بلو ،إسحق عثمان) جمهورية نيجيريا االتحادية)
(اللغة المصدر :اإلنكليزية)

بيان المؤهالت
بيان مقدم وفق ًا للمادة  36الفقرة ( 4أ) من نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية ،والفقرة  6من قرار جمعية الدول األطراف
بشأن إجراءات تسمية قضاة المحكمة وانتخابهم (محكمة العدل الجنائية -مجلس الدول األطراف/3/قرار ،6بصيغته المعدلة) ((ICC-
 ASP/3/Res.6بصيغته المعدلة
تم تقديم هذا البيان لدعم تسمية القاضي اسحق عثمان بلو من جمهورية نيجيريا االتحادية كمرشح لالنتخاب قاضيا في المحكمة الجنائية
الدولية .إن ما دفعنا لهذا الترشيح هو رغبتنا في أن تنتفع المحكمة من خبرته الكبيرة والغنية من أجل تحقيق اإلصالح الالزم فيها وإضفاء
الديناميكية الضرورية إليها .هو يتمتع بخبرة تمتد على  35عاما ً في المجال القانوني ويحتل حاليا ً منصب رئيس القضاة في المحكمة العليا
مما يجعله مؤهال للعمل كقاض في المحكمة الجنائية الدولية.
القاضي اسحق عثمان بلو متمرس في القانون وقد نجح في امتحان النقابة في عام  .1983لقد شغل عدة مناصب ومن بينها قاض (من
الدرجات كافة) ومستشار قانوني ونائب رئيس قلم (المحكمة العليا في نيجيريا) وقاض (المحكمة العليا ،إقليم العاصمة الفدرالية) ،ورئيس
القضاة بالوكالة ،ونجح في أداء واجبه في كل هذه المناصب بشكل كبير .لقد شارك أيضا ً في عدد كبير من لجان المحامين والقضاة قبل
تعيينه كعضو في المجلس القضائي الوطني في نيجيريا .كما شغل مناصب رفيعة المستوى ،بما في ذلك رئيس محاكم االلتماسات
االنتخابية  ،ورئيس اللجنة الرئاسية إلصالح السجون وتخفيف عدد نزالئها وغيرها .وهو ايضا ً على دراية كاملة بعمل المحكمة إذ ترأس
عدة بعثات نيجيرية إلى محافل دولية متعددة ،وللقاضي اسحق عثمان بيلو عدة منشورات مثل أبحاث حول النهوض بالقضاء وهو عضو
في عدة هيئات مهنية مرموقة.
يشغل القاضي إسحق عثمان بيلو حاليًا منصب رئيس القضاة في محكمة العدل العليا في إقليم العاصمة الفيدرالية في أبوجا  ،نيجيريا.
وكونه رئيس القضاة ،تقع على عاتقه مسؤوالت مختلفة أهمها السلطة الرقابية على المهام اإلدارية والقانونية في المحكمة كما أنه
المسؤول عن إحالة القضايا فيضمن بهذه الطريقة توزيع العمل القضائي بالتساوي .وإذا ما أضيفت مهاراته القيادية الى معرفته العميقة
وخبرته العملية في المحاكم يتبين أنه مؤهل بكل ما تحمل الكلمة من معنى ألن يصبح قاضيا ً في المحكمة الجنائية الدولية.
وإذ تشدد حكومة جمهورية نيجيريا االتحادية على ثقتها بمهارة القاضي بيلو الكبيرة وخبرته الواسعة اللتين ستجلبان فائدة كبيرة للمحكمة
الجنائية الدولية ،فهي تسعى للحصول على دعم حكومات الدول األطراف في نظام روما األساسي الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية من
أجل ترشيح القاضي إسحاق عثمان بيلو.

