل بصورة رئيسيةاليت أجرا بعد حصوهلا على الدكت

   العملإطار املكتسبة يف اخلربة

  :بصفتهااكتسبتها كفاءة راسخة يف القانون الدويل السيناتورة سنتياغو تتوافر لدى 

 للفترة املمتدة مـن     فلبني جلنة الشؤون اخلارجية يف جملس شيوخ مجهورية ال        رئيسةَ •
 ؛٢٠١٠  إىل عام٢٠٠٤عام 

 يف جمال القانون الـدويل املدرجـة        العايلذوي التأهل   رباء املرموقني   اخل من   خبريةً •
 ؛٢٠٠٠ أمساؤهم يف قائمة األمم املتحدة لعام

يف الكثري من املؤمترات واحملافل احمللية والدولية املعنيـة         مشاركةً  ثةً  ةً ومتحد أخصائي •
 املساواة بنينون  وقا، وقانون الالجئني الدويل،مبواضيع مثل القانون اإلنساين الدويل

  ونظام روما األساسي؛،اجلنسني

 مؤلِّفةً يف القانون الدويل؛ •

 ؛ ١٩٨٨ إىل عام ١٩٧٦ من عام فلبنيأستاذةً حماضرةً يف جامعة ال •

 ؛١٩٨٢ يف واشنطن العاصمة يف عام فلبنيسفارة الدى خبريةً استشاريةً قانونيةً ل •

•    ي لشؤون الالجئني مـن عـام       ض األمم املتحدة السام   مسؤولةً قانونيةً لدى مفو
 .١٩٨٠  إىل عام١٩٧٩

٣(  نة يف الفقرة الفرعية تفي السيناتورة سنتياغو باملتطلبات املبي)٣٦ من املـادة  ٣من الفقرة ) ج 
 .من النظام األساسي ألا تتقن اإلنكليزية، إحدى لغات العمل يف احملكمة

ن كفـاءات   يشار إىل أ   ،من النظام األساسي   ٣٦ من املادة    ٥فيما خيص الوفاء مبقتضيات الفقرة        .باء
لها لإلدراج يف القائمة     هذا تؤه  التزكيةمن بيان    ٢- يف القسم ألف   املذكورةالسيناتورة سنتياغو   

  .‘‘باء’’

 مـن   ٣٦من املادة   ) أ(٨من الفقرة   ‘ ٣’إىل  ‘ ١’املعلومات املتعلِّقة مبقتضيات الفقرات الفرعية       .جيم
  النظام األساسي
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  : السيناتورة سنتياغوترشيحعتبار ما يلي يف يؤخذ باال

ظم القانونية  اغو، اإلسهام يف حتسني متثيل الن     ح السيناتورة سنتي  ، إذ ترش  فلبنيتأمل حكومة ال   )١
 . يقوم على اجلمع بني القانون املدين والقانون العامفلبيينفالقانون ال. املعمول ا يف العامل

 فلبنيداد قضاة احملكمة، وتأمل حكومة ال     ل واحد يف ع    ممثِّ مل يكن للبلدان اآلسيوية النامية إال      )٢
 .بتقدمي هذا الترشيح أن تسهم يف جعل التمثيل اجلغرايف ذي الصلة أكثر عدالً

لشغل أكثر عدداً بني من رشحتهم       النساء تم باملساواة بني اجلنسني وأن     بأا   فلبنيتفخر ال  )٣
 . النسبة بني اجلنسني يف وضعها الدميغرايفدجيس ما ،مناصب يف شىت اهليئات الدولية

   من القانون األساسي٣٦من املادة ) ب(٨املعلومات املتعلقة مبقتضيات الفقرة الفرعية   .دال

مرشـحة الفلـبني،     مـؤهالت خربة و ويف بيان    ٢- يف القسم ألف   املذكورةتتضمن املعلومات   
وينبغي التنويه إىل أن كفـاءات      . قانون اإلنساين الدويل   يف ال  هالَ ما يبين تأه   ،السيناتورة سنتياغو 

ا لإلدراج يف القائمة السيناتورة سنتياغو وإعدادها يؤهأيضاً‘‘ ألف’’ال .  

صك  ٢٠١١ أغسطس/آب ٣٠يف  فلبني ال وقد أودعت . فلبنيإن السيناتورة سنتياغو من رعايا ال       .هاء
فيما خيص  نظام  هذا ال فسيبدأ نفاذ   . ية الدولية لمحكمة اجلنائ لعلى نظام روما األساسي      تصديقها
، ما جيعلها الدولة السابعة عشرة بعد املائة اليت         ٢٠١١نوفمرب  /يف األول من تشرين الثاين    الفلبني  

  .روما األساسينظام  منظومةتنضم إىل 

* * *  


