
بيان المؤهالت

الربوفيسور من قبل) من نظام روما األساسي ٣(٣٦املادة املستندة علىتطلبات املالستيفاءبيان 
.كالديرا برانت، مرشح مجهورية الربازيل االحتادية النتخابات احملكمة اجلنائية الدوليةريميليوناردو ن

كالديرا برانت النتخابه ريميليوناردو نقررت حكومة مجهورية الربازيل االحتادية ترشيح السيدلقد 
عقد خالل الدورة الثالثة عشرة جلمعية الدول يف االنتخابات اليت ستنقاضيا يف احملكمة اجلنائية الدولية، 

الذاتية تهسري ً مرفق طيا  . ٢٠١٤ديسمرب كانون األول/١٧إىل ٨يف نيويورك من ااألطراف، املقرر عقده
باللغة اإلجنليزية.

ه، مواطن من مجهورية الربازيل االحتادية، وقد مت ترشيحكالديرا برانتريمينليوناردو لربوفسورإن ا
يتقدممن نظام روما األساسي. ٣٦) من املادة ٢(أ) (٤يف الفقرة ااملنصوص عليهاتوفقا لإلجراء

األساسي، اليت من نظام روما٣٦من املادة ٥القائمة باء ألغراض الفقرة مبوجباملرشح لالنتخابات 
الدويل مثل اجلنائيالقانونجماليفثابتة "كفاءة جيب أن يتوافر يف كل مرشح ما يليه تنص على أن

لة بالعمل ذي صواسعة يف جمال عمل قانوين مهنية القانون اإلنساين الدويل وقانون حقوق اإلنسان، وخربة 
.القضائي للمحكمة"

احملكمة اجلنائية لدىبرانت يفي متاما مبتطلبات انتخابه قاضيا تعتقد حكومة الربازيل أن الربوفيسور 
امذكر واملدرجة يفICC-ASP/13/SP/06يف االختصاصات املدرجة يف على النحو الوارد الدولية

كما مع الكفاءة املنصوص عليها يف القانون الدويل  رفيعطابع أخالقي بارزة ويتحلى بشخصية إنهشفوية. ال
يف اللجنة االستشارية ملنظمة التعاون االقتصادي ً ا  حاليا عضو إنهحياته املهنية واألكادميية. بوضوح تبينه 

سيتقدم باستقالته اليتيف اللجنة االستشارية لتقدمي الرتشيحات للمحكمة اجلنائية الدولية، ً وعضوا  والتنمية
يس.الربازيلية يف ميناس جري أيضا رئيس العالقات الدولية يف نقابة احملامني، كما أنه قريبامنها 

ال األكادميي، و  إنه . يف كال النطاقني الوطين والدويلبرانت ز الربوفسور ّ بتمي  قد مت االعرتاف ليف ا
جائزة "بـأطروحتهمت تكليل، حيث نانرتعلى درجة الدكتوراه يف القانون الدويل من جامعة باريس، حائز

رانت على نطاق واسع يف جمال القانون الدويل، مبا يف ذلك الكتب بالربوفسور قد نشر ل". وزارة البحوث
فسور و بر حاليا إنه. عملهغات اليت تشكل ثالثة من أربعة لواملقاالت باللغة الفرنسية واإلجنليزية والربتغالية، 

انون الدويل. لرابطة القفرع الربازيلي المديري أحدو الربازيل يفامعاتأعلى اجلثنني من الالقانون الدويل يف
" باريس الثانيةّ  أس اس-جامعة بانتيون-زائر يف "معهد الدراسات الدولية العليا بروفسوران أيضا لقد ك

.كمربيدج، يف  وترباختلمركز يف زميل زائر "، وكذلك ديفانسالنانرتأوست-باريسجامعة"ويف

البرانت هو ممارسالربوفسور االت القانون الدويل والدستوري. انه يف الربازيل يف جمالقانوينيف ا
، الربازيلي للقانون الدويلالدليل السنوي ومديريف الربازيللقانونلؤسس والرئيس الفخري للمركز الدويل امل

أيضا املنسق ورئيس حترير جمموعة "فهم القانون الدويل".كما أنه

التوصية التامة لرتشيح الربوفسور برانت،  لألسباب املذكورة أعاله، تتقدم مجهورية الربازيل االحتادية ب
ا واثقة من أن صفاته ستثبت  ا كما أ عمل قاضيا يف احملكمة اجلنائية الدولية.يلً جدا  ذات الصلة بأ

___________


