
 

 

 

 باريتو غونزاليس، أندريس برناردو )كولومبيا(
 

 [باألسبانية]األصل: 
 مذكرة شفوية

ألساسي روما اأمانة مجعية الدول األطراف يف نظام إىل  بأحر حتياهتاالبعثة الدائمة لكولومبيا لدى األمم املتحدة هتدي  
رتشيح اجملموعة الوطنية الكولومبية يف حمكمة التحكيم الدائمة ملنصب قاض يف احملكمة بتقدم توهبذا  ،للمحكمة اجلنائية الدويل

للمحكمة "اإلجراء املنصوص عليه يف النظام األساسي حتديدًا  ،(2-)أ 36املادة من  4الفقرة  اجلنائية الدولية وفقا ألحكام
 .القرتاح مرشحني لتلك احملكمة" دوليةاجلنائية ال

منوذج السرية  ومرفقاً بهمن النظام األساسي،  36لقائمة "باء" وفقا ألحكام املادة لكولومبيا   تتقدم بهيتم الرتشيح الذي  
 املادة املذكورة أعاله.ا يف مإليه املشار  املؤهالت وبياتالذاتية 

يسهم إسهاما وف أن السيد باريتو سو أن االلتزام بعمل احملكمة اجلنائية الدولية ذو أمهية حيوية حكومة كولومبيا  تعترب 
 األهداف املنصوص عليها يف نظام روما األساسي.يف حتقيق  بالغاً 

القانون بذات الصلة اجملاالت يف املطلوبة  هكفاءاتو  تهملعرف نظراً ، السيد باريتو كمرشح للقائمة باء رشحت كولومبيالقد  
 هلا الصلةالقانونية املهنية اليت  األعمالحقوق اإلنسان، فضال عن خربة واسعة يف  وقانونالقانون اإلنساين الدويل ال سيما الدويل، 

 القضائي. بعمل احملكمة

وخربته يف القطاعني العام واخلاص، يف خمتلف جماالت القانون والعالقات  تعليمهعلى  هوكفاءاتخربة املرشح تستند  
 الدولية.

الشؤون اإلدارية  يةمسؤول، حيث يتوىل لومبياعلى الصناعة والتجارة يف كو  اإلشرافيشغل السيد باريتو حالًيا منصب  
 .نيومحاية املستهلك التجارية األعمال كارتالت مكافحة القتصاد الكولوميب مثليف ا بالتحقيقات الرئيسيةواالختصاصية املتعلقة 

والقانون  التجارية حماٍم متخرج من جامعة ديل روزاريو ومتخصص يف قانون الشركات واألعمالهو السيد باريتو غونزاليز  
 ائية الدولية ضد نيكوالس مادورو.اليت رفعها إىل احملكمة اجلن اإلحالةدعم الرئيس إيفان دوكي ماركيز يف  لقدالدويل والقانون العام. 

ات واحلصانات يف منصب املدير القانوين ومنسق املفاهيم القانونية ومنسق االمتياز ومن بني املناصب األخرى، شغل  
يف و . مكتب احملامي العام يف منطقة العاصمةوممثاًل يف مكتب كما شغل منصب مدير العالقات الدولية يف بوغوتا ،  وزارة اخلارجية

  القطاع اخلاص، عمل كمحامي لشركات خمتلفة وعضو يف مكاتب احملاماة.

نشري إىل أن السيد باريتو سيمثل نظام القانون املدين جملموعة أمريكا الالتينية ومنطقة ، 36املادة من  8ألغراض الفقرة  
 .بحر الكارييب وهو مرشح من الذكورال
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