
 نتس، مونيكا )جاكلين(، البرازيليسيفو 

 )األصل: باإلنكليزية(

 بيان بالمؤهالت

من قرار  6)أ( من نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية،  والفقرة  4الفقرة  36بيان مقدم وفقًا للمادة 
مجلس  -الجنائيةجمعية الدول األطراف  بشأن إجراءات تسمية قضاة المحكمة وانتخابهم )محكمة العدل 

 بصيغته المعدلة( ICC-ASP/3/Res.6، بصيغته المعدلة( )6/قرار3الدول األطراف/

نتس لمنصب من مناصب القضاة يقررت جمهورية البرازيل االتحادية ترشيح القاضية مونيكا جاكلين سيفو 
زمع أجراؤها في الدورة شغل عن طريق االنتخابات المالستة الشاغرة  في المحكمة الجنائية الدولية والتي ست  

كانون الثاني  17إلى  7التاسعة عشرة لجمعية الدول األطراف في نظام روما األساسي في نيويورك ، من 
 .2020من عام 

 وقد أ رِفَقت السيرة الذاتية للقاضية مونيكا جاكلين سيفوينتيس بالشكل الذي طلبته أمانة جمعية الدول األطراف.

)أ( و )ب(  3التفاصيل الالزمة المرتبطة في كيفية استيفاء المرشحة لمتطلبات الفقرة ب في ما يتعلق ( أ)
 من النظام األساسي 36)أ( من المادة  4من النظام األساسي ، وفقا للفقرة  36و )ج( من المادة 

 
 36 ' من المادة1)أ( ' 4ح القاضية مونيكا جاكلين سيفوينتيس لالنتخاب بموجب أحكام الفقرة يرشتم ت

تسمية الخاصة بجراءات اتباع اإلمن نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية ، أي من خالل 
 في أعلى المناصب القضائية في البرازيل. إنها تستوفي جميع الشروط حتى يجري تعيينهمالمرشحين 

زيل للتعيين في أعلى إذ تتحلى بأخالق عالية  والحياد والنزاهة والخبرة واألقدمية المطلوبة في البرا
 ( )أ( من نظام روما األساسي.3) 36المناصب القضائية ، وفقا للمادة 

 
ولديها المؤهالت للعمل كقاضية في المحكمة الجنائية الالزمة تتمتع القاضية سيفونتس بالكفاءة و 

 في مجال العدالة الجنائية الدولية. واسعةقضائية  خبرة إذ في رصيدها الدولية ، 



 
جائزة أفضل ، عدما أنهت دراستها في الجامعة االتحادية الحكوميةبد من التنويه بأنها نالت، وال ب

خالل الفترة الدراسة وقد أحتلت المركز األول طالب بسبب إحرازها أعلى العالمات وسلوكها الممتاز 
 في مسابقة قاضي الدولة.

 
عاًما من الخبرة القضائية وبدأت حياتها المهنية كقاضية في مدينة صغيرة في والية  28ن آلوتمتلك ا

 ميناس جيرايس.
 

القضايا الجنائية وأكثرها تعقيًدا ، بما في ذلك قضايا الجرائم  بتحليل أهمبشكل روتيني  وهي تقوم 
 كذلكو  ،تحاد الفيدراليوالجرائم المرتكبة ضد أصول أو خدمات أو مصلحة اال االتحاديةالسياسية 

االتجار الدولي في المخدرات واألسلحة واألشخاص ، والجرائم المشمولة بمعاهدة أو اتفاقية  قضايا
دولية ، والقضايا المتعلقة بحقوق اإلنسان ، والجرائم ضد تنظيم العمل ، وفي الحاالت التي يحددها 

، فذلك يعتبر من متطلبات عملها ي والماليالقانون ، الجرائم ضد النظام المالي والنظام االقتصاد
  كقاضية اتحادية في محكمة االستئناف .

 
ية ، تتمتع بالوالية القضائية تحاداالوكونها عضوًا في القسم الثاني من االستئناف  في المحكمة 

ء األولية )المحاكمة( على الجرائم الم رتكبة من السلطات التي تتمتع بصالحيات قضائية ، مثل رؤسا
 .ةال تخضع للحق العام والمعاقبالبلديات وممثلي الدولة ، في الجرائم العادية وفي الجرائم التي 

 
، أما مستواها في اللغة اإلسبانية فهو اإلنكليزية  هي البرتغالية وتتقنإن الللغة األم للسيدة سيفونتس 
 يتراوح ما بين الوسط والمتقدم.

 
من  5الفقرة في في ما يتعلق بالترشيح في القائمة ألف أو القائمة باء لألغراض المبينة  ( ب)

 من النظام األساسي 36المادة 



 
إلدراجها في القائمة )أ( ، والتي تشمل  نظًرا لخبرتها كقاضية جنائية ، تم ترشيح القاضية سيفوينتيس

المرشحين ذوي االختصاص الراسخ في القانون الجنائي واإلجراءات الجنائية ، والخبرة الالزمة ذات 
   .لهم مؤهالت مماثلةمن ، سواء كانوا قضاة أو مدعين أو محامين أو  في الدعاوى الجنائية الصلة

 
من نظام روما  36( من المادة 3( إلى )1ن ))أ(  البنود م 8معلومات تتعلق بالفقرة  ( ت)

 األساسي
 

( من نظام روما األساسي ، إَن القاضية 3( إلى )1الفقرة  )أ( وبنودها من ) ،36ألغراض  المادة 
( هي من البرازيل ، وهو بلد من مجموعة دول 2( تمثل نظام القانون المدني ، و )1سيفوينتيس )

 ( هي امرأة.3كاريبي ، و )أمريكا الالتينية ومنطقة البحر ال
تستوفي الشروط لت نَتَخب قاضية في المحكمة في الدورة التاسعة عشرة لجمعية القاضية سيفونتس 

الدول األطراف في نظام روما األساسي ، بالنظر إلى أنه في هذه االنتخابات ، تنص شروط 
واحدًا على األقل من على وجود قاضية واحدة على األقل ، ومرشحًا بحدها األدنى  التصويت 

القائمة ألف ، ويجب انتخاب مرشََّحين على األقل من مجموعة دول أمريكا الالتينية ومنطقة البحر 
 الكاريبي.

 
من النظام  36)ب( من المادة  8كانت المرشحة لديها أي خبرة بموجب الفقرة ما إذا   ( ث)

 األساسي
 

خبرة تؤهلها للنظر في القضايا التي تنطوي على الحالي اكتسبت القاضية سيفونتس من خالل عملها 
االتجار الدولي باألشخاص ، ال سيما فيما يتعلق باالتجار بالمرأة ، مما جعلها تكتسب المهارة 

 لتدريب القضاة والمدعين العامين والمحامين في هذا المجال.
 



تصال في البرازيل الاعاًما كقاضية  13إلى جانب عملها كقاضية جنائية ، عملت أيًضا ألكثر من 
بها اتفاقية الهاي بشأن الجوانب المدنية الختطاف األطفال الدولي.  وساعدت من خالل  ةالمناط

)اتفاقية  على الصعيد الدولي طفالاألهذا المنصب ، في حل النزاعات الدولية المتعلقة باختطاف 
لقضائي البرازيلي وقوانينه من القضاة األجانب حول عمل النظام اوقدمت المشورة للعديد ( 1980

جراءاته  .وا 
 

من رعايا دولتين او أكثر وذلك ألغراض  إذا ما كانالجنسية التي ترشح بموجبها الشخص حول   ( ج)
 من النظام األساسي  36من المادة  7الفقرة 

 
 القاضية سيفوينتس مواطنة برازيلية وال تحمل جنسية أي دولة أخرى

 
والتفاصيل الضرورية  36( من المادة 2)أ( ) 4( أو 1)أ() 4ما تم الترشيح بموجب الفقرة  إذا ( ح)

 لعناصر هذا اإلجراء
 
من نظام روما األساسي ، وفقًا  36" من المادة 1)أ( " 4تم ترشيح السيدة سيفوينتيس بموجب الفقرة  

محكمة في  منصب قاض لتعيين في أعلى منصب قضائي في البرازيل ، أيبهدف ا  الترشحلشروط 
من دستور  101تماًما المتطلبات المنصوص عليها في المادة  ةالمرشح وتستوفيالعدل العليا. 

 جمهورية البرازيل االتحادية.
 

 بدوام كامل العملااللتزام ب  ( خ)
 .ذلك عمل المحكمة حجمكامل عندما يتطلب  بدوامبالعمل   سيوفينتس ةلتزم القاضيت


